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 Covid-19 no Brasil
Flávia Thedim Costa Bueno, Ester Paiva Souto e Gustavo Corrêa Matta

Desde janeiro de 2020, pesquisadores da Rede Zika Ciências Sociais começaram 
a acompanhar o surgimento de um novo vírus na China que produzia uma 

síndrome respiratória aguda grave (Srag). Reunimos notícias nacionais e internacionais, 
acompanhamos os relatórios diários da Organização Mundial da Saúde (OMS), artigos 
científicos, redes sociais, e também a mobilização da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
em relação a essa nova emergência sanitária.

Em 22 de janeiro, a OMS convocou a primeira reunião do Comitê de Emergências, 
ainda sob dúvidas se esse surto constituiria ou não uma Emergência de Saúde Pública 
de Importância Internacional (ESPII). No Brasil, a Secretaria de Vigilância do Ministério 
da Saúde (SVS/MS) ativou mecanismos de resposta já no início de janeiro (Croda & 
Garcia, 2020; Henriques & Vasconcelos, 2020) e o MS elevou o alerta de emergências 
para o nível 2, considerando-o como um perigo iminente, ainda em 28 de janeiro. Nesse 
momento, na Europa (Itália e França) e nos Estados Unidos (EUA), os primeiros casos de 
Covid-19, doença causada pelo coronavírus Sars-CoV-2, começaram a ser identificados.

No dia 30, a ESPII foi declarada e em 11 de março, devido à expansão geográfica do 
vírus, a OMS declarou que o mundo vivia a primeira pandemia do século XXI.

A experiência da Rede Zika Ciências Sociais e a resposta brasileira ao surto de 
zika possibilitou a construção de uma rede internacional de pesquisadores de cinco 
continentes e uma agenda de pesquisa e ação complexa e diversificada. A peculiaridade 
do momento atual, diferente da emergência anterior, é que pesquisadores são também 
expostos e afetados, o que nos coloca em uma posição de observadores internos 
diante da pandemia. 

http://www.scielo.br/pdf/ea/v34n99/1806-9592-ea-34-99-25.pdf
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Por sua escala global, a pandemia transformou o mundo em um grande laboratório 
em que diferentes processos estão sendo testados: novas formas de sociabilização, 
trabalho, educação, uso de máscaras e face shields, tratamentos médicos e vacinas.

Adotando uma lente criada durante as pesquisas sobre o zika vírus e suas repercus-
sões, nossa intenção aqui é seguir as interações do Sars-CoV-2 no Brasil como processo 
complexo e interdependente, analisador das relações internacionais, dos processos de 
globalização, da plasticidade econômica, do negacionismo em relação à ciência, da arena 
política e geopolítica, das iniquidades sociais, raciais e de gênero, da organização dos 
sistemas de saúde e do complexo produtivo da saúde, entre tantos outros.

Selecionamos alguns acontecimentos da Covid-19 de janeiro a dezembro de 2020 
com o propósito de criar uma narrativa, entre as várias possíveis, com base na expe-
riência brasileira.

OS PRIMEIROS MOVIMENTOS

A declaração da ESPII pela OMS elevou o alerta mundial para a possibilidade da 
disseminação da doença por mais países e territórios. Um movimento de resgate de 
pessoas de diversos países que se encontravam em Wuhan estava em curso.

Desde janeiro, o MS e a SVS realizavam entrevistas coletivas para apresentar à 
população a situação do novo vírus e esclarecer dúvidas. Esses encontros se intensifica-
ram em fevereiro, principalmente depois da primeira notificação de Sars-CoV-2 no país.

O Carnaval ocorreu sem interrupções e o Brasil registrou recorde de movimentação 
de pessoas em 2020 nas principais cidades carnavalescas, como o Rio de Janeiro (Brito, 
2020). Foi durante a Quarta-feira de Cinzas, em 26 de fevereiro, que o país detectou 
o primeiro caso: um homem branco, de 61 anos, que havia voltado de viagem da Itália 
para a cidade de São Paulo. 

A primeira morte confirmada foi de uma mulher de 57 anos que estava internada em 
um hospital municipal da capital paulista, no dia 12 de março (Verdélio, 2020).

Com a confirmação das primeiras mortes, em 18 de março a Câmara dos Deputados 
aprovou um decreto legislativo (Brasil, 2020a) para reconhecer o estado de calamidade 
pública no país, permitindo expansão de gastos no enfrentamento da pandemia.

Em 3 de março, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, tentou buscar um 
alinhamento com as recomendações da OMS, destacando a importância da quarentena 
e de medidas de distanciamento social. O portal do ministério era, até então, uma 
referência para dados epidemiológicos e informações confiáveis, em um momento em 
que as fake news se espalhavam nas redes sociais.

https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2020/noticia/2020/03/02/rio-registrou-aumento-de-31percent-no-numero-de-turistas-durante-o-carnaval.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/carnaval/2020/noticia/2020/03/02/rio-registrou-aumento-de-31percent-no-numero-de-turistas-durante-o-carnaval.ghtml
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-06/primeira-morte-por-covid-19-no-brasil-aconteceu-em-12-de-marco
https://legis.senado.leg.br/sdleg-getter/documento?dm=8075954&ts=1584647908386&disposition=inline
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A adesão do ministro ao discurso da OMS criou conflitos com o presidente da 
República Jair Bolsonaro, que desde a chegada do vírus mantinha um discurso no qual 
minimizava a gravidade da doença e afirmava que a economia não poderia parar para 
conter uma possível epidemia no país. Além disso, alguns setores do governo insistiam, 
o que permanece até os dias atuais, em um tratamento precoce para a doença (Brasil, 
2020e), com foco na hidroxicloroquina (usado para tratar malária).

Essa posição negacionista estava alinhada com a narrativa do presidente dos EUA, Do-
nald Trump, que além de minimizar o impacto da Covid-19 em seu país, acusava a China 
e a OMS de ocultar dados e colocar em risco a saúde do planeta (Coronavirus..., 2020). 

Nesse momento, o ministro Mandetta e sua equipe, com suas coletivas diárias para 
a imprensa e suas ações, parecem ter incomodado lideranças políticas do governo, in-
cluindo o presidente da República, por tirarem o foco das discussões políticas de sua 
agenda econômica. Os conflitos gerados pelas solicitações do presidente de que o MS 
reforçasse a recomendação de medicamentos comprovadamente ineficazes para o trata-
mento e indicasse isolamento vertical levou, em 16 de abril, à exoneração do ministro. 

No dia seguinte, assumiu como ministro da Saúde Nelson Teich, médico oncologista 
com experiência no sistema privado de saúde, que também se recusou a assinar o pro-
tocolo da hidroxicloroquina e, cerca de um mês depois, deixou o ministério. No meio de 
uma pandemia, a seguida troca de ministros da Saúde1 foi bastante preocupante e gerou 
uma sensação de incerteza em relação à condução da resposta brasileira à pandemia.

Em 16 de maio, foi nomeado como ministro interino Eduardo Pazuello, general da 
ativa especialista em logística que havia comandado com sucesso a Operação Acolhida a 
imigrantes venezuelanos no norte do país e já atuava como secretário executivo do MS. 
Apenas quatro dias depois, o ministério emitiu a nota (Brasil, 2020d) que recomendava o 
uso da hidroxicloroquina para casos leves, conferindo ao médico a atribuição de prescrevê-
la mediante assinatura de um Termo de Consentimento (Brasil, 2020i). As coletivas do 
MS praticamente cessaram e boa parte do quadro técnico, que já havia trabalhado com 
outras emergências importantes como a do zika, deixou a pasta.

O general foi efetivado no cargo em 16 de setembro e permanece como ministro até 
os dias atuais.

1 Cabe lembrar que durante a emergência de zika, entre 2015 e 2016, o Brasil teve quatro ministros da Saúde.

http://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/12/COVID-11ago2020-17h16.pdf
http://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/August/12/COVID-11ago2020-17h16.pdf
https://www.bbc.com/news/health-52679329
https://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&codigo_verificador=0014934763&codigo_crc=9DF7CA1E&hash_download=4d41794470cc484995b1b996c63ef3816fc01fe919dd8e383e1268562ebbffdb0ba288641fd358d848698ac1fba5c18516da7890acd1bcef1b47b1001b74f7f4&visualizacao=1&id_orgao_acesso_externo=0
http://antigo.saude.gov.br/images/pdf/2020/May/20/Termo-de-Cie--ncia-e-Consentimento-Hidroxicloroquina-Cloroquina-COVID-19.pdf
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TURBULÊNCIAS NO PACTO FEDERATIVO

As mensagens e atitudes de muitos governos sobre a pandemia reforçaram a dico-
tomia saúde-economia. Líderes políticos e empresários de diversos países das Américas 
e da Europa assinaram um manifesto contra o que chamam de sacrifício de direitos e 
liberdades (Macri et al., 2020), referindo-se às medidas de isolamento e distanciamento 
social e suas consequências econômicas. 

Nessa linha, muitos optaram por seguir a tese da imunidade de rebanho para manter 
a lógica econômica neoliberal, contra as recomendações da OMS e de especialistas da 
área. Em vários países onde os governos demoraram a tomar medidas que mitigassem 
os efeitos da crise, a situação se tornou dramática e ao mesmo tempo exemplar: 
Itália, Reino Unido, Brasil e EUA produziram consequências sanitárias e humanitárias, 
principalmente entre populações vulnerabilizadas. A falta de ação dos governos desses 
países gerou críticas duras, com destaque para os editoriais da revista The Lancet, um 
dos mais reconhecidos periódicos científicos de saúde do mundo (Horton, 2020a; The 
Lancet, 2020), nos quais se demonstrou a importância de se reconhecer a estreita 
relação entre política e saúde pública (Horton, 2020b).

A dificuldade de coordenação nacional e a falta de uma liderança que indicasse um 
caminho coerente para lidar com o vírus em escala e para o diálogo federativo no Brasil 
levaram a que a responsabilidade, na prática, ficasse a cargo de governadores e prefeitos, 
incentivando uma supervalorização da fragmentação política num momento da necessi-
dade de afirmação de um amplo pacto nacional para o enfrentamento da crise sanitária 
e humanitária. A decisão do governo federal ignorou a prerrogativa da União em casos 
como o de uma pandemia (Brasil, 1990).

Em abril, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência concorrente 
(Brasil, 2020h) entre os entes federativos e o governo federal no combate à pandemia, 
deslocando a União de seu papel de coordenador e indutor das políticas e ações nacionais 
de saúde num contexto de ameaça sanitária nacional. As contradições expressas nesse 
acontecimento espelham a trajetória do pacto federativo pela saúde e os conflitos no 
processo de sua regionalização, descentralização e municipalização.

Com o avanço do vírus no país, as primeiras medidas de isolamento começaram a 
ser tomadas por estados e municípios a partir de 11 de março. O governo do Distrito 
Federal foi o primeiro a fechar escolas e no Rio de Janeiro, o então governador Wilson 
Witzel decretou isolamento e quarentena voluntária (Governo..., 2020). Em meio à já 
detectada transmissão comunitária (Brasil, 2020b) do novo coronavírus, o governador 
de São Paulo, João Doria, determinou medidas restritivas por 15 dias, seguido de pelo 

https://fundacionfil.org/wp-content/uploads/2020/04/Manifiesto-FIL.pdf
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30669-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31095-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31095-3/fulltext
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32221-2/fulltext
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=441447&ori=1
https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2020/03/11/governo-do-rj-autoriza-isolamento-e-quarentena-contra-coronavirus
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-454-de-20-de-marco-de-2020-249091587
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menos outros 24 estados brasileiros. Capitais como Manaus entraram em colapso: em 
abril, uma das imagens mais chocantes foi a abertura de covas em massa devido à alta 
mortalidade por Covid-19 na cidade. 

O dia 7 de agosto foi emblemático: o Brasil atingiu 100 mil óbitos por Covid-19, 
com média de mais de mil mortes por dia. Na ocasião, o MS destacou a importância 
do referido tratamento precoce (Melo, 2020), uma vez que, no início da pandemia, a 
orientação era manter-se em casa até que os sintomas como falta de ar se agravassem. 
Porém, na resposta brasileira o papel da atenção primária, especialmente o dos agentes 
comunitários de saúde (Lotta et al., 2020), e dos níveis secundários de atenção à saúde 
não foi claramente definido e estes níveis não foram estruturados para que a atenção à 
Covid-19 se desse de forma integral e coordenada. 

Para dar conta do aumento de casos graves, um marcante movimento internacional 
foi a abertura de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) em hospitais de campanha, 
como um espaço de atenção intensiva e especializada para atender ao agravamento 
de casos de Covid-19 e evitar o colapso dos sistemas de saúde. A opção por leitos 
temporários, entretanto, foi bastante criticada, porque àquela altura havia inúmeros 
leitos do sistema público desativados, especialmente por falta de equipamentos e 
recursos humanos (Vargas & Valfré, 2020). Além disso, muitos hospitais demoraram 
a ser montados e acabaram com leitos ociosos, em razão do momento de pandemia, e 
foram fechados. 

POLÍTICAS ECONÔMICO-SOCIAIS

No tocante às políticas de proteção social, a oposição, por meio do Legislativo, re-
forçou a necessidade de uma ajuda governamental que permitisse que as pessoas que 
perderam suas rendas antes da pandemia ou em seu curso pudessem se manter em 
quarentena. Em abril, o governo e o Ministério da Economia acataram a proposta e apro-
varam a concessão do auxílio emergencial (Brasil, 2020c), que contemplou mais de 67 
milhões de brasileiros, superando o Programa Bolsa Família em número de beneficiados.

Inicialmente o benefício era de 600 reais mensais, e o governo, apesar da resistência 
inicial, anunciou mais quatro parcelas de 300 reais até dezembro, o que levou ao 
crescimento de sua aprovação. O auxílio atendeu uma reivindicação ao mesmo tempo da 
classe trabalhadora e dos empresários, que assim mantiveram a economia em movimento; 
entretanto, não impulsionou ações intersetoriais que reduzissem a desigualdade 
socioeconômica com impacto positivo entre as populações vulnerabilizadas.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pazuello-lamenta-mortes-por-covid-19-e-destaca-tratamento-precoce
http://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(20)31521-X.pdf
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,apos-salvarem-milhares-de-vidas-hospitais-de-campanha-viram-impasse-para-o-pos-pandemia,70003429888
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
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As incertezas econômicas que circundam 2021 são muitas, e as atuais ou futuras 
medidas restritivas devido ao aumento de casos nos últimos meses de 2020 devem 
piorar esse cenário. O governo federal será demandado a elaborar novas políticas para 
dar conta desse desafio.

UMA REABERTURA PRECOCE E O EUROCENTRISMO PANDÊMICO

A observação do que acontecia na Europa, que por algum tempo foi o epicentro 
da pandemia, era natural. Inúmeros governos replicaram medidas que pareciam repro-
duzíveis e adaptáveis à realidade brasileira. Sabe-se, entretanto, que a disseminação 
internacional de políticas bem-sucedidas em um determinado contexto e sua adoção 
por outro país ou organização são frequentemente marcadas por adaptações e traduções 
(Porto de Oliveira, 2013), ou podem, quando em contextos sociais, políticos ou 
econômicos muito diferentes (Dolowitz & Marsh, 2020), acarretar imensas distorções.

Apesar do número assombroso de casos, estados brasileiros iniciaram sua reabertu-
ra, seguindo a lógica da flexibilização europeia, entre junho e julho. A Europa vivenciava 
naquele momento o final da primeira onda de Covid-19, com redução importante no 
número de casos e aumento da oferta de leitos. Apesar da assincronia epidemiológica 
entre os países e do impacto diferenciado da doença em diferentes contextos e regiões, 
parece ter sido produzida uma perspectiva temporal única, norteada pelos países eu-
ropeus, na adoção de medidas e estratégias de prevenção e tratamento. Exemplo desse 
fenômeno foi a suspensão de muitas atividades científicas internacionais devido às 
férias de verão no Hemisfério Norte quando o Sul Global experienciava um dos momen-
tos mais duros da doença.

Novembro marcou novo aumento de casos em diversas cidades do Brasil. Alguns 
veículos de imprensa replicaram a expressão “segunda onda”, utilizada na Europa pouco 
tempo antes, para caracterizar o fenômeno. Muitos epidemiologistas, entretanto, afir-
mam que não existe uma segunda onda no país (Vitorio & Lavado, 2020), pois não 
saímos da primeira. 

No Brasil, a curva teve aumento expressivo entre abril e julho e certa estabilidade 
em níveis ainda muito elevados entre julho e novembro. Não há queda considerável de 
casos que indique uma nova onda, como se pode observar no gráfico a seguir.

https://exame.com/ciencia/segunda-onda-de-covid-19-no-brasil-o-que-dizem-especialistas-e-a-ciencia/
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Fonte: Brazil..., 2021. 

Com a proximidade das eleições municipais, marcadas para 15 de novembro, anunciar 
o aumento de casos em municípios poderia ser um revés para os candidatos da situação, 
o que pode ter causado um represamento de dados. Além disso, os sites do governo 
federal supostamente sofreram ataques cibernéticos (Bezerra, 2020) que causaram 
atrasos no processamento das informações sobre a situação epidemiológica no país. 

Com o fechamento dos hospitais de campanha e o fato de, aparentemente, os 
equipamentos ali empregados não terem sido absorvidos na rede do Sistema Único 
de Saúde (SUS), a crescente ocupação de leitos de UTI somada à falta crônica de 
profissionais da saúde no sistema público que pudessem trabalhar nessas unidades, 
mesmo equipadas, começou a causar novamente preocupação. Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro, 2020) e São Paulo (Felix, 2020) viram suas UTIs lotarem rapidamente. 

Novas medidas de restrição, entretanto, foram tomadas apenas após os resultados 
do segundo turno das eleições municipais, como no caso da cidade de São Paulo. No dia 
seguinte às eleições, 30 de novembro, o governador de São Paulo João Doria anunciou 
novas restrições para todo o estado, como a limitação de horário de funcionamento e 
capacidade de público de bares, restaurantes, academias, shoppings e comércio de rua, 
que permaneceriam até 4 de janeiro de 2021 (São Paulo, 2020).

http://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/11/10/apos-suposto-ataque-estados-tem-problemas-para-contar-casos-de-covid-19.htm
https://prefeitura.rio/cidade/saude-atualiza-numero-de-leitos-para-covid-19-e-taxa-de-ocupacao-na-rede-sus-da-capital/
https://prefeitura.rio/cidade/saude-atualiza-numero-de-leitos-para-covid-19-e-taxa-de-ocupacao-na-rede-sus-da-capital/
https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,hospitais-privados-de-sao-paulo-tem-84-de-taxa-media-de-ocupacao-em-utis-para-covid-19,70003534541
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-reforca-controle-de-pandemia-e-poe-estado-na-fase-amarela-2/
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A CHEGADA DAS VACINAS

Instituições multilaterais, empresas farmacêuticas e a comunidade científica se mo-
bilizaram para desenvolver tratamentos e vacinas contra a Covid-19. Algumas empresas 
começaram a apresentar resultados promissores e, com o arrefecimento da pandemia 
em países da Europa e nos EUA, diversos países iniciaram negociações e compras ante-
cipadas de vacinas.

Em abril, a OMS e a Aliança de Vacinas (Gavi) lançaram a Covax, iniciativa global 
que reúne governos, organizações, fabricantes, cientistas, sociedade civil e setor privado, 
entre outros atores, com vistas a proporcionar acesso inovador e equitativo, independen-
temente do poder econômico dos países (Berkley, 2020). A rápida entrada do Brasil na 
iniciativa era esperada, mas o governo só aderiu a ela em 24 de setembro (Brasil, 2020f).

Em 27 de junho, o MS anunciou acordo entre a Fiocruz e a empresa biofarmacêutica 
AstraZeneca para a compra de lotes e transferência de tecnologia da vacina Covid-19 
desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford. O acordo foi assinado em 8 de 
setembro, visando a garantir a produção nacional da vacina por meio do SUS e atender 
à demanda do Programa Nacional de Imunização (PNI) (Fiocruz, Bio-Manguinhos & 
Astrazeneca, 2020). A vacina tem preço competitivo, cerca de US$3,00, e até novembro 
os testes estavam em estado avançado. Em paralelo, a Fiocruz também está trabalhando 
para desenvolver vacinas próprias. O papel da fundação nesse processo será melhor 
detalhado no capítulo 16.

Nas primeiras semanas de dezembro, com o anúncio de liberação da vacina da Pfizer/
BioNTech e o início da imunização em países como Reino Unido, EUA, China e Rússia, 
a expectativa de início da vacinação nos demais países atingiu seu ápice. No Brasil, este 
momento tem sido permeado por discussões sobre a obrigatoriedade da vacinação e 
debates sobre o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19.

O Brasil, que até então não apresentava grande mobilização de grupos antivacina, 
tem visto estes grupos crescerem, muitas vezes movidos por informações enviesadas, 
motivações políticas e falta de incentivo à vacinação pelo governo federal. Os desencontros 
na condução do plano de imunização também podem ser exemplificados pela divulgação 
tardia, em 16 de dezembro, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra 
a Covid-19 (Brasil, 2020g), em uma versão que não circulou entre os pesquisadores 
envolvidos em sua elaboração e ainda sem previsão de entrar efetivamente em operação.

Outras questões permanecem em debate, como o problema das iniciativas isoladas de 
governos estaduais para aquisição de imunizantes, a eficácia vacinal e as diferentes vacinas 
que deverão compor o PNI, além dos critérios para priorização de grupos populacionais.

https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/medida-provisoria-n-1.003-de-24-de-setembro-de-2020-27927278
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contrato_vacina_astrazaneca_fiocruz.pdf
https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/contrato_vacina_astrazaneca_fiocruz.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
https://www.gov.br/saude/pt-br/media/pdf/2020/dezembro/16/plano_vacinacao_versao_eletronica-1.pdf
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AS POPULAÇÕES VULNERABILIZADAS

A pandemia da Covid-19 colocou luz sobre desigualdades sociais que já existiam, 
talvez esquecidas ou não vistas. As populações já vulnerabilizadas são, comprovada-
mente, afetadas de forma negativa nesse contexto, como se poderá ler em detalhes nos 
próximos capítulos. As diferenças são inúmeras: na exposição ao vírus, no acesso ao 
diagnóstico e tratamento, no acesso a habitações adequadas, tecnologias, água e sane-
amento, alimentação e nutrição apropriadas, entre outras.

Um balanço dos seis meses de pandemia feito pelo Observatório Covid-19 da 
Fiocruz (Fiocruz, 2020), com participação de pesquisadores da Rede Zika, destacou 
que essas desigualdades são demonstradas em diversos domínios, com destaque para 
o étnico-racial. Nesse contexto, os povos indígenas, as populações urbanas que vivem 
em favelas e territórios vulnerabilizados, as relações de gênero com o impacto sobre as 
mulheres e a significante presença feminina na força de trabalho em saúde mereceram 
importante destaque.

CONSIDERAÇÕES A MEIO CAMINHO

No contexto da emergência do Sars-CoV-2 no Brasil, os agenciamentos e atraves-
samentos com uma conjuntura política e econômica pautada pela austeridade, pela mi-
nimização dos direitos e políticas de proteção social geraram uma crise humanitária de 
proporções alarmantes. O Brasil não explorou os potenciais do seu sistema público de 
saúde e de uma comunidade científica forte e internacionalizada, vantagens estratégicas 
para a resposta a uma pandemia como esta. 

Em seus primeiros movimentos, o SUS foi capaz de detectar e responder aos primeiros 
casos de Covid-19 no país, colocando em marcha um sistema de vigilância que já havia 
se mostrado eficaz em surtos e epidemias passados (Henriques & Vasconcelos, 2020) e 
em consonância com as recomendações de órgãos internacionais de saúde, como a OMS.

Entretanto, no curso de 2020, observamos turbulências no pacto federativo no que 
tange à resposta brasileira. A descentralização do sistema com a decorrente responsa-
bilidade de estados e municípios é um dos princípios fundamentais do SUS, mas não 
prescinde de uma coordenação nacional, pelo contrário. A coordenação se faz necessária 
por inúmeras razões, uma delas é o fato de que ao nível central cabe esse papel na ges-
tão nacional do SUS (Brasil, 1996). Outra razão é econômica. Como país continental, 
com 200 milhões de potenciais usuários do SUS, o Brasil tem um poder de compra de 
vacinas e outros insumos de saúde que proporcionam ao país uma economia de escala 
bastante significativa, que, entretanto, pode não ser considerada em razão da demora 
em tomar decisões práticas concretas na preparação para o enfrentamento da pandemia. 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_covid_6meses.pdf
http://www.scielo.br/pdf/ea/v34n99/1806-9592-ea-34-99-25.pdf
http://conselho.saude.gov.br/legislacao/nobsus96.htm#7
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A pandemia foi permeada por disputas políticas e narrativas importantes, que 
afetaram a boa condução da resposta nacional. Algumas políticas econômico-sociais 
acionadas para mitigar os efeitos da pandemia não foram suficientes para atender às 
necessidades de populações há muito vulnerabilizadas. O ano de 2020 foi marcado 
pela reabertura precoce e por uma influência importante da resposta europeia nas ações 
locais. Foi um ano de aprendizado, por cientistas, governos e sociedade, sobre formas 
possíveis de lidar com uma situação que se revelou dramática. 

Entramos em 2021 com a continuação e a potencial exacerbação de uma crise que 
não é apenas sanitária, mas conjuga elementos sociais e econômicos evidentes, como 
vimos neste breve capítulo. Estamos tendo a oportunidade de olhar para trás e tirar 
lições aprendidas e boas práticas para mudar o rumo da resposta com coordenação 
nacional, com especial destaque para a comunicação, o acesso à vacina via PNI e um 
olhar voltado para as pessoas, em especial para os mais afetados e vulneráveis.
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Em 26 de fevereiro de 2020 o tempo fechou! Muitas nuvens e chuvas esperadas para 
qualquer hora do dia eram a previsão climática para os dois estados mais populosos 

do Brasil: São Paulo e Rio de Janeiro. Nesses estados, vivem cerca de 30% dos habitantes 
do país. Os serviços de meteorologia também informavam um “ar abafado”, mormaço, 
predominando o calor (Climatempo, 2020).

O tempo fechou... O Carnaval acabou? Era Quarta-feira de Cinzas... Alguns foliões 
se recusavam a dar por encerrado o tempo da festa da carne.1 Mas o ar ficou abafado para 
muitos e escasso para outros. Para uns, a ressaca pós-carnavalesca estava no peso que o 
ar exercia sobre as cabeças doloridas. Para outros, a falta de ar de uma pneumonia ainda 
aparentemente inocente aclarava a escassez de ar no corpo ofegante. 

Nos ossos dos brasileiros, carnavalescos ou não, ainda ressoavam os tambores do 
festejo de Momo. O que pouco se ouvia era um som incidental, oriundo de esparsas – e 
aparentemente desimportantes – notícias acerca de um vírus novo que afetava algumas 
pessoas na China. Em terras brasileiras, o reemergente sarampo, que ocupava as páginas 
de notícias após seu silêncio de anos, vinha acompanhado de uma nova epidemia de 
dengue, de um número expressivo de casos e repercussões da chikungunya e também do 
silenciamento das perguntas e das demandas ainda não respondidas sobre a epidemia de 

1 O Carnaval brasileiro é uma festa extremamente popular, conhecida internacionalmente e denominada por 
muitos como o Maior Espetáculo da Terra. De acordo com o site Universo Online (UOL), em 2018 a chamada 
indústria do Carnaval, responsável pela confecção de fantasias, adereços e materiais para os carros alegóricos, 
movimentou cerca de 6,25 bilhões de reais e gerou mais de 20 mil empregos (https://www.uol.com.br/
carnaval/2018/noticias/redacao/2018/02/09/carnaval-deve-movimentar-r-6-bilhoes-e-gerar-20-mil-
empregos-estima-cnc.htm).

http://www.climatempo.com.br/noticia/2020/02/26/sp-tem-mais-chuva-nesta-quarta-feira-2097
https://www.uol.com.br/carnaval/2018/noticias/redacao/2018/02/09/carnaval-deve-movimentar-r-6-bilhoes-e-gerar-20-mil-empregos-estima-cnc.htm
https://www.uol.com.br/carnaval/2018/noticias/redacao/2018/02/09/carnaval-deve-movimentar-r-6-bilhoes-e-gerar-20-mil-empregos-estima-cnc.htm
https://www.uol.com.br/carnaval/2018/noticias/redacao/2018/02/09/carnaval-deve-movimentar-r-6-bilhoes-e-gerar-20-mil-empregos-estima-cnc.htm
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zika no Brasil. Esses agravos de saúde eram, para a maciça maioria, as enfermidades mais 
preocupantes em termos de saúde pública. Muito mais alarmantes do que o ressoar 
oriental sobre uma tal virose que produzia complicações respiratórias e poderia em breve 
chegar ao país. Mas não parecia haver alarde popular, tampouco temor acerca de seu 
potencial devastador. 

Outra notícia, tímida, dizia que naquela Quarta-feira de Cinzas um homem de 61 
anos havia sido hospitalizado em São Paulo – o primeiro caso do novo coronavírus 
no Brasil. Ele havia chegado da Itália, mais precisamente da região da Lombardia. As 
secretarias de Saúde do Estado e do Município de São Paulo, contando com a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), rastrearam e identificaram os contatos no 
domicílio, no hospital e no voo do paciente (Brasil, 2020).

O Ministério da Saúde informou a primeira morte pela doença no Brasil 15 dias 
depois. Era 12 de março e São Paulo foi o estado que registrou o primeiro óbito por 
Covid-19 – uma mulher de 57 anos, internada na véspera em um hospital municipal 
público. A morte foi confirmada por meio de exames de laboratório. Na família da vítima, 
outras quatro pessoas, em um intervalo de 50 dias, também morreram (Verdélio, 2020).

O alerta soou forte... Os ecos das notícias de 31 de dezembro de 2019 repercutiram 
no Brasil, a partir da província de Hubei, Wuhan, na China. De lá vinham os primeiros 
relatos de clusters de casos de pneumonia. A atenção para esses casos foi o motor 
de identificação do novo coronavírus (WHO, 2020). O Sars-CoV-2, o causador da 
Covid-19, um ilustre desconhecido, logo, logo se tornou o principal agente da maior 
pandemia já ocorrida no planeta desde a gripe espanhola em 1918.

O Brasil encontra a peste e ingressa no mundo pandêmico, na Quarta-feira de Cin-
zas. Em seu território, o registro da primeira morte por Covid-19 se dá apenas um dia 
após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar como pandemia o que estava a 
acontecer no planeta.

Pronto! Agora, sim, o Carnaval brasileiro, definitivamente, acabou.

SOBRE PESSOAS, VERDADES E NARRATIVAS DA PANDEMIA

Neste texto, escrito em “prosa acadêmica”, nosso objetivo é sublinhar algumas 
inquietações sobre a pandemia de Covid-19 com base em evidências e narrativas, 
destacando a produção de vulnerabilidades nos primeiros dez meses do Sars-CoV-2 
no Brasil. Partimos da problematização do conceito de grupos de risco e de evidências 
como estratégia para identificação de grupos e indivíduos, alertando para o fato de que 

http://www.saude.gov.br/noticias/agencia-sau-de/46435-brasil-confirma-primeiro-caso-de-novo-coronavirus
https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2020-08/pazuello-lamenta-mortes-por-covid-19-e-destaca-tratamento-precoce
http://www.who.int/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
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a produção de vulnerabilidades é um processo híbrido, dinâmico, diverso que exige 
distintas estratégias de análise e respostas de base transdisciplinar e intersetorial.

Assim, arguimos: quem são as vítimas dessa pandemia? O que se sabe sobre elas? 
Em termos estritamente epidemiológicos, quais são os grupos de risco? Que evidências 
e narrativas apoiarão o manejo e o tratamento dos casos, minimizando mortes? 

Três conceitos nucleares da pesquisa científica em saúde estão completamente 
estremecidos diante do avanço da pandemia. Grassam seus nomes, fogem suas 
definições. O primeiro deles, grupos de risco, diz respeito a aglomerados populacionais 
que apresentam pior prognóstico do que o restante da população, ainda que submetidos 
ao mesmo nível de exposição a um agente (ou a um conjunto de agentes) responsável por 
um agravo de saúde. O segundo, as evidências (e não as verdades), se referem a indícios, 
a indicações de que algo existe de positivo ou negativo no curso, manejo e tratamento 
de certa morbidade. O terceiro, não completamente distante dos dois últimos, é oriundo 
do campo das ciências sociais e das humanidades: as narrativas sobre fatos, estatísticas 
e indícios, social e historicamente marcados, emergem do tecido político produzindo um 
emaranhado de versões e realidades que torna qualquer fenômeno múltiplo (inclusive 
os processos de saúde-doença), diverso e passível de interpretação e de disputas. Dessa 
forma, poder-se-ia dizer que a identificação de grupos de risco promove evidências para 
que se possa conduzir de maneira menos deletéria determinadas ações de saúde. Por 
exemplo, diminuir a quantidade de sal nos alimentos é uma ação de saúde pública que 
contribui para a redução dos níveis pressóricos na população. Com isso, um grupo de 
risco para doenças cardiovasculares e renais (os hipertensos) pode ser protegido ou 
mesmo aglomerar um número menor de pessoas. As narrativas derivadas das ações 
de prevenção e promoção da saúde com base no conceito de grupo de risco, por sua 
vez, redescrevem a relação dos sujeitos com seu corpo e seu meio social, muitas vezes 
produzindo processos de estigmatização e discriminação de indivíduos e grupos sociais, 
como obesos, hipertensos ou idosos. Vale lembrar que críticas severas foram feitas 
à denominação grupos de risco, por exemplo, a partir da epidemia de HIV/Aids, nos 
anos 1980. Esse conceito produziu forte estigmatização de sujeitos, grupos sociais e 
comportamentos, expondo os indivíduos afetados pelo vírus a processos de exclusão, 
culpabilização e violência, posto que até onde se podia entender a infecção causada 
pelo vírus HIV e a manifestação da Aids, estas estariam circunscritas às pessoas de 
orientação sexual distinta da heteronormatividade e/ou a usuários de drogas.

Mas, o que isso tem a ver com a Covid-19? Por que essa mazela estremeceu ainda 
mais esses conceitos? Mundo afora, perfis populacionais foram sendo construídos em 
um processo narrativo político-científico-social para que pretensamente se soubesse 
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mais e mais acerca das consequências deletérias da Covid-19. Seriam os idosos? Afinal, 
a presença de multimorbidade em idosos é conhecida e, portanto, multimorbidade e 
Covid-19 seriam uma dupla difícil de manejar. Seriam os obesos? As evidências apontam 
que obesidade e multimorbidade caminham juntas. A obesidade é tida ora como uma 
doença crônica e, portanto, compõe o conjunto de multimorbidades, ora como um fator 
de risco para o aparecimento de multimorbidades. Nesse grupo, a presença de Covid-19 
seria mais grave? E o tipo sanguíneo? Ele pode ser fator de risco para o agravamento do 
quadro de Covid-19? E mais isto? E mais aquilo? O que se busca?

E quanto ao tratamento? Reposicionamento de medicamentos é uma possibilidade? 
O que teria a farmacologia para indicar? Antirretrovirais? Corticoides? Vermífugos? 
Anticoagulantes? Qual bala de prata será capaz de acertar em cheio o vírus coroado e 
receber como recompensa o seu trono?

E a reinfecção? É possível? Quem produz ou não anticorpos? Por quanto tempo se 
mantêm esses anticorpos? Bastam os anticorpos? E as células T de memória? Elas são 
suficientes para conferir proteção em caso de novo contato com o Sars-CoV-2?

O que se sabe? Pouco... O que se supõe? Muito... A ciência tenta caminhar, avançar, 
esclarecer... Porém, as incertezas ainda são muitas e habitam a arena de disputas em 
torno das narrativas sobre a pandemia, sua prevenção e tratamento.

Rumores acerca do caráter “democrático” do novo coronavírus começam a se 
espalhar... A frase democratizadora “Todos, todos mesmo, estão sujeitos a contrair o 
Sars-CoV-2” se alastra no mundo pandêmico. Verdade? Mentira? Sim, verdade... Todos 
estão sujeitos. Mentira? Sim, mentira... Mas, em estratagemas como esse se dá a crença 
cega nos conceitos como verdades irrefutáveis, e não como uma construção. Afinal, uma 
narrativa convincente como essa, de várias camadas, deixa esquecidos em seus estratos 
mais profundos a seguinte evidência: todos estão sujeitos, mas nem todos têm a mesma 
oportunidade de evitação da exposição ou de acesso ao tratamento disponível.2

2 Aqui, nossa alusão à verdade e à mentira remonta às considerações de Nietzsche acerca do conhecimento 
como normalizador, fruto de uma anterioridade falaciosa que toma um conceito como uma verdade última 
e definitiva sem permitir que se repense a sua construção como um edifício essencialista e de um saber 
antropocêntrico (Moreno, 2018). Nas palavras de Nietzsche (2007: 55), “A verdade é indiferente ao homem: 
isso revela a tautologia como sendo a única forma acessível de verdade. Pois, buscar a verdade também 
significa rubricar com exatidão, isto é, subordinar corretamente os casos individuais a um conceito existente. 
Aqui, porém, o conceito é um feito que nos pertence, tal como as épocas passadas. Subsumir o mundo inteiro 
em conceitos precisos significa tão somente enfileirar as coisas particulares sob as formas de relação mais 
gerais e primordialmente humanas: a ser assim, os conceitos só atestam aquilo que introduzimos neles e que, 
mais tarde, procuramos novamente sob eles, o que, no fundo, também é uma tautologia”.
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Na contemporaneidade encharcada de mídias – que produzem pós-verdades e falsas 
notícias (as chamadas fake news) – aliada ao forte clima negacionista que se implantou 
no contexto sociopolítico de vários países, incluindo o Brasil, se agrava ainda mais o 
contexto sociossanitário brasileiro, adensando incertezas e temores na população. Não 
há equidade na distribuição da contaminação pelo novo coronavírus, tampouco naqueles 
afetados pela Covid-19. Decerto, a pandemia afeta de maneira distinta e desproporcional 
indivíduos e coletividades de estratos mais e menos privilegiados.

SOBRE VULNERABILIDADE E SINDEMIA

Sim, encontramos a vulnerabilidade em saúde... 

Ayres, em sua desconstrução do conceito de vulnerabilidade, o define como: 

um conjunto articulado de sínteses conceituais e de diretrizes práticas voltado à 
transformação das dimensões comportamentais, sociais e político-institucionais 
relacionadas a diferentes agravos de saúde e suas consequências indesejáveis 
– situações de sofrimento, limitação e de morte – que envolvem indivíduos e 
grupos populacionais específicos. Tal perspectiva é sustentada por um percurso 
epistemológico que parte do agravo em si em direção a sua compreensão clínica e 
aferição de sua dispersão na sociedade (dimensão epidemiológica); compreensão dos 
aspectos sociais e de origem (competência das Ciências Sociais e Humanas em saúde) 
e desembocando em ações e programas que efetivem a superação e/ou mitigação dos 
agravos, conceituadas (...) como sínteses médico-sanitárias. (Abrasco, 2017)

É nessa perspectiva que os vulnerabilizados se apresentam como o grupo de risco 
definitivamente penalizado pela pandemia. Têm sido definidos grupos e indivíduos 
vulneráveis à Covid-19 idosos, pessoas portadoras de doenças crônicas como hipertensão 
e diabetes, obesidade, entre outros – as principais preocupações de saúde pública em 
países europeus. Porém, a dinâmica vulnerabilização-proteção populacional se configura 
de forma diversa em países e regiões, em decorrência das iniquidades socioeconômicas e 
do escopo e organização dos sistemas de saúde locais (The Lancet, 2020).

Aqueles que carecem dos mecanismos de proteção social são invisibilizados e 
empurrados para os espaços das ausências e conformam, de fato, o principal grupo de 
risco da pandemia de Covid-19. Eles não podem ficar em casa – eles limpam e cuidam 
das casas das classes privilegiadas. Eles não têm o mesmo potencial de acesso a serviços 
de saúde e condições de cuidado que os representantes das categorias abastadas – eles 
cuidam dos doentes em casas de luxo, em hospitais públicos e privados, em casas de 
apoio. Eles não moram, não dormem, não comem, não se deslocam e não se higienizam 

http://www.abrasco.org.br/site/noticias/saude-da-populacao/revista-ciencia-saude-coletiva-e-enspfiocruz-debatem-sobre-vulnerabilidade/30383/
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30757-1/fulltext
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como os de renda familiar suficiente. Aliás, muitos deles não têm renda familiar alguma. 
Uma manchete de jornal destacou no final de abril que 46 milhões de pessoas eram 
invisíveis aos olhos do governo federal, tendo sido encontradas por meio do requerimento 
de auxílio emergencial – um valor equivalente a pouco mais de 100 dólares destinado 
àqueles que estavam sem fonte de renda alguma durante os tempos mais sombrios da 
primeira fase da pandemia de Covid-19 no país (Auxílio..., 2020). Aliás, cabe perguntar: 
invisíveis para quem? Como atribuir esse adjetivo a seres de qualquer espécie, raça, 
gênero, classe, idade, credo? 

Então, o que sabemos sobre grupos de risco? Quais são as evidências? Que narrativas 
estariam em disputa sobre a pandemia de Covid-19 e suas vítimas? Que “doença” é a 
Covid-19? A pandemia se apresenta como uma crise sanitária, humanitária, um desastre 
de dimensões planetárias? (Freitas, Silva & Cidade, 2020). O conceito de sindemia 
proposto por Singer vem sendo ventilado por alguns autores, e recentemente apoiado 
pela OMS, como mais uma alternativa para explicar e intervir sobre o que ocorre com a 
Covid-19.3 Em termos gerais,

Uma sindemia é definida como a interação entre doenças ou agravos à saúde em 
populações, que magnificam os efeitos deletérios umas das outras. Exemplos de 
sindemias são “uso de drogas – violência – aids”; “aids – outras DSTs”; “HIV – 
tuberculose”. Estas doenças interagem por diversos motivos, seja porque uma doença 
aumente a susceptibilidade à outra (como é o caso de sífilis e HIV); ou um agravo 
(violência) modifica o ambiente social (apoio social) no qual a doença infecciosa se 
dissemina. (Codeço & Coelho, 2008)

Enfim, no dizer de Singer e colaboradores,

Uma abordagem sindêmica examina por que certas doenças se agrupam (ou seja, várias 
doenças que afetam indivíduos e grupos); os caminhos pelos quais elas interagem 
biologicamente nos indivíduos e dentro das populações e, assim, multiplicam sua 
carga geral de doenças e as maneiras pelas quais os ambientes sociais, especialmente 
as condições de desigualdade e injustiça social, contribuem para o agrupamento e 
interação da doença, bem como para a vulnerabilização. (Singer et al., 2017)

Recentemente, a noção de que a pandemia de Covid-19 não pode se restringir a uma 
pandemia, posto que deve ser vista como várias pandemias e, portanto, se configura 
como uma sindemia, foi defendida por Richard Horton, editor da revista Lancet. A despeito 

3 Os autores partem da crítica a qualquer visão, conceito ou estratégia de pretensão universalista para 
responder a este ou àquele fenômeno, pretensão que tem sido a tendência hegemônica no campo científico e 
já criticada por diversos autores como colonial, equivocada e ineficiente.

https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2020/04/26/auxilio-emergencial-de-r-600-revela-42-milhoes-de-brasileiros-invisiveis-aos-olhos-do-governo.ghtml
https://doi.org/10.1590/1809-4422asoc20200115vu2020l3id
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232008000600011&lng=en&nrm=iso
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(17)30003-X/fulltext#:~:text=The_syndemics_model_of_health,negative_effects_of_disease_interaction
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das indicações de que os principais fatores de risco para o agravamento da infecção por 
Sars-CoV-2 e, eventualmente, a morte por Covid-19 sejam as doenças cardiovasculares 
e a idade avançada, fatores socioeconômicos afetam a maneira como as populações 
enfrentam a crise sanitária causada pelo coronavírus (Bottallo, 2020).

A natureza sindêmica da ameaça que enfrentamos exige não apenas tratar cada 
aflição, mas também abordar urgentemente as desigualdades sociais subjacentes 
que as afetam, ou seja, a pobreza, a moradia, a educação e a raça, que são fatores 
determinantes poderosos da saúde. (Bottallo, 2020)

Ainda para Horton, segundo matéria publicada pelo Centro de Estudos Estratégicos 
da Fiocruz, “Não importa quão eficaz seja um tratamento ou quão protetora seja uma 
vacina, a busca por uma solução puramente biomédica contra a Covid-19 vai falhar” 
(CEE/Fiocruz, 2020).

SOBRE DOIS LADOS DAS CIÊNCIAS: QUANTIDADE E QUALIDADE

O panorama atual de emergência da segunda onda de Covid-19 na Europa e a lentidão 
na curva de achatamento de casos e de mortes no Brasil ratificam a desconstrução 
de narrativas hegemônicas assentadas exclusivamente em cânones epidemiológicos. 
É preciso pensar a epidemiologia social e a saúde pública com lentes que agreguem 
diferentes vertentes epistemológicas e também a participação ativa da sociedade nos 
debates sobre investigação científica, políticas públicas e equidade. O caráter monolítico 
de soluções únicas não atende nem agracia o contexto científico e social moderno.

Por outro lado, é preciso rigor e conhecimento sólido das diversas ciências para 
que seja possível agregá-las sem o risco de transformar cada uma das possibilidades 
de contribuição de ciências distintas na mitigação do sofrimento humano em pares 
de oposição. Dito de outra forma, o binarismo atual permeia as narrativas de pares de 
opostos e não permite uma visão da terceira margem do rio.

É preciso desenvolver vacinas, medicamentos e testes altamente sofisticados ao 
mesmo tempo que as mortes por Covid-19 são reverenciadas em sites e redes sociais 
como o Inumeráveis, “um memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do 
novo coronavírus no Brasil” (Inumeráveis, 2020), o reliquia.rum (@reliquia.rum), que, 
idealizado por Debora Diniz, retrata mulheres mortas pela Covid-19 (Reliquia.rum, 
2020), e o Memorial Vagalumes, “Para guardar em nós, vivos, parte da memória das 
pessoas indígenas que se foram com a Covid-19” (Memorial Vagalumes, 2020). Ao 
mesmo tempo, também, são publicados artigos que revelam e denunciam a relação entre 
as desigualdades raciais, de gênero e étnicas e a mortalidade por Sars-CoV-2, a despeito 

https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/combinacao-de-covid-19-e-doencas-cronicas-cria-sindemia-global-sugere-estudo.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2020/10/combinacao-de-covid-19-e-doencas-cronicas-cria-sindemia-global-sugere-estudo.shtml
https://cee.fiocruz.br/?q=node/1264
https://inumeraveis.com.br/sobre/
http://www.instagram.com/reliquia.rum/?hl=pt-br
http://www.instagram.com/reliquia.rum/?hl=pt-br
http://www.instagram.com/reliquia.rum/?hl=pt-br
https://memorialvagalumes.com.br/
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da escassez de dados nas bases informacionais em saúde do país (Oliveira et al., 2020; 
Wenham, 2020; Pontes & Santos, 2020).

Em especial, o Inumeráveis declara: “não há quem goste de ser número, gente merece 
existir em prosa” (Inumeráveis, 2020). 

Sim, pessoas não são números. Os números são invenção das pessoas para construir 
narrativas sobre a existência, sempre ao lado das palavras. Números e palavras dizem 
para além de nós o que queremos que fique. Não há hierarquia entre números e palavras, 
tudo é verbo. Verbo é o que nos distingue.

Da Quarta-feira de Cinzas às vésperas do Natal, o Brasil contabilizou cerca de 190 
mil mortes pelo novo coronavírus e 7,3 milhões de casos de Covid-19. São centenas 
de suscetíveis, de expostos, de infectados, de cardiopatas, de obesos, de idosos, mas, 
também, centenas de cidades, de famílias, de pessoas, de histórias, de biografias, de 
filhos e filhas, de pais e mães, de tios e tias, de avôs e avós, de sobrinhos e sobrinhas, 
de netos e netas, de parentes e consanguíneos, de amores e de afetos. Enfim, acima de 
tudo e predominantemente, são incontáveis vulnerabilizados que não se pode adjetivar 
como invisíveis pois que se mostram pelo que sofrem e escancaram as desigualdades e 
iniquidades sanitárias e sociais do país do Carnaval.

Que fique a lembrança de que em 2021, ironia da vida, não haverá Carnaval4 no 
Brasil, o país tirou seu bloco da rua. Que fiquem também as marcas daqueles que, 
nas entranhas do país, são filhos das iniquidades e das injustiças sociais cuja prática 
se apoia em narrativas que se pretendem hegemônicas; aqueles que são adjetivados 
impiedosamente como invisíveis. Na rua, agora, mora (este sim) um invisível a olho nu 
chamado coronavírus. É dele a coroa do próximo período de Momo.

4 Não acreditamos que seja possível a indústria do Carnaval produzir, com o mesmo vigor e alegria, uma festa 
de tamanha envergadura no ano de 2021, ainda que autoridades de algumas cidades brasileiras já tenham 
aventado a possibilidade de que o evento seja adiado para o segundo semestre.

http://www.scielo.br/pdf/csp/v36n9/1678-4464-csp-36-09-e00150120.pdf
https://academic.oup.com/heapol/article/35/Supplement_1/i107/5960438
https://inumeraveis.com.br/sobre/
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Uma Contribuição da Pesquisa Francesa em 
Ciências Humanas e Sociais para a Análise 

Internacional da Pandemia de Covid-191

Marie Gaille e Philippe TerralMarie Gaille e Philippe Terral

A comunidade francesa de pesquisa em ciências humanas e sociais (HSS, humanities 
and social sciences) é regularmente questionada sobre sua “utilidade”. Atualmente, 

desde março de 2020, tem se envolvido maciçamente, em termos de estudos científicos, 
respostas a solicitações da mídia e participação em comitês e missões criadas pelo 
governo, no sentido de aconselhar sobre a gestão da crise ou avaliar suas ações. Tal 
comunidade tem se mostrado altamente responsiva, adaptando seus cronogramas e 
objetivos, e modificando seus formatos de intervenção (webinars, cursos a distância). 

Num momento em que projetos de pesquisa coletivos estão sendo desenvolvidos 
e em que numerosos livros e artigos foram publicados, pareceu importante realizar um 
trabalho coletivo que valorizasse o capital científico das HSS como tal, destacando 
a forma como elas abordam as diferentes questões levantadas pela pandemia de 
Covid-19. Esse trabalho foi iniciado em maio de 2020 e realizado sob a coordenação 
científica de Marie Gaille e Philippe Terral, e resultou em um relatório de pesquisa 
publicado em 20 de novembro de 2020 (disponível em francês e, em breve, em inglês, 
no site <https://www.hs3pe-crises.fr/> e depositado no HAL-SHS, de acordo com 
os princípios da ciência aberta). Sua elaboração reuniu mais de setenta colegas de 
diferentes disciplinas das HSS. 

1 Texto elaborado a partir do relatório Les Sciences Humaines et Sociales face à la Première Vague de la Pandémie 
de Covid-19: enjeux et formes de la recherche, e especialmente com base nas contribuições de Henri Bergeron, 
David Blanchon, Olivier Borraz, Patrick Castel, Marie Gaille, Frédéric Keck, François-Michel Le Tourneau, Patrick 
Peretti-Watel, Philippe Terral e Didier Torny.

https://www.hs3pe-crises.fr/
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Embora todos os que contribuíram para este texto trabalhem em universidades e 
instituições de pesquisa francesas, a intenção era levar em consideração a dimensão 
global da pandemia desde o início, e não enfocar apenas a situação francesa. Portanto, 
diversos contextos nacionais e mesmo continentais são explorados em um ou outro 
aspecto, e a dimensão global da pandemia é considerada como tal. 

O trabalho foi escrito entre o momento em que a França emergiu de seu primeiro 
lockdown e o momento em que entrou na segunda onda da pandemia e no segundo 
lockdown (maio-novembro de 2020). Os aspectos abordados são aqueles de uma 
pesquisa em progresso, em evolução por natureza. Nesse sentido, o texto se adapta 
bem à ideia de um “livro instantâneo”. Contudo, a meta é que seja um “instantâneo” 
sustentável, uma vez que nele se destaca que as pesquisas atuais sobre a pandemia 
nas HSS, sua gestão política e suas questões têm bases sólidas. Embora se encaixe 
na especificidade dos tempos atuais, o presente trabalho se baseia num conjunto de 
estruturas, métodos e análises teóricas previamente elaborados em outros contextos, 
atualizados e enriquecidos à luz dos problemas associados à pandemia de Covid-19.

Três elementos derivados desse relatório serão apresentados como contribuição para 
a análise internacional da pandemia de Covid-19 e do contexto brasileiro: 1) a análise 
da ideia de “crise sanitária” em si; 2) o enfoque na dimensão temporal da pandemia, do 
passado ao futuro; 3) e, finalmente, a recapitulação das questões nas quais o Brasil é 
considerado no relatório. 

A PANDEMIA DE COVID-19: UMA CRISE SANITÁRIA?

O primeiro ponto para a mobilização do capital das HSS é a análise da ideia de 
que nós, seres humanos, estamos enfrentando uma “crise sanitária”. Na verdade, 
tal noção está longe de ser óbvia. Para o senso comum, crise sanitária designa uma 
situação na qual uma ameaça de grande magnitude surge de repente e abala tudo em 
seu caminho, criando caos e confusão. Embora a crise atual pareça se enquadrar bem 
nessa descrição, diversas crises sanitárias ocorridas nas últimas décadas mostram, 
primeiramente, que a magnitude, em termos de número de vítimas, não é uma de suas 
características essenciais. No que tange ao aparecimento súbito das crises, este tam-
bém é um ponto que não resiste à análise: se a emergência é um elemento que cons-
titui toda e qualquer crise, é menos uma emergência “exógena”, imposta pelo evento, 
do que “endógena”, desencadeada pelos atores sociais, pela mídia ou por instituições 
encarregadas da gestão de crises. Além disso, a vigilância sanitária contemporânea 
tende a “tornar crônicas” as crises, detectando ameaças e antecipando-as com cada 
vez maior antecedência. Se as crises sanitárias não são caracterizadas nem pela mag-
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nitude nem pela urgência do risco, o caos permanece. Para o senso comum, uma crise 
cria desordem, desorganiza a sociedade e, ademais, parte da sua gestão é dedicada a 
manter ou restaurar certa ordem social. Este é sem dúvida o aspecto mais relevante 
da concepção comum das crises sanitárias: ele nos lembra que essas crises nunca são 
apenas “crises sanitárias”: são também crises econômicas, sociais e políticas. 

Crises sanitárias não são um tópico novo para as HSS. Na França, riscos e crises 
sanitários, assim como riscos e crises ambientais, tornaram-se um tema canônico para 
as HSS por pelo menos três décadas. Portanto, no final do século passado, o Centre 
National de la Recherche Scientifique (CNRS) iniciou um vasto programa de pesquisa 
interdisciplinar dedicado a situações de crise e riscos coletivos, liderado em particular 
pelo político Claude Gilbert. Logo após o caso do sangue contaminado, Claude Gilbert 
foi chamado para fazer uma mobilização em torno desse assunto e lançou o Programa 
de Situações de Crise e Riscos Coletivos, liderado pelo CNRS. A variedade de disciplinas 
e os pesquisadores que participaram desse programa contribuíram para construir um 
ambiente diversificado de pesquisa na França, pelo menos em sociologia, ciência política, 
antropologia, história contemporânea e direito. A multiplicação das crises, seu impacto 
social e político, e a circulação transnacional dos riscos fizeram o trabalho restante, 
legitimando o estudo desses objetos. 

Vinte e cinco anos atrás, apenas dois objetos referentes a riscos e crises eram 
considerados legítimos o suficiente para serem explorados pelas HSS, do ponto de vista 
de disciplinas não SHS, de financiadores de pesquisas e de acionistas: por um lado, a 
“percepção dos riscos”, isto é, geralmente a representação de um perigo específico por 
uma parte da população, quase sempre mensurada por abordagens quantitativas. Por 
outro lado, a “aceitabilidade” dos riscos associados a determinada tecnologia. Em ambos 
os casos, a ideia subjacente era a de que as populações não pertencentes ao círculo de 
inovadores, especialistas e tomadores de decisão não tinham uma boa compreensão 
das coisas, e de que as HSS tinham que investigar as irracionalidades das populações 
(e possivelmente da mídia). Se pesquisas desse tipo continuam a ser financiadas e 
realizadas, por exemplo, sobre transgênese ou energia nuclear, elas já não são mais 
dominantes e são bem menos legítimas, mesmo em uma situação transdisciplinar. 

Afastando-se desses territórios, já largamente explorados e um tanto limitadores em 
termos de sua representação dos indivíduos e coletivos envolvidos em riscos e crises, cin-
co temas distintos têm sido objeto de inúmeros trabalhos, em uma escala internacional:

1. Dinâmica de mobilização.

2. A construção do conhecimento sobre riscos e perigos e as lógicas de produção 
da ignorância e do esquecimento.
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3. As modalidades de governo; os marcos legais e regulatórios; a lógica transna-
cional em ação. 

4. Logística da crise. Como futuras crises são antecipadas (prevenção, precauções, 
preparação etc.)? Que formas de exercícios, testes e aprendizado são implemen-
tados, e com que populações? Como são as intervenções dos diferentes atores 
(públicos, privados, associações) designados?

5. As formas de legitimação das vítimas e os horizontes de reparação.

Esses cinco conjuntos de questões não esgotam a amplitude da pesquisa, que também 
pode enfocar organizações profissionais militantes, a politização de questões sanitárias 
e os jogos de oportunidade associados, o horizonte catastrofista e a colapsologia... e 
muitos outros assuntos. Porém, esses cinco conjuntos já estão mobilizados na pandemia 
de Covid-19. Para citar apenas alguns exemplos de objetos a serem investigados: as 
formas de apelo a doações, solidariedade e o faça-você-mesmo tecnológico diante da 
escassez material; a construção do conhecimento com base em modelos anteriores de 
influenza e coronavírus e adaptação às diferenças observadas; a divulgação de estudos 
clínicos, suas condições de validação (preprint, fast track) e o efeito de sua exposição 
pública; mobilizações em favor das liberdades públicas contra restrições de movimento 
e obrigações relacionadas à saúde; a lógica de produção e armazenamento, realocação 
de máscaras e reagentes; reclamações contra governos pelo despreparo e exposição das 
populações ao perigo. 

Além de investigar essas questões, um impulso fundamental para a pesquisa das HSS 
sobre a pandemia de Covid-19 foi o desejo de analisar o uso da noção de crise no espaço 
público para qualificar o evento. De fato, se existe alguma dúvida de que a situação 
resultante da pandemia de Covid-19 constitui uma crise, tal qualificação levanta muitas 
questões. No exemplo francês, a gestão da crise, com a coletiva de imprensa diária do 
diretor-geral da Saúde anunciando os números do dia, caracteriza-se, antes de tudo, pelo 
monitoramento metrológico diário. Esse follow-up metrológico induz, sem surpresas, 
a um enquadramento da pandemia de Covid-19 no espaço público, essencialmente 
um foco nas questões de gestão hospitalar. O que causa, então, a “crise” é a decisão 
das autoridades francesas de recorrer ao lockdown generalizado da população, com 
a consequente desaceleração da atividade econômica. A situação introduzida pela 
pandemia de Covid-19 evidencia que não é tanto o evento desencadeador que, em si, 
constitui a crise, mas a resposta que ele provoca por parte das autoridades responsáveis 
por garantir a segurança das populações e a manutenção da ordem pública. 

Por trás da qualificação da situação como crise estão, portanto, questões mais 
precisas de definição: trata-se de uma crise sanitária? Ainda no exemplo francês, foi 
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exatamente o que aconteceu até 16 de março de 2020, com o ministro da Saúde na 
gestão do Centro Interministerial da Crise (CIC). A partir de 17 de março de 2020, a 
transferência para o CIC ressalta que a crise não é mais exclusivamente sanitária, mas 
também inclui componentes econômicos e sociais – o que levará a medidas de apoio 
em uma escala sem precedentes em favor dos agentes econômicos. Vinculada ao fim do 
primeiro lockdown implementado em 11 de maio de 2020 está uma mudança em direção 
a uma definição predominantemente econômica da crise. 

O que essas definições nos dizem? Que a qualificação da crise não é neutra, mas 
uma decisão política. Que ela define o ministro responsável pela crise (a princípio, da 
Saúde, depois, do Interior e, em seguida, da Economia e Finanças), mas, principalmente, 
que ela destaca algumas das questões-chave que precisam ser abordadas, como o 
número de pacientes hospitalizados, ao mesmo tempo que potencialmente mascara 
outras (as consequências sociais do lockdown). Qualificar a situação inicial como 
uma crise sanitária possibilita, portanto, destacar as respostas médicas como a única 
solução legítima, sem levar em conta considerações econômicas e sociais. Por outro 
lado, qualificar a crise como econômica a partir de junho de 2020 faz com que a decisão 
pelo lockdown generalizado pareça muito mais custosa e difícil, até que a segunda onda 
da pandemia aparece em outubro de 2020 e induz a um segundo lockdown. 

A DIMENSÃO TEMPORAL DA PANDEMIA: DO PASSADO AO FUTURO DAS 
SOCIEDADES

Outra característica marcante dos primeiros resultados da pesquisa sobre a 
pandemia é seu enraizamento temporal, do passado ao futuro. A pandemia de Covid-19 
aparece antes de tudo como um revelador e amplificador de cenários existentes, e uma 
parte importante da pesquisa em progresso, qualitativa ou quantitativa, visa a destacar 
esse ponto. Assim, as incertezas e fragilidades observadas nos últimos meses não são 
consideradas como resultado da ameaça à saúde em si, mas sim como algo induzido 
por contextos políticos, econômicos e sociais, pela interação de atores e pelas culturas 
organizacionais. Elas parecem ser o resultado, em parte, de fraquezas preexistentes, que 
são, por sua vez, reforçadas por elas. Em particular, os fenômenos das desigualdades 
e vulnerabilidades entre pessoas e territórios e a fragilidade dos sistemas de saúde 
são observados. O aumento geral das desigualdades parece desempenhar um papel 
fundamental no impacto da pandemia nas nossas sociedades. Essa observação refere-
se à ideia de que pandemias ocorrem especialmente durante períodos de aumento das 
disparidades sociais. Turchin (2017), portanto, observa uma correlação histórica entre o 
nível de desigualdades, a intensidade dos vínculos entre territórios remotos e a violência 
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das pandemias. De fato, quanto mais uma classe se afirma em sua afluência, mais ela 
gasta em consumo ostentoso, geralmente em bens de luxo de lugares distantes. Os vírus 
viajam principalmente através do comércio de longa distância. Esse fato não é novo: o 
colapso quase simultâneo dos impérios chinês e romano nos primeiros séculos de nossa 
era pode ser explicado em parte pela virulência das epidemias que se espalharam ao longo 
das rotas comerciais. Contudo, a mobilidade da época não se comparava com a atual. Para 
os fluxos humanos globais, a diferença é particularmente marcante nas classes altas. Sua 
sociabilidade sempre foi internacional, até cosmopolita. Mas sua mobilidade alcançou 
uma nova dimensão, fruto da globalização e da urbanização global. Consequentemente, 
diante de um novo vírus que não só é altamente social como também difícil de detectar, 
as classes altas tornaram-se um potencial superdifusor coletivo. E este foi seu papel 
durante o inverno de 2020: quando olhamos para a cronologia dos diferentes surtos 
ao redor do mundo, ficamos impressionados com a magnitude de lugares frequentados 
pelas classes altas. 

Além disso, o vírus se espalhou de forma mais ampla, tanto espacial quanto social-
mente, destacando por toda parte as condições de vida em regiões pobres (promiscuida-
de, coabitação intergeracional etc.). De modo geral, o distanciamento social é difícil nas 
favelas, figuras importantes da urbanização global, que abrigam parcela considerável da 
população das grandes metrópoles da África, América Latina e Ásia. O vírus também 
se espalhou seguindo as redes formadas por sistemas metropolitanos. Se a trajetória da 
pandemia evidencia a natureza espacial das desigualdades é também porque, na base da 
escala social, o trabalho a distância era frequentemente impossível, e a mobilidade diária 
era mantida principalmente para áreas de densa concentração de atividades. Finalmente, 
a pandemia de Covid-19, caracterizada por sua alta seletividade, atinge particularmente 
pessoas que, além de morar em “territórios de pobreza”, sofrem de diversas comorbida-
des (Roy & Shaw Crane, 2015).

Mas a pandemia não convidou apenas os pesquisadores a explorar as formas 
assumidas por ela nesta ou naquela sociedade, e seus fatores explicativos. Desde a 
primavera de 2020, por exemplo, na França, muitas vozes se levantaram para imaginar 
“o mundo de amanhã” diferente e melhor do que o “mundo anterior”, ou, inversamente, 
para tecer discursos catastrofistas, ou mesmo uma combinação relativamente incomum 
de esperança e visão catastrofista: discursos associados à ideia de uma “colapsologia 
feliz”, que percebe o contexto atual como uma confirmação de suas visões mais sombrias, 
mas também pretende fazer deste um momento de reação criativa, vislumbrando uma 
sociedade coesa, de decrescimento ou com perspectivas de uma sobriedade feliz. 
Tanto nas redes sociais como nos círculos científicos e mais militantes, a pandemia de 
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Covid-19 e os riscos que ela impõe a todos os aspectos da vida social reavivaram os 
debates que animaram a 21ª Conferência do Clima (COP 21) em 2015, assim como as 
recentes manifestações pelo clima: em que tipo de mundo queremos viver amanhã? Que 
valores devemos promover? Que lugar a ecologia deve ocupar nesse conjunto de valores? 
Portanto, a atual crise sanitária entrelaça a questão do enfrentamento do presente com 
nossa relação com o futuro, e levanta questões básicas para indivíduos, famílias e grupos 
sociais. O que se questiona é se a consciência que temos em escala planetária de nossa 
vulnerabilidade à atual crise sanitária (e às que estão por vir) pode ser suficiente, hoje 
e amanhã, em todos os lugares e igualmente, para criar as alavancas sociais e políticas 
que protejam todos nós. 

Nessa perspectiva, as HSS, antes de mais nada, possibilitam o distanciamento de 
um certo número de representações ingênuas que têm, no entanto, efeito nas escolhas 
políticas dos governos. Por exemplo, a pandemia de Sars-CoV2 fez surgir um discurso 
sobre “a vingança da natureza”, devido à origem zoonótica do vírus transmitido 
por morcegos. No contexto atual, a proximidade entre o suposto primeiro cluster e 
um mercado de animais em Wuhan desencadeou representações exóticas da China. 
Representações similares, a serem discutidas, levaram à proibição de mercados abertos 
em comunas francesas e à concessão de privilégios aos supermercados, considerados 
locais onde o controle sanitário é mais fácil. 

A fim de convidar todos a refletir sobre suas próprias visões de como o futuro deve 
ser, o antropólogo Philippe Descola comentou: 

Podemos sempre sonhar. Assim, resumidamente falando: a introdução de uma renda 
básica; o desenvolvimento de convenções cidadãs escolhidas aleatoriamente; um 
imposto ecológico universal proporcional à pegada de carbono; a taxação dos custos 
ecológicos de produção e transporte de bens e serviços; o desenvolvimento da atribuição 
de personalidade jurídica aos ambientes vivos, e assim por diante. (Truong, 2020) 

 Entretanto, as HSS não clamaram apenas pelo distanciamento desses discursos – ou 
práticas – extremamente ricos e diversos. Elas também começaram a estudar as formas 
pelas quais os indivíduos e sociedades não só gerenciam a pandemia, mas também 
refletem coletivamente sobre ela e suas implicações para as vidas dos indivíduos e a 
organização social, tanto no presente como no futuro: especialmente em relação a 
políticas ambientais, políticas de proteção social, planejamento territorial e urbano, 
tomada democrática de decisões e, finalmente, à escala de valores que fundamenta a 
ação política, com foco no valor atribuído à vida humana na gestão da pandemia. 

http://www.oas.org/dil/port/tratados_A-41_Carta_da_Organiza%C3%A7%C3%A3o_dos_Estados_Americanos.pdf


58

OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19 NO BRASIL

O LUGAR DO BRASIL NO RELATÓRIO O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE 
COVID-19 E SUA GESTÃO: ORIENTAÇÕES E ABORDAGENS DA PESQUISA EM 
CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS

Ao levar em consideração as situações específicas de cada sociedade e a dimensão 
global da pandemia, o relatório dedicou atenção específica, entre outros países, ao 
Brasil. A pandemia e sua gestão no Brasil foram discutidas com base em três questões, 
sem que o relatório pretenda fazer um relato exaustivo da situação neste país. 

a. Vidas vulneráveis e populações expostas

A crise do coronavírus muito mais potencializou vulnerabilidades e desigualdades 
já existentes do que criou novas situações. No Brasil, de acordo com levantamentos 
epidemiológicos e análises das ciências sociais, os pretos parecem estar pagando um 
alto preço pela doença. Além disso, o caso das populações ameríndias merece menção 
especial. No Brasil, mas também na maioria dos países da América Central e do Sul, as 
condições muito degradadas de assistência à saúde desfrutadas pelos povos ameríndios 
foram especialmente destacadas. A discriminação cumulativa à qual estão sujeitas as 
mulheres indígenas também foi particularmente evidenciada (Sieder, 2018).

b. As escalas de poder político

Em certos contextos nacionais, mais do que as questões associadas ao estado de 
exceção na democracia ou ao uso da ciência pelos decisores políticos, é a articulação de 
formas e escalas de poder (cidade, região, estado) que tem chamado a atenção. Assim, nas 
Américas, a pandemia de Covid-19 trouxe à baila, de modo espetacular, oposições entre 
as escalas de poder. De maneira geral, as autoridades locais estavam mais preocupadas 
em conter a pandemia e adotar medidas de contenção do que as autoridades nacionais. 
Foi o caso da Colômbia no começo da epidemia, quando o prefeito de Bogotá respondeu 
mais rápido do que o governo nacional. Também foi o caso do Brasil, onde houve um 
impasse entre os governadores dos estados que impuseram restrições e o governo 
federal do presidente Bolsonaro, que criticou as medidas de contenção. No México, no 
Brasil e nos Estados Unidos, os governos centrais têm procurado minimizar a pandemia 
e continuar com suas agendas econômicas e sociais, preocupados com o fato de que 
uma grande crise econômica seria mais prejudicial para eles do que uma grande perda 
humana. Nos países federais, tais oposições entre níveis de governo se transformaram em 
disputas mais ou menos intensas sobre questões constitucionais. Quem, um prefeito, 
um governador ou o presidente da República, tem o poder de confinar os cidadãos em 
suas casas ou paralisar a vida econômica, e sob que circunstâncias? Tal pergunta foi 
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feita no Brasil, e também nos Estados Unidos. Essa oposição entre as escalas de poder 
também aconteceu com frequência no nível inferior, entre prefeitos e governadores, 
particularmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil.

c. O valor da vida: de que vidas estamos falando?

Finalmente, uma questão, que é óbvia e às vezes quase um tabu, surgiu desde o 
início da pandemia, particularmente no que tange às várias escolhas políticas feitas na 
gestão da pandemia: a do valor atribuído à vida humana e, na esteira dessa questão, 
saber de que vida estamos falando quando formulamos essa pergunta. No contexto da 
pandemia, a ideia de que algumas vidas não contam ou contam menos do que outras, 
de que lamentamos a perda de algumas vidas, mas não a de outras, readquiriu certa 
relevância (Fassin, 2010; Gaille apud Quintin, 2011; Cahen, Cavalin & Rosental, 2016). 
Uma hipótese que pode ser proposta é a de que o posicionamento de uma sociedade 
e de seu governo com respeito ao valor da vida humana é um dos elementos que têm 
guiado as políticas públicas e a gestão governamental da crise sanitária nos diversos 
países afetados por ela, em diferentes níveis. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, se 
posicionou a esse respeito quando questionou as medidas de distanciamento físico e 
exortou os governadores regionais a retirarem as restrições a fim de salvar a economia: 
“Todos vamos morrer um dia”, disse ele em 9 de junho de 2020, indicando que, na 
sua opinião, a vida de algumas pessoas conta menos do que o bom funcionamento da 
economia como um todo. Menos perceptível à primeira vista é o possível efeito de um 
discurso que insiste em grupos de risco (idosos, pessoas afetadas por esta ou aquela 
patologia etc.). De acordo com o pesquisador em saúde pública Gustavo Matta, no 
Brasil esse discurso tem o efeito de estigmatizar tais grupos e “naturalizar” a morte 
dos indivíduos que pertencem a eles – eles morreram porque estavam em situação de 
risco (insuficientemente protegidos) –, quando seria apropriado manter um discurso 
de proteção generalizada de si e dos outros, sem ênfase neste ou naquele grupo em 
particular (Matta, 2020; Matta et al., 2020; Thomé, Matta & Rego, 2020).

A PANDEMIA: FATO SOCIAL TOTAL E GLOBAL 

Esses três elementos de análise da pandemia de Covid-19 compõem um quebra-
cabeça que ainda está sendo elaborado. Foram destacados na presente contribuição a 
fim de que participem de uma discussão internacional e comparativa. 

Embora atualmente não tenha sentido chegar a qualquer conclusão, até porque 
muitas sociedades ao redor do mundo ainda estão enfrentando a pandemia, uma coisa é, 
todavia, certa e verdadeira para todas as sociedades afetadas pela pandemia de Covid-19: 

https://ideas.repec.org/p/hal/journl/hal-02187878.html
https://portal.fiocruz.br/video/covid-19-mortes-nao-sao-numeros-olharessobreacovid19
http://www.arca.fiocruz.br/bitstream/icict/42247/2/COVIDNaturaliza%C3%A7%C3%A3oMorte.pdf
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esta última é um “fato social total”, segundo as palavras do antropólogo Marcel Mauss. 
Muito além de dizer respeito às nossas vidas do ponto de vista da saúde, a pandemia 
impacta todas as suas dimensões, como mostram os seus efeitos sobre: cultura e 
educação, economia e mobilidade, democracia e a relação entre ciência e política, sem 
falar nas relações sociais. 

E este é provavelmente o principal papel das HSS, lançar luz sobre a globalidade de 
seu impacto, ao mesmo tempo que elabora uma análise reflexiva e um conhecimento 
que podem esclarecer e iluminar a reflexão individual, o debate público e a tomada de 
decisões políticas de forma diferente da que é feita pela informação contínua e pelas 
redes sociais. 
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Apresentaremos aqui, de forma sumária, alguns apontamentos éticos que já podem 
ser registrados como fruto da reflexão sobre o enfrentamento da pandemia da 

Covid-19. No foco de nosso interesse estão as respostas relacionadas ao setor Saúde 
e a preocupação com as populações vulnerabilizadas. Antes, porém, cabe uma breve 
apresentação dos pressupostos com os quais pretendemos examinar as respostas à 
pandemia no Brasil.

Vivemos um período da história da humanidade no qual é recorrente a afirmação 
de que o individualismo prevalece e as relações entre humanos são pouco duráveis – 
líquidas, na expressão consagrada nas análises de Bauman (2007). O sucesso individual 
é a meta, explícita ou não, nas peças de propaganda ou em análises de inúmeros 
“formadores de opinião”, sejam estes vinculados a organizações de comunicação social 
ou não. Mais do que nunca a solidariedade é valorizada apenas como estratégia de 
caridade, seja em razão de expectativas religiosas ou laicas.

CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO E ÉTICO

Durante o século XX foi possível verificar a expansão no reconhecimento dos direitos 
fundamentais: os de primeira geração, individuais, vinculados ao valor liberdade (direitos 
civis e políticos), aqueles que impõem ao Estado um compromisso de não intervenção; 
os de segunda geração (coletivos), sociais, econômicos e culturais, que impõem a 
necessidade de que o Estado garanta direitos; os de terceira geração, voltados para a 
preservação ambiental e a proteção do gênero humano; os de quarta geração, ligados à 
evolução da engenharia genética, e os de quinta geração, ligados à evolução cibernética. 
Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) seja um marco inconteste 
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da inclusão do humano no centro da preocupação moral, a forma como tais direitos são 
considerados e respeitados mundo afora varia intensamente. 

Ao reconhecimento formal dessa diversidade de direitos soma-se o fato de que as 
sociedades não são estáticas, suas estruturas e relações estão em permanente trans-
formação. Tais transformações não podem ser consideradas lineares, como se houvesse 
um fim ao qual todos almejamos chegar. As transformações podem se dar em todos os 
sentidos, mas nunca se darão apenas nas relações interpessoais, como se dependessem 
de ações individuais, e não das amplas relações sociais. 

São todos movidos, ao mesmo tempo, pelo desejo de mudança – de autotransfor-
mação e de transformação do mundo em redor – e pelo terror da desorientação e da 
desintegração, o terror da vida que se desfaz em pedaços. Todos conhecem a vertigem 
e o terror de um mundo no qual “tudo o que é sólido desmancha no ar”. 

Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição. É sentir-se fortalecido pe-
las imensas organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e frequente-
mente destruir comunidades, valores, vidas; e ainda sentir-se compelido a enfrentar 
essas forças, a lutar para mudar o seu mundo transformando-o em nosso mundo. 
(Berman,1986: 13, destaques do original) 

Pensar nas relações internacionais no contexto de uma pandemia tendo como re-
ferência um país como o Brasil, com desenvolvimento econômico periférico e forte 
dependência dos países do Norte Global (grosso modo, os sucessores das relações co-
loniais), parece um desafio que é necessário enfrentar. Com Quijano (2000) podemos 
pensar na história da constituição de nossa nação, história de certo modo comparti-
lhada com nossos irmãos da América Latina, que impôs pela força a dominação dos 
povos originários e dos povos do continente africano escravizados. Além da morte 
e subjugação dessas populações, esse processo tornou hegemônica uma concepção 
de evolução segundo a qual os humanos passam do estado de natureza à civilização 
moderna. Esse é o eixo de uma concepção eurocêntrica da humanidade que marca o 
racismo como a forma de dominação de todas as populações não europeias. Todos os 
não europeus seriam bárbaros, não civilizados, viveriam em estado de natureza. Essa 
diferença entre civilizado e não civilizado está na pele, o que faz perpetuar a ideia de 
superioridade, inclusive de nossas elites, que procuram se aproximar da ideia de povo 
civilizado como o europeu ou assemelhado. 

Nossas elites, econômica e política, subordinam seus interesses aos dos países 
centrais e estimulam também uma subordinação cultural, o chamado “complexo de 
vira-latas”, ou colonialidade. As desigualdades que observamos entre as nações do 
Hemisfério Norte e as do Hemisfério Sul observamos também no interior de cada país, 
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como expressão do modelo econômico predominante. O slogan recorrente do Fórum 
Social Mundial, “um novo mundo é possível” e necessário, traz a ideia de que a luta 
contra as desigualdades mobiliza desiguais em todo o mundo.

A luta pela redução das desigualdades dentro das sociedades e também entre nações 
não é, como alguns atores tentam caracterizar, uma questão apenas ideológica, mas 
também ética, uma vez que o mundo estabeleceu em 1948, com a DUDH, que todos os 
humanos têm direito a uma vida digna. Para que possamos proceder a uma análise ética 
dos impactos da pandemia em nosso país, é útil entendermos que tipo de problema 
demanda tal análise. A princípio, é um problema ético tudo aquilo que afeta o bem-estar 
ou provoca o sofrimento não apenas de humanos, mas de todos os seres sencientes. 

Cabe considerar que a forma como a saúde e o bem-estar de um humano são afetados 
por um agente etiológico de uma enfermidade, como o Sars-CoV-2, não é igual para todos. 
A Organização Mundial da Saúde reconhece essas diferenças e as associa às condições 
em que uma pessoa vive e trabalha, bem como a outros fatores sociais, econômicos, 
culturais e étnicos/raciais, a condições de moradia, alimentação, escolarização, renda 
etc. Whitehead (1982) enfatizava que todas as diferenças de saúde entre o melhor e o 
pior desempenho nos indicadores dos diferentes grupos socioeconômicos constituem 
iniquidades em saúde, ressalvando, entretanto, que nem todas as diferenças são de fato 
injustas. As diferenças na saúde são injustas quando são fruto da falta de possibilidade 
de ter boa alimentação, água e saneamento básico, de acesso a adequados serviços de 
saúde e do trabalho insalubre e estressante. 

Da mesma maneira que é possível reconhecer as diferenças em saúde socialmente 
determinadas em certa comunidade, ou sociedade, também é possível entendê-las 
dessa forma na comparação entre os dados de saúde de nações diferentes. Embora 
alguns estudiosos da genética das populações o defendam, com base em uma análise 
eurocêntrica, mas não nos parece adequado atribuir a eventuais cargas genéticas uma 
suposta maior suscetibilidade a enfermidades diversas. Como Whitehead (1982) 
sinalizou, hoje não podemos deixar de considerar que tais diferenças podem e devem ser 
analisadas não só do ponto de vista socioeconômico mas também de acordo com a raça, 
a identidade sexual, a escolha dos parceiros sexuais, ao fato de a pessoa ter deficiência, 
enfim, com o pertencimento a grupos sociais submetidos a condições de vida e trabalho 
injustas que determinam formas de adoecer e morrer evitáveis e indignas.

https://doi.org/10.2190/986L-LHQ6-2VTE-YRRN
https://doi.org/10.2190/986L-LHQ6-2VTE-YRRN
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A COVID-19 ATINGE DIFERENTEMENTE POPULAÇÕES 

Durante emergências em saúde pública, como é o caso da pandemia de Covid-19, 
importa colocar as necessidades dos indivíduos no centro das respostas para proteção 
das populações. Na maioria das vezes, as respostas para a proteção durante a pandemia 
consideram populações em abstrato. Mas não há um humano universal. Recomenda-
se, por exemplo, o distanciamento social, ficar em casa, lavar as mãos, usar máscaras. 
Mas nem todas as pessoas vivem o privilégio do distanciamento social durante uma 
pandemia. Um jargão comum das campanhas de conscientização no país se resume à 
frase “Fique em casa”; no entanto, nem todos experimentam a oportunidade do trabalho 
remoto, tampouco têm a casa como um espaço de proteção e cuidado. Para os que 
vivem escassez de água não há nem mesmo a possibilidade de lavar as mãos. Por isso, 
as políticas devem incorporar a realidade das desigualdades: os recursos públicos para 
manutenção da vida são distribuídos desigualmente a depender do gênero, raça, classe, 
deficiência e geografias.

As regras abstratas para a prevenção de uma epidemia abandonam as populações 
que vivem mais camadas de vulnerabilidade (Luna, 2009) – especialmente mulheres 
e meninas, pois são elas que enfrentam maiores riscos de viver as consequências 
negativas da pandemia, sejam estas adoecimento, desemprego, pobreza e morte 
(Al-Ali, 2020). A metáfora das camadas de vulnerabilidade permite compreender 
vulnerabilidade mediante uma análise relacional e dinâmica. Em outras palavras, tal 
análise deve incluir o contexto social, mas também as vulnerabilidades impostas 
de acordo com as características previamente identificadas na vida das diferentes 
populações numa perspectiva ampliada e interseccional. É nesse sentido que essa 
metáfora nos permite visualizar a existência de múltiplas vulnerabilidades: uma pessoa 
pode ser vulnerável pelas circunstâncias de sua vida diária, mas também em razão 
das desigualdades históricas, entre outras. Assim, as vulnerabilidades como camadas 
que se superpõem aos grupos populacionais potencializam outras vulnerabilidades 
e violações de direitos humanos (Luna, 2019). Desigualdades sociais, econômicas 
e de gênero colocam as pessoas em situações que vão se superpondo em camadas 
de vulnerabilidade, especialmente quando vivem em locais que foram historicamente 
governados por sistemas patriarcais, opressores e repletos de iniquidades.

Assim, lançamos a pergunta: diante de uma emergência em saúde pública, que vidas 
importam e devem receber cuidados e proteção? Não é uma pergunta retórica, pois deve 
ser respondida. O discurso hegemônico da saúde pública reitera que todas as vidas 
importam – inclusive mediante oferta gratuita e universal do cuidado em saúde. No 
entanto, apesar de a vida biológica ser um problema ontológico, o valor da vida se constitui 

https://utpjournals.press/doi/10.3138/ijfab.2.1.121
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1350506820943617
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/dewb.12206
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por mecanismos específicos de poder pelos quais algumas vidas são priorizadas (Butler, 
2004). No Brasil, as centenas de mortes diárias em razão da Covid-19 foram tornadas 
números sem rostos ou biografias. O luto dos milhares de brasileiros que perderam seus 
entes queridos é ignorado por parcelas das autoridades públicas. Apreender uma vida 
biológica como passível de morte ou de adoecimento não significa que ela tenha sido 
reconhecida como digna de proteção (Butler, 2004). A pergunta no início do parágrafo 
não é, como já dito, retórica, mas um questionamento sobre como se movimentam 
as decisões políticas durante uma emergência de saúde pública na qual estruturas de 
poder racistas, capacitistas e patriarcais determinam gradações em seu direcionamento 
de recursos e tecnologias para proteção de determinadas vidas em detrimento de outras.

A criação de políticas públicas e de legislações que possam garantir e produzir 
esquemas de inteligibilidade para a produção de reconhecimento das vidas como 
dignas de proteção é fundamental nas emergências sanitárias. Essa medida se torna 
ainda mais urgente quando nos deparamos com a normalização dos anúncios dos 
milhares de mortos. Ou quando pouco se discute na esfera pública o fato de o Brasil 
ser o país do mundo com maior índice de mortalidade materna associada à Covid-19 
(Nakamura-Pereira et al., 2020). Fatores como o acesso à saúde e as desigualdades 
sociais atingem de forma particular esse segmento populacional e parecem contribuir 
para as disparidades nas taxas de mortalidade quando comparados às dos países mais 
ricos (Roberton et al., 2020). Embora não tenhamos ainda dados comprobatórios das 
diferenças de impacto da Covid-19 na população de pretos e pardos, não é difícil pensar 
que as iniquidades são maiores em função mesmo das camadas de vulnerabilidade que se 
acumulam e se potencializam – ser pobre, moradora de favela, negra, mulher, transexual 
e lésbica. A violência estrutural da sociedade decorrente da formação econômica e 
cultural dominada por ideais europeus confere a essa população alto grau de exclusão da 
proteção do Estado, de invisibilidade. Diante da pergunta sobre quais vidas importam, 
quais vidas são dignas da proteção do Estado, precisamos olhar para as que mais estão 
afastadas dessa proteção, ou mais discriminadas pela sociedade, ou seja, aqueles grupos 
populacionais que estão expostos a mais camadas de vulnerabilidade.

Examinemos alguns aspectos da assistência à saúde no Brasil, ou como as mais 
diversas discriminações aparecem nessa assistência. 

ASSISTÊNCIA À SAÚDE: ESTAMOS PROMOVENDO A MISTANÁSIA?

A Constituição Federal brasileira informa que a saúde é um direito de todos e um dever 
do Estado. O Sistema Único de Saúde (SUS) deve garantir a universalidade e integralidade 
no acesso à saúde de brasileiras e brasileiros, sem distinções nem restrições, em todos 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ijgo.13328
http://dx.doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30229-1
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os cantos do país. É responsabilidade do Estado brasileiro atender a esses preceitos. 
Todavia, em 2016 uma emenda constitucional, a EC 95/2016, conhecida como a Emenda 
do Teto de Gastos, com a justificativa de conter o desequilíbrio fiscal, congelou, por vinte 
anos, os gastos sociais do governo federal. Em um cenário de gigantescas desigualdades 
sociais, a limitação nesses gastos aprofundará as iniquidades históricas.

Os custos com saúde crescem seja pelo surgimento de novas (e caras) tecnologias 
médicas e novos medicamentos, seja pelo envelhecimento e crescimento da população. 
A parcela da população mais afetada com a aprovação da EC 95/2016 foi a mais 
vulnerabilizada e a que se utiliza exclusivamente do SUS, fazendo com que essa política 
de austeridade na saúde pública sirva para aumentar ainda mais o fosso que distancia 
socialmente o pobre do mais abastado.

Se permanecer a tendência atual, com a EC 95/2016 e o encolhimento do financiamento 
da saúde pública, teremos um SUS cada vez menor e precário. Restará aos mais pobres, 
aos desempregados ou sem trabalho formal depender da caridade para atendimentos de 
saúde, como acontecia no Brasil até os anos 1980. É possível vislumbrar o retorno a um 
momento em que grande parte da população sequer tinha acesso aos serviços de saúde. 
Assim, a manutenção das desigualdades brasileiras também é não um acaso, mas parte 
de um projeto.

Há um momento da nossa história em que o direito à saúde e a dura realidade de 
uma pandemia como a da Covid-19 entram em choque, o que se torna visível tanto na 
macroalocação de recursos – em políticas públicas, no financiamento para as ações de 
saúde – como na microalocação de recursos na saúde. Na microalocação de recursos na 
saúde o que vemos é uma seleção de beneficiários dos recursos disponíveis, que serão 
aqueles que mais recursos possuem, seja por meio da conquista de uma vaga via judicial 
ou mesmo via contatos, aqueles que têm contato com as redes de atenção à saúde. 
A imensa maioria da população não consegue chegar ao atendimento. Em termos de 
macroalocação de recursos, a falta de investimento no setor se reflete diretamente em 
redução de leitos, falta de equipamentos, redução de serviços e fechamento de unidades, 
o que cerceia o acesso da população à saúde. 

Observamos esse cenário durante a pandemia de Covid-19. A Defensoria Pública 
do Rio de Janeiro (DPRJ) apresentou um relatório, relativo ao período de abril a agosto 
de 2020, com os dados de 111 unidades de saúde, entre postos de Saúde e unidades 
de Pronto Atendimento (Rio de Janeiro, 2020). A DPRJ analisou aproximadamente 
550 mil atendimentos e mostrou o problema do subfinanciamento do SUS: por falta 
de leitos na rede pública, no estado do Rio de Janeiro morreram por Covid-19 muitas 
pessoas, algumas das quais antes mesmo de seus nomes serem inseridos no sistema 

http://sistemas.rj.def.br/publico/sarova.ashx/Portal/sarova/imagem-dpge/public/arquivos/relat%C3%B3rio_respostas_unidades_de_sa%C3%BAde_Covid_09.10.20_(3)_(1).pdf
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estadual de regulação de vagas. Foram identificados problemas de macroalocação – fal-
ta de leitos, de respiradores artificiais e de equipamentos de proteção individual – e de 
microalocação – pessoas que não conseguiram sequer constar na lista do sistema de 
regulação ou ter acesso a um respirador ou a medicamentos indispensáveis.

Além de vivermos um momento sem precedentes em nossa era, em que os leitos 
e insumos são escassos durante uma pandemia ou situação de emergência sanitária, 
esbarramos em mais um entrave: nossa incapacidade de gerar uma resposta nacional, 
somada à falta de investimentos e equipamentos decorrente da EC 95/2016. A limitação 
das despesas públicas em saúde e a falta de política nacional unificada de resposta 
à crise resultaram na incapacidade do Estado para responder mais apropriadamente à 
emergência sanitária. As respostas não foram federalizadas, mas descentralizadas em 
níveis estadual e municipal, o que gerou ações descoordenadas, desencontradas e quiçá 
catastróficas. Como resultado dessa equação, nos deparamos com a mistanásia.

Santos (1989) cunhou o termo que designa morte fora do tempo, miserável e 
totalmente evitável: mistanásia. O acesso restrito à saúde com a exposição maior da 
população vulnerabilizada acentuada pela pandemia causada pelo coronavírus deságua 
no quadro relatado pela DPRJ, cujas características permitem extrapolá-lo para a 
realidade em boa parte do território nacional, pois temos acompanhado na mídia diversos 
casos similares de descaso e abandono que se acumulam às centenas no contexto da 
Covid-19. Sobre esse pano de fundo se desenrola como cena principal a morte precoce, 
previsível, evitável, causada por abandono, gerada tanto pela negligência quanto pela 
falta de interesse do Estado. Na mistanásia, a administração dos recursos econômicos 
que atingem diretamente a população mais pobre é realizada com base em avaliação 
de custo-benefício, provocando a prematuridade de sua morte por falta de condições 
mínimas de vida e atendimento inadequado sanitário.

Mistanásia, algo pouco discutido na saúde, reaparece sob alguns holofotes durante 
a pandemia da Covid-19. Pode ser considerada como uma das piores formas de morte, 
pois envolve abandono e descaso. Nessa morte desprovida de cuidados básicos de 
saúde é negado o direito a uma morte digna, violando, em última instância, o princípio 
da dignidade da pessoa humana. Aqui, a omissão do poder público se revela quando 
não há garantias de acesso a água potável e saneamento básico ou há iniquidades 
na distribuição dos serviços de saúde pública. Quando se trata de um período de 
pandemia como o que estamos vivenciando, a esses fatores que contribuem para a 
manutenção da desigualdade social que leva à morte de brasileiras e brasileiros se 
acrescentam, potencialmente, outros. O fato de as vidas da população brasileira não 
serem reconhecidas como dignas de cuidado e proteção torna-se fator condicionante do 
ato de deixar morrer, principalmente aqueles mais vulnerabilizados.
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BARREIRAS IMPOSTAS PELA PANDEMIA: INTRANSPONÍVEIS OU SUPERÁVEIS?

No contexto de uma emergência sanitária como a que estamos vivendo, é também 
relevante distinguir, rigorosamente, as ações de cuidado, de vigilância e de pesquisa. 
Embora a resposta dada pelo Sistema Comitês de Ética em Pesquisa/Comissão Nacional 
de Ética em Pesquisa (CEP/Conep) esteja sendo diferenciada das ações rotineiras, ainda 
nos faltam regras específicas para situações como a atual, e não apenas no Brasil. 
A proteção aos participantes de pesquisa e à população em geral não deve admitir 
subterfúgios retóricos que a relativizem.

O contexto de uma pandemia, ou de qualquer outra emergência sanitária, demanda 
que a população seja adequadamente informada. Em nosso caso, apesar de em um 
primeiro momento a resposta federal ter incluído conferências de imprensa diárias com 
as autoridades sanitárias, a politização da resposta à pandemia nos levou a uma situação 
de desinformação. Nem mesmo o esforço realizado por alguns órgãos da imprensa foi 
suficiente para compensar a falta de uma comunicação transparente, objetiva e crível, 
deixando-nos ao sabor dos interesses editoriais, que podem não coincidir com os da 
sociedade como um todo. 

De maneira geral, as respostas às emergências sanitárias devem ser progressivas e 
cumulativas, da mera informação adequada até as medidas mais severas que podem 
restringir o direito de ir e vir e as liberdades individuais em geral. No início da pandemia 
a orientação desestimulava o uso de máscaras e a busca rápida por serviços de saúde. 
Sabemos hoje que essa orientação não era a mais apropriada, embora entendamos 
que a escassez de recursos de proteção individual e o receio de uma sobrecarga no 
sistema foram, provavelmente, a justificativa. E a sugestão de que a população evitasse, 
se pudesse, sair de casa mostrou-se discriminatória quando não foi ofertada qualquer 
alternativa para que trabalhadores de serviços não essenciais ou pessoas com amplas 
camadas de vulnerabilidade pudessem enfrentar a pandemia em segurança.

O que seria um certo padrão-ouro de vigilância em uma pandemia, a testagem 
massiva de pessoas sintomáticas e de seus contatos, também não foi uma constante no 
país. Testamos pouco e muitas vezes com o teste errado, usando o teste rápido quando 
se desejaria fazer diagnóstico da presença do vírus, como relatado em ações de algumas 
organizações privadas. É preciso que o país se prepare seriamente para os picos das 
taxas de contágio, para realizarmos uma vigilância eficaz em todos os rincões nacionais 
e implementarmos a vigilância efetiva nos portos, aeroportos e fronteiras, como já se 
ensaiou em outras pandemias. 

Autoridades públicas lançam polêmica sobre se a vacinação deveria ou não ser 
obrigatória, quando esta eventualmente estiver disponível e for de eficácia comprovada. 
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A vacinação para a prevenção de enfermidades para as quais elas estão disponíveis é 
obrigatória desde 1975. Tanto a Constituição brasileira de 1988 como o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, de 1989, preveem a obrigatoriedade da vacinação segundo 
orientação do Ministério da Saúde. Sabe-se, todavia, que há famílias que desacreditam 
da eficácia de vacinas e se consideram no direito de não vacinar nem mesmo os seus 
filhos. Também esse tema demanda medidas progressivas como resposta a mais esse 
desafio, sendo o debate público amplo indispensável, até que se chegue a medidas que 
limitem liberdades individuais para proteger as coletividades.

PARA APRENDER COM A HISTÓRIA

Em janeiro de 2020, dois bioeticistas chineses escreveram para o Hasting Center um 
artigo no qual citam uma frase atribuída a Hegel: “We learn from history that we do not 
learn from history” (Lei & Qiu, 2020). Esta frase não deve ser um vaticínio para nós. 
Não estávamos preparados para o enfrentamento da pandemia quando ela surgiu, mas 
devemos olhar para o que está acontecendo na Europa com a chamada “segunda onda” 
e nos prepararmos. Lembremos que a pandemia de 1918 só se encerrou em 1920 e é de 
se esperar que a atual também recrudesça, antes de atingirmos um real controle.

Assim, no plano das relações internacionais durante a pandemia é preciso que a ajuda 
internacional, oferecida pelos países do Norte Global àqueles com menor capacidade de 
responder às exigências emergenciais, não se resuma às ações que auxiliem apenas a 
contenção da emergência. A ajuda internacional deve ter sempre em conta a perspectiva 
de contribuir para o desenvolvimento da capacidade de resposta local, com investimento 
em infraestrutura que não seja em instalações temporárias que, passada a crise, são 
desmontadas e levadas para os países de origem. Assim como no Brasil o investimento 
deveria ter sido feito não em estruturas temporárias que logo foram descartadas, mas 
no fortalecimento de nossa capacidade instalada, visto que a insuficiência de vagas em 
UTI não é circunstancial.

É preciso desmontar o projeto de desigualdade em curso no setor Saúde. É necessário 
tornar visível o processo de morrer que tem incluído a mistanásia. Qualificar a infor-
mação governamental para a população, enfrentando o negacionismo científico. São 
urgentes, também, investimentos suficientes e gestão de qualidade para que um siste-
ma de saúde pública como o nosso SUS esteja pronto para servir seus usuários dentro 
de padrões de qualidades mínimos. É necessário que, com acesso universal, gratuito 
e integral, se cumpra a função de prover atendimento básico e emergencial mesmo 
durante uma pandemia.

http://www.thehastingscenter.org/report-from-china-ethical-questions-on-the-response-to-the-coronavirus/
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Se o legado da pandemia será de longo prazo, as ações devem ser coletivas e capazes 
de construir estratégias para a proteção das populações hoje, mas também no futuro 
pós-pandemia. E a transformação do futuro será baseada nas respostas que oferecer-
mos no presente. O trabalho de cuidado, que é especialmente exercido pelas mulheres, 
evidencia que sem cuidado e solidariedade nenhum de nós sobreviveria. Por isso, aqui 
entendemos o cuidado como interdependência. Os valores liberais da individualidade e 
autossuficiência não nos protegem, mas nos desamparam, nos abandonam – especial-
mente durante crises sanitárias.
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Temos de parar de nos desenvolver e começar a nos envolver.
Ailton Krenak em A Vida Não É Útil, 2020

A relação entre o consumo de carne e a pandemia da Covid-19 tem escrito muitas 
histórias. Neste trabalho, cruzaremos duas delas. A primeira tem a ver com a 

tentativa de explicar a origem do novo coronavírus a partir de uma sopa de morcegos na 
China. A segunda fala sobre adoecimento nas linhas de produção de frigoríficos do sul do 
Brasil. Nosso objetivo é mostrar como a supervalorização de narrativas exóticas sobre o 
consumo de animais silvestres oblitera o modo como o capitalismo agroindustrial molda 
relações nocivas entre humanos, animais e ambientes.1

A CARNE E O CONTÁGIO

Em janeiro de 2020, quando o surto de uma espécie de pneumonia desconhecida 
começou a se espalhar rapidamente a partir da cidade de Wuhan, na China central, 
uma narrativa originária emergiu. A infecção teria começado com o consumo da carne 
de algum animal silvestre vendido nos mercados úmidos da cidade. Frutos do mar, 
cobras, civetas, pangolins. Todos eram suspeitos de permitir que o vírus “pulasse da 

1 Este trabalho resulta do Projeto A Covid-19 no Brasil: análise e resposta aos impactos sociais da pandemia 
entre profissionais de saúde e população em isolamento (Convênio Ref.: 0464/20 FINEP/UFRGS). A pesquisa 
é desenvolvida pela Rede Covid-19 Humanidades MCTI e integra o conjunto de ações da Rede Vírus MCTI 
financiadas pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações para o enfrentamento da pandemia. Uma versão 
mais ampla deste texto foi publicada no dossiê Antropología y Covid-19 desde el Conosur da Tessituras: 
Revista de Antropologia e Arqueologia (Segata, Beck & Muccilo, 2020).
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natureza” para os seres humanos. As especulações ganharam muitas versões, mas foi 
a imagem de uma “sopa de morcegos” apresentada como a fonte original da pandemia, 
que ganhou o mundo.2 

A sopa de morcego forma um tipo de mito já bastante conhecido no recente universo 
que converteu surtos, epidemias e pandemias em um assunto de biossegurança. Ele 
enquadra um enredo que associa hábitos alimentares “exóticos” para o ponto de 
vista hegemônico dos países do Norte Global com início de uma nova infecção entre 
humanos (Keck, 2010, 2020; MacPhail, 2014; Mason, 2016; Porter, 2019). A ideia 
posta é a de que certos animais não humanos operam como reservatórios naturais de 
agentes patógenos, como os vírus, as bactérias, os protozoários e outros. Por meio 
de contatos diretos e indiretos, como picadas, ingestão, trocas de fluidos ou resíduos, 
eles podem atravessar a fronteira das espécies e atingir os humanos. Esses processos 
têm ecologias e mecânicas complexas, mas há duas tendências que se destacam 
na tentativa de explicá-los. A primeira, mais clássica, é a do raciocínio cibernético-
epidemiológico. Ele sugere que um patógeno conhecido circule entre animais em ciclos 
que podem culminar com a transmissão para os humanos. É o caso da leishmaniose, 
da leptospirose, da raiva, entre inúmeras outras. A segunda explicação é chamada de 
emergentista. Em seus termos, um encontro randômico e inoportuno que envolve 
vírus, animais, ambientes e seres humanos pode provocar uma combinação perigosa 
capaz de gerar, por exemplo, uma mutação viral. Nesse caso, trata-se da emergência de 
um novo e desconhecido patógeno capaz de “pular” para humanos e desencadear entre 
eles uma infecção (Keck & Lynteris, 2018; Keck, 2020). É o tipo de modelo que permite 
especular sobre o paciente zero e o seu contaminante, e tem conformado muitas das 
explicações sobre a origem da Covid-19.

A outra história que envolve a pandemia e o consumo de carne parece menos apela-
tiva às sensibilidades explicativas da origem do vírus. Mas é privilegiada para descrever o 
agravamento das contaminações com ele. Trata-se da agroindústria global de processa-
mento de carne em larga escala, estabelecida localmente a partir de frigoríficos e abate-
douros. Diferentemente do exotismo das caracterizações com as quais se descrevem os 
mercados úmidos chineses, esses “espaços modernos” e obedientes a rígidos protoco-
los sanitários operam discretamente na transformação de animais criados em regime de 
confinamento em diversas mercadorias do universo das “proteínas essenciais”.

2 Ver, por exemplo, Coronavírus pode ter sido transmitido…, 2020. Vestígios do vírus também foram 
encontrados em amostras de esgoto de diversas cidades com datas anteriores a 2020 (Lodder & Husman, 
2020). Especulou-se também que o vírus teria origem laboratorial – teoria agora predominantemente refutada, 
como indica o estudo da revista Nature (Andersen et al., 2020). Ver também Readfearn, 2020.

https://veja.abril.com.br/saude/coronavirus-pode-ter-sido-transmitido-por-sopa-de-morcego-e-carne-de-cobra/
http://www.theguardian.com/world/2020/apr/28/how-did-the-coronavirus-start-where-did-it-come-from-how-did-it-spread-humans-was-it-really-bats-pangolins-wuhan-animal-market
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Recentemente, plantas dessa indústria gigante foram associadas a inúmeros surtos 
de contaminação com o novo coronavírus em países como os Estados Unidos, a Ale-
manha e o Brasil.3 As altas taxas de infecção registradas entre trabalhadores desse tipo 
de indústria, seus familiares e comunidade resultaram na suspensão de atividades de 
diversos estabelecimentos do setor. No estado do Rio Grande do Sul, onde temos desen-
volvido nosso estudo, foram 5.804 casos confirmados de Covid-19 entre trabalhadores 
do setor frigorífico nos seis primeiros meses de pandemia, entre março e setembro. No 
mês de junho, esse número chegou a representar 32% dos casos do Rio Grande do Sul, 
ou seja, 1/3 do contingente de contaminados. O que sugere que o trabalho com a carne 
responda por uma grande fatia da interiorização da doença no estado.4

Mas essas histórias têm mais a revelar. As preferências alimentares na China vão 
além dos civetas, pangolins ou das sopas de morcego. O país é um dos maiores im-
portadores da carne produzida no Brasil. O volume comercial é tão robusto que repre-
sentou mais de 1/4 da produção bovina e mais da metade da produção suína de 2019.5 
Por causa do surto de Wuhan, políticos brasileiros se sentiram à vontade para acusar a 
China pela origem da pandemia. Eles cobravam responsabilidade e levantavam suspei-
tas de conspiração.6 Enquanto isso, alguns lotes de asinhas de frango contaminadas 
com o vírus se combinaram com a xenofobia e a imperícia diplomática e mostraram 
que há problemas ainda mais tóxicos nesses mercados globais. Em meio a disputas 

3 Nos EUA, os frigoríficos e abatedouros foram considerados centros locais de transmissão do vírus e também 
chamados de “o elo mais fraco da cadeia de alimentação”. Ver, por exemplo, Corkery & Yaffe-Bellany, 2020. Na 
Alemanha, mais de mil casos confirmados de Covid-19 foram registrados a partir de um único abatedouro da 
maior firma de processamento de carne do país. Ver Coronavirus: German…, 2020. No Brasil, os estados de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul ganharam destaque pelo elevadíssimo número de casos de Covid-19 
entre trabalhadores de frigoríficos. Ver Rocha, 2020.

4 No dia 3 de junho de 2020, o boletim relativo à Semana Epidemiológica 22, organizado pelo Centro Estadual 
de Vigilância em Saúde do RS (CEVS, 2020), passou também a incluir na classificação dos surtos a natureza 
do estabelecimento de ocorrência. Foram adicionadas três diferentes categorias, sendo a “Categoria 1” 
referente apenas às indústrias destinadas à fabricação de produtos alimentícios (frigoríficos e laticínios) e as 
outras duas categorias reservadas para empresas em geral e instituições de longa permanência, como asilos e 
penitenciárias. Nos boletins anteriores, a discriminação quanto ao local de origem do surto de síndrome gripal 
era restrita a “empresas” e “instituições fechadas”.

5 Ver: Exportação de carne bovina…, 2020 e “Metade das exportações…”, 2020.

6 Ver, por exemplo, as relações conturbadas entre Brasil e China durante a pandemia começando com retomada 
das importações depois do que se supôs ser o fim da então epidemia chinesa do novo coronavírus, em março 
de 2020: China volta…, 2020; Brasil dobra vendas…, 2020, e China suspende importações…, 2020. Mas, 
para além da carne, os humores entre os países se alteraram com as acusações por parte de políticos brasileiros 
de que a China era responsável pela pandemia, como nos seguintes casos: Eduardo Bolsonaro…, 2020, e 
Souza, 2020.

http://www.dw.com/en/coronavirus-german-slaughterhouse-outbreak-crosses-1000/a-53883372
https://coronavirus.rs.gov.br/upload/arquivos/202006/04134058-boletim-epidemiologico-covid-19-coers-se-22.pdf
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/01/08/exportacao-de-carne-bovina-em-2019-bate-recorde-em-volume-e-faturamento-diz-associacao.ghtml
http://www.moneytimes.com.br/china-volta-a-importar-carne-do-brasil-com-forca-e-ja-impulsiona-arroba/
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/04/14/brasil-dobra-vendas-de-carne-bovina-a-china-enquanto-isolamento-pelo-coronavirus-afeta-outros-mercados.ghtml
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2020/06/29/china-suspende-importacoes-de-3-produtores-de-carne-do-brasil-diz-ministerio.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/03/19/eduardo-bolsonaro-culpa-china-por-coronavirus-e-gera-crise-diplomatica.ghtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2020/04/29/interna_politica,849567/stf-abre-inquerito-contra-weintraub-por-racismo-contra-chineses.shtml


76

OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19 NO BRASIL

sobre a posição do vírus – se ele estava na embalagem ou diretamente na superfície 
das asinhas –, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou nota dizendo que a 
carne era segura para o consumo. No entanto, a entidade não se manifestou sobre o 
vertiginoso aumento de contaminação entre os trabalhadores do setor, que já escan-
carava suas condições precárias e insalubres.7

MUITO ALÉM DO VÍRUS

A despeito da frequente presença da exoticidade em narrativas sobre a origem de 
um vírus, é no cotidiano mais vulgar que suas histórias de contaminação são escritas. 
A indústria de processamento de carnes é um exemplo disso. Ela tece uma miríade de 
encontros íntimos entre humanos, animais de vida curta e baixa resistência a doenças, 
resíduos químicos e orgânicos altamente tóxicos e relações de trabalho precarizado e de 
sofrimento compartilhado. Convivência e contágio, afeto e risco, vida e morte estão o 
tempo todo implicados nesses ambientes.

Em um trabalho recente, Alex Blanchette (2020) descreve a presença desigual de 
corpos negros e latinos em meio a ecologias precárias da indústria de carne de porco 
estadunidense. O antropólogo coloca em relevo a atuação de um capitalismo racial 
que conduz migrantes a graus desproporcionais de contato poroso com substâncias 
potencialmente contaminantes. São processos silenciosos que intersectam e 
corporificam o capitalismo e o Antropoceno e suas hierarquias raciais, de classe e 
multiespécie. Um exemplo trazido na sua etnografia é ilustrativo. Lagoas no entorno 
de granjas de confinamento acolhem o estrume dos porcos. E também recebem altas 
cargas de antibióticos e outras substâncias não processadas pelo sistema digestório 
suíno. O sol forte dos desertos do sul dos Estados Unidos faz a parte líquida desse 
estrume evaporar, levando consigo as partículas dos químicos residuais. Com a 
chuva, eles atingem as populações humanas e de outros animais dessas regiões e se 

7 Ver Chade, 2020 e também “Autoridades de Shenzen, na China, detectam em asas de frango congeladas 
provenientes de um frigorífico da empresa Aurora de Santa Catarina (a terceira maior empresa do Brasil 
em processamento de porco e frango). (…) A ABPA (Associação Brasileira de Proteína Animal) diz que a 
contaminação da embalagem pode ter ocorrido no transporte/exportação, e insiste que não há evidências que 
a carne possa transmitir o vírus”. Ver “Frango brasileiro…”, 2020 e “Produtores falam em contaminação…”, 
2020. Uma nota: quando a notícia aqui citada foi originalmente acessada no site do UOL, o seu título era 
“Frango brasileiro exportado a China aparentemente contaminado pelo Covid”. Em novo acesso, em 10 de 
março de 2021, viu-se que o UOL aparentemente mudou o título para “Produtores falam em contaminação na 
embalagem de frango na China”. Tal mudança desloca a culpa pela contaminação: ao invés de supostamente 
ter acontecido no Brasil durante o processamento da carne, ela teria ocorrido na China na recepção do 
produto. Cabe-nos perguntar quais são as motivações e quem são os interessados nessa inversão denotada 
pela alteração do título da reportagem.

https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2020/08/13/frango-oms-diz-que-nao-existem-evidencias-de-transmissao-por-alimentos.htm
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instalam diretamente em seus corpos, atravessando as fronteiras porosas da pele. 
A parte seca do estrume que sobra nas lagoas vira poeira que voa com o vento e se 
instala, através das vias respiratórias, nos pulmões dos trabalhadores e vizinhos dessas 
corporações. Porcos, negros e migrantes latinos são trabalhadores precários, explorados 
pelo capitalismo agroalimentar. Eles compartilham situações de intensa exploração e 
sofrimento. Os humanos precisam lidar com dejetos, vísceras e linhas de produção que 
envolvem baixíssima temperatura e acidentes com objetos cortantes. Por seu turno, os 
porcos trabalham para essas corporações em jornadas integrais – 24 horas por dia, 7 
dias por semana. Porcos não descansam. Eles precisam comer intensivamente a ração 
que é posicionada nos comedouros à sua frente e render músculos e gordura no menor 
tempo possível para serem reconhecidos “colaboradores lucrativos”.

As paisagens suínas e suas ecologias de mau cheiro, água contaminada e degradação 
de ambientes por meio de resíduos contaminantes se multiplicaram nas últimas 
décadas. Elas converteram pequenos agricultores dos interiores em “empreendedores 
do campo”, que terceirizam a produção animal das grandes e capilarizadas corporações. 
A emergência da engenharia genética e os protocolos sanitários internacionais são 
facilitadores desse neoliberalismo extrativista e carnificador (Segata, 2020a) que delineia 
geografias desiguais mas é pacificado pela promessa de alimentar o povo, sobretudo 
com carne a baixo custo. Como explicaram Lapegna e Otero (2016), a promessa da 
democratização alimentar em países economicamente vulneráveis age com base 
na ideia de que com carne na mesa a vida parece boa e justa, apesar das imensas e 
doentias cargas de trabalho precarizado.8 Não é por menos que mesmo com a intensa 
transmissão registrada em frigoríficos de vários países, nas especulações sobre a origem 
de pandemias como esta da Covid-19 não se fala de um “pulo” de vírus vindo de animais 
de criação intensiva.

8 A conversão da indústria da carne em “serviço essencial” remete a uma discussão mais antiga sobre 
regimes alimentares. No Rio Grande do Sul, por exemplo, ela ganha forma em argumentos identitários e 
neoevolucionistas sobre o estabelecimento do homem no domínio da cadeia alimentar (Sordi, 2016). Agora, 
no contexto da pandemia, associações brasileiras ligadas a essa indústria lançaram nota de repúdio à decisão 
de interditar algumas plantas no Rio Grande do Sul. Nela, é sugerido que a falta de carne nas prateleiras poderia 
causar um caos social: “com a paralisação da produção de alimentos há o risco de inflação e desabastecimento. 
Unidades fechadas podem significar ausência de produtos nos supermercados. Processos que promovam 
diminuição da oferta de alimentos podem, no futuro, levar ao caos social”. Entre as entidades que assinam a 
nota estão a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), a Associação Gaúcha de Avicultura (Asgav), 
o Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas no Estado do Rio Grande do Sul (Sipargs), o Sindicato das 
Indústrias de Produtos Suínos do Estado do Rio Grande do Sul (Sips) e a Associação de Criadores de Suínos do 
Rio Grande do Sul (Acsurs). Ver Nota de repúdio…, 2020.

http://asgav.com.br/index.php/noticias-interna/nota-de-repudio-abpa-asgav-sipargs-sips-e-acsurs-questionam-interdicoes-de-plantas-e-ressaltam-impactos-para-o-pais-1597
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Desde 2005 a OMS tem orientado a usar nomenclaturas de vírus e infecções codi-
ficadas com letras e números sem identificações geográficas, como se fez com a gripe 
espanhola, a febre do Nilo ou vírus zika. Em questão, tem estado a tentativa de mitigar a 
estigmatização e a perseguição das populações como as que cabem em rótulos como o 
de “vírus chinês” para o caso da Covid-19. Mas filogeógrafos, como Rob Wallace (2020), 
interessados em compreender a origem geográfica de determinadas cepas de vírus ques-
tionam essa medida. Ainda que reconhecendo o potencial estigmatizante, sua crítica 
sugere que se trata de uma tentativa de atrapalhar a pesquisa epidemiológica de mape-
amento da evolução e difusão de patógenos para acalmar os humores dos países que se 
beneficiam de grandes corporações da agroindústria e financiam a OMS.

Geografia não pode ser reduzida a demarcação político-espacial. Ela envolve o estu-
do das dinâmicas de ocupação e apropriação dos ambientes. Há robustas evidências de 
um exponente aparecimento de patógenos em geografias de rápida transformação, como 
aquelas que abrigam emergentes conurbações, lavouras de monocultura e fazendas de 
animais em confinamento. Para Wallace (2020), a identificação geográfica da origem de 
um vírus e de suas infecções seria uma forma de responsabilizar governos, Estados e 
corporações que atuam em favor de seu aparecimento. Mais que isso, para o autor, uma 
taxonomia fina seria ainda mais preferível: uma vez identificadas as plantas de produção 
de onde se originam os surtos, poderíamos batizar as cepas de vírus de acordo com suas 
origens corporativas.

Se frigoríficos e abatedouros não podem ser considerados exatamente seguros para 
seus trabalhadores, nem humanos nem animais, fica evidente que a superexposição de 
mercados úmidos chineses como responsáveis pelo surgimento da pandemia é apenas 
uma forma de desviar a atenção sobre as responsabilidades da indústria carnista de 
escala. A precariedade evidente da presumida segurança dos alimentos produzidos em 
ambientes industriais coloca em questão a narrativa sobre os riscos contra a saúde, a 
moralidade e a civilidade representados pela carne não regulamentada.

A BIOSSEGURANÇA E O CAPITALISMO AGROALIMENTAR

Há uma crônica desproporção nas histórias de contágio. Antropozoonoses 
costumam sugerir assimetrias baseadas na ideia geral de que “a natureza e os animais” 
são tipos estrangeiros que ameaçam as “sociedades e vidas humanas”. O eixo central 
do enquadramento ainda repousa sobre a grande divisão natureza e cultura e opera num 
esquema relacional que organiza o animal no papel de algoz e contaminante e o humano 
naquele de vítima ou contaminado. 
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Tecnologias de biossegurança endossam esse esquema. Elas foram projetadas a partir 
dos anos 1970 como protocolos laboratoriais envolvidos na crescente engenharia gené-
tica. Mas se converteram em sistemas políticos de contenção cada vez mais robustos, 
que definem e distribuem riscos e vulnerabilidades a partir daquilo que Lakoff (2017) 
chama de performances imaginativas, baseadas em projeções modeladas por computa-
dor que atualizam modelos bélicos de inteligência militar, quase sempre militarizadas. 
Sistemas de mineração de dados, softwares de geolocalização e tecnologias de DNA são 
parte do aparato recente que permite identificar rapidamente a presença de um “inimigo 
invisível” – decifrar seu genoma, mapear sua mecânica de transmissão e suas rotas de 
circulação. Trata-se de um sistema de vigilância algorítmica e molecular que ecoa as 
fantasias tecnocráticas da ubiquidade e do tempo real (Caduff, 2015; Lakoff, 2017; Se-
gata, 2020a, 2020b). Essas tecnologias permitem superexpor um vírus e antever curvas 
de casos e de mortes. Mas não são sensíveis o suficiente para capturar a falta de água 
para lavar as mãos na maior parte das comunidades mais pobres do Brasil. Também não 
são calibradas para detectar os ônibus lotados que a agroindústria freta para transpor-
tar seus trabalhadores no interior do Rio Grande do Sul. Tampouco para perceber que 
pobres, negros, mulheres e indígenas são convertidos em “serviço essencial” para a 
manutenção do novo normal das elites e da classe média branca.9 

O ponto é que um imaginário cada vez mais pervasivo tem moldado um projeto 
global de conversão da saúde em assunto de segurança e ambas em uma única 
commodity de mercados atuariais (Segata, 2020a). Essa mudança de escala e de 
natureza da biossegurança tem sido frequentemente operada e justificada por uma ideia 
elástica de globalização. Nela cabe a expansão da produção e do comércio internacional 
de produtos de origem animal e vegetal, a circulação de pessoas, mas também de 
conhecimentos e técnicas da microbiologia. Trata-se de um cenário construído com 
discursos catastróficos sobre células terroristas infiltradas entre migrantes e refugiados 
– sobretudo negros, pobres, latinos, árabes – ou superbactérias mutantes resistentes 
a antibióticos e cepas mortais de algum vírus adormecido que atravessa oceanos na 
carona de alguém que jantou uma sopa de morcego. Assim, diferentes domínios de 

9 Além da criação de uma categoria específica para os frigoríficos e lacticínios no mapeamento dos surtos, outro 
movimento político chamou a atenção: o posicionamento da indústria da carne como “serviço essencial”. 
Essa categoria, que define quais serviços devem continuar funcionando integral ou parcialmente durante a 
pandemia, anunciada tanto pelo presidente Donald Trump quanto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento do Brasil (Mapa) (Brasil, 2020), adiciona mais um elemento no campo de disputas que 
constitui o momento presente. No caso dos Estados Unidos, o presidente chega a mencionar que a cadeia 
produtiva da carne (bovina, suína e aviária) constitui a infraestrutura crucial do país, e que as medidas de 
mitigação necessárias a afetaram dramaticamente. Ver “Executive order…”, 2020.

http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/covid-19-crystal-balls-and-the-epidemic-imagination
http://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-116-de-26-de-marco-de-2020-250059467
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interesse, como aquele das emergências sanitárias e climáticas, da autonomia alimentar 
e do terrorismo, tiveram seus caminhos cruzados na mira de ações de Estado para a 
vigilância e o controle de humanos, animais, artefatos e ambientes (Caduff, 2014; Segata, 
2020a, 2020b). A biossegurança é uma forma emergente de governabilidade que atua 
em favor das grandes corporações do capitalismo agroalimentar e das políticas externas 
dos Estados neoliberais. Ela ergue fronteiras cada vez mais rígidas entre nações, culturas 
e espécies, e, na falta voluntária de traquejo, cria espaços de guerra e de separação, ao 
invés de encontros e de partilhas.

* * *

Pandemias são eventos críticos que devastam vidas e projetos. No entanto, como 
mostramos, elas manifestam apenas parte de uma profunda catástrofe que cruza nossas 
vidas com as de outras espécies e ambientes. O vírus-centrismo oblitera os emaranha-
dos mais ou menos contingentes que estabelecem as condições favoráveis para que 
eventos críticos ganhem forma e intensidade. A história da pandemia de Covid-19, por 
exemplo, tem sido narrada em torno do novo coronavírus. Mas a catástrofe não tem 
sido protagonizada apenas por ele; há inúmeras infraestruturas antrópicas que supor-
tam e potencializam a sua atuação. A economia precária tem impedido que a população 
se isole e viva o tempo do cuidado. Os ônibus também seguem lotados e as linhas de 
produção industrial a todo vapor. Falta água nas comunidades e sobra negacionismo por 
toda parte. Além disso, como bem lembrou Ailton Krenak (2020: 23), “tem essa cam-
panha imoral de que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo. [Então,] essa calamidade 
que nós estamos vivendo no planeta hoje, pode apresentar a conta dela para o agro”. 

Enfim, de um ponto de vista antropológico, vírus sozinho não faz pandemia, 
tampouco explica uma doença. O que temos vivido é uma sindemia, e o seu principal 
operador é o capitalismo. Ele é um tipo de morte comprida que entra nos corpos e 
instala na carne a sua indústria de sofrimento e de exploração crônica.10 Portanto, é 
preciso que questionemos mais incisivamente o papel do neoliberalismo no cultivo e 
na criação intensiva de doenças. A resistência a ele deve ser envolvente e constituir 
subsídios para a elaboração de políticas de convivência e de cuidado conjunto para 
humanos, animais e ambientes. 

10 Temos em mente aqui a ideia de “doença comprida”, explorada por Fleischer (2018) em relação às políticas 
de cronicização de doenças como a hipertensão, bem como a inspiradora categoria de sindemia, tal como 
empregada por Singer e Rylko-Bauer (2021) para analisar ao desenvolvimento da Covid-19.

http://www.americananthropologist.org/2020/07/02/covid-19-crystal-balls-and-the-epidemic-imagination
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