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Práticas corporais, histórias e
pandemias: notas sobre
distanciamentos e aproximações102

Sergio Roberto Chaves Junior, Gustavo da Silva Freitas e
Bruno Duarte Rei

Nota introdutória – A Covid-19 como marco final do
século XX

Inspirada na ‘Era dos Extremos’, obra do historiador inglês Eric
Hobsbawn, Lilia Schwarcz (2020) sugere que a despedida do século
XX não aconteceu com o virar da folhinha do calendário, mas que
ainda está por vir quando da passagem da pandemia da Covid-19. O
argumento principal utilizado pela antropóloga e historiadora é que tal
acontecimento representa as grandes crises que, em geral, sinalizam
a virada de século, ao ritmo de colocar em questão verdades que já
pareciam até então naturalizadas. Hobsbawn menciona o fim da
Primeira Guerra Mundial como término do século XIX, expondo o
quanto o discurso do progresso, da evolução e do ‘lustro civilizatório’
da Belle Époque europeia foi rachado pelos movimentos de conflito e
barbárie entre os povos. Agora, é a vez de colocar em suspenso a
grande marca do século XX, aquela que sustentou a ideia de que nos
emanciparíamos e nos libertaríamos: a tecnologia. Para Schwarcz
(2020, p. 5-6), “Graças a ela [a tecnologia], acreditávamos estar nos
livrando das amarras geográficas, corpóreas, temporais. Não
estávamos! Ao deixar mais evidente o nosso lado humano e
vulnerável, a pandemia da Covid-19 marca o final do século XX”.



Nota 1 – Breves considerações entre pandemia e os
espaços

Entre tantos aspectos de inevitáveis compreensões sobre o que
essa pandemia provocou, provoca e ainda provocará está o de
pensarmos seus efeitos no entendimento e no governo do espaço,
seja ele público ou privado. Esse parece ser um elemento
suficientemente provocativo, uma vez que a ocupação e a (não)
circulação de milhares de pessoas em ambientes comuns foram
abruptamente afetadas. ‘Fique em casa’, ‘mantenha o distanciamento
social’, ‘só saia se for necessário’ se tornaram expressões de
primeira ordem exigindo novas configurações, posturas, atitudes,
subjetivando uma nova forma de vivermos em meio ao caos sanitário.

No entanto, temos que lembrar que não foi a primeira vez que o
Brasil e o globo estiveram face a face com a explosão de uma
pandemia. A última experiência de tamanhas proporções havia sido
com a então denominada ‘influenza espanhola’103, contemporânea
dos derradeiros tiros da Primeira Guerra Mundial, em 1918. Ainda
que poucos registros tenham ficado sobre ‘a espanhola’, estimativas
indicam que o número de mortes causadas pela pandemia tenha
alcançado 50 milhões de pessoas no mundo, guardando muitas
semelhanças com modos de enfrentamento à doença assistidos
agora, mais de 100 anos depois (Campos Filho, 2020). Naquele
momento, “[...] havia poucas pessoas nas ruas, todas usando
máscara, as igrejas ficaram fechadas, os teatros eram lavados com
detergente, os bondes limpos com álcool” (Schwarcz, 2020, p.
11)104. Agora, a porta fechada, o impedimento do contato corporal,
o cerceamento das aglomerações públicas e a assepsia constante
simbolizam endereçamentos comportamentais sustentados por
grande parte das autoridades científicas e sanitárias.

Tanto lá quanto cá, as recomendações de esvaziamento do espaço
público – ou o seu uso devidamente regulado –, simultaneamente a
um estímulo para o isolamento e à vida privada, foram amplamente
anunciadas. Ainda que reconheçamos certo nível de insurgência na
adoção de tais convenções, podemos afirmar que elas se tornaram



uma mentalidade a ser perseguida em ambos os períodos de
pandemia. No entanto, a tentativa de se governar a vida das pessoas
em meio a cenários excepcionais como estes suscita interrogações
em torno das relações entre o espaço público e privado, entre a
noção do que é íntimo e do que se trata do coletivo. Não obstante, é
um tema fértil ao terreno das tensões sociais, ainda mais se
partirmos do princípio de que (não) sair de casa está atravessado a
diferentes condições de possibilidade.

No exercício historiográfico em que olhamos para o passado para
compreendermos o presente, tanto o início do século XX, com o
contexto da ‘espanhola’, como o início do século XXI em que se dá a
Covid-19, assistimos a um refinamento das sociabilidades em
diferentes estágios. A sociedade do primeiro quartel do século
passado veio embalada por uma atenção ao florescimento do corpo
disparado anos antes. Isso significava o desprendimento dos nós que
o amarravam exclusivamente a práticas de correção ou de cura
preconizados pelas entidades médicas para se dedicar, pouco a
pouco, a atividades consideradas usufruto do bem-estar e da
expansão de um corpo em liberdade, tais como o eram os banhos de
mar, os passeios de bicicleta, a excursão à montanha, as idas ao
campo (Corbin, 2009).

O alvorecer do século XX esboçou, segundo Perrot (2009), uma
nova modernidade impulsionada pelo desejo do consumo, pela
excitação com a comunicação e pelo entusiasmo com a mobilidade,
ainda que esse conjunto significasse “[...] um fogo de artifício de
símbolos que, às vezes, dissimula a imobilidade do cenário” (Perrot,
2009, p. 570). Contrastando com o movimento expansivo do corpo,
esse também é um período em que insistentemente se buscava a
privacidade como forma de se escapar a qualquer tipo de vigilância
aos olhos alheios. Havia uma noção de que a intimidade familiar,
conjugal e pessoal era necessária para se evitar os
constrangimentos e certos controles exercidos sobre o corpo nos
espaços coletivos, algo que só seria alcançado com a obtenção de
um home, expressão popularmente designada para significar o lugar
de moradia (Perrot, 2009).



Porém, a noção de intimidade e suas decorrências só fizeram
sentido quando da revolução habitacional experimentada por
determinada camada social que dispunha de mais espaços em suas
residências. Conforme afirma Prost (2009), o espaço privado era
conhecido apenas como o espaço público do grupo doméstico, pois
os membros da família dividiam o mesmo aposento, estavam ao
alcance uns dos outros e exerciam vigília permanente entre si. Isso
repercutia nas ações ordinárias como trocar de roupa, tomar banho,
usar o banheiro e, inclusive, nas relações sexuais. Foram o aumento
das moradias e a consequente especialização funcional dos cômodos
da casa (sala, quartos, banheiro, cozinha etc.) que criaram uma nova
configuração para a vida privada, momento em que cada membro
familiar passou a desfrutar do seu canto, da sua intimidade, de seus
pertences pessoais.

Por outro lado, os demais estratos sociais se apertavam em
cômodos únicos nas zonas periféricas da cidade ou em cortiços
coletivos sem direito à privacidade. No Brasil, essa reforma urbana
como marco de projeto de modernização acontece em plena ‘bela
época’, acompanhada pelo que a imprensa convencionou denominar
de ‘regeneração’, isto é, um processo de saneamento das cidades
que buscava limpar o fluxo da população pobre da zona central em
nome de uma segurança sanitária (Sevcenko, 1998). Tudo isso para
correrem em suas veias um sangue cosmopolita e uma sensação de
civilização e progresso, ambos alimentados por uma racionalidade
técnica e científica próprias da época.

Esses sinais de distinção se prolongavam e tinham implicações no
estatuto do corpo. Afinal, que sentidos e significados eram atribuídos
aos seus cuidados frente a um movimento síncrono de estímulo à
presença pública e conquista a uma privacidade, um home?
Podemos dizer que esse culto ao corpo alcançava status díspar com
as condições que lhes eram impostas. Empurrar para os arrabaldes
aqueles cujos hábitos eram considerados populares refletia um modo
de ser educado meio à cidade, porém não silenciava a tensão. O
avanço tecnológico experimentado à época necessitava de mãos e
pés a operacionalizá-lo, ou seja, estava inclusa na ideia de expansão



do corpo a transferência gradativa do trabalho do espaço caseiro
para a esfera pública.

De um lado, portanto, temos uma soma de trabalhadores que via
em seus corpos um instrumento útil cuja força física e vigorosidade
precisavam ser resguardadas para fins laborais. Era uma dimensão
fundamental para se ter acesso a determinadas prerrogativas,
fossem elas em termos de moradia ou trânsito social. De outro lado,
vivia uma burguesia que mantinha uma relação mais estética com o
corpo, já que a aparência física era representativa no teatro da vida
pública. Prost (2009) dirá que esse corpo estava envolto, inclusive,
em certa tradição cristã, uma vez que os cuidados indispensáveis a
ele não podiam transbordar os excessos de atenção sob o perigo de
se expor ao pecado da carne. Nesse corpo em suspeita, “[...] a
higiene era muito restrita à lavagem do rosto e das mãos ou das
partes do corpo que ficavam à mostra, raramente indo além disso”
(Prost, 2009, p. 82).

A dificuldade de acesso à água saneada inibia a sua
popularização, em especial entre os pertencentes à camada
operária. Aliás, Guerrand (2009) lembra que a água e a lavagem das
mãos só atingiram relevância e obrigação social a partir das
intervenções científicas de Louis Pasteur105, nas últimas décadas
do século XIX. Suas descobertas na área da química e da medicina
ensinaram a população a ter medo dos micróbios, ainda que os
espaços privados de higiene – tal como o banheiro – tenham custado
a gozar de assiduidade por ser o lugar dos odores e das sujeiras
(Guerrand, 2009).

Agora, mais de 100 anos adiante, em meio ao temor causado por
outras partículas invisíveis de graves consequências à vida humana,
em clima de dèjá-vu, assistimos à vulgarização do ato de lavar as
mãos e de outros métodos profiláticos cujas reverberações
respingam no debate acerca do comum e do íntimo. Se, lá atrás, a
coisa pública foi levada passo a passo para dentro de casa em nome
de um pudor, do desejo de intimidade e da fuga de um panoptismo,
nos tempos atuais a Covid-19 nos empurrou para dentro de casa não



só carregando o que é do universo público, mas também dando
publicidade ao domínio privado.

Mesmo sendo nativos em nossas casas, a epidemia engatilhou
alguns processos e otimizou outros que nos colocaram na posição de
outsiders. Ser outro em um lugar ordinário significou passarmos a
nos comportar no foro íntimo como se estivéssemos dentro do
espaço hospitalar, por exemplo, e/ou de uma caserna, isto é,
seguindo gestos que nos submetem a um estado de alerta
permanente (Sant’anna, 2020). Atenção a hábitos de higiene e de
assepsia foram instituídos pela pandemia, alguns ainda distantes,
outros pouco ou falhamente adotados por nós até então. O uso de
máscara e de luvas, a lavagem das mãos e dos pulsos em tempo
adequado, a limpeza de alimentos e objetos, o uso do álcool e sua
vertente em gel, o arejamento de roupas e ambientes, a definição do
calçado da rua e o de casa, enfim, um sem número de condutas nos
foi requerido.

Está claro, porém, que o hospital e a caserna não foram os únicos
a serem sugados para o privado. O anseio de ter aquele home que
pudesse estabelecer as fronteiras da discrição com aquilo que
deveria continuar fora recebe novas tonalidades no tempo presente.
A revolução habitacional nem consumou o ciclo prometido e outro foi
aberto: aquele que prolonga a presença social sob o privilégio de
termos e permanecermos em casa. Com isso, a empresa (home
office), a escola (homeschooling e todas as suas variações), a
academia, o restaurante, entre outros serviços e atividades, estão
nos convidando a levar uma vida delivery, o que não significa com
mais privacy. O que as pessoas comem, de que formas treinam,
estudam e trabalham no conforto de suas casas segue sendo por
elas devidamente postado nas redes sociais para consumo de seus
seguidores.

Ter acesso a determinada tecnologia de hardware e software com
capacidade de nos projetar no tempo e no espaço é privilégio de
certos estratos sociais em que a pandemia apenas colocou luzes de
neon. Isso está longe de dizermos que ela, a tecnologia, está nos
salvando, pois, o convite não está chegando para todo mundo. É



preciso sermos sensíveis às denominadas ‘brechas digitais’ que
estão escancaradas em nossa sociedade, marcada pelas
desigualdades de acesso e de consumo dos equipamentos e meios
de comunicação digital, os quais falsamente parecem
democratizados. O acesso e o desejo de estar em rede são formas
de poder que talvez estejam mais nos enredando do que libertando.

Em síntese, estamos diante de um acontecimento histórico potente
em pedagogizar formas de ser e agir. Os saberes e as práticas
(científicas ou não) implicadas nas orientações para que sigamos
nossas vidas de maneira restrita, remota e autovigiada são mais
algumas daquelas marcas que reconfiguram a noção de espaço na
história da humanidade. Por efeito, podemos ressignificar inclusive o
que estamos denominando incansavelmente de distanciamento social
frente ao embaralhamento do público e do privado. Nas condições
sociais, culturais, econômicas, históricas, ambientais vividas no
tempo presente, podemos nos perguntar: Quais, exatamente, serão
os florescimentos do corpo dessa geração Covid-19?

Nota 2 – Saúde e saberes médico-científicos frente às
pandemias: negações, tensões e a construção de
(novas?) respostas

Embora o questionamento – e mesmo descrédito – do
conhecimento científico, por parcelas consideráveis da população,
nos cause certo estranhamento e incredulidade, tal fato não se
configura como novidade na história recente. Via de regra, o
conhecimento científico, resultado de métodos e procedimentos
rigorosos e específicos, debatidos entre os pares e divulgados em
fóruns especializados e leigos, entra em rota de colisão com anseios,
questionamentos e necessidades de respostas caras a tempos
extremos, como os que estamos presenciando.

Ao visitarmos a historiografia que analisou a ‘influenza
espanhola’106, percebemos as tensões e disputas envolvendo o
conhecimento científico daquele contexto, na tentativa de produzir
rápidas e eficientes respostas ao avanço massivo da gripe. Exemplo



de trabalho que nos possibilita tais compreensões é a tese de
doutorado de Liane Bertucci (2002), na qual a autora procura
demonstrar, com olhar mais atento aos desdobramentos da
pandemia na cidade de São Paulo de 1918, a desestruturação do
cotidiano citadino, as ações e reações da medicina perante a
percepção do fracasso do sistema sanitário, o confronto do
conhecimento médico com outras formas de saberes sobre saúde e
doença postas em circulação – sobretudo a homeopatia e as ditas
curas populares.

Uma rápida mirada nos registros da imprensa escrita da época
parece nos transportar para um cenário tão distante, mas sentido de
maneira semelhante, uma vez que são muitas as aproximações
daquele contexto com o que estamos presenciando atualmente: as
dúvidas quanto à credibilidade dos números oficiais de infectados e
mortos pelas moléstias; o aspecto ‘nada democrático’ da ‘influenza’,
que vitimou mais pobres do que ricos; as ações de carestia nas
doações de mantimentos às parcelas da população mais
necessitadas; os hospitais abarrotados; e o colapso do serviço
funerário em algumas localidades, em especial nos momentos de
pico das mortes pelo acometimento das gripes.

Percebemos também a adesão (e resistência) de parte da
população para procurar contornar aqueles tempos de incerteza
marcados, entre outros aspectos, pelo fechamento momentâneo do
comércio, por estudantes dispensados das aulas, pela restrição e/ou
proibição de circulação em espaços públicos. Chamam-nos a
atenção questões relacionadas aos usos comerciais das gripes, seja
para a simples promoção e indução de consumo de produtos
diversos – chocolate, cigarro, automóveis, lá; máscaras de grifes,
produtos de limpeza para casa e roupas à prova de vírus, aqui – seja
para o anúncio de remédios (milagrosos) que poderiam curar a gripe
– água tônica de quinino, balas à base de ervas, purgantes,
vermífugos, xaropes incluindo até receita caseira de cachaça, limão
e mel107 –, antigamente, e a hidroxicloroquina, a ivermectina e a
ozonioterapia contemporâneas.



Outra semelhança correlacionada aos dois cenários pandêmicos
incide nas orientações das autoridades médico-sanitárias e de que
formas aqueles impactam diretamente sobre os corpos e os
comportamentos dos indivíduos. Em um comunicado do Serviço de
Profilaxia Rural do Paraná (SPRP), órgão do Ministério da Justiça e
Negócios do Interior e criado em 1918, podemos depreender um
conjunto de recomendações à população paranaense108 no combate
à gripe. O documento indicava ser “[...] impossível evitar a
propagação da epidemia de gripe por não existir um preventivo
seguro capaz de evitar a infeção” (Xavier, 1981-2020, p. 32). Diante
disso, o SPRP aconselhava:

[...] Tranquilidade e confiança nas autoridades sanitárias.
Não fazer visitas e evitar o contato com os doentes de gripe, porque o
contágio é direto, de indivíduo doente a indivíduo são.
[...] Fugir das aglomerações, sobretudo à noite.
[...] Só chamar o médico para os casos sérios, a fim de evitar que eles
adoeçam pelo esfalfamento e venha a faltar no momento mais difícil, quando
eles poderão prestar maiores serviços à população.
[...] Quanto à desinfecção basta passar um pano molhado em água com
creolina pelo assoalho da casa do doente e desinfetar o seu escarro,
também com creolina. O mais importante é a desinfeção da roupa de corpo
e de cama, do doente, diariamente, pela fervura.
A gripe é moléstia muito séria quando descuidada.
[...] Recomendamos maior rigor na defesa das pessoas idosas e crianças,
contra a infecção.
AVISO: A homeopatia, o espiritismo e as ervas não curam a gripe, como
nenhuma outra moléstia infecciosa ou parasitária (Xavier, 1981-2020, p. 32-
33, grifo do autor).

Separadas por mais de um século, as recomendações do início do
XX se aproximam das orientações e medidas de prevenção
constantemente veiculadas na atualidade: confiar no saber médico-
científico, desconfiar de métodos e tratamentos ditos ‘milagrosos’,
tomar medidas higiênicas para a desinfecção de superfícies, evitar
aglomerações e, sobretudo, o contato com pessoas infectadas, além
de demonstrar a preocupação com o agravamento da doença, que
poderia evoluir da ‘forma ligeira’ (manifestação mais branda) para as
‘formas complicadas’ (e, via de regra, fatais).



Por fim, há algumas diferenças dignas de destaque: aquele cenário
de mais de um século atrás escancarou a precariedade de um
sistema sanitário e de saúde que pudesse atender à população de
maneira ampla, colocando-o, inclusive, em xeque; hoje, em que pese
toda a defasagem de condições materiais e de material humano, o
Sistema Único de Saúde (SUS) foi sem dúvida alguma determinante
para que um cenário (mais) caótico não ocorresse em nosso país no
momento mais grave da pandemia, vivido em meados de 2020.

Outra diferença, em virtude dos avanços tecnológicos na área
médica, é a corrida contra o tempo para a produção de vacinas
eficazes na prevenção da Covid-19. Se naquele momento as
autoridades sanitárias procuraram, por meio de seus repertórios
possíveis, envidar esforços tanto para o tratamento dos doentes com
os compostos líquidos ou em forma de comprimidos
disponíveis,quanto para a adoção de medidas de inspeção e
desinfecção dos ambientes, o conhecimento acerca do elemento
causador de gripes ainda era incerto109. Na atualidade, com as
experiências e conhecimentos acumulados ao longo da história sobre
o comportamento dos elementos virais em moléstias dessa natureza,
vários laboratórios ao redor do globo apresentam resultados
bastante céleres e avançados nas suas fases finais de testes e, com
isso, deixam uma possibilidade animadora para a produção e
distribuição de doses vacinais para imunização geral da população
em poucos meses.

Contudo, nesse interim, as ‘novas ondas’ de infecção da Covid-19
têm tomado lugar nos noticiários, causando-nos grandes
preocupações. Teríamos aprendido algo com as experiências
recentes a ponto de relevarmos a necessidade de continuarmos
vigilantes quanto aos hábitos higiênicos e das orientações de
distanciamentos sociais?

Nota 3 – Eventos esportivos e pandemias
Como destacam Capraro e Freitas Junior (2020), nem mesmo os

mais atentos analistas poderiam prever que o surto do vírus SARS-



Cov-2 detectado no findar de 2019 em Wuhan, capital da província
chinesa de Hubei, teria como desdobramento, já no início de 2020, o
desenvolvimento de um quadro pandêmico global. No momento da
escrita deste texto – meados de novembro – a pandemia já
acometeu mais de 55 milhões de pessoas ao redor do mundo, das
quais, 1,35 milhão perdeu a vida, segundo dados confirmados e
disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mas antes mesmo da concretização dessa (ainda crescente)
proliferação do novo coronavírus, no início do cenário pandêmico, as
autoridades esportivas já se mobilizavam para tomar providências
que soaram, para alguns, precipitadas e, para outros, tardias. Em
termos esportivos, dada a sua abrangência, a mais impactante
decisão foi o adiamento do evento mais importante do ano, a edição
XXXII dos Jogos Olímpicos, nomeada de Tóquio 2020. Prevista para
ocorrer entre 24 de julho e 9 de agosto de 2020, essa edição dos
Jogos Olímpicos, em final de março, foi transferida para o mesmo
interstício do ano seguinte, 2021, sob duras críticas endereçadas ao
Comitê Olímpico Internacional.

Nesse movimento, outros eventos esportivos também foram
reagendados. Além dos Jogos Paralímpicos, que, como lembram
Bataglion e Mazo (2020), costumam ocorrer logo após as
Olimpíadas, poderíamos citar, entre inúmeros exemplos, o Torneio
de Tênis de Wimbledon e a Copa América de Futebol. O postergar
de certames dessa magnitude não ocorria desde a Segunda Guerra
Mundial, o que denota a gravidade da situação que vivemos na
contemporaneidade.

Como afirmam Oliveira e Capraro (2020), por força da pandemia
da Covid-19, o esporte praticamente ‘parou’ em todo o globo. De
fato, são raras as exceções que destoam dessa assertiva, entre as
quais, é digno de nota − pela excentricidade! − o caso da
Bielorrússia de Alexander Loukashenko: ditador que recentemente
ganhou destaque na grande mídia por, entre outras atitudes
irresponsáveis e extravagantes, estimular a ocorrência de eventos
esportivos em seu país, a despeito das recomendações de
isolamento social emitidas pela OMS.



Embora chame a atenção o fato de o esporte – um dos mais
expressivos fenômenos populares da contemporaneidade, que conta
com uma robusta indústria de consumo consolidada ao seu redor,
fruto da profissionalização, mercantilização e espetacularização que
o caracterizam (Del Priore; Melo, 2009; Marchi Júnior, 2014) – ter
‘parado’ em quase em todo o globo, a interrupção de eventos
esportivos não é algo inédito. Durante a Primeira Guerra Mundial
houve suspensão dos Jogos Olímpicos de Berlim, programado para
acontecer em 1916. Algo parecido ocorreu, como já adiantamos, ao
longo da Segunda Grande Guerra, que não contou com os jogos
previstos para ocorrerem em Tóquio (1940) e Londres (1944), além
da Copa do Mundo de Futebol de 1942 e 1946, que, muito
provavelmente, aconteceriam na Alemanha e Argentina,
respectivamente (Agostino, 2002). Outro exemplo emblemático é o
de 1918, ocasião em que diversos eventos esportivos foram
interrompidos, em todo o mundo, em função da pandemia da
‘espanhola’.

Em suma, não podemos negar que, assim como em outras
oportunidades, o esporte ‘parou’ em 2020, ainda que por um curto
período. No início de maio, momento do primeiro pico da Covid-19
nos Estados Unidos, a empresa estadunidense Ultimate Fighting
Championship (UFC), responsável pela organização dos principais
eventos de artes marciais mistas (MMA) no mundo, anunciou, em
meio a forte clima de desconfiança, que retomaria as suas
atividades, abrindo caminho para o desenrolar de um polêmico
debate sobre o papel dos eventos esportivos durante a pandemia.
Como resumem Capraro e Freitas Junior (2020), nesse contexto as
opiniões costumavam oscilar radicalmente:

De um lado aqueles que o viam como apenas mais uma atividade trivial e
que, consequentemente, os seus agentes deveriam participar da
quarentena como outros quaisquer; de outro, como contraponto, um grupo
que o considerava uma forma de entretenimento televisivo fundamental,
logo, elemento que poderia até colaborar para que as pessoas
permanecessem em casa por mais tempo. Entre as posições extremas
acima, outras tantas mais ponderadas apareceram (Capraro; Freitas Junior,
2020, p. 11-12).



Fato é que, independente do mérito da questão, a movimentação
realizada pelo UFC foi uma das principais molas propulsoras de um
processo paulatino de retomada dos eventos esportivos em nível
global. Exemplo disso, e que talvez represente o quanto o cenário
pandêmico impactou os esportes e exigiu mudanças radicais, foi a
retomada da National Basketball League (NBA) na ‘Bolha da Disney’,
nos Estados Unidos.

A temporada regular havia sido suspensa em 11 de março, após
um atleta testar positivo para a Covid-19. Ao longo dos meses de
maio e junho, após reuniões com representantes das equipes e
demais entidades interessadas, foi estabelecido um rigoroso conjunto
de procedimentos para a continuidade do campeonato. Em linhas
gerais, todos os jogadores passaram por isolamento prévio,
inúmeras testagens e ficaram confinados nas dependências do Walt
Disney World, em Bay Lake, na Flórida110. Esse confinamento
incluiu períodos de treinamentos e jogos amistosos entre as equipes
convocadas, as 22 mais bem colocadas na classificação e com
chances de alcançar os playoffs; a retomada da temporada, em 30
de julho; e o início dos playoffs com as 16 equipes restantes, em 17
de agosto, até a partida final, em 11 de outubro. Cabe o destaque de
que os jogos foram televisionados e não contaram com a presença
física de torcedores. Uma estrutura com telões foi armada nas
arenas permitindo a participação síncrona de ‘fãs virtuais’, por meio
de videochamadas.

Entre críticas e elogios de atletas, dirigentes e dos aficionados em
geral, a ‘Bolha da NBA’ teve relativo sucesso no controle dos casos
de Covid-19 entre os envolvidos nos jogos. Contudo, resultou em um
projeto bastante oneroso e difícil de ser replicado em outras
modalidades esportivas como, por exemplo, o futebol americano, que
tem tanto apelo esportivo quanto o basquete na cultura ianque. A
National Football League (NFL) iniciou a temporada regular em
setembro e tem acompanhado a cada semana o crescente aumento
do número de casos de infecção de atletas e integrantes das
comissões técnicas, o que já exigiu adiamento de jogos,
cancelamento de treinamentos e maior rigor no controle e nas



testagens. Outro fator preocupante relativo a esse esporte se deve à
autorização para a presença de público na maioria dos estádios,
mesmo com capacidade de lotação bastante reduzida. As
consequências dessas ações, em um momento em que os Estados
Unidos continuam sendo o país com maior número de infectados e
mortos no globo, não parecem ser as mais otimistas.

Em se tratando do cenário brasileiro, no início de julho de 2020, a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a volta dos
campeonatos regionais e nacionais, que, atualmente, ocorrem a
pleno vapor, ainda que submetidos a protocolos que preveem, entre
outras medidas protetivas, a realização de partidas sem público nos
estádios. Cumpre mencionar que, em virtude do novo aumento do
número de infecções e óbitos em território brasileiro neste final de
ano, muitos clubes de futebol têm registrado casos de contaminação
em vários atletas, componentes de comissão técnica e demais
funcionários, que – a despeito dos protocolos estabelecidos pela
CBF, em xeque, evidentemente, por conta da referida crescente de
infecções – seguem exercendo seus ofícios em ambientes de
expressivo grau de exposição ao novo coronavírus.

O caso mais recente foi o do Santos Futebol Clube, que, na
primeira quinzena de novembro, registrou dez casos positivos em seu
elenco masculino, entre os quais, estavam seis jogadores titulares, o
técnico e o auxiliar técnico do time. No feminino, por sua vez, 22
atletas testaram positivo para o SARS-Cov-2 – fato que deixou o
Santos sem quantitativo suficiente de jogadoras para enfrentar o São
José Esporte Clube em partida válida pelo Campeonato Paulista.
Diante desse quadro, a diretoria do clube chegou até a solicitar à
Federação Paulista de Futebol adiamento da partida. Porém,
surpreendentemente, a entidade negou o pedido, alegando a
impossibilidade de realocar o jogo em outra data. O clube decidiu,
então, não entrar em campo e perdeu a partida para o São José por
W.O.

Reiteramos a preocupação de que o retorno das competições
esportivas, de modo geral, está em compasso com o acometimento
de uma nova onda de contaminações – e, consequentemente, mortes



– pela Covid-19, especialmente em solos europeus e norte-
americanos. No Brasil, o aumento de infecções e óbitos acendeu o
debate sobre se tal onda também já se faz aqui presente ou se,
então, ainda estamos sob o impacto da primeira. Polêmicas à parte,
uma coisa é ponto de consenso entre os especialistas: as medidas
de controle e prevenção devem ser reforçadas. Seria a hora de
avaliarmos uma nova ‘parada’?

Nota final – narrativas e memórias da pandemia: o que
teremos para contar?

Ajustando as lentes e a ampulheta para os dias de hoje, temos por
certo que este será um tempo olhado e contado não de forma
panorâmica na história da humanidade. Como ensina Jacques Le
Goff (1990), a história é incapaz de prever e de predizer o futuro.
Não obstante, verdades se acumularão diagnosticando e explicando
o vivido para aqueles e aquelas que estão por vir. Assumindo nossa
incapacidade de produzir uma narrativa universal, colocamo-nos
como narradores em potencial de uma memória em perspectiva e
questionamos: Que zoom, que recortes deste tempo ofereceremos
para se compreender as práticas corporais no campo da educação
física e do esporte? Casas transformadas em academias, tutoriais e
prescrições de higiene, aulas de educação física escolar a distância,
jogos virtuais, ‘gamificação’, consumo on-line. Somamos a isso os
Ambientes Virtuais de Aprendizagem substituindo as relações
presenciais nos cursos superiores de educação física, tentando
imprimir certo ‘ar’ de normalidade em tempos anormais. O que
diremos a respeito de um tempo de ressignificação e de restrição do
convívio social? Se são visíveis os efeitos da pandemia para as
relações sociais vividas hoje, talvez o mesmo não possa ser dito em
relação ao período que se sucederá. As práticas mencionadas a
pouco vieram para ficar? Serão estabilizadas ou descartadas de
nossos cotidianos no mundo pós-pandêmico?

Gostaríamos de finalizar as reflexões com uma possibilidade que
se anuncia em um período de distanciamento social, mas que



paradoxalmente pode representar uma aproximação, sobretudo com
as pessoas de nosso convívio próximo. No seu célebre ensaio
intitulado ‘O narrador’, Walter Benjamin (1987) alertou para a perda
da capacidade humana de intercambiar experiências. Ele demarcou,
por exemplo, que os combatentes sobreviventes da Primeira Guerra
Mundial retornaram aos seus lares ‘mais pobres em experiência
comunicável’. O ‘frágil e minúsculo corpo humano’ havia sido
impactado pelo cenário de explosões, violência e aniquilamento de
seus semelhantes. Com isso, a capacidade de se comunicar
desvaneceu; desapareceram também o dom de ouvir e as
comunidades dos ouvintes. Benjamin (1987), então, nos adverte
sobre a importância de comunicarmos nossas experiências e de
sabermos ouvir os conselhos dos mais vividos. A experiência que
‘passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorrem todos os
narradores’. E continua: “[...] o narrador é um homem que sabe dar
conselhos. Mas, se dar conselhos parece hoje algo de antiquado, é
porque as experiências estão deixando de ser comunicáveis [...]. O
conselho tecido na substância viva da existência tem um nome:
sabedoria” (Benjamin, 1987, p. 200, grifo do autor).

O momento atípico em nosso presente cotidiano não pode se
configurar como uma oportunidade para retomarmos algumas dessas
capacidades humanas? Ouvir e narrar...

Ouvir e narrar: este é um tempo de distanciamento ou aproximação
social?

Narrar e ouvir: como avivar a oralidade em tempos da cultura da
imagem?

Ouvir e narrar: como ressignificar o espaço em tempo de
dinamismos das relações sociais?

Narrar e ouvir: o que as práticas corporais nos ensinam em ciclos
pandêmicos?

Afinal, como será a história narrada da história vivida no tempo
presente?

Referências



ABRÃO, J. S. A “espanhola” em Porto Alegre, 1918. 1995. Dissertação (Mestrado) –
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do
Sul, Porto Alegre, 1995.

AGOSTINO, G. Vencer ou morrer: futebol, geopolítica e identidade nacional. Rio de Janeiro:
Mauad, 2002.

BATAGLION, G. A.; MAZO, J. Z. Movimento paraolímpico brasileiro nos ensejos da pandemia
de COVID-19: isolamento social e representações sociais na mídia digital. Revista Thema, v.
18, n. 1, p. 70-91, 2020.

BENJAMIN, W. O Narrador. Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov. In: BENJAMIN, W.
Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. 3. ed. São
Paulo: Brasiliense, 1987. v. 1, p. 197-221.

BERTUCCI, L. M. Influenza, a medicina enferma: ciência e práticas de cura na época da
gripe espanhola em São Paulo. 2002. Tese (Doutorado) − Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.

BERTUCCI, L. M. Limpar, medicar e educar: considerações sobre a saúde pública em
Curitiba nas primeiras décadas do período republicano. Resgate: Revista Interdisciplinar
de Cultura, v. 27, n. 2, p. 49-70, 2019.

CAMPOS FILHO, R. P. A peste, a gripe espanhola e a Covid-19: geografizando as pandemias
pelo mundo. Élisée, v. 9, n. 1, p. 1-18, 2020.

CAPRARO, A. M.; FREITAS JUNIOR, M. Apresentação – Dossiê História do Esporte.
História: Questões & Debates, v. 68, n. 2, p. 7-13, 2020.

CORBIN, A. Bastidores. In: PERROT, M. (org.). História da Vida Privada 4: da Revolução
Francesa à Primeira Guerra. Tradução Denise Bottmann e Bernardo Joffily. São Paulo:
Companhia de Bolso, 2009. p. 387-568.

DEL PRIORE, M.; MELO, V. A. Apresentação. In: DEL PRIORE, M.; MELO, V. A. (org.).
História do esporte no Brasil: do Império aos dias atuais. São Paulo: Unesp, 2009. p. 9-12.

GOULART, A. C. Um cenário mefistofélico: a gripe espanhola no Rio de Janeiro. 2003.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal
Fluminense, Niterói, 2003.

GUERRAND, R. H. Cenas e locais: espaços privados. In: PERROT, M. (org.). História da
Vida Privada 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Tradução Denise Bottmann e
Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. p. 302-386.

LE GOFF, J. História e memória. Campinas: Unicamp, 1990.

LIBLIK, C. S. F. K. A atuação médica-sanitária nos municípios rurais do Paraná(1918-1930).
Intellèctus, ano XV, n. 1, p. 55-78, 2016.



MARCHI JÚNIOR, W. Desporto. In: GONZÁLEZ, F. J.; FENSTERSEIFER, P. E. (org.).
Dicionário crítico de educação física. 3. ed. rev. e ampl. Ijuí: Unijuí, 2014. p. 192-196.

OLIVEIRA, J. R.; CAPRARO, A. M. As implicações da pandemia do COVID-19 em um atrativo
turístico esportivo: um estudo de caso sobre o Fútbol Club Barcelona. Revista
Iberoamericana de Turismo, v. 10, n. 2, p. 165-186, 2020.

PERROT, M. Cenas e locais: maneiras de morar. In: PERROT, M.(org.). História da Vida
Privada 4: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. Tradução Denise Bottmann e
Bernardo Joffily. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. p. 284-301.

PROST, A. Fronteiras e espaços do privado. In: PROST, A.; VINCENT, G. (org.). História da
Vida Privada 5: da Primeira Guerra a nossos dias. Tradução Denise Bottmann e Dorothée de
Bruchard, pósfácio. São Paulo: Companhia de Bolso, 2009. p. 13-136.

REZENDE, J. M. Os construtores da moderna medicina. In: REZENDE, J. M. À sombra do
plátano: crônicas de história da medicina. São Paulo: Unifesp, 2009. p. 181-200.

SANT’ANNA, D. B. Lavar as mãos, descolonizar o futuro. Textos: Pandemia crítica (on-line).
N-1 edições, 2020. Disponível em: https://www.n-1edicoes.org/textos/25. Acesso em: 27 out.
2020.

SCHWARCZ, L. Quando acaba o século XX. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. e-
book.

SCHWARCZ, L.; STARLING, H. A bailarina da morte. São Paulo: Companhia das Letras,
2020.

SEVCENKO, N. (org.). História da vida privada no Brasil. República: da Belle Époque à
Era do Rádio. São Paulo: Companhia das Letras, 1998. v. 3.

SILVEIRA, A. J. T. A influenza espanhola e a cidade planejada: Belo Horizonte, 1918. Belo
Horizonte: Argumentum, 2008.

WESTIN, R. Em 1918, gripe espanhola espalha morte e pânico, faz escolas aprovarem todos
os alunos e leva à criação da caipirinha. Arquivo S. Senado Federal, 3 set; 2018. Disponível
em: https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-
no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-
caipirinha. Acesso em: 27 out. 2020.

XAVIER, V. O mez da grippe. Curitiba: Arte & Letra, 1981-2020.

102 O presente texto teve sua redação finalizada em novembro de 2020 e as questões
analisadas referiam-se àquele contexto. Assinalamos que os acontecimentos mais
recentes (início da vacinação em massa, retomada e/ou realização de eventos
esportivos, para exemplificar), embora muito pertinentes, carecem de outros
investimentos analíticos e reflexivos a serem realizados em outra oportunidade.

https://www.n-1edicoes.org/textos/25
https://www12.senado.leg.br/noticias/infograficos/2018/09/epidemia-de-gripe-espanhola-no-brasil-mata-presidente-faz-escolas-aprovarem-todos-os-alunos-e-leva-a-criacao-da-caipirinha
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‘culpabilização’ mais complexa, envolvendo questões políticas, sociais e, no limite,
xenofóbicas. Nos dias atuais, a prática de algumas autoridades em identificar o novo
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no Brasil, cujas narrativas assemelham-se ao que estamos enfrentando em 2020 com a
Covid-19.

105 Químico francês que viveu entre 1822-1895. Apesar de não ser médico, foi admitido na
Academia de Medicina de seu país de origem por sua notável contribuição à ciência e à
medicina. Suas descobertas foram consideradas de aplicação prática e transformadas
em benefícios imediatos à humanidade, como o caso da vacinação como forma de se
proteger de uma doença (Rezende, 2009).

106 Longe de propor exaustivo exercício de levantamento bibliográfico, podemos indicar, além
de Liane Bertucci (2002), outros estudos que versaram sobre ‘a espanhola’ em território
nacional, como é o caso de Janete Abrão (1995), que analisou Porto Alegre; o já citado
trabalho de Adriana Goulart (2003), que pesquisou os desdobramentos da moléstia no
Rio de Janeiro; Anny Jackeline Silveira (2008) que investigou a experiência da gripe na
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107 Um compilado de alguns acontecimentos daquele período pode ser encontrado em
Westin (2018).

108 Muito provavelmente tais recomendações foram replicadas para o conjunto mais amplo
da sociedade, tendo em vista a ação conjunta do SPRP do Paraná com órgãos de São
Paulo e do Rio de Janeiro, em especial, deste último, o Instituto Oswaldo Cruz (Liblik,
2016).

109 Vale lembrar que o ciclo da ‘espanhola’ teve seu declínio poucos meses após os
primeiros casos. Como exemplo dos debates acerca do comportamento cíclico e
sazonal da gripe, sugerimos a leitura do terceiro capítulo da tese de Liane Bertucci
(2002). A autora, entre ‘muitas interrogações e poucas explicações’, nos apresenta a
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110 O complexo esportivo denominado ESPN Wide World of Sports Complex comportou os
jogos e as equipes ficaram hospedadas em alguns resorts, nas próprias dependências



do parque temático. Estima-se que o custo envolvendo toda essa logística para a
retomada tenha girado em torno de U$ 170 milhões, custeado pela própria NBA.


