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RESUMO  
Considerando o cenário pandêmico em 2020, chamou a atenção a 
procura por produtos e serviços de beleza na Região Metropolitana de 
Belém/PA mesmo que isso resultasse em sanções estatais e possível 
contaminação pelo covid-19. Objetiva-se com a análise do presente 
artigo compreender o diálogo produzido entre os discursos – e práticas 
– dos governos federal e estadual, especificamente o governo do Pará, 
e a sociedade durante o ano de 2020. Para tanto, a metodologia utilizada 
foi a pesquisa de campo produzida pela iniciação científica intitulada 
“Escolha ou imposição: a manutenção dos padrões de beleza em tempos 
de crise”, além da análise dos discursos proferidos pelo presidente da 
república Jair Bolsonaro. Desse modo, observou-se as contradições 
presentes no combate e na prevenção do contágio provocado pelo vírus, 
o que permitiu concluir que a disputa pela verdade acerca da realidade 
pandêmica desfavoreceu a compreensão do real cenário da pandemia. 

 
Palavras-chave: Beleza; Covid-19; Disputa pela verdade. 

 

ABSTRACT 
Considering the pandemic scenario in 2020, the demand for beauty 
products and services in the Metropolitan Region of Belém/PA drew 
attention, even if this result in state sanctions and possible 
contamination by covid-19. The objective of the analysis is to 
understand the dialogue produced between the discourses - and 
practices - of the federal and state governments, specifically the 
government of Pará, and society during the year 2020. For that, the 
methodology used was the research produced by the scientific initiation 
entitled “Choice or imposition: the maintenance of beauty standards in 
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crisis times”, in addition to the analysis of speeches given by the 
president Jair Bolsonaro. In this way, the contradictions present in the 
fight and prevention of contagion caused by the virus were observed, 
which allowed us to conclude that the dispute for the truth about the 
pandemic reality disfavored the understanding of the real scenario of 
the pandemic. 

 
Keywords: Beauty; Covid-19; Fight for the truth. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No início de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) concedeu a classificação de 

“pandemia” quando o vírus causador da SARSCoV-2 se alastrou ao redor do mundo. Conhecido 

inicialmente apenas por “coronavírus”, logo ganhou o nome técnico "Covid-19", segundo o 

portal da Fundação Oswaldo Cruz (2020), a nova denominação tinha como objetivo evitar que 

o vírus adquirisse nomes xenófobos como "vírus da china" ou confusão com doenças já 

existentes. Inicialmente ainda sem vacina, os países buscaram medidas para minimizar os 

impactos e a disseminação da COVID-19, para evitar, entre inúmeras coisas, a sobrecarga no 

sistema de saúde pública e privada. 

A percepção de que a doença se alastrava de várias formas, além de ser altamente 

contagiosa, necessitou de diversas medidas em busca de combater seu avanço e a OMS liderou 

dos debates sobre os diversos cuidados para prevenir que o indivíduo adquirisse a nova doença. 

No início, a primeira medida tomada pelo Brasil foi o isolamento social dos indivíduos 

portadores do vírus, denominado e defendido constantemente pelo próprio presidente como 

“isolamento vertical”. Tal medida logo se mostrou ineficiente com o crescente índice de casos 

confirmados em todo país, e posteriormente o início das mortes pela Covid-19. Então, o 

governo brasileiro reconheceu, através da Portaria Nº 454/2020, a transmissão comunitária em 

todo o território nacional. 

Com o vírus assumidamente fora de controle e se disseminando por todo território 

brasileiro, os Estados passaram a promover medidas de combate e prevenção contra o vírus. 

Contudo, as dificuldades na implementação das medidas de contenção do vírus apenas 

tornaram mais evidente as desigualdades sociais e econômicas presentes no Brasil, visto que 

demonstrou, mais uma vez, na prática, que os direitos não estão acessíveis a todos, isso porque 

um direito básico, que é o da saúde, adquire diferentes aspectos dentro nas camadas sociais. 
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Entre os múltiplos eventos passíveis de análise, chamou a atenção o contínuo consumo 

de serviços de beleza, mesmo que significasse que essa oferta, e consumo, exporia – 

profissionais e clientes – a sanções financeiras, além da possibilidade de se contrair o vírus que 

até então, em 2020, não existia medicamento cientificamente eficaz (CARDOSO, 2022). Dos 

resultados encontrados na pesquisa de iniciação cientifica intitulada “Escolha ou imposição: a 

manutenção dos padrões de beleza em tempos de crise”3, chamou atenção a construção do 

debate acerca da política governamental produzida entre a esfera federal e estadual. Com isso, 

este artigo busca compreender o diálogo produzido entre os discursos – e práticas – dos 

governos federal e estadual, especificamente o governo do Pará, e a sociedade civil durante o 

período pandêmico de 2020, mostrando as contradições e controvérsias presentes no combate 

à disseminação e na prevenção do contágio provocado pelo vírus.  

Devido a necessidade do distanciamento social, a metodologia da pesquisa de campo 

foi adaptada utilizando ferramentas tecnológicas do meio digital. Carolina Parreiras (2020) nos 

explica que o meio digital rompe a temporalidade, trazendo uma comunicação assíncrona e 

atemporal, surgindo, assim, uma nova versão do espaço geográfico. Ademais, foi realizado uma 

análise do discurso (AD) baseado nas declarações públicas do presidente da república Jair 

Bolsonaro. Ao explicar como se dá a análise do discurso, Jonathan Silva e Alcemar Araújo (2017) 

afirmam que esta metodologia parte de uma pesquisa qualitativa-interpretativa que busca “dar 

sentido aos fenômenos levando em conta os significados que as pessoas lhe atribuem”. Além 

disso, os autores compreendem que: 

 
Em AD, a metodologia de análise não incide em uma leitura horizontal, ou seja, em 
extensão, tentando observar o que o texto diz do início ao fim, mas, realiza-se uma 
apreciação em profundidade, que é possibilitada pela descrição-interpretativa em que 
se examina, por exemplo, posições-sujeito assumidas, imagens e lugares estabelecidos 
a partir de regularidades discursivas demonstradas nas materialidades. (SILVA; 
ARAÚJO, 2017, p. 20) 

 

Os dados retirados da pesquisa outrora citada foram produzidos no ano de 2020 através 

de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, com entrevistas em profundidade realizadas por 

meio do telefone celular, áudio e mensagens via aplicativos de mensagens instantânea, 

utilizando até mesmo vídeos-chamada via google meet, além do google forms, para a 

 
3 Pesquisa realizada no âmbito do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal do Pará sob 

financiamento do Edital ProDoutor 2020 e 2021. 
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solicitação do termo de consentimento livre e esclarecido com moradoras e moradores da 

Região Metropolitana de Belém (RMB). Para este trabalho, somente serão trazidos para o 

debate as duas profissionais de beleza que foram entrevistadas durante o período de agosto a 

dezembro de 2020. 

 

2 PANDEMIA DE CONTROVÉRSIAS: discursos políticos e sociedade 

 

Durante a pandemia da covid-19, a população mundial viu-se de frente a uma abrupta 

mudança nas instâncias sociais, econômicas e culturais (RIAL, 2020; VICENTE DA SILVA, 2020; 

CASTRO; PAIVA, 2021). Ao analisar a perspectiva das/os profissionais do ramo da beleza durante 

a pandemia, observamos o surgimento de dados importantes não apenas referentes à pesquisa 

de campo, mas também à pesquisa documental que teve como base as leis, decretos e notícias 

que situaram o salão de beleza, local tradicional de trabalho dessas/es profissionais, dentro do 

campo de disputa no discurso governamental, que ora o colocava como atividade essencial, ora 

como atividade não essencial. Em tempos pandêmicos, a ideia inicial de que “todos estamos no 

mesmo barco” logo se provou ilusória, visto que as desigualdades presentes na sociedade 

tiveram grande influência na vida e morte dos indivíduos pertencentes aos grupos sociais mais 

vulneráveis (NEIBURG, 2020; CASTRO, 2021). 

Dalila4, mãe de duas crianças, mulher negra, matriarca da família, aprendeu desde a 

adolescência o ofício de cabeleireira, sempre buscou se especializar e desenvolver seu potencial 

em sua área de atuação. Após muito trabalho árduo, conseguiu obter o próprio espaço de 

trabalho no mesmo bairro em que mora atualmente. Como todos, ela foi afetada pelo 

agravamento da pandemia e o fechamento do comércio. Assim como Afrodite5, outra 

profissional do ramo da beleza entrevistada: mãe, mulher negra, matriarca da família, 

quilombola, que empregava sua força produtiva no comércio, além de trabalhar de forma a 

 
4 Nome fictício para a preservação do anonimato. Este nome foi escolhido por sua carga simbólica na cultura cristã 

em que Dalila foi responsável por cortar o cabelo de Sansão, tal como uma cabeleireira corta o cabelo de suas 
clientes. Meio, inclusive, de ressignificar os nomes de personagens que foram representados historicamente pela 
máquina midiática ocidental etnocêntrica como personalidade de homem/mulher branco/a europeu/ia. 
5 Nome fictício para a preservação do anonimato. Este nome foi escolhido por representar na cultura grega a deusa 

do amor e da beleza, mas que em muito se empenha apenas a estipular padrões que apenas ela, como deusa, 
alcançará. Sendo assim, portanto, padrões inalcançáveis. Meio, inclusive, de ressignificar os nomes de personagens 
que foram representados historicamente pela máquina midiática ocidental etnocêntrica como personalidade de 
homem/mulher branco/a europeu/ia. 
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complementar sua renda no ofício de massagem modeladora, redutora e linfática, 

principalmente quando no meio da pandemia se viu desempregada, voltando-se ao mercado 

de beleza como sua fonte de renda. Apesar de Dalila ter se especializado no cuidado de cabelos 

desde sua adolescência, tratando como se fosse sua vocação, é também uma necessidade, pois 

ela como trabalhadora dentro do sistema capitalista especializa e vende sua única mercadoria, 

sua força produtiva. Dalila, ao contrário de Afrodite, detém seu próprio negócio, contudo a mão 

de obra explorada é a própria e a de sua irmã e, sem pertencer a classe burguesa, durante a 

pandemia, enfrentou os desafios da classe trabalhadora.  

Como se não bastasse todos os percalços trazidos pela pandemia na esfera pessoal e 

cotidiana para essas mulheres, elas estiveram no centro também do intenso embate político 

entre o governo executivo federal e estadual sobre a regulação do salão de beleza e as 

repercussões que se seguiram na sociedade. Após o reconhecimento pelo governo federal, 

através da portaria nº 454/2020, da transmissão comunitária do vírus da covid-19 em solo 

brasileiro, em março de 2020, os Estados passaram a promover medidas profiláticas não 

farmacológicas com o intuito de impedir o avanço da doença, tal como o isolamento domiciliar 

da pessoa com sintomas respiratórios. E, ainda no mês de março de 2020, com a pandemia em 

pleno vapor, o governo federal exerceu seu controle social através do decreto nº 10.282/2020 

determinando as atividades essenciais e não essenciais. Esse decreto subsidiou as demais 

medidas mitigatórias que os Estados posteriormente adotaram.  

Permanecendo no debate acerca dos aspectos legais, no Estado do Pará, o governador 

Helder Barbalho, através do decreto n° 729/2020/LEGIS-PA, em maio de 2020, suspendeu as 

atividades não essenciais e estimulou que seus funcionários trabalhassem de casa (home office). 

De forma, a meu ver, irônica para a situação das profissionais do ramo de beleza, uma vez que 

não há como trabalhar de casa, mas sim em casa (fosse indo às casas de clientes ou trazendo 

clientes para suas casas) e isso colocaria a elas e seus familiares em perigo já que não há como 

realizar qualquer procedimento sem que haja o contato com pessoas, muitas vezes, alheias a 

seu ciclo de convivência, o que vai de encontro às recomendações de especialistas da saúde. 

Enquanto a pandemia avançava, o discurso dos governantes estaduais tentava se basear nas 

recomendações da OMS, de especialistas e na ciência. Em contrapartida, o discurso do governo 

federal, através de chefe do executivo, o presidente Jair Bolsonaro, constantemente minimizou 
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e satirizou os impactos da pandemia, além de propagar diversas vezes o negacionismo na 

ciência (FOLHA DE S. PAULO, 2021).  

Nesse ínterim, Dalila relatou que nos primeiros meses da pandemia, com o fechamento 

do comércio, a impossibilidade de abertura de seu salão de beleza, a baixa procura por 

procedimentos estéticos por causa das poucas informações acerca do novo vírus e o medo 

inicial de suas clientes, ela procurou estratégias para conseguir garantir um conforto financeiro 

necessário para o pagamento de seu aluguel, além de colocar comida na sua mesa. Ao detalhar 

seus mecanismos de luta pela sobrevivência, ela relatou:  

 

eu montei vários combos que só validavam se você pagasse antecipadamente, 
independente se você fosse fazer seu cabelo agora ou não. Como funcionava? você 
pagava o valor referente ao seu cabelo e você tinha validade de 3 meses para poder 
fazer o cabelo estando pago. Então foi uma forma de quê? De garantirmos uma renda 
fixa mesmo sem trabalhar. (Dalila, 2020) (grifos meus). 

 

Mostrando, entre outras coisas, como as profissionais de beleza buscaram mecanismos 

de sobrevivência durante a pandemia tendo sempre presente o espírito capitalista. Max Weber 

(2004) explica que o summum bonum6 dessa ética capitalista está tão enraizada na mente dos 

indivíduos pertencentes da sociedade que esse espírito capitalista está presente mesmo para 

aqueles que não detém o capital e pertencem às classes trabalhadoras, até mesmo para aqueles 

que trabalham sobre a ótica ilusória trazida pelo empreendedorismo. Percebe-se, então, que 

esse espírito capitalista que é criado e enraizado dentro dos indivíduos das sociedades 

capitalistas é uma forma de produzir no/na trabalhador/a a consciência de que não está sendo 

explorado e sim investindo e reinvestindo, mesmo não sendo o detentor do capital, afinal, a 

meritocracia existente propõe que o sucesso só depende de si mesmo e não de oportunidades 

justas e equalizadas. Algo que se aproxima do que argumenta Sandra Caponi (2020) quando diz 

que: 

 

para entender como se naturalizou essa lógica que defende a manutenção do 
mercado, mesmo que isso possa custar a vida de nossos seres mais queridos, é preciso 
lembrar que o neoliberalismo não só produz serviços e bens de consumo, ele também 
produz modos de ser sujeito. (CAPONI, 2020, p. 217). 

 
6 Termo derivado do latim, utilizado por Weber (2004) para se referir ao “bem maior” dessa ética do capitalismo 
weberiano é o ganho de dinheiro, o acúmulo de capital em conjunto com o afastamento total da satisfação de 
necessidades materiais. Isso pois, “ser humano em função do ganho como finalidade da vida, não mais o ganho 
em função do ser humano como meio destinado a satisfazer suas necessidades materiais” (p. 46). 
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Ainda analisando a fala de Dalila, percebe-se que, pela lógica, ela realizaria tais 

procedimentos de beleza ainda no período pandêmico ou mesmo que ela estivesse supondo 

que a pandemia não demoraria muito a ter seu fim, apesar de ela esperar que com o tempo 

houvesse maiores informações sobre o novo vírus, mas já arquitetando um comércio 

clandestino de beleza pela necessidade de garantir uma renda fixa, como satiriza a figura 

abaixo. Afinal, através de um dos primeiros pronunciamentos oficiais acerca da covid-19 no 

Brasil, o próprio presidente Bolsonaro acusou os meios de comunicação tradicionais de espalhar 

“pavor” e “histeria” na sociedade, defendendo, ainda, que o sistema econômico se mantivesse 

intacto, sem a imposição de quarentenas, em uma nítida crítica aos Estados que impuseram o 

isolamento social máximo e o fechamento do comércio “não essencial”. 

 

FIGURA 1 – Comércio clandestino de beleza 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Página do “Barreto Barber Club” no Facebook7 

 

Após discursar minimizando o coronavírus e afirmar que os impactos do vírus estavam 

“superdimensionados”, o chefe do executivo ainda comparou a covid-19 a uma 

“gripezinha/resfriadinho” e disse que, caso contaminado, não sofreria maiores consequências 

por ter um histórico de “atleta” (PLANALTO, 2020a), ainda que tais informações não pudessem 

ser confirmadas já que o vírus era novo e, como tudo novo, havia pouca informação sobre ele. 

Mas tal fala possivelmente deu abertura para que Dalila, entre outras/os brasileiras/os, 

idealizasse que não demoraria muito para que pudesse realizar os procedimentos já 

 
7 <https://www.facebook.com/barretobarberclub/photos/a.1081455078890628/1369728410063292/> Acesso 
em: jul/2021. 
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encomendados de forma segura, mesmo sem qualquer base científica que indicasse o rápido 

retorno à “normalidade”. 

Em maio de 2020, sem base científica comprovada, o então presidente Bolsonaro 

sugeriu o uso do medicamento “cloroquina” no tratamento da covid-19, em seu 

pronunciamento oficial no final de março, ele defendeu que “o efeito colateral das medidas de 

combate ao coronavírus não pode ser pior do que a própria doença” e afirmou, de forma 

paradoxal, que “não existe vacina contra ele [o vírus] ou remédio com eficiência cientificamente 

comprovada, apesar da hidroxicloroquina parecer bastante eficaz” (PLANALTO, 2020b). Mas se 

o próprio presidente declarou não haver remédio com eficácia científica comprovada, então 

não havia como concluir de forma lógica que o remédio da cloroquina fosse “bastante eficaz”. 

No mesmo passo que esse mesmo raciocínio de negar a realidade dos fatos, passou-se à ideia 

de que o vírus só se pegava uma vez, ao ponto de que Dalila afirmou que “eu sempre perguntava 

se você [cliente] já teve covid-19, como é que tá a sua saúde, se você tiver gripada, tossindo, 

com febre ou algum desses sintomas eu peço que você não venha fazer seu cabelo, eu sempre 

falava isso [...]”, mesmo que a nota técnica do Ministério da Saúde nº 52/2020 admitisse que a 

reinfecção era possível. 

Segundo Jean Miguel (2020), há um discurso que produz ignorância em torno da covid-

19 propagado pelas redes sociais bolsonaristas. Sendo ele utilizado para negar a gravidade da 

pandemia e as benesses do isolamento social – bem como os proferidos pelo próprio presidente 

da república em rede nacional – através da difusão de teorias conspiratórias, tal como a 

“conspiração globalista da esquerda” cujo objetivo, ao criar uma pandemia, supostamente seria 

tão somente retirar o atual presidente do poder, e pela disseminação das informações falsas, 

as fake news, que ridicularizavam as quarentenas impostas pelos Estados por intermédio de 

mensagens de rápido acesso e compreensão.  

Apesar de discordar do termo utilizado por Miguel, pois o que há não é a produção de 

ignorância, visto que esta é a falta de informação, mas o que acontece na verdade é uma disputa 

de verdade ocasionada pela “infodemia”, o que Taniele Rui et al (2021) explica como o excesso 

de novas informações que chegam a uma velocidade enorme e altíssimo compartilhamento, o 

que pode se tornar contraproducente, pois torna o debate raso e acrítico. Apelando, segundo 

Patrícia Santos (2020), para dados que não podem ser facilmente checados, o que, de certa 

forma, facilita a propagação de notícias falsas. 
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Para Patrícia Santos (2020), a discussão em torno da indicação do medicamento 

“cloroquina” para o tratamento da covid-19 é embasada apenas em critérios ideológicos, visto 

que a ciência chegou a resultados nada promissores em relação ao medicamento, com 

consequências desastrosas. Além do apelo às teorias da conspiração ser fruto também da 

agenda anticomunista que já havia sido propagada no cenário político pré-pandemia, 

transformando os partidos de esquerda e todos os denominados “comunistas” em inimigos da 

direita radical, o discurso das fake news chegou até mesmo a duvidar da veracidade das mortes 

causadas pelo vírus. Servindo, portanto, de mecanismo de manutenção ideológica para 

promover o negacionismo científico. Isso tudo num período de escassez de informações 

checadas e comprovadas sobre o então “novo coronavírus”, se refletiu até mesmo nas 

informações sobre a infecção pelo vírus da covid-19, principalmente nos primeiros meses da 

pandemia, Afrodite relatou que: 

 

logo no começo eu tinha dúvidas [sobre a infecção] que eu estava com o vírus [da 
covid-19], que eu tava doente, o que aconteceu? Eu cheguei a sair, cheguei a ir no 
supermercado, cheguei a ir na feira, cheguei a ir a muitos lugares. Eu só fui dar conta 
de que eu tava doente realmente quando o sintoma tava muito forte. [...] logo no 
começo quando eu não sabia o que eu tinha eu cheguei a sair, mas quando eu vi que 
era o vírus eu fiquei em casa. Infelizmente eu ainda fui à rua [antes dos sintomas 
ficarem fortes e indicarem ser a infecção da covid-19]. (Afrodite, 2020). 

 

A direita radical, pautada no neoliberalismo, repele fortemente tudo o que resultaria na 

perda de seu poder político e econômico. Theodor Adorno (2020) buscou explicar o radicalismo 

de direita e potencialmente fascista do século XX da sociedade alemã, que muito se assemelha 

ao atual governo brasileiro. Essa direita, afirma ele, se alimentava e é alimentada por teorias da 

conspiração voltadas à catástrofe social, atraindo pessoas com discursos de “salvador”, 

refletidos nos discursos contraditórios do chefe de Estado ao constantemente afirmar que seu 

objetivo era salvar vidas, mas criticando sempre que possível as medidas mitigatórias que 

serviriam para tal.  

Adorno alerta ainda que “não se deve subestimar esses movimentos devido a seu baixo 

nível intelectual e devido a sua ausência de teoria [científicas]. Creio que seria uma falta total 

de senso político se acreditássemos, por causa disso, que eles são malsucedidos” (2020, p. 54). 

Afinal, foi por meio da propaganda da epidemia do coronavírus, explicou Slavoj Žižek (2020), 

que o “vírus ideológico” se propagou por notícias falsas, explosão do racismo e teorias de 

conspiração, apesar de que esse discurso de ódio e negacionismo estavam presentes nos 
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discursos do atual presidente desde antes de sua posse. A obscuridade propagandista, explica 

Adorno, é o meio pelo qual esse grupo constitui a política.  

Para Adorno, a direita radical, claramente fascista, adquire relação com um sistema 

delirante. Por isso, não se encontram razões para debater através da evocação da humanidade 

para com os líderes desse movimento, pois irão compreender como sinal de medo e fraqueza, 

vide as declarações proferidas pelo presidente a respeito da pandemia. Portanto, Adorno 

ressalta que se deve, então, buscar persuadir seus apoiadores alertando sobre as 

consequências da política em que está se apoiando. Para ele, alguns conceitos são utilizados 

apenas para assustar a sociedade até hoje, tal como “comunismo” e “intelectual de esquerda”, 

embasado no velho rancor entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. O irracionalismo 

presente na direita radical é pautado na recusa ao debate e à argumentação e, ainda, inverte o 

cenário e evoca a democracia para si enquanto acusa o outro de antidemocrático. 

O questionamento sobre a veracidade sobre a taxa de mortalidade ocasionada pela 

covid-19 não se deu apenas por parte das redes bolsonaristas, isso pois as constantes mudanças 

na forma de contabilizar a pandemia resultaram na disputa pela verdade e realidade pandêmica 

(FREIRE, 2020), especialmente nas favelas do Rio de Janeiro (MENEZES; MAGALHÃES; AZAEL, 

2021). Segundo Palloma Menezes, Alexandre Magalhães e Caíque Azael (2021), essa imprecisão 

dificulta a atuação do poder público no combate ao avanço da pandemia nesses locais. Como 

resposta a essa subnotificação, surgiram iniciativas de coletivos e da própria comunidade de 

montar painéis comunitários para não apenas noticiar sobre a taxa de mortalidade ou mesmo 

a de contaminação por casos confirmados, mas para rastrear os locais de maior contaminação 

e propagar informações sobre os perigos do novo vírus e as medidas profiláticas passadas por 

especialistas no assunto.  

Essa subnotificação de casos de infecção da covid-19, segundo Lucas Freire (2020), faz 

parte do rol de obstáculos enfrentados pela pandemia no Brasil. Vale ressaltar que tanto Dalila 

quanto Afrodite afirmaram terem sido infectadas, inclusive Afrodite relata uma reinfecção 

meses depois, porém declararam que não realizaram nenhum teste para confirmar tal 

diagnóstico, o que nos faz refletir sobre o número de testes de covid-19 disponíveis nos Estados 

e nos municípios, consequentemente, nos questionarmos quantas outras pessoas foram 

infectadas e tal informação não chegou ao banco de dados do governo. 
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3 CONCLUSÃO 

 

Durante a análise produzida neste trabalho, percebe-se as influências que o discurso 

nacional teve nas decisões realizadas pelas profissionais de beleza entrevistadas. Além disso, 

notou-se, também, que com o tempo a falta de informações se transformou em uma onda de 

infodemia, isso é, a disseminação de informações não verificadas, e potencialmente falsas, 

divulgadas, inclusive, por intermédio do presidente da república, Jair Bolsonaro, provocando a 

descredibilização das informações repassadas pelos meios de comunicações formais e 

confrontando até mesmo as medidas mais drásticas adotadas pelos Estados. Essa disputa pela 

verdade acerca da realidade da pandemia provocou dificuldades na compreensão do real 

cenário da pandemia tanto pela sociedade civil quanto pelo próprio Estado que não estava 

munido com todos os dados necessários. 

 

REFERÊNCIAS 

ADORNO, Theodor W. Aspecto do novo radicalismo de direita. Traduzido por Felipe Catalani 
– São Paulo: Editora Unesp, 2020. ISBN: 978-65-5711-008-9. 

BRASIL. Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Por que a doença causada pelo novo vírus 
recebeu o nome de Covid-19?. Rio de Janeiro, 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde. DECRETO Nº 10.282, DE 20 DE MARÇO DE 2020. Regulamenta a 
Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, para definir os serviços públicos e as atividades 
essenciais. Lex: Diário da União, Brasília, DF, P1. EDIÇÃO EXTRA – G, 20 de Março de 2020. 

BRASIL. Ministério da saúde. DECRETO Nº 10.344, DE 8 DE MAIO DE 2020. Altera o Decreto nº 
10.282, de 20 de março de 2020, que regulamenta a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
para definir os serviços públicos e as atividades essenciais. P. 1 - EDIÇÃO EXTRA – A, 11 de 
Maio de 2020. 

BRASIL. Ministério da saúde. NOTA TÉCNICA Nº 52/2020-CGPNI/DEIDT/SVS/MS. Brasília: 
Ministério da saúde, out de 2020. 

BRASIL. Ministério da Saúde/Gabinete do Ministro. PORTARIA Nº 454, DE 20 DE MARÇO DE 
2020. Lex: Diário da União, Brasília, DF, Edição: 55-F, Seção: 1 - Extra, Página 1, em 20 de 
março de 2020. 

BRASIL. Secretaria do Estado do Pará. DECRETO N° 729 DE 05 DE MAIO DE 2020.  Dispõe 
sobre a suspensão total de atividades não essenciais (lockdown), no âmbito dos Municípios de 
Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Castanhal, Santa Isabel do Pará, Santa Bárbara do 
Pará, Breves, Vigia e São Antônio do Tauá visando a contenção do avanço descontrolado da 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

704 

pandemia do Coronavírus COVID-19. Lex: Diário Oficial do Estado do Pará, Pará, 05 de maio de 
2020. 

CAPONI, Sandra. Covid-19 no Brasil: entre o negacionismo e a razão neoliberal. ESTUDOS 
AVANÇADOS (ONLINE), v. 34, p. 209-224, 2020. 

CARDOSO, Caroline. Sociedade, sociedade minha, existe alguém Mais bela do que eu?: 
Controvérsias, política, corpo e beleza na pandemia em Belém do Pará. Trabalho de 
Conclusão de Curso (Graduação) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas, Faculdade de Ciências Sociais, Belém, 2022. 

CASTRO, Rosana. Necropolítica e a corrida tecnológica: notas sobre ensaios clínicos com 
vacinas contra o coronavírus no Brasil. HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. IMPRESSO), 
v. 27, p. 71-90, 2021. 

CASTRO, Thiago Silva de; PAIVA, Antonio Cristian Saraiva. São João em tempos de Covid-19: 
os impactos da pandemia do novo coronavírus nas experiências de participantes de 
quadrilhas juninas no interior cearense. HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. 
IMPRESSO), v. 27, p. 287-305, 2021. 

FOLHA DE S. PAULO.  Relembre o que Bolsonaro já disse sobre a pandemia, de gripezinha e 
pais de maricas a frescura e mimimi. Mai/2021. 
<https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/03/relembre-o-que-bolsonaro-ja-disse-sobre-a-
pandemia-de-gripezinha-e-pais-de-maricas-a-frescura-e-mimimi.shtml> Acesso em: jun/2021. 

FREIRE, L.. Subnotificação e negacionismo: o que conta como real em uma (in)visível 
pandemia. In: GROSSI, M ; TONIOL, R.. (Org.). Cientistas Sociais e o Coronavírus. 1ed.São 
Paulo, Florianópolis: ANPOCS, Tribo da Ilha, v.1, p. 363-367, 2020. 

MAGALHÃES, A.; MENEZES, P. V. ; AZAEL, C. . Painéis comunitários: a disputa pela verdade da 
pandemia nas favelas cariocas. HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (UFRGS. IMPRESSO), v. 27, p. 
109-128, 2021. 

MIGUEL, J.C.H.. Coronavírus, bolsonarismo e a produção da ignorância. In: Grossi e Toniol. 
(Org.). Cientistas Sociais e Coronavírus. 1ed.São Paulo: ANPOCS, 2020, v. 1, p. 95-99. 

NEIBURG, Federico. Vidas, economia e emergência. In: GROSSI, M ; TONIOL, R.. (Org.). 
Cientistas Sociais e o Coronavírus. 1ed.São Paulo, Florianópolis: ANPOCS, Tribo da Ilha, v.1 , p. 
549-554, 2020. 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS).  WHO Director-General's statement on IHR 
Emergency Committee on Novel Coronavirus (2019-nCoV), 2020. 
<https://www.who.int/dg/speeches/detail/ihr-emergency-committee-on-novel-coronavirus-
(2019-ncov)> 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Coronavirus disease (COVID-19) advice for the 
public, 2020. <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-
for-public> 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

705 

PARREIRAS, Carolina. Aula 1: Mapeando o campo de estudos sobre/no/do digital. In: Mini-
curso “Introdução às pesquisas em/dos/sobre contextos digitais: Teoria, método e ética”. 
IFCH UNICAMP/CanalYoutube, em 27 de maio de 2020. 

PLANALTO. Pronunciamento do presidente da república, Jair Bolsonaro (24/03/2020). 
Mar/2020. <https://www.youtube.com/watch?v=Vl_DYb-XaAE> Acesso em: jun/2021.   
(PLANALTO, 2020a) 

PLANALTO. Pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro (31/03/2020). 
Mar/2020. <https://www.youtube.com/watch?v=16RR2rG_AKA> Acesso em: jun/2021c. 
(PLANALTO, 2020b) 

RIAL, Carmen. Mortes Belas, Mortes Boas, Mortes Malignas e a Covid-19. In: GROSSI, M; 
TONIOL, R.. (Org.). Cientistas Sociais e o Coronavírus. 1ed.São Paulo, Florianópolis: ANPOCS, 
Tribo da Ilha, 2020, v.1 , p. 523-527. 

RUI, T. ; FRANCA, I. L. ; MACHADO, B. F. ; ROSSI, Gustavo. ; ARRUTI, J. M. . Antropologia e 
pandemia: escalas e conceitos. HORIZONTES ANTROPOLÓGICOS (ONLINE), v. 27, p. 27-47, 
2021. 

SANTOS, Patrícia da Silva. A pandemia e a propaganda potencialmente fascista. In: GROSSI, M 
; TONIOL, R.. (Org.). Cientistas Sociais e o Coronavírus. 1ed.São Paulo, Florianópolis: ANPOCS, 
Tribo da Ilha, v.1 p. 112-115, 2020. 

SILVA, Jonathan Chasko; ARAÚJO, Alcemar Dionet de. A metodologia de pesquisa em Análise 
do discurso. Grau Zero – Revista de crítica Cultural, v.5, n.1, 2017. 

VICENTE DA SILVA, Andreia. Velórios em tempos de covid-19. In: GROSSI, M ; TONIOL, R.. 
(Org.). Cientistas Sociais e o Coronavírus. 1ed.São Paulo, Florianópolis: ANPOCS, Tribo da Ilha, 
2020, v.1 , p. 532-536. 

WEBER, Max. Ética protestante e o “espírito” do capitalismo. São Paulo: Campanha das 
letras, 2004. 

ŽIŽEK, Slavoj. Um golpe como “Kill Bill” no capitalismo. In: DAVIS, Mike. Coronavírus e a luta 
de classes. Terra sem Amos: Brasil, 2020.

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

706 

 

 

 

 

 


