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Aos estudantes e graduados/as em Educação Física,  

À população em geral, 

Em resposta à Portaria No. 639, de 31 de março de 2020, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro 

do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte vem a público se manifestar. 

É, sem dúvida, um dever de todos/as nós, brasileiros/as, de uma forma ou de outra, estarmos 

engajados/as em ações que possam mitigar os problemas decorrentes da Doença do Coronavírus de 2019 

(Covid-19). Ademais, como profissionais que podem atuar na saúde, os/as professores/as de educação 

física não poderiam se furtar de contribuir nesse momento crucial para o país.  

Contudo, não se pode deixar de destacar alguns aspectos fundamentais: 

Os primeiros casos da Covid-19, na China, datam de dezembro de 2019. Em janeiro de 2020, o 

Comitê de Emergência da Organização Mundial da Saúde considerou que se vivia um surto e em meados 

de março já fez referência como pandemia. Nesse percurso, milhares de mortes, mundo afora, já estavam 

ocorrendo e, portanto, todos os governantes teriam a possibilidade de imaginar desfechos trágicos para 

seus países.  

Alguns países optaram pela realização de testes em massa, abordagem em aeroportos e outras 

medidas de contenção. Outros preferiram, no início, apostar em salvaguardar a economia, respeitando, 

assim, os ditames neoliberais. Houve, ainda, quem, irresponsavelmente, desdenhasse da doença. 

O governo brasileiro, no início de fevereiro de 2020, demonstrou cautela com a “repatriação” de 

29 brasileiros que viviam em Wuhan, China, local originário da doença. O retorno destes brasileiros foi 

marcado pelos devidos cuidados com a transmissão para o grupo de militares que realizaram a missão, 

quatorze dias de “quarentena” para todos os envolvidos, realização de testes etc. Portanto, frente esta 

ação, não é possível afirmar que o governo brasileiro desconhecia o poder do vírus. 

Ainda que alguns casos tenham sido registrados no país em fevereiro, quiçá em janeiro, a comitiva 

que acompanhava o atual Presidente do Brasil aos Estados Unidos da América, trouxe 23 pessoas 

infectadas e nenhuma medida sanitária foi planejada e elaborada para que essas pessoas não 

disseminassem o coronavírus entre mais brasileiros. O próprio Presidente da República, em mais de uma 

vez, transitou pelas ruas cumprimentando as pessoas, podendo transmitir o vírus ou ser infectado, e 

demonstrando enorme irresponsabilidade e desprezo pelo povo brasileiro.  

Cabe destacar, ainda, que em 2016 foi promulgada a Emenda Constitucional do teto dos gastos 

públicos (Emenda Constitucional 95), pelo governo Temer, que limita por 20 anos os gastos públicos. Tal 

Emenda contou com o voto do atual Presidente do Brasil, à época deputado federal. No governo Temer, e 

igualmente com o voto do mesmo deputado estadual, foi aprovada também a Reforma Trabalhista, que 

além de aumentar os níveis de desemprego, elevou a quantidade de trabalhadores na informalidade. São 

esses trabalhadores, aliás, que hoje padecem com a falta de recursos financeiros decorrente do isolamento 

social imposto para salvar inúmeras vidas.  

Ao longo de sua trajetória política, cabe ressaltar, o Sr. Presidente tem buscado depreciar a 

ciência, vilipendiar a educação pública e enfraquecer o Sistema Único de Saúde. No seu governo, por 

exemplo, alterou as formas de financiamento para a Atenção Básica, sucateou as equipes do Programa 

Estratégia da Saúde da Família e reduziu de forma significativa os investimentos em Ciência e 

Tecnologia. 
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Finalmente ainda é preciso apontar que o governo, no início dos casos de covid-19 no país, se 

mostrou omisso ou perdido. Não fossem as ações dos governadores e prefeitos, dos mais variados 

partidos políticos, a tomarem as rédeas do problema, talvez estivéssemos em um cenário caótico. A 

despeito disso, as ações precisariam ser coordenadas e centralizadas pelo governo federal, além dos 

estados e municípios dependerem de sua ajuda financeira. Após o Ministério da Saúde “entrar em cena”, 

o que se verifica é um presidente, a todo instante, com uma narrativa que se choca com o próprio 

Ministério. Inclusive, no dia 31 de março de 2020, dia do lançamento da Portaria N
o
. 639, o Sr. Presidente 

critica publicamente o Sr. Ministro da Saúde. 

Frente a este cenário, extremamente caótico, de aparente falta de direção e de longo descaso com a 

população brasileira, entendemos que a referida Portaria, mais uma vez, demonstra que o governo não 

parece ter planejamento e conhecimento sobre o que faz. A Portaria não deixa clara a obrigatoriedade de 

cadastramento e, posterior, trabalho, mas afirma em parágrafo único, do tópico II, do artigo 4º, que o 

Ministério da Saúde deverá identificar e informar, aos respectivos conselhos profissionais, aquele 

profissional que não atender ao chamado, um tom seguramente ameaçador. Este mesmo tom é encontrado 

no parágrafo único do artigo oitavo, que se refere ao profissional que não concluir o curso preparatório. 

A Portaria nada explica sobre as atividades a serem realizadas por cada categoria de profissionais. 

Ainda que fiquem claros os trabalhos a serem executados pelos médicos, enfermeiros e outros; o que 

esperam dos professores de educação física no momento de crise da epidemia? 

Ademais, em mais uma demonstração de desorganização, o sítio eletrônico para cadastramento 

está sobrecarregado e não gera o formulário para preenchimento. 

Por todo este cenário, a Secretaria Estadual do Rio de Janeiro do Colégio Brasileiro de Ciências 

do Esporte entende que, como parte do dever cívico, o governo federal precisa demonstrar maior 

responsabilidade e organização frente à nova doença, maior apreço à população brasileira e, enfim, 

respeito às instituições públicas, que no momento de crise estão salvando o país, como o Sistema Único 

de Saúde, as universidades públicas e outras instituições públicas de ensino e pesquisa. 

Para pensarmos formas de contribuir nesse contexto, convidamos estudantes e graduados/as em 

educação física, assim como a população em geral, para um encontro virtual, na próxima segunda-feira, 

dia 13 de abril, às 19h (divulgaremos a plataforma). Nesse dia, iniciaremos um ciclo de debates, no qual 

convidaremos pesquisadores/as para abordarem diferentes temas relacionados à educação física. 

 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2020. 

198º ano da Independência 

131º ano da República 

 

Secretaria Estadual do CBCE-RJ  

Profª Drª Rosa Malena Carvalho – UFF/Secretária do CBCE-RJ 

Profº Drº Alexandre Palma – UFRJ/Vice-Secretário do CBCE-RJ 

Profº Drº Marcelo Melo – UFRJ/Tesoureiro do CBCE-RJ 

 

 


