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Educação física e saúde em tempos de
pandemias
Alexandre Palma, Giannina do Espírito-Santo, Felipe Wachs
e Victor José Machado de Oliveira

Introdução
O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-19, uma

doença decorrente da infecção pelo coronavírus da síndrome
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2) que se iniciou no final de
2019, mas que se transformou em um grande problema de saúde
pública mundial no ano seguinte (Rothan; Byrareddy, 2020). Em 30
de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o
surto da doença constituía uma emergência de saúde pública de
importância internacional e, em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi
caracterizada como uma pandemia pela organização.

Esse foi um transtorno que impactou sobremaneira a vida de
diferentes populações. De todo modo, talvez esse não seja o único
revés por que passamos, muito especialmente, nós, cidadãos
brasileiros. Elegemos para o presente ensaio três grandes
contratempos que estamos experimentando. Nós os denominamos
aqui de pandemias, uma vez que se caracterizam como doenças ou
aspectos potencialmente nocivos à saúde das populações; que
atravessam as fronteiras geográficas internacionais, ou seja, não nos
parecem problemas local ou nacional; e ocorrem em um mesmo
momento histórico. São eles o neoliberalismo, o negacionismo da
ciência e o fascismo.

O neoliberalismo, entendido como uma postura econômica, mas
também como o pensamento que sustenta o ideário de certa forma



de governamentalidade, será trazido à tona em razão do impacto que
tem gerado sobre a saúde coletiva, especialmente, no Sistema Único
de Saúde (SUS). Há em curso um processo de desmonte do SUS e,
muito provavelmente, em decorrência de interesses mercadológicos
(Menezes; Moretti; Reis, 2019). Além disso, as relações trabalhistas,
sob essa corrente de pensamento, estão cada vez mais se alterando
e poderão ter efeitos perversos aos profissionais da saúde e
educação, entre eles, o professor de educação física (EF) (Abílio,
2020).

A negação do conhecimento científico tem sido outra questão
problemática nos dias atuais. Movimentos antivacina, ataques
sistemáticos às universidades ou mesmo a proliferação de
informações falsas com a roupagem de ‘científicas’ (Camargo Jr,
2020) são recorrentes e merecem destaque.

O fascismo é mais uma pandemia a ser estudada. Não se trata de
abordarmos aqui o fascismo de Estado, do qual as figuras de
Mussolini e Hitler foram expoentes máximos. Antes, interessa-nos
tratar daquilo que, como ensinou Foucault (2000), está presente em
cada um de nós, aparece em nossas condutas habituais, faz-nos
amar o poder e com que nos submetamos voluntária e
submissamente a quem nos domina e explora. Vivemos um momento
histórico em que alguns lutam contra essa força dentro de si,
enquanto outros parecem, de modo muito tranquilo e sem remorsos,
liberarem-se para oprimir o outro, seja sob a forma do racismo,
machismo, homofobia ou classe social. E um dos seus desfechos se
traduz naquilo que Mbembe (2018) denominou de necropolítica.

Entendemos que, ao tratarmos das relações entre EF e Saúde,
neste momento histórico, não é possível fazê-lo desconsiderando tais
aspectos. Precisamos compreender, pois, o modo de produção ao
qual estamos submetidos, bem como sob a égide de quais discursos
temos experimentado pensar ou agir em saúde coletiva.

O objetivo do presente ensaio, portanto, é apresentar alguns
aspectos centrais do neoliberalismo, negacionismo da ciência e
fascismo e relacioná-los com a EF e Saúde Coletiva.



Neoliberalismo
Ao falarmos em pandemia de Covid-19, não podemos incorrer no

erro de deduzir que os impactos sanitários e socioeconômicos são
os mesmos para todas as pessoas em função da ampla difusão do
vírus em diferentes regiões do planeta. Apesar do monitoramento
deficitário111 do surto no Brasil, uma vez que houve restrição de
acesso à testagem, podemos facilmente deduzir que fatores
socioeconômicos estão relacionados à maior exposição ao contágio
do vírus e a diferentes desfechos para quem o contraiu. Aspectos
como uso de transporte público, número de moradores por domicílio,
acesso a saneamento básico, acesso à assistência em saúde e
dificuldade de se manter o isolamento social sem perda excessiva de
renda ou de emprego afeta sobremaneira populações com baixa
renda (Pires; Carvalho; Xavier, 2020).

Com a ressalva de que, no momento da escrita deste texto, ainda
estamos vivenciando a pandemia e de que os dados aos quais temos
acesso são preliminares, já podemos identificar diferenças em
relação ao desfecho. Jardim e Buckeridge (2020), por exemplo,
analisaram oito padrões urbanos da cidade de São Paulo, epicentro
brasileiro da pandemia, e identificaram maior letalidade em regiões
com padrão urbano coincidente com baixos níveis de educação e
renda, maior número de viagens ao trabalho e com falhas no
abastecimento de água.

Considerando que 75% da população brasileira em extrema
pobreza são de pessoas autodeclaradas como negro ou pardo,
segundo dados de 2018 do IBGE (Estrela et al., 2020), e que a
população afrodescendente tem maior prevalência de hipertensão,
diabetes, doenças cardíacas, tuberculose e outros fatores de risco
associados ao Covid-19 (Goes; Ramos; Ferreira, 2020), é
importante discutirmos também raça112 como marcador de análise
dos impactos da pandemia.

Estrela et al. (2020), além de incluírem classe e raça como
marcadores de impacto, chamam a atenção para gênero como um
marcador. Apesar de os homens serem mais acometidos pela



doença, mulheres sofrem o impacto da pandemia na
precipitação/intensificação da violência conjugal (Silva et al., 2020) e
pela sobreposição de trabalho e cuidado dos filhos uma vez que as
escolas permaneceram fechadas. O impacto socioeconômico, por
sua vez, pode ser ilustrado pelo crescente aumento do desemprego
e pela queda da renda familiar. O IBGE, por meio da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, registrou taxa de
13,3% de desemprego ao final do segundo semestre de 2020.

Os impactos da pandemia não são iguais e reforçam a
compreensão de que saúde é socialmente determinada. Não basta
se investir em ações paliativas para se conter o vírus e oferecer
auxílios emergenciais efêmeros para se diminuir o impacto da falta
de renda. É preciso investir em ações estruturais para melhoria das
condições de educação, saúde, renda e moradia. O que a pandemia
nos mostra é quão violento é o seu impacto em um contexto
neoliberal que não está interessado em mudanças estruturais. Não é,
todavia, uma novidade que a pandemia nos traz, ela apenas ajuda a
dar visibilidade ao desmonte das políticas de proteção social
promovido pelas atual e prévia gestões federais, sob orientação
neoliberal.

Dardot e Laval (2016, p. 7) destacam que o neoliberalismo não
pode ser considerado apenas uma ideologia ou política econômica,
mas “[...] um sistema normativo que ampliou sua influência ao mundo
inteiro, estendendo a lógica do capital a todas as relações sociais e
a todas as esferas da vida”. Os autores ressaltam ainda que a crise
de 2008 promoveu aumento dos “[...] estragos causados pelo
neoliberalismo [...]” e que estamos entrando em uma época pós-
democrática, na medida em que o sistema neoliberal está apoiado
em uma rede de “[...] forças e poderes” (Dardot; Laval, 2016, p. 8)
em níveis nacional e internacional113.

O SUS é a maior e mais potente política social brasileira e está
sustentada no princípio de que saúde é um direito das pessoas.
Esse princípio agride o interesse neoliberal de tratar saúde como
mercadoria. Não é sem interesses que o SUS é atacado e que,
historicamente, sofre com o subfinanciamento. Esse quadro se



agravou com a emenda constitucional 95/2016, que congelou o teto
de gastos públicos por 20 anos e que transformou o
subfinanciamento crônico da saúde em desfinanciamento do SUS
(Menezes; Moretti; Reis, 2019). Mariano (2017, p. 261) destaca que
“[...] não há como se promover o desenvolvimento econômico sem o
acesso do povo às políticas públicas mais básicas, como a saúde e
a educação”.

O SUS tem sido sistematicamente golpeado, conforme já
relatavam Teixeira e Paim (2018, p. 14-15):

1) Abertura da saúde ao capital estrangeiro; 2) Projeto de Lei (PL) para
obrigatoriedade de planos privados de saúde para empregados, exceto os
domésticos; 3) PL das Terceirizações; 4) Prorrogação da Desvinculação
das Receitas da União (DRU), acrescida da Desvinculação das Receitas
dos Estados (DRE) e da Desvinculação das Receitas dos Municípios
(DRM); 5) Proposta de Emenda Constitucional (PEC 241) da Câmara dos
Deputados e PEC 55 do Senado (Novo Regime Fiscal); 6) Planos
populares; 7) Rejeição da Emenda Popular Saúde + 10; 8) Orçamento
impositivo; 9) Reconhecimento da constitucionalidade das OS; 10) Proposta
de Cobertura Universal em Saúde; 11) Agenda Brasil com cobrança de
serviços no SUS; 12) Novos pacotes de ajuste; 13) Saúde, educação e
ciência e tecnologia como moeda de troca político-partidária. Cumpre
registrar que parte dessas iniciativas já foi efetivada, enquanto outras ainda
pairam como ameaças concretas.

Mesmo com todas essas dificuldades enfrentadas e com o
negacionismo da atual gestão federal, o SUS foi âncora para o
enfrentamento da pandemia. Sem ele, os impactos no contexto
brasileiro seriam ainda mais trágicos. Todo esse desgoverno e
desprezo com os mais vulneráveis proporcionaram críticas
internacionais severas. Uma, emblemática, foi o editorial da revista
The Lancet, intitulado So What? (E daí?) (Covid-19..., 2020),
parafraseando uma fala de Bolsonaro, quando o Brasil atingiu 5.000
mortos.

O governo vem se aproveitando do cenário de pandemia para
justificar o aumento das precarizações do trabalho (Praun, 2020).
Essa precarização “[...] faz parte de um complexo processo de
reestruturação capitalista da sociedade” (Leite, 2020, p. 4),
produzida pelo neoliberalismo e não se iniciou agora. Uma das
manifestações desse processo pode ser vislumbrada na delegação



da gestão de serviços de saúde a organizações sociais (OS), algo
que já ocorre há mais de duas décadas e pode ser compreendido
como expressão fenomênica da privatização da saúde no Brasil
(Morais et al., 2018; Soares et al., 2016). O estudo de Morais et al.
(2018) denuncia como as OS têm se aproveitado de brechas e
facilidades concedidas pela lei para sua expansão, constituindo
cenário de intensiva mercantilização da saúde e de transferência de
fundo público para o setor privado e colocando em xeque a natureza
não lucrativa das OS.

A autorização em lei para o pagamento de salários aos dirigentes das OSS,
a figuração dessas entidades em ranking das maiores empresas do país e
a possibilidade de aplicação dos excedentes monetários na dinâmica da
financeirização dos capitais, somente poderiam ser explicadas entendendo-
se as organizações como forma política ancorada na dinâmica de expansão
do mercado da saúde e na acumulação decorrente deste processo (Morais
et al., 2018, p. 10, grifo do autor).

O ataque ao SUS pode ser vislumbrado também nas alterações de
diretrizes e redirecionamentos de diversas políticas assistenciais. Um
exemplo claro é o processo de contrarreforma psiquiátrica, que se
fortaleceu nas últimas gestões no Ministério da Saúde e que suprime
ações de redução de danos, retoma o financiamento a hospitais
psiquiátricos, investe em comunidades terapêuticas regidas por
instituições religiosas e promove outras ações que impõem
retrocessos importantes ao cuidado em saúde mental e praticamente
retomam o modelo manicomial (Amarante; Nunes, 2018). Outro
exemplo é a revisão da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB)
publicada em 2017 que induz à diminuição de agentes comunitários
de saúde e prioriza a denominada Atenção Básica tradicional em
detrimento da Estratégia de Saúde da Família (Melo et al., 2018).
Outro afetado nesse processo foi o Núcleo da Apoio à Saúde da
Família, constituído para ampliar o espectro de ações da estratégia,
e que esteve em risco de ser extinto na reformulação da PNAB, mas
que se manteve apesar do redirecionamento e mudança de nome
para Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica
(NASF-AB). Apesar de sua manutenção em 2017, o NASF-AB sofreu
outro duro golpe ao não ser citado no novo modelo de financiamento



de custeio da atenção primária à saúde publicado pela Portaria nº
2.979, de 12 de novembro de 2019 (Brasil, 2019).

Além das mudanças de gestão e do redirecionamento das políticas
assistências, podemos incluir nessa agenda neoliberal em relação à
saúde a fragilização dos vínculos trabalhistas. Muitos dos
trabalhadores atuando em serviços públicos de saúde atualmente
não estão vinculados como estatutários, mas por meio de outros
regimes possibilitados e incentivados em reformas recentes. Gondim
et al. (2018) identificam degradação do trabalho em decorrência de
ações que ameaçam os direitos dos trabalhadores e flexibilizações
que intensificam a exploração do trabalhador e trazem reflexos para
sua saúde e vida pessoal.

Durante a década de 2010 a 2020, pudemos ver um significativo
aumento de professores de EF vinculados a serviços de saúde
pública. Podemos citar alguns elementos que contribuíram para esse
aumento: a crescente visibilidade dada à atividade física na
promoção de saúde e na prevenção de doenças; a presença das
práticas corporais como ação estratégica/tema prioritário na Política
Nacional de Promoção da Saúde; a criação dos NASF (elencando a
EF entre as opções de contratação); a criação do Programa
Academia da Saúde.

A atividade física segue como agenda na atual gestão do
Ministério da Saúde, inclusive com a criação de uma Coordenação-
Geral de Promoção da Atividade Física e Ações Intersetoriais, mas
há uma série de proposições alinhadas à agenda neoliberal que, em
nossa posição, precarizam o vínculo de trabalho, prejudicam o
cuidado ofertado e afastam os professores de EF dos princípios e
diretrizes do SUS. Citaremos aqui uma dessas proposições: a oferta
de trabalho de professores de EF através de um aplicativo.

A precarização do trabalho não é uma novidade para a EF que há
décadas se vê diante de vínculos frágeis, condições de trabalho ruins
e sub-remuneração. Mesmo assim, é importante não reiterarmos
essa condição e combatermos sua assimilação em estruturas
públicas. Em novembro de 2019, o Ministério da Saúde lançou o
‘Programa Brasil em Movimento’, que propunha a oferta de trabalho



de professores de EF através de um aplicativo digital e para o qual o
Grupo de Trabalho Temático Atividade Física e Saúde do Colégio
Brasileiro de Ciências do Esporte (CBCE, 2019) redigiu carta de
repúdio, na qual consta:

[...] é uma proposta de uberização do trabalho dos
profissionais/professores de educação física, que reduz o usuário do SUS a
um perfil consumidor individual de atividade física e o trabalho do PEF a
procedimentos sem acompanhamento, sem vínculo terapêutico e
deslocados de qualquer projeto singular construído de forma
multiprofissional e/ou intersetorial (CBCE, 2019).

A inserção da EF na saúde pública brasileira é relativamente
recente e já é ameaçada por essa ‘uberização’. A referida carta de
repúdio destaca ainda que

Esse processo de trabalho carrega potenciais efeitos negativos para a
organização do Sistema Único de Saúde (SUS), para a prestação de
serviços, para a saúde da população e do trabalhador submetido à lógica do
denominado empreendedorismo (CBCE, 2019, grifo nosso).

Discorre que esses ataques sucessivos aos professores de EF
favorecem para que a informalidade seja mais recorrente,
principalmente em razão do cenário de desemprego estrutural
enfrentado pelos brasileiros e brasileiras, e dificulta um futuro digno
para esses profissionais. A EF, como outras tantas profissões, está
recorrentemente sendo afetada por essas práticas neoliberais que
subjugam cada vez mais os trabalhadores (Abílio, 2020).

Negacionismo da ciência
O negacionismo da ciência não é uma novidade da pandemia da

Covid-19, porém foi nela potencializada. Autores apontam que esse
fenômeno acompanha grupos e organizações de extrema-direita
(Caponi, 2020; Gonçalves; Caldeira Neto; Andrade, 2017). Segundo
Gonçalves, Caldeira Neto e Andrade (2017), a prática negacionista é
uma das ações neonazistas reacionárias à própria democracia, como
no caso brasileiro, em virtude de seu processo de redemocratização.

Para Caponi (2020), as posturas governamentais em voga, com
base fortemente negacionista, adotam o desprezo pelas



universidades e pela pesquisa científica. Em face da pandemia da
Covid-19, a autora aponta que “[..] esse negacionismo se traduz na
aceitação de intervenções sem validação científica” (Caponi, 2020, p.
211).

Não obstante, o CBCE, por intermédio do GTT Atividade Física e
Saúde, publicou uma moção de repúdio114 ao pronunciamento do
presidente da República realizado no dia 24 de março de 2020, ao
se referir à doença como uma ‘gripezinha’ e associando o seu
‘histórico de atleta’ como um fator de ‘proteção’. Do pronunciamento,
destacamos 1) a minimização dos efeitos mortais de uma doença,
até então desconhecida; e 2) a reprodução do discurso que sugere
que a atividade física seria um remédio ou uma vacina contra a
Covid-19.

Um fator preocupante decorre que a fala de um chefe de estado
tem um grande alcance na população, o que pode gerar
desinformações. Singh et al. apud Camargo Jr. (2020), observaram
no Twitter que, dos mitos mais recorrentes, estava a consideração
de que a doença é apenas uma gripe. A desinformação ou a
informação sem evidências científicas tornam-se armas políticas
para a sustentação de medidas que contrariam as recomendações
das entidades científicas nacionais e internacionais, colocando
grande parte da população em risco (Caponi, 2020; Camargo Jr.,
2020).

Durante o início do contágio pelo coronavírus no Brasil, com a
exposição da população a um grande volume de informações, uma
série de fake news foram propagadas tais como ‘receitas
milagrosas’, informações falsas sobre a origem do vírus, ‘profecias’ e
meios de prevenção que não funcionam. Sousa Júnior et al. (2020)
estudaram esse movimento de difusão e alertam que frequentemente
a informação é propagada como uma verdade e que as pessoas não
conferem sua origem ou veracidade, algo perigoso na corrida por
informações sobre o coronavírus. Aqui compreendemos as fake
news como estratégia do negacionismo, difundidas com o propósito
de desestabilizar o saber científico em prol de interesses escusos.



Nakagawa, Gomes e Cardoso (2020, p. 33) apontam que grupos
de WhatsApp bolsonaristas veiculam conteúdos que promovem uma
epistemologia mutilada, criando, assim, um “[...] universo
epistemologicamente isolado e limitado de fontes informacionais, que
leva seus membros a desenvolver crenças injustificadas e
possivelmente nocivas sobre a realidade”. O desfecho para tais
ações é o reforço e a consolidação de crenças que carecem de
evidências. Por outro lado, as evidências científicas passam a ser
consideradas conspiracionistas e destinadas a ocultar a verdade.

Enquanto as autoridades científicas nacionais e internacionais
recomendavam distanciamento social, os grupos de WhatsApp
bolsonaristas promoveram um ‘isolamento epistemológico’ que
acabou por gerar a manutenção da ‘mutilação dos sistemas de
crença’. Esses mecanismos construídos nas retóricas negacionistas
aumentam o extremismo, pois blindam os sujeitos contra as
evidências e tudo aquilo que é contrário aos seus argumentos
mutilados (Nakagawa; Gomes; Cardoso, 2020).

Em meio a esse cenário, em 11 de maio de 2020 o governo federal
publicou o Decreto nº 10.344 (Brasil, 2020), que incluiu as academias
de ginástica como atividade essencial durante a pandemia da Covid-
19. Notamos que a publicação surpreendeu o próprio ministro da
Saúde, na época Nelson Teich, demonstrando que a ação não fora
discutida com o ministério (Decreto..., 2020).

Em resposta, quatro das principais entidades científicas brasileiras
relacionadas à EF115, em 8 de junho de 2020, publicaram uma carta
aberta116 que tratava da reabertura das academias e clubes para
as práticas corporais e atividades físicas. O coletivo de entidades se
colocou contrário à reabertura das academias de ginástica naquele
momento, considerando que tal liberação se deu “[...] mais das
pressões de caráter econômico do que pela defesa da saúde”
(Carta..., 2020, p. 3).

Segundo Loch, Rech e Costa (2020), o decreto que autoriza a
reabertura das academias de ginástica foi influenciado pelo Conselho
Federal de EF e alvo de manifestações por parte dos Conselhos



Regionais de EF, instituições privadas e profissionais da área.
Segundo os autores, os principais argumentos apresentados
sumarizam uma defesa da atividade física como fator de proteção
contra a Covid-19, pela mortalidade em decorrência de
comorbidades relacionadas à inatividade física e o reconhecimento
da EF como integrante da estratégia ‘O Brasil conta comigo’.

No entanto, tais argumentos podem ser confrontados com outras
evidências no que tange à relação da intensidade da prática da
atividade física e o sistema imunológico, à confusão entre as mortes
por doenças crônicas com as por Covid-19 e pelo fato de a linha de
frente no combate à doença ser feita por profissionais como médicos
e enfermeiros. Diante do campo de disputas, é importante
ressaltarmos que o primeiro grupo de premissas é reforçado como
verdades absolutas, revelando contradições e equívocos sobre
conceitos científicos nas áreas da saúde pública, epidemiologia e
saúde coletiva (Loch; Rech; Costa, 2020).

Loch, Rech e Costa (2020) reafirmam a importância da
universidade, inclusive no contexto da formação profissional, para
uma formação ampliada de saúde que perspective as
potencialidades das atividades físicas e práticas corporais, tanto
quanto se perceba que não são panaceia ou pílula mágica, uma vez
que a saúde é um processo complexo e que demanda a análise de
inúmeros fatores.

Diante dessas considerações, vemos que as universidades, lócus
da formação e do desenvolvimento científico na sociedade brasileira,
sofrem, cada vez mais, ataques à sua autonomia. Estudo publicado
pelo Global Public Policy Institute destaca que as universidades
brasileiras vêm sofrendo com ataques à sua liberdade em relação ao
ensino e à pesquisa. Ataques configurados em ações institucionais
com a criação de políticas públicas e na amplificação de um discurso
depreciativo. Algumas recomendações do estudo apontam para que
haja maior independência administrativa das universidades; que as
mudanças na autonomia institucional não sejam feitas por decretos
emergenciais do Executivo; além da afirmação da liberdade dos
professores de pensamento e expressão (Mendes et al., 2020).



O contexto pandêmico da Covid-19 tem nos apresentado mazelas
irreparáveis, inclusive, em relação às vidas ceifadas. Além disso, ela
nos mostrou, de forma potencializada, as moléstias de outra
pandemia que podemos denominar de negacionismo, sustentada por
mutilações epistemológicas e ataque às entidades científicas e
universidades. Essa pandemia negacionista corrói o sistema
democrático e dificulta o avanço de políticas baseadas em
evidências científicas disponíveis (mesmo que provisórias).

Frente a esse cenário, apostamos como Caponi (2020), na criação
de redes de ajuda, cuidado e informação com base na inclusão e
solidariedade social (com expertos das mais variadas ciências –
inclusive as humanas e sociais – e os expertos locais que vivem no
cotidiano tais problemáticas). Resistir e tensionar esse ‘vírus’
encampa um caminho para que consigamos fundamentar uma
sociedade mais justa, igualitária e que tenha, precipuamente, o
compromisso com a vida das pessoas.

Fascismo
Conceituar o que seja fascismo não parece tarefa fácil. Ainda que

a literatura possa ser vasta, parece impedir que o termo seja
efetivamente compreendido, gerando confusões e enfraquecimentos
dos argumentos daqueles que pretendem resistir a tal força.
Inclusive, seu uso para insultar outrem, notadamente, de direita, não
contribui, em nada. Ao contrário, banaliza a expressão e prejudica
seu emprego, quando rigorosa e necessariamente aplicado.
Ademais, a postura ditatorial, autoritária ou reacionária não
necessariamente caracteriza um governo ou pessoa como fascista.

Alguns pontos centrais em um regime fascista, para além da forma
repressiva e reacionária, são as posições ou discursos nacionalistas,
populistas, conservadores, de homogeneização da sociedade,
antidemocráticos, além da exploração radical da propaganda
(Paxton, 2007; Reich, 1988).

Tratar de fascismo, por óbvio, remete-nos às figuras de Mussolini
e Hitler e seus governos na Itália e Alemanha, na primeira metade do



século XX. Entretanto, alguns autores destacam que, a despeito do
regime de Estado, é preciso compreender o modo de pensar, de agir
e se submeter.

Umberto Eco (2019), assim, nos apresenta alguns aspectos que,
reunidos ou não, caracterizam o fascismo ‘eterno’, por ele
denominado ‘Ur-Fascismo’, que persiste para além do fascismo de
Estado. A primeira característica diz respeito ao culto à tradição, de
tal modo que se devem ignorar os avanços dos conhecimentos e
saberes. A segunda se refere à recusa à modernidade, em que o
iluminismo e a razão são considerados o início da aniquilação da
humanidade. Há, assim, uma postura irracionalista. Tal posição leva à
terceira característica, qual seja, o culto da ação pela ação, sem a
devida reflexão. Eco (2019, p. 49) cita:

Da declaração atribuída a Goebbels (‘Quando ouço falar em cultura, pego
logo a pistola’) ao uso frequente de expressões como porcos intelectuais,
cabeças-ocas, esnobes radicais, as universidades são um ninho de
comunistas, a suspeita ao mundo intelectual sempre foi um sintoma de Ur-
Fascismo.

Em conjunto, esses três aspectos nos remetem ao que foi
anteriormente abordado, no presente texto, sobre o negacionismo da
ciência.

Outro traço é o desacordo com a diversidade. Enquanto o
conhecimento científico compreende a crítica como a possibilidade
de avanço do conhecimento, para o Ur-Fascismo, o desacordo é
traição. Mais uma marca que se refere à busca de consenso a partir
do natural medo da diferença, tratando de rejeitar os ‘intrusos’.
Assim, o racismo é peculiar ao Ur-Fascismo. Caracteriza, também, o
‘fascismo eterno’, a frustração individual ou social, o que justifica o
apelo às classes médias ressentidas, assustadas pelas classes
sociais mais baixas, ao mesmo tempo em que são humilhadas
política, econômica e socialmente pelas elites.

Outra particularidade diz respeito à obsessão à conspiração, em
que os seguidores precisam se sentir perseguidos, sitiados, por isso,
apelam facilmente à xenofobia. Há, ainda, uma posição pela qual
entendemos que o líder se baseia na debilidade das massas. Não à



toa, a figura do herói ou mito é exaltada. Todos esses aspectos,
igualmente, foram mencionados no tópico anterior e se coadunam
com as noções conspiracionistas e de ocultação da ‘verdade’ que
têm emergido nestes tempos.

Eco (2019) continua sua caracterização e afirma que o Ur-Fascista
transfere sua vontade de poder para questões sexuais, as quais
fundam sua posição machista, de misoginia ou ódio às mulheres,
além da intolerância aos homossexuais ou quaisquer outros grupos
diferentes da condição sexual binária. Outro traço se refere à noção
de uma ‘vontade comum’ em detrimento aos direitos dos indivíduos
na sociedade. Destarte, os Poderes Judiciário e Legislativo, a partir
dessa perspectiva, deveriam ser extintos ou submetidos ao poder
maior.

Os fascismos de Estado só puderam se estabelecer quando uma
parte considerável da população tomou para si a responsabilidade
das funções de disseminação de ódio, repressão, controle e polícia.
Assim, parece historicamente equivocado tentarmos compreendê-lo
como uma experiência ditatorial imposta verticalmente. Haveria,
antes, segundo Foucault (2009), uma penetração profunda no interior
das massas.

Em outro texto, prefácio de Anti-Édipo: Capitalismo e
Esquizofrenia, de Deleuze e Guattari, Foucault (2000) comenta que
se trata de um livro de ética. O Anti-Édipo é a ruptura a uma forma
ou conduta; é a resistência à psicanálise enquadrada de Freud e
Lacan, a qual procura experimentar aberturas diferentes para o
inconsciente e o desejo. Foucault (2000), então, elege três
adversários: i) os funcionários da verdade, militantes do pensamento
único, violento ao diferente, totalizante; ii) os técnicos do desejo,
como os psicanalistas ou todos aqueles que trabalham com os
registros dos signos e sintomas e reduzem a complexidade do
desejo a uma lei binária, em que a sociedade funcionaria de forma
estrutural considerando cada indivíduo e o inconsciente deste, ao
mesmo tempo em que buscaria suprir determinada falta, de origem
familiar ou libidinal; e iii) o fascismo, o inimigo maior. Não só aquele
de Estado, mais bem representado por Hitler e Mussolini e que tão



bem mobilizou as massas, mas aquele que está dentro de cada
pessoa, que faz amar o poder e desejar aquilo que o domina e
explora. O primeiro, o fascismo de Estado, corresponde ao âmbito
macropolítico, enquanto o segundo, que está interiorizado em cada
pessoa, ao domínio ético micropolítico. Assim, talvez não se tenha
êxito ao se destruir o regime fascista de Estado, se o fascismo
arraigado em cada sujeito não tenha sido aniquilado.

Estamos, portanto, diante de uma condição que, para além de uma
forma de governo, diz respeito à governamentalidade117 dos corpos.
Uma de suas consequências se refere à concepção de fluidez entre
o governo dos outros, identificado pelos poderes político, familiar,
educacional, ocupacional ou religioso, e ao governo de si próprio,
assumindo suas responsabilidades e autocontrole. Em outras
palavras, entre as técnicas de dominação que conduzem os
indivíduos e as técnicas de si, pelas quais os próprios sujeitos se
conduzem (Candiotto, 2012).

Talvez não seja por acaso que estejamos observando um ódio
desenfreado, não só por parte de algumas autoridades públicas,
mas também de parte da população. Chegou-se ao ponto de, sem
comedimento ou vergonha, algumas pessoas se manifestarem contra
os antifascistas em protestos políticos. O absurdo é tão grande que
o terror passou a ser os ‘antifas’. Essa lógica flerta com a ideia de
uma sociedade homogeneizada para aceitá-la como saudável, em
que o mal ou a doença a serem extirpados dizem respeito a tudo
aquilo que se movimenta em direção contrária aos interesses
políticos e sociais da classe burguesa, branca, cristã e
conservadora. E aí, todos aqueles que diferem de tais
características, ou da “norma”, podem (ou quiçá devem) ser
excluídos da vida social e/ou não podem ser sujeitos de direitos,
desumanizando, assim, os diferentes (Felippe, 2018).

As consequências parecem óbvias e imediatas: o assentamento de
diferentes formas de opressão, discriminação e extermínio contra
negros, mulheres, minorias sexuais, classes sociais mais baixas,
populações indígenas etc., consolidando-se como uma política, uma
necropolítica (Mbembe, 2018). Os exemplos no Brasil atual são



vários. Para além das centenas de milhares de mortos pela
pandemia de Covid-19 e do discurso da autoridade máxima do país
preferindo tentar salvar a economia, assistimos a ministros que
parecem deliberadamente agir contra povos indígenas118, ao
aumento do número de homicídios por intervenção policial em alguns
Estados119, à maior taxa de homicídios de negros e negras ao longo
dos anos (Cerqueira, 2020), entre outros aspectos.

Considerações finais
Para além da pandemia da Covid-19, entendemos que outros

males têm nos afligido. O neoliberalismo, o negacionismo e o
fascismo, como posições político-ideológicas, têm possibilitado
colocar a população, especialmente a sua parte mais vulnerável, em
risco.

A narrativa da governamentalidade neoliberal, com o propósito de
defender os interesses da elite econômica, se coaduna com a ideia
de Estado mínimo para atenuar a interferência nas questões de
mercado ou econômicas, enquanto demoniza o político, ataca a
democracia, tenta enfraquecer as pautas de igualdade (racial, de
gênero, socioeconômica etc.), busca destruir a educação e saúde
públicas etc. Assim, para Paxton (2007), ainda que não seja
adequado considerar o fascismo um instrumento subordinado ao
capitalismo, os dois movimentos formaram uma aliança em que se
operaram vantagens mútuas.

É dentro desse contexto, portanto, que determinados grupos
sociais, frequentemente excluídos, estão sob a ameaça de uma
política de morte (necropolítica), seja concretamente com ações de
evidente caráter genocida ou indiretamente enfraquecendo o sistema
público de saúde.

Por fim, é possível observarmos os desafios e os flagelos que
cercam a EF no cenário da saúde coletiva. Diante de uma agenda
neoliberal, negacionista e fascista, não apenas de governo, mas de
micropolíticas que se movem no cotidiano, estão os professores de



EF. Cabe a estes, juntamente com outros profissionais e a
população, lutarem e resistirem a essas pandemias, além de
construírem possibilidades de outros vínculos que sejam saudáveis
ao ponto de saudarem a justiça social, a solidariedade e o
compromisso com as vidas humanas.
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a diferenciar entre poder e dominação” (Lemke apud Candiotto, 2012, p. 104).

118 Neste caso, uma ministra solicitou ao presidente que rejeitasse a oferta de produtos de
limpeza, água potável, materiais informativos e leitos hospitalares para a população
indígena durante a pandemia da Covid-19 (Ramos, 2020).

119 As taxas de homicídios por 100.000 habitantes em decorrência da intervenção policial no
Estado do Rio de Janeiro se elevaram aos maiores valores nos anos de 2018 e 2019. Os
primeiros meses do ano de 2020, além disso, apresenta um quantitativo superior ao ano
de 2019. Fonte: ISP Dados Abertos – Instituto de Segurança Pública/RJ (2020).


