
A pandemia necropolítica. 
 
Necropolítica é um termo cunhado por Achille Mbembe, de forma simplista o termo              

significa o poder de escolher quem deve viver e quem se ‘’deixa’’ morrer.A carne              
matável é aquela que está em constante ameaça devido a raça. 

 
O autor explica que o vocábulo, tem a proposta de mostrar as diversas estruturas              

presentes no mundo contemporâneo com o objetivo de eliminar alguns grupos.Tais           

estruturas, são as formas que determinadas populações estão sujeitas,         
sobrevivendo em um ‘’mundo de morte’’ como ‘’mortos-vivos’’.(Mbembe,2016) E o          

Estado, que deveria assegurar a todos igualdade, e proteção em todas as esferas,             
por ser aquele que detém o monopólio coercitivo,acaba criando por discursos e            

ações, zonas de morte. 

O grupo que é deixado para morte, normalmente não é visto com bons olhos dentro               
das sociedades. A maioria dos países tem suas minorias e sempre são alvos de              

preconceito como os Africanos que tentam entrar na europa, principalmente pela           
Grécia, Itália e França.As castas na Índia, os coptas no Egito, os curdos no              

Curdistão, Palestinos, Judeus, etc…. A lista é imensa! 

 
Mbembe explica que apesar de haver preconceito em todo mundo, existe um            

aspecto diferente em países que foram colonizados, segundo o autor a ocupação            
colonial foi uma afirmação do controle físico e geográfico, a territorialização e a             

inscrição de fronteiras e hierarquias construindo uma ideia de separação e assim            

surgindo uma classificação de pessoas resultando em imaginários culturais. Essa          
ocupação que para o autor é chamada de soberania criou uma terceira zona dentro              

do território colonizado,entre a categoria do sujeito  e objeto.(Mbembe,2016). 
Desta maneira naturalizamos que existem categorias de pessoas e naturalizamos           

que alguns morrem mas outros não, naturalizamos que a violência contra alguns é             

normal. Podemos notar isso ao entrar em portais de notícias. Os portais mais             
acessados pelos brasileiros são o Globo.com e Uol1, ambos trazem um esmagador            

1 
https://www.metropoles.com/brasil/imprensa/ranking-da-amazon-metropoles-e-o-3o-site-de-noticias-
mais-acessado-do-brasil . Acessado em 10/10/2020. 
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números de notícias sobre violência na periferia na subseção cotidiano,          
demonstrando que a violência é cotidiana e normalizada. 

No arco da pandemia causada pelo coronavírus, os líderes de alguns países            
tiveram que tomar posições quanto a proteção da população, independente da           

segunda onda que agora atinge a quase todos, a atitude para o enfrentamento na              

França, Alemanha, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, Paraguai ,Israel, Coreia do          
Sul,Itália,Senegal, Gana,Paquistão e outros foi louvável mostrando que a tomada          

de uma posição pelo líder da nação persuade a população. Na contramão a essa              
atitude estão países como Brasil, E.U.A, Bielo-Rússia, Turcomenistão,Nicarágua,        

além de outros que ignoram o perigo do vírus. 

No caso brasileiro, até a feitura deste trabalho, o Brasil contava com            
aproximadamente 152 mil mortos2. Até a marca de 100 mil mortos,por volta da             

primeira quinzena do mês, as atitudes do presidente brasileiro Jair Bolsonaro quanto            
ao assunto pandêmia causaram alvoroço em toda população mundial. No início,           

Messias rotulou a doença de ‘’gripezinha’’, fez grande oposição contra as medidas            

de isolamento social e demitiu dois ministros da saúde, que foram contra a sua falta               
de empenho nas medidas para contar o vírus.Em Junho o Ministério da Saúde             

retirou de seu portal os dados de mortes acumuladas3, mantendo só o número de              
mortes diárias, além de dizer que já tinha achado o remédio para o tratamento a               

hidroxicloroquina. De Março a Maio participou de protestos contra o Governo e o             

supremo e provocou aglomerações por onde passou ao entrar em estabelecimentos           
comerciais, estando diversas vezes sem máscara, e questionou o número de           

notificações de mortes incitando a população a invadir os hospitais de campanha            
para ver o verdadeiro número de doentes, afirmando que a alta notificação era culpa              

da imprensa que queria enfraquecer seu governo4. 

A atitude de Jair frente à emergência sanitária fez com que cada estado pusesse em               
vigor medidas próprias. Essa descoordenação fez com que a crise tivesse uma            

2 
https://www.google.com/search?q=n%C3%BAmeros+do+coronav%C3%ADrus+no+brasil&rlz=1C1G
CEU_pt-BRBR914BR914&oq=n%C3%BAmeros+do+coron&aqs=chrome.1.0j0i131i433j69i57j0j0i433j
0l3.4141j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8 . Acessado em 09/10/2020. 
3 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/08/07/Como-Bolsonaro-reagiu-%C3%A0-pandemia-at
%C3%A9-as-100-mil-mortes  . Acessado em 09/10/2020. 
4 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/07/12/A-responsabiliza%C3%A7%C3%A3o-de-Bolson
aro-na-pandemia-sob-an%C3%A1lise Acessado em 09/10/2020. 
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duração prolongada, causando uma convulsão social muito maior e os          
questionamentos sobre a eficácia das medidas adotadas pelos governadores         

fossem muito mais questionadas e com assertividade menor, como por exemplo o            
estado do Maranhão que fechou muito cedo, e flexibilizou no pico de casos 5no              

Brasil. Outro exemplo fruto do desgaste tanto das ações quanto dos discursos do             

líder Federal foi o Estado de São Paulo que tinha o apoio de grande parte da                
população no começo, mas devido a grande pressão e a chegada das eleições             

municipais e o lobby de empresários contra o lockdown6 em meio ao número             
altíssimo de casos teve que mudar o discurso dentro do mesmo mês, e iniciar a               

flexibilização gradual, mesmo com UTIs no limite e casos de infecções altos. 

 
Em março de 2020 ao entrar em em rede nacional para se pronunciar sobre a                

pandemia7 o presidente afirmou que era contra a proibição, de alguns governadores            
e prefeitos, do uso de transporte e o fechamento de comércios,fronteiras,escolas e            

outros serviços públicos, sempre apelando para a volta da normalidade e o baixo             

índice de mortalidade em pessoas que não são portadoras de doenças           
preexistentes ou menos que 60 anos. Para ele o importante é a preservação dos              

empregos e sustento das famílias, ou seja, que a economia continue rodando.Nas            
redes o planalto publicou propagandas com os dizeres ‘’O Brasil não pode parar’’.No             

período de calamidade pública as reuniões foram muito poucas com a área de             

saúde e nunca anunciou nenhum projeto sobre como o isolamento que propunha            
deveria ser feito8. O chefe do Planalto também assinou decretos que determinavam            

5 
https://www.nexojornal.com.br/entrevista/2020/07/05/%E2%80%98O-Brasil-%C3%A9-um-estudo-de-
caso-de-como-n%C3%A3o-tratar-a-pandemia%E2%80%99 Acessado em 09/10/2020. 
 
6 
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2020/05/16/As-press%C3%B5es-a-favor-e-contra-o-lockdow
n-em-S%C3%A3o-Paulo Acessado em 11/10/2020. 
 
7 
https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/03/24/covid-19-bolsonaro-culpa-imprensa-por
-panico-e-volta-a-falar-gripezinha.htm Acessado em 11/10/2020.  
8 
https://valor.globo.com/politica/noticia/2020/05/25/na-pandemia-bolsonaro-privilegia-a-economia.ghtm
l Acessado em 11/10/2020. 
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quais eram os serviços essenciais, nos três primeiros decretos publicados em 20 de             
Março9, 28 de Abril10,e 11 de Maio11. 

Posto isto, este pequeno excerto tem o objetivo de analisar como o discurso do              
governo federal afetou o comportamento da população durante um espaço de           

tempo na pandemia, e como o discurso necropolítico se travestiu de lema para o              

salvamento da economia, e como condenou ,novamente, os mais pobres em nome            
do progresso. 

A Pandemia no Brasil foi marcada por diversos fatores impossíveis de serem            
reproduzidos aqui, mas uns dos fatos que ficaram marcados, positivamente ou           

negativamente, foram as atitudes do presidente. Seja tomando parte contra          

instituições de seu próprio governo, causando aglomerações na cidade de Brasília           
ou o fato de não usar máscara numa época de emergência sanitária, por um vírus               

que é propagado principalmente pelas vias aéreas. Além disso tomou posição ativa            
contra o isolamento de alguns estados, dentre eles o de São Paulo, e fez lives               

contra tais medidas. Segundo o portal G1 e um estudo em desenvolvimento,            

encabeçado pela Fundação Getúlio Vargas chamado, Ideologia, isolamento e morte:          

uma análise dos efeitos do bolsonarismo na pandemia de Covid-19, confirmaram           

que a cada pronunciamento, independente da plataforma , os números dos isolados            
eram afetados. 

O estudo mostra que depois da posição contra as medidas, as taxas de isolamento              

caiam, em média três pontos percentuais12, nos municípios em que Jair teve o maior              
número de votos. Segundo um dos participantes do estudo não é possível estimar o              

número exato, mas sim concluir que muitas pessoas que se identificam ou aderiram             
ao discurso do ex- militar, morreram ou foram contaminados.A pesquisa cruzou os            

dados do lugares onde teve mais votos pelo maior número de óbitos. Tal atitude              

aparentemente pode não ser vista como necropolítica, por não fazer o corte de raça              
ou não mostrar a origem dessas pessoas.Porém um um artigo publicado por            

9 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10282.htm Acessado em 
11/10/2020 
 
10 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10329.htm Acessado em 
11/10/2020 
 
11 https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.344-de-11-de-maio-de-2020-256165816 Acessado 
em 11/10/2020 
12 
https://exame.com/brasil/as-palavras-importam-estudo-revela-como-bolsonaro-prejudicou-isolamento/ 
Acessado em 26/10/2020. 
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Marcelo Martins e Eliane Alves , afirma que a economia necropolítica(necro ou            
corpo morto) nasce em contextos de crise, regida por pressupostos neoliberais de            

livre mercado, nesses casos o Estado vai em direção de uma governança em que              
sobressai o econômico e ‘’ deixa-se’’ os problemas sociais ou a sociedade como             

‘’mortos-vivos’’,a sorte.  (Mbembe,2016). 

Portanto nesse momento a necropolítica se desracializa e atinge a todos que são             
contra suas ordens,a lógica agora engloba todos os seus opositores, a quem é a              

favor do isolamento e medidas de proteção previstas.O ‘’matável’’ é qualquer um            
que questiona suas atitudes. Tal fato pode ser explicado pelas suas constantes            

saídas e até a participação em protesto contra o STF13.  

Mesmo com a aglutinação dessa parcela que escolheu estar ao seu lado por             
diversos motivos, existem aqueles que estando ou não de acordo com suas ações             

são obrigados a cumpri-lás. 
Os três decretos publicados colocaram como serviços essenciais, atividades         

industriais, atividades de atendimento em público, atividades de produção,         

distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica,      
monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações,        

máquinas e equipamentos em geral,atividades de comércio de bens e          
serviços,produção de petróleo e produção, distribuição e comercialização de         

combustíveis,serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas         

em geral;serviços de pagamento, de crédito e de saque,serviço de call           
center;assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade          

entre outras. 
O setor de serviços é um dos setores que mais tem participação da população              

brasileira, correspondendo por mais de 50% do PIB e onde a grande massa da              

população está. Ao declarar tais serviços como essenciais ele coloca essa           
população em risco, os porquês ficaram claros com os explanação a seguir. 

Em 3 de Setembro, foram publicadas diversas notícias 14afirmando que um dos            
distritos mais afetados pela COVID-19 em São Paulo foi o distrito de Sapopemba,             

em diversos relatos foi dito que o grande número de pessoas que moram na região,               

13 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2020/05/31/protestos-brasilia-31-de-maio.htm 
Acessado em 12/10/2020. 
 
14 
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/09/03/sapopemba-lidera-ranking-de-bairros-com-mais
-mortes-por-covid-19-em-sp-pelo-terceiro-mes-seguido.ghtml  Acessado em 15/10/2020.  
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junto ao baixo nível nível de educação, gerou tal fato. Mas ao fazermos uma análise               
um pouco mais aprofundada sobre o distrito podemos analisar outras nuances para            

o número elevado. 
Segundo a Rede Nossa São Paulo, uma das únicas a fornecer dados sobre             

distritos, em 201715 o tempo de espera médio para uma consulta no clínico geral era               

de 62,15 dias , se comparadas aos distritos de Penha e Pinheiros, o número de de                
dias cai para,1,04 e 1,06 respectivamente. O número de unidades básicas em todo             

distrito é de 1616, o número mínimo para o atendimento de todo a população teria               
que ser de 29. O número de leitos17 é o de 288 , e o mínimo para o bom                   

funcionamento seria o de 722 leitos. De um total de 84.686 moradias, 18.27318 são              

favelas, o número tinha diminuído no ano de 2009, mas desde 2015 com o              
agravamento econômico os números aumentaram. 

No mapa da desigualdade social de 2019 a sua população era composto por             
41,72% de negros. A idade média em que as pessoas morrem neste distrito está na               

média de 63 anos, dos 96 distritos está entre os 21 primeiros com morte por causas                

desconhecidas. A cada dez pessoas apenas o,97% tem acesso ao emprego           
formal.Apesar das diferenças salariais entre homem e mulheres serem baixas nos           

setores do trabalho ela existe e mostra a tomada da mulher do emprego formal, mas               
agora sustentando ou chefiando toda família., por um salário menor que receberia            

se entrasse na formalidade antes. 

Outro estudo feito pela Rede Nossa São Paulo mensurou a qualidade de vida no              
município e o número de pessoas sem plano aumentou na zona leste da cidade, e               

outra pesquisa sobre a mobilidade mostrou que os moradores da região leste tem o              
deslocamento entre 1 hr e 39 minutos e 2 hr 39 minutos em transporte público,               

sendo as maiores reclamações a lotação, frequência e o valor da tarifa. O perfil das               

usuárias do transporte público que saem da zona leste é, segundo o estudo             
mulheres com 55 anos e mais, com escolaridade média, que possuem renda            

15 https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/sapopemba Acessado em 
15/10/2020. 
 
16 
https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/sapopemba/unidades-basicas-de-sau
de  Acessado em 15/10/2020. 
17 https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/sapopemba/leitos-hospitalares 
Acessado em 15/10/2020  
18 https://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/regiao/sapopemba/favelas Acessado em 
15/10/2020.  
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familiar mensal até 2 salários mínimos, da classe C, que se autodeclaram pretas ou              
pardas e moradoras da região Leste. A pesquisa viver em São Paulo, especial             

pandêmia mostrou que os bairros com maior quantidade de casos, foram os bairros             
com menos oportunidades de emprego, portanto as pessoas precisaram se deslocar           

para outros distritos, aumentando a chance de contágio. 

Outros dados apresentados pelo Ministério do trabalho e do emprego mostram que            
no ano de 201819, 54% da população fazia parte do setor de serviços,18% no do               

comércio e 4% na construção civil,onde o ganho média é de até 2 salários mínimos               
e a escolaridade é de ensino médio completo. 

Na outra ponta, segundo o estudo feito pela PNAD COVID-19, o Estado com maior              

número de trabalho home-office , foi São Paulo seguido do Rio de Janeiro e              
Paraíba, as mulheres foram as que mais aderiram ao modelo. Na maioria eram             

brancas, com superior e pós-graduação, trabalhadoras do setor público ou privado e            
residentes nas capitais.Em média tem o salário maior que 5 salários mínimos e             

pertencem a classe A ou B e tem plano de saúde privado. 

À vista disso, pode-se concluir que mesmo com a preocupação no âmbito            
econômico, que tem um peso grande pois a economia gera empregos, e renda gera              

consumo, inflando outras áreas com dinheiro, a opção por focar somente em um             
lado do problema trouxe um número de óbitos maiores, colocando o futuro da pátria              

em detrimento a vida das pessoas, como se elas não fizessem parte dela ou fossem               

‘’matáveis’’ por um bem maior. Quando Jair Messias Bolsonaro diz que não pode             
parar a economia,ele deixa a própria sorte os mais vulneráveis, moradores das            

periferia, que não tem plano de saúde e nem um sistema de saúde mínimo provido               
pelo estado. Quando emite o auxílio emergencial, ele tenta dizer a essas pessoas             

que não estão sozinhas,porém uma análise um pouco mais profunda mostra que o             

auxílio20 pode ser visto como um arranque para a própria economia e a falsa              
sensação em municípios mais pobres de que a economia não se agravou na             

pandêmia calcando votos e a sensação de que estão seguras. Ressalto novamente,            
que é de responsabilidade do líder cuidar da economia, mas concomitante a esse             

movimento garantir saúde,educação,segurança,bem-estar e etc... 

19 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/20_Trabalho_2018.pdf Acessado em 
15/10/2020. 
 
20 
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/08/12/auxilio-emergencial-tera-impacto-de-25-do-p
ib-na-economia-diz-estudo.htm Acessado em 21/10/2020 
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O atual governo é necropolítico como todos os outros, sempre criando processos            
para perpetuação de seu governo no poder, mas a diferença está em conseguir             

expandir as atitudes para todos aqueles que simplesmente não são a favor de suas              
atitudes, para elucidar tal exemplo podemos pensar em suas atitudes diante de            

eventos que afetam o meio ambiente. Como o derramamento de óleo na costa             

brasileira21, o descaso com o pantanal 22que está literalmente em chamas, o            
desmatamento23 recorde da Amazônia e o descaso com a população indigena24 que            

é patrimônio nacional e foi deixado à própria sorte. Em todos os casos a resposta               
para a falta de medidas foi a questão econômica. A pátria está sendo salva, mas               

para quem? 
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