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Segurança e monitoramentos:  
a democracia securitária na pandemia 

 

1. Democracias securitárias e medidas de exceção 

No Brasil, onde há um longo histórico de intervenção das Forças Armadas 

para o controle social, o discurso de guerra interna e a mobilização militar não é 

nenhuma novidade. Desde que as medidas de contenção do novo coronavírus 

começaram a vigorar no país, os militares vêm realizando uma série de 

atividades de campo. A maioria dessas ações não mobiliza conhecimentos 

militares de combate stricto sensu, mas, sim, conhecimentos civis sobre os quais 

as Forças Armadas possuem domínio, como engenharias, química, medicina e 

transportes. O cientificismo positivista compõe a identidade militar brasileira e 

contribui para a percepção geral de que as Forças Armadas possuem maior 

capacidade organizacional de gerir o país.  

Destaca-se a condução de ministros oriundos dos meios militares diante 

da crise, em especial na última semana, do General Walter Souza Braga Netto 

que é Ministro da Casa Civil. No aparente conflito entre o Presidente e o Ministro 

da Saúde, Braga Netto ressurgiu como figura interventora em nome da ciência e 

da técnica. Diz-se ressurgiu porque, em 2018, Braga Neto assumiu o cargo de 
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Interventor Federal no Rio de Janeiro, operação que teve por objetivo a 

reorganização da segurança pública, cujo Plano Estratégico previa a saúde 

coletiva no Rio de Janeiro como possível ameaça à ordem e sucesso da 

Intervenção. Foi em meio a essa intervenção que a vereadora Marielle Franco 

foi executada. Ainda que o General não tenha emitido nenhum pronunciamento 

de oposição direta à presidência e seu discurso afirme união e coesão, circulou, 

em um site de notícias militares, a afirmação de que Braga Neto seria o 

presidente operacional do país. A notícia encontra-se disponível neste boletim. 

Adverte-se que a Defesa.net não é um site de notícias oficiais do governo ou das 

Forças Armadas, porém, trata-se de publicação que conta com elaboração e 

circulação no meio militar. 

Apesar de, até o momento, a atuação das forças armadas no Brasil não 

ocorrer de forma ostensiva nas ruas, no plano internacional, é possível perceber 

a mobilização de contingentes como forças auxiliares às polícias locais. Em 

diversos países, como na Itália e na África do Sul, as forças armadas foram 

mobilizadas para garantir o cumprimento das regras de quarentena. A ameaça 

do uso da força para a manutenção da ordem excepcional de lockdown suscita 

questões sobre a situação de grupos que são alvos da violência do Estado, 

principalmente nos países do chamado “Sul Global”. Nesses casos, a ameaça 

não viria somente das forças armadas, mas também das polícias e é agravada 

pela declaração de estado de emergência ou de calamidade enquanto durar a 

pandemia em alguns países, já que autorizam ações excepcionais e concentram 

o poder de decisão no executivo. Sob a justificativa da excepcionalidade e da 

necessidade de se garantir a segurança, há ainda a preocupação com a 

possibilidade de serem passadas medidas autoritárias que se mantenham 

mesmo após o recuo da pandemia. Nesse sentido, é especialmente importante 

atentar para a utilização do vocabulário de guerra que permeia a crise e 

normaliza comportamentos e decisões autoritárias. Um desses aspectos, já 

discutidos publicamente em países como a Nova Zelândia, é a possibilidade de 

adiamento de eleições marcadas para ocorrer no segundo semestre, tendência 

que pode se repetir em outros lugares, inclusive no Brasil, que tem eleições 

municipais previstas para 4 de outubro de 2020. 

Além da presença ostensiva de militares no governo brasileiro e à frente 

da atual crise gerada pela emergência da pandemia, se espalham por todo 
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planeta medidas como: criação de campos especiais de contenção do vírus para 

refugiados, como na Grécia; colapso da gestão de necrotérios e cemitérios, 

como no Equador; redução das mortes em operações policiais de combate ao 

crime, como Rio de Janeiro; relaxamento das regras para produção registro civil 

que atestas óbito, como no Brasil; desengajamento de nações em acordos 

multilaterais contra governos considerados autoritários, como da União Europeia 

em relação ao governo húngaro. Além disso, o discurso da guerra traduzido em 

economia de guerra já desperta interesse de empresário em tornar permanentes 

as medidas de socorro estatal às empresas. No que diz respeito à constituição 

de uma democracia securitária como regime político isso denota metamorfoses 

no principal atributo da soberania: a gestão e execução das mortes. 

 

Exclusivo - Gen Braga Neto Assume o Estado-Maior do Planalto 
Brasil - 01/04/2020 – Redação DefesaNet 
“[...] Pelo menos enquanto a grave situação de crise perdurar, o general será o “presidente 
operacional” do Brasil. Braga Neto assume para distender e organizar”. 
http://www.defesanet.com.br/ncd/noticia/36301/Exclusivo---Gen-Braga-Neto-Assume-o-Estado-
Maior-do-Planalto/ (acesso em:02/04/2020) 
 
Batalhão De Selva No Controle De Acesso À Fronteira Em Prevenção Ao Covid-19 
Brasil - 02/04/2020 
“[...] Durante a operação, foram apreendidas duas embarcações e presos dois bolivianos quando 
tentavam entrar ilegalmente no Brasil”. 
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11285932 (acesso em: 02/04/2020) 
 
HFA alia Medicina e Tecnologia no combate ao Coronavírus 
Brasil – 02/04/2020 
“O Hospital das Forças Armadas (HFA) está adotando medidas para identificar casos suspeitos 
de coronavírus (...). As medidas incluem inteligência artificial e uso de câmeras termais”. 
https://www.defesa.gov.br/noticias/67621-hfa-alia-medicina-e-tecnologia-no-combate-ao-
coronavirus (acesso em 03/04/2020) 
 
Discreto, Braga Netto atua como bombeiro e gestor 
Valor Econômico - 06/04/2020 - Andrea Jubé, Fabio Murakawa e Matheus Schuch 
“Ministro da Casa Civil tem a confiança de Bolsonaro que a ele delegou a tomada de decisões 
no combate à pandemia em nome do governo”. 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/04/06/discreto-braga-netto-atua-como-bombeiro-e-
gestor.ghtml (acesso em: 08/04/2020) 
 
O que o Exército disse sobre a quarentena. E depois apagou. 
Nexo Jornal – 06/04/2020 - Guilherme Henrique 
“[...] O trabalho, com pouco mais de 30 páginas, discute maneiras de conter a pandemia no país. 
Além disso, aborda os impactos econômicos e as estratégias políticas utilizadas por governantes. 
Ao sugerir tais medidas, o órgão contraria algumas das principais bandeiras do presidente Jair 
Bolsonaro até o momento. Nesta segunda-feira (6), o texto foi apagado e o site ficou 
indisponível.” 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/04/06/O-que-o-Ex%C3%A9rcito-disse-sobre-a-
quarentena.-E-depois-apagou (acesso em: 09/04/2020) 
 
Militares e cúpula do Legislativo intervêm para manter Mandetta, a despeito de Bolsonaro 
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El País – 07/04/2020 – Afonso Benites 
“[...] Houve quatro frentes de críticas contra a decisão até então tomada pelo presidente: 1) 
generais do Exército, um deles na ativa, com assento no Planalto, disseram que lhe faltaria apoio 
popular e político para demitir um ministro que tem seguido as recomendações das principais 
autoridades sanitárias do mundo [...]”.  
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-04-07/militares-e-cupula-do-legislativo-intervem-para-
manter-mandetta-a-despeito-de-bolsonaro.html 
(acesso em 08/04/2020) 
 
Militares das Forças Armadas realizam ações por todo o país no combate ao coronavírus 
Brasil – 07/04/2020 
“[...] O esforço envolve várias frentes: arrecadação de alimentos para famílias de baixa renda, 
impedidas de trabalhar pelo isolamento social; capacitação de militares para desinfecção de 
espaços públicos; doação de sangue; transporte de materiais de saúde”. Link: 
https://operacaocovid19.defesa.gov.br/noticias/noticia/866-militares-das-forcas-armadas-
realizam-acoes-por-todo-o-pais-no-combate-ao-coronavirus 
(acesso em: 09/04/2020) 
 
Em Minas Gerais, Militares Capacitam Defesas Civis Municipais Na Desinfecção De Áreas 
De Grande Aglomeração 
Brasil - 08/04/2020 
“[...] A capacitação é ministrada por militares que atuam na Seção de Defesa Química, Biológica, 
Radiológica e Nuclear da Escola de Instrução Especializada do Exército Brasileiro e por 
bombeiros militares do Pelotão de Emergências Químicas, Biológicas, Radiológicas e 
Nucleares.” 
http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/11313009 (acesso em: 08/04/2020) 
 
O que necropolítica tem a ver com a pandemia e com falas de Bolsonaro 
TAB/UOL - Mateus Araújo - 03/04/2020 
https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2020/04/03/o-que-necropolitica-tem-a-ver-com-a-
pandemia-e-com-falas-de-bolsonaro.htm  
 
“‘Ao relativizar a gravidade da situação ou dizer que 'muitos vão morrer', está muito clara a política 
macabra e intencional contra a população mais vulnerável’, critica Dina Alves.” 
 
Kenyan police shot dead a teenager on his balcony during a coronavirus curfew 
crackdown 
Washington Post - 31/03/2020 
“[...] He had been standing on his third-floor balcony in a shantytown in Nairobi, watching police 
storm the neighborhood, using their batons to beat people who refused to abide by the curfew, 
when a police bullet struck him in the stomach.” 
https://www.washingtonpost.com/world/africa/kenyan-police-shot-dead-a-teenager-on-his-
balcony-during-a-coronavirus-curfew-crackdown/2020/03/31/6344c70e-7350-11ea-ad9b-
254ec99993bc_story.html 
(acesso em 09/04/2020) 
 
Who is the sovereign during the corona crisis?  
International Politics and Society - 09/04/2020 
“[...] In Europe and the democratic world today, there is no threat of civil war, even as the French 
president makes use of martial rhetoric: ‘Nous sommes en guerre!’ War has always strengthened 
the executive branch of the state and, in particular, granted special powers to the presidency vis-
à-vis the governed.” 
https://www.ips-journal.eu/regions/europe/article/show/who-is-the-sovereign-during-the-corona-
crisis-4248/ (acesso em 10/04/2020) 
 
New Zealand election: Ardern resists calls for delay amid Covid-19 outbreak 
The Guardian - 09/04/2020 
“Jacinda Ardern has refused to postpone New Zealand’s September elections over the 
coronavirus pandemic, despite calls for a delay from her deputy and the deputy opposition leader.” 
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https://www.theguardian.com/world/2020/apr/09/new-zealand-election-ardern-resists-calls-for-
delay-amid-covid-19-outbreak (acesso em 09/04/2020) 
 
Coronavírus no Equador: 'Embalamos os corpos de minha irmã e do meu cunhado em 
sacos plásticos dentro de casa' 
G1/BBC – 05/04/2020 
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/05/coronavirus-no-equador-
embalamos-os-corpos-de-minha-e-irma-e-meu-cunhado-em-sacos-plasticos-dentro-de-
casa.ghtml 
 
Durante pandemia, polícia do Rio diminui operações e mortes em favelas caem 60% 
Ponte Jornalismo - 09/04/2020 
https://ponte.org/durante-pandemia-policia-do-rio-diminui-operacoes-e-mortes-em-favelas-
caem-60/ 
 
Coronavírus: Grécia coloca em quarentena segundo campo de refugiados 
O Estado de S. Paulo – 05/04/2020 
https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,coronavirus-grecia-coloca-em-quarentena-
segundo-campo-de-refugiados,70003260786 
 
Nota Técnica do CAAF|Unifesp sobre a Portaria Conjunta do Conselho Nacional de Justiça 
e do Ministério da Saúde, de 30 de março de 2020 
CAAF – UNIFESP – 07/04/2020 
https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/destaques/152-nota-tecnica-do-caaf-unifesp-sobre-a-
portaria-conjunta-do-conselho-nacional-de-justica-e-do-ministerio-da-saude-de-30-de-marco-
de-2020 
 
'Perdemos a esperança de que a Europa vá conter Orbán', diz jornalista húngaro 
Folha de S. Paulo - Ana Estela de Sousa Pinto – 01/04/2020  
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/perdemos-a-esperanca-de-que-a-europa-va-
conter-orban-diz-editor-hungaro.shtml 
 

 
2. COMUNICADOS E RECOMENDAÇÕES DA ONU 

A Organização das Nações Unidas (ONU) está conclamando os Estados 

para o combate à Covid-19 por meio de novas declarações e relatórios regulares. 

Dois pontos se destacam: a preocupação com os impactos que a pandemia terá 

na economia e uma declaração do Secretário-Geral pedindo por um cessar-fogo 

mundial em nome do combate ao novo coronavírus. 

Sobre a economia, o relatório do Departamento de Assuntos Econômicos 

e Sociais estabeleceu que a economia global pode encolher 0,9% em 2020, o 

maior número desde a crise de 2008, como consequência da quarentena e do 

isolamento social. O principal setor afetado por essas medidas, segundo o 

relatório, é o de serviços. Para impedir esse cenário a ONU pede para que os 

Estados e as organizações internacionais de caráter econômico realizem cada 

vez mais incentivos fiscais e medidas econômicas que protejam a economia, 

semelhantes às que foram implementadas no pós-crise de 2008, o que mostra 

que não existe neoliberalismo sem socorro estatal aos capitalistas. 
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“O pior ainda está por vir” e “nós precisamos mobilizar cada grama de 

energia”. Estas são frases que estão presentes no pronunciamento do 

Secretário-Geral Antônio Guterres, para ele, ainda não atingimos o pior momento 

da crise. Por isso, serão necessários todos os recursos possíveis, construindo 

uma discursividade que, apesar do pedido de cessar-fogo, aponta para uma 

disputa por recursos remanejados para o combate aos efeitos do novo 

coronavírus. 

Neste ano, a ONU completa 75 anos de existência, e seu aniversário será 

marcado pela conversa global Diálogos UN75 sobre a construção do “futuro que 

queremos”. Trata-se de uma pesquisa online com o intuito de “melhorar a gestão 

internacional dos temas globais que exigem uma cooperação entre fronteiras, 

setores e gerações, necessária para termos um mundo mais seguro, justo e 

sustentável para todas e todos”.  

Sobre o novo coronavírus, a ONU publicou o pacto Shared Responsibility, 

Global Solidarity: responding to the socio-economic impacts of COVID-19 

(Responsabilidade Compartilhada, Solidariedade Global: respondendo aos 

impactos socio-econômicos da COVID-19), com orientações para conter os 

efeitos da atual crise de saúde na economia mundial. De acordo com o 

Secretário Geral, “a COVID-19 é o maior teste que enfrentamos juntos desde a 

formação das Nações Unidas (...). Esta crise humana exige ação política 

coordenada, decisiva, inclusiva e inovadora das principais economias do mundo 

– e apoio financeiro e técnico máximo para as pessoas e países mais pobres e 

vulneráveis”. Guterrez toma como referência para o pacto a Agenda 2030 e os 

17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), e enfatiza que os mais 

vulneráveis são os mais afetados – pessoas pobres, de países considerados 

“em desenvolvimento”, e idosos.  

O vírus está infectando a economia mundial, segundo a ONU: “o 

investimento e o consumo caíram, constituindo um risco real e crescente de uma 

recessão global. Os economistas das Nações Unidas estimam que o vírus 

poderá custar, pelo menos, US$ 1 bilhão neste ano – ou até bem mais. 

Em tempos de pandemia, a guerra à pobreza (previstas em diversas 

declarações da ONU e nos relatórios do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, PNUD) é acoplada à guerra ao vírus: “é vital que, em resposta 

à crise, os países mantenham os objetivos de desenvolvimento sustentável e 
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compromissos climáticos em foco para manter ganhos passados e, na 

recuperação, fazer investimentos que nos impulsionem a um futuro mais 

inclusivo, sustentável e resiliente”.  

A guerra à pobreza não é uma metáfora. Lança mão de armamentos 

militares para combater seu inimigo. Mas opera, cada vez mais, por dispositivos 

econométricos e estatísticos de identificação de vulnerabilidades ao redor do 

planeta, como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), a fim de justificar 

possíveis intervenções em nome do humano. A atual guerra ao vírus, também 

é travada em nome dos direitos do humano.  

Propõem-se o uso de inteligência artificial e tecnologias “não intrusivas” 

por parte do Estado e em parcerias público-privadas que permitam a 

identificação de novos surtos e rastreiem a disseminação de xenofobia e 

desinformação; que meçam os impactos intersetoriais da crise sobre populações 

consideradas vulneráveis, além de direcionar comunicações de risco, 

assistência financeira e intervenções políticas. Tais políticas não são neutras e 

não se opõem às políticas repressivas e intervencionistas, mas as 

complementam, incitando práticas de monitoramento – não restritas aos meios 

eletrônicos – e de condutas policiais que levam ao mesmo fim: o aumento de 

autoritarismos e a composição de um circuito de penalizações (em meios abertos 

e fechados), desde os que supostamente propagam o “vírus inimigo” aos que 

praticam atos racistas. Entre os pontos de um mesmo arco, bastante flexível, 

permanece intocado o que aniquila vidas: a miséria social, política e econômica 

intrínseca ao capitalismo e aos seus sujeitos resilientes governados segundo 

a racionalidade neoliberal. Igualdade de gênero, contenção da vulnerabilidade 

à violência e empregabilidade são compreendidos em termos de riscos – 

prejuízos financeiros e políticos, pelo risco de irrupções – agora escancarados 

pelo vírus que ameaça se infiltrar e imobilizar os fluxos do trânsito de mercado. 

Ao longo do relatório fica evidente que a maior preocupação não é exatamente 

o novo coronoravírus e seus efeitos na economia, mas “o risco de distúrbios 

sociais e tumultos”. Trata-se de garantir continuidade de uma 

governamentalidade planetária fazendo uso de mecanismos de compensação 

econômica e social associado às tecnologias de monitoramento para a 

antecipação e contenção de revoltas. 
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ONU lança plano para ‘derrotar o vírus e construir um mundo melhor. 
ONU Brasil. Notícias. 31/03/2020.  
https://nacoesunidas.org/onu-lanca-plano-para-derrotar-o-virus-e-construir-um-mundo-melhor/ 
(acesso em 09/04/2020) 
 
“O uso de poderes de emergência e ferramentas de vigilância tecnológica para rastrear a 
disseminação do COVID-19 de modo não-intrusivo, limitado em tempo e propósito e de modo a 
respeitar os padrões estritos dos direitos humanos internacionais. Embora o risco de distúrbios 
sociais e tumultos seja baixo, à medida que as condições econômicas e sociais se deterioram 
estes não devem ser descartados, particularmente em situações onde as relações sociais já são 
tensas por persistentes desigualdades de renda”. 
 
ONU convida brasileiros a participar de pesquisa online sobre o futuro que queremos 
ONU Brasil. Notícias. 10/03/2020.  
https://nacoesunidas.org/onu-convida-brasileiros-participar-de-pesquisa-online-sobre-o-futuro-
que-queremos/ (acesso em 09/04/2020) 
 
Shared Responsibility, Global Solidarity: responding to the socio-economic impacts of 
COVID-19.  
ONU 2020.  
https://unsdg.un.org/resources/shared-responsibility-global-solidarity-responding-socio-
economic-impacts-covid-19 (acesso em 11/04/2020) 
 
OMS manifesta preocupação com escalada de covid-19 a medida que número de casos 
se aproxima de 1 milhão 
ONU – 02/04/2020 
https://nacoesunidas.org/oms-manifesta-preocupacao-com-escalada-de-covid-19-a-medida-
que-numero-de-casos-se-aproxima-de-1-milhao/ (acesso em 11/04/2020) 
 
Economia deve encolher quase 1% este ano devido a pandemia do coronavírus 
ONU – 01/04/2020 
https://nacoesunidas.org/economia-global-deve-encolher-quase-1-este-ano-devido-a-
pandemia-do-coronavirus/ (acesso em 11/04/2020) 
 
World economic situation and prospects: April 2020 nº136 
DESA (ONU) - 01/04/2020 
https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-
prospects-april-2020-briefing-no-136/ (acesso em 12/04/2020) 
 
Um chief urges unity in mobilizing ‘every ounce of energy’ to defeat coronavírus 
pandemic 
Antônio Guterres – 03/04/2020 
https://news.un.org/en/story/2020/04/1061012 (acesso em 12/04/2020) 
 
 

3. Tecnologias de monitoramentos 

 O acordo entre o Ministério da Saúde, o Ministério de Ciência, Tecnologia, 

Inovações e Comunicações e as operadoras de celular no Brasil para monitorar 

os celulares dos cidadãos durante a pandemia do novo coronavírus está em 

pleno funcionamento. Na capital paulista, o governador do estado, com base nos 

dados já disponibilizados, afirmou na noite do dia 09 de abril de 2020 que já 

aventa a possibilidade de prender quem desobedecer a quarentena, pois os 

dados mostraram um aumento de pessoas circulando. Se não ocorrer uma 
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diminuição, a partir do dia 13 de abril, segunda-feira, “tomará medidas mais 

rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão”, disse o 

governador. 

 Para além deste acordo governamental, as grandes empresas do Vale do 

Silício como Google, Facebook, o aplicativo de locomoção Waze e a startup 

brasileira In Loco já estão colhendo dados e monitorando a movimentação das 

pessoas em nome do combate a pandemia. A empresa brasileira já consegue 

monitorar 60 milhões de aparelhos no país, 10 milhões somente em São Paulo. 

Em Recife, após monitorar um bairro que estava com muita movimentação, a 

empresa enviou um caminhão do corpo de bombeiros para intervir como um 

alerta. No mesmo sentido, a Google disponibilizou no dia 05 de abril dados 

referente a diversos países, incluindo o Brasil, no qual tornou público os níveis 

de aglomeração ao longo de vários dias em locais específicos, assim 

categorizados pela empresa: parques, locais de recreação, farmácias e 

mercados, estações de transporte público, locais de trabalho e residência. 

Também foi anunciado conjuntamente pela Google e Apple, no dia 10 de abril, o 

desenvolvimento de uma aplicativo que consegue detectar por meio do bluetooth 

presente nos aparelhos celulares se a pessoa teve contato com alguma outra 

pessoa infectada; caso sim, uma mensagem será enviada informando ao usuário 

que ele pode estar em risco. 

 Além das medidas de monitoramento diretamente relacionadas com os 

equipamentos computo-informacionais como smartphones e aplicativos digitais, 

uma série de práticas de monitoramento estão sendo acionadas e/ou 

intensificadas com o objetivo de antecipar e conter possíveis revoltas entre as 

frações da população que são classificadas como vulneráveis. Essas práticas 

estão em sintonia com as recomendações da ONU indicadas no ponto 2 desse 

boletim. Esses monitoramentos passam por enunciados que convocam aos 

controles mútuos do cumprimento do distanciamento social ou da quarentena, 

viabilidade tecnológica de ensino à distância, ações de caridade para mitigar 

impactos econômicos e sociais entre os pobres nos bairros de periferia ou 

favelas, medidas judiciais para que presos cumpram pena em meio aberto, 

criação de abrigos e recolhimento compulsório de moradores de rua, ações de 

dispersão de festas populares e eventos religiosos, ações policiais em regiões 

que concentram usuários de drogas, formas de abordagem policial diversas 



11 
 

dentre outras medidas sob o imperativo de contensão do novo coronavírus. 

Convém ressaltar que não cabe a este Boletim fazer juízo de valor sobre essas 

ações, mas registrar como o dispositivo monitoramento funciona na resposta 

a uma urgência. Também expõe como este dispositivo mobiliza práticas 

discursivas e não-discursivas que vão além do que se nomeia como “vigilância 

digital” ou “aparelhos eletrônicos de vigilância”. Assim de expande, em meio à 

pandemia, os controles e penalizações a céu aberto, como também produz 

formação de condutas do cidadão-polícia, ambos elementos da democracia 

securitária. 

  

Covid-19: 1,5 mil apenados vão para prisão domiciliar 
Portal MaisPB – 7/4/2020 
https://www.maispb.com.br/457567/pandemia-da-covid-19-faz-15-mil-apenados-deixarem-
presidios-da-paraiba.html (acesso em 09/04/2020)  
 
“Ao Portal MaisPB, o secretário executivo da Administração Penitenciária, João Paulo Barros, 
explicou que essa medida atende à determinação da Justiça em cada cidade, levando em base 
a decisão do CNJ. O secretário, porém, garantiu que os presos são monitorados”. 
 
Estados adotam plataformas online e aulas na TV aberta para levar conteúdo a estudantes 
em meio à pandemia de coronavírus 
G1 - Elida Oliveira 09/04/2020 
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/04/09/estados-adotam-plataformas-online-e-aulas-
na-tv-aberta-para-levar-conteudo-a-estudantes-em-meio-a-pandemia-de-coronavirus.ghtml 
 
“Avanço nas ferramentas de educação deverá permanecer e complementar a aprendizagem 
após o fim do isolamento social”. 
 
Como estamos de isolamento?  
Do UOL, Maceió e São Paulo, 09 abril 2020 -  Por Carlos Madeiro e Fabiana Uchinaka 
https://www.uol.com.br/tilt/reportagens-especiais/indice-de-isolamento-o-que-revelam-os-
dados-de-celular-sobre-a-quarentena/index.htm#como-estamos-de-isolamento> (acesso em 
09/04/2020) 
 
COVID-19 Community Mobility Report.  
https://www.gstatic.com/covid19/mobility/2020-04-05_BR_Mobility_Report_en.pdf> 
(acesso em 10/04/2020) 
 
Adesão à quarentena cai, e Doria ameça ameaça prender quem desrespeitar regras.  
Folha S. Paulo - 09 abril 2020 - Por Cláudia Collucci e Thiago Amâncio. 
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/04/adesao-a-quarentena-
cai-e-doria-ameaca-prender-quem-desrespeitar-regras.shtml>. (acesso em 09/04/2020) 
 
Tecnologia usada no combate à pandemia de coronavírus ameaça privacidade. 
Folha S. Paulo - 05 abril 2020 - Por Igo Gielow  
Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/tecnologia-usada-no-combate-a-
pandemia-de-coronavirus-ameaca-privacidade.shtml>. (acesso em 07/04/2020) 
 
Alertas pelo celular contra o coronavírus, uma arma contra a pandemia e um debate 
sobre privacidade.  
El País Brasil, São Paulo - 03 abril 2020 - Por Flávia Marreiro 
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Disponível em: <https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-04-03/contra-coronavirus-startup-
brasileira-lanca-indice-de-isolamento-e-alertas-inspirados-em-modelo-sul-coreano.html>. 
(acesso em 10/04/2020) 
 
Apple e Google se unem para criar tecnologia de combate ao coronavírus. 
Techtudo - 10 abril 2020 - Por Aline Batista 
Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/noticias/2020/04/apple-e-google-se-unem-evitar-
propagacao-do-covid-19-com-nova-tecnologia.ghtml> (acesso em 11/04/2020) 
 
Confinamento no Panamá é feito em rodízio: um dia saem os homens, no outro, as 
mulheres 
RFi -31/3/2020  
http://www.rfi.fr/br/am%C3%A9ricas/20200331-confinamento-no-panam%C3%A1-%C3%A9-
feito-em-rod%C3%ADzio-um-dia-saem-os-homens-no-outro-as-mulheres (acesso em 
11/04/2020) 
 
“Essa quarentena tem como único objetivo salvar vidas”, explicou o ministro panamenho da 
Segurança, Juan Pino, durante uma coletiva de imprensa. Segundo ele, a medida foi tomada 
após mais de 2 mil pessoas terem sido detidos durante o fim de semana por terem infringido a 
quarentana “total e obrigatória” em vigor desde 24 de março”.” 
 
With the state absent, low-income communities banding together to fight Covid-19 
The Brazilian Report - Lucas Berti - 09/04/2020 
https://brazilian.report/society/2020/04/09/state-absent-low-income-communities-favela-
together-fight-covid-19/ (acesso em 11/04/2020) 
 
Coronavírus: Bailes funk, igrejas e futebol desrespeitam medida contra aglomeração de 
pessoas em SP; veja vídeos 
G1, SP e TV Globo Kleber Tomaz, Paula Paiva Paulo e Rodrigo Rodrigues – 23/09/2020 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/23/coronavirus-bailes-funk-igrejas-e-futebol-
desrespeitam-medida-contra-aglomeracao-de-pessoas-em-sp-veja-videos.ghtml (acesso em 
11/04/2020) 
 
“Pessoas se reúnem em grupo, infringindo determinação do governo e prefeitura para ficarem 
em casa. Estado classificou atitude como ilegal e informou que PM fará prisões.” 
 
Prefeitura de SP cria abrigos para receber moradores de rua com suspeita de coronavírus 
G1 SP – 22/03/2020 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/03/22/prefeitura-de-sp-cria-abrigos-para-
receber-moradores-de-rua-com-suspeita-de-coronavirus.ghtml (acesso em 11/04/2020) 
 
 
4. Comentários e análises 

As leituras dos efeitos e impactos que estão ligados à COVID-19 são 

oriundas de diversos campos de saber. Cabe-nos atentar àqueles que estão 

mais próximo do campo social, dos efeitos políticos e, mais especificamente, 

securitários. A forma eufemística de tratar o confinamento, o distanciamento 

social, motivada por um decreto e/ou uma proibição, coloca a questão: qual vida 

queremos? Nesse sentido, há de se colocar em disputa um horizonte de 

mudanças, não de contenção ou gestão dos viventes. Os aparelhos securitários 

que ganham robustez em momentos de crise servem para gerir e monitorar a 

vida das pessoas, para salvaguardar o próprio sistema de segurança e não 
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colapsar a capacidade de governo das condutas de Estados, empresas e 

associações da sociedade civil no capitalista. A declaração de guerra contra o 

vírus só fortifica esse aparato, bem como expõe que o Estado aciona uma espiral 

de medidas de exceção na forma de decreto-lei em favor do controle e 

administração da crise, em nome da saúde de todos.     

A luta pela vida é urgente. Uma vida livre, sem o controle e gestão que o 

Estado (e todas as instituições que pulsam pelo capitalismo) impõe, decreta. Por 

outro lado, a luta pela vida é, também, por aquelas que são classificáveis com 

matáveis, descartáveis, não dignas de serem vividas ou passíveis de luto quando 

mortas. Ora, o discurso de guerra e o estado de exceção proporcionam isso: é 

preciso o sacrifício de uns para que outros possam viver. 

Estes são alguns dos temas da seleção de comentários do Boletim dessa 

semana. Projeções e especulações são feitas na medida quase infinita da 

imaginação de cada autor(a). Encontra-se aí, também, proposições e 

imperativos de ação, recomendações de condutas e juízos de valor. Comum a 

todas as análises é que o mundo não será mais o mesmo, que a emergência da 

pandemia colocou os viventes de todo planeta em outro patamar. Trata-se de 

um consenso sobre a pandemia entre os intelectuais? A percepção de que a 

cada novo evento espetacular tudo irá transformar, seria o duplo que 

complementa a crise como modo de governo? Seguiremos essas tentativas de 

conceituar um evento ou um acontecimento em tempo real na era das 

comunicações instantâneas e velozes.  

     

Travessia conceitual do irrepresentável. Três limiares da pandemia de 2020 
IHU - Jonnfer Barbosa – 03/04/2020 
 http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/597712-travessia-conceitual-do-irrepresentavel-tres-
limiares-da-pandemia-de-2020 (acesso em 07/04/2020) 
 
Wendy Brown : « Les frontières ne sont pas des gestes-barrières » 
AOC - Rosa Schwartzburg - 11/04/2020 
https://aoc.media/entretien/2020/04/10/wendy-brown-les-frontieres-ne-sont-pas-des-gestes-
barrieres/ (acesso em 11/04/2020) 
 
Distanziamento sociale  
Quodlibet – 06/04/2020 – Giorgio Agamben 
https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-distanziamento-
sociale?fbclid=IwAR1wFQit1shelt_wQFZqtaqCdg42GYlw6QvxfoYK_buHQHvjj5N0d-jUkmo 
(acesso em 10/04/2020) 
 
Pandemia do coronavírus indica retorno à sociedade disciplinar 
Folha de S. Paulo - Byung-Chul Han – 5/04/2020 
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https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/04/pandemia-do-coronavirus-indica-retorno-a-
sociedade-disciplinar.shtml (acesso em 09/04/2020) 
 
Convergência do terror 
Marildo Menegat – 08/04/2020 
https://arlindenor.com/2020/04/08/convergencia-do-terror-marildo-menegat/  
(acesso em 11/04/2020) 
 
O direito universal à respiração 
Achille Mbembe  
https://n-1edicoes.org/020 (acesso em 11/04/2020) 
 
 

5. Práticas de resistências 

Resistência é um fenômeno da física que indica retenção ou bloqueio de 

um fluxo de energia, como as lâmpadas alógenas que retêm energia, gerando 

calor e luz. Talvez por isso, conscientes ou não, a mídia veja a conduta do 

presidente do Brasil e seus seguidores como resistência ao consenso planetário 

do combate ao vírus, do distanciamento social e das medidas de higiene e 

proteção como uso do álcool e de máscaras de proteção. Nada mais equivocado 

por parte dos que assim pensam, as condutas do presidente e dos seus 

seguidores não geram nem luz, nem calor e em seu elogio da morte apenas 

revelam uma outra faceta da disputa pelo controle da crise, a gestão dos viventes 

e a distribuição de mortes. Não há oposição, mas complementação em favor da 

manutenção do governo das condutas, do Estado, do Mercado e do capitalismo. 

Um consenso pela necessidade em assegurar a vida no planeta diante de uma 

ameaça fugidia, intangível e invisível. 

Na seleção do Boletim dessa semana trazemos mais algumas práticas e 

apontamentos que escapam a essa complementaridade suspostamente 

contraditória. São iniciativas dispersas e descontínuas que afirmam a ação 

direta, a autogestão e o autocuidado sem temer o fim de um mundo que já não 

era bom de habitar, já estava em colapso, crise permanente e empurrava os 

viventes a fazer escolha infernais, como as que os médicos estão fazendo sobre 

quem deve viver ou morrer diante da escassez de leitos de UTI. O registro 

dessas práticas, no conjunto desse Boletim, além do contraste analítico, também 

funciona como contraponto ao indicado como caridade e contenção das revoltas 

no ponto 3 desse mesmo boletim.   

 
Sus virus, nuestros muertos 
PMO. Pièces et Main d’Oeuvre – Alasbarricadas – 04/04/2020 
http://alasbarricadas.org/noticias/node/43453 (acesso em 11/04/2020) 
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“La sociedad industrial, al destruir nuestras condiciones de vida naturales, ha producido lo que 
los médicos llaman acertadamente «enfermedades de la civilización»: Cáncer, obesidad, 
diabetes, principalmente enfermedades cardiovasculares y neurodegenerativas. Los seres 
humanos de la era industrial mueren por el estilo de vida sedentario, la comida basura y la 
contaminación, cuando sus ancestros campesinos y artesanos sucumbieron a las enfermedades 
infecciosas”. 
 
COVID-19 List of Prisoner Actions 
https://perilouschronicle.com/ (acesso em 11/04/2020) 
 
“Perilous is a project supported by a network of people—including you—who seek to gather and 
track information on prison uprisings, riots, protests, strikes, and other disturbances within public 
and private jails, prisons, and detention centers in the US and Canada. In this process, we rely 
on crowdsourced information in addition to local news outlets and our own reporting” 
https://perilouschronicle.com/ 
 
A Luta é Pela Vida – parte II 
Facção Fictícia - 13/04/2020 
https://faccaoficticia.noblogs.org/post/2020/04/13/a-luta-e-pela-vida-parte-ii/ (acesso em 
11/04/2020) 
 
“Os textos aqui compilados tratam dos efeitos da pandemia a partir de diferentes pontos. Entre 
eles estão o modo pelo qual os Estados e as sociedades nacionais lançam mão mais uma vez 
da ideia de inimigo comum para se fortalecer e validar suas ações, independentemente de quanto 
sangue escorre pelas mãos de seus policiais, militares e políticos” 
 
Apoio Mútuo 
https://apoiomutuo.com.br/sobre/ (acesso em 11/04/2020) 
 
“Apoio Mútuo é uma iniciativa que tem o objetivo de compartilhar ferramentas e ampliar as redes 
de solidariedade entre as pessoas que são divididas e classificadas por longas cadeias de 
opressão e violência. Por isso, queremos incentivar e fornecer mecanismos de apoio a ações 
que conectam demandas ao fortalecimento de pessoas, grupos, coletivos e organizações que 
têm em comum princípios de inspirações anárquicas e anarquistas”. 
 
All We Have Is Us: A Report From A Delivery Driver In Manhattan 
CrimethInc. Ex-Workers Collective 
 
https://itsgoingdown.org/all-we-have-is-us-delivery-driver-in-manhattan/ (acesso em 11/04/2020) 
 
“Today, rather than speaking of the working class, it might be more precise to speak of the 
endangered class. In this account, a delivery driver at the epicenter of the COVID-19 pandemic 
in Manhattan describes the conditions that workers are exposed to and the stark class relations 
between the vulnerable and the protected, concluding with a call for solidarity among all on the 
receiving end of capitalist violence and inequality” 
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