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Acontecimentos do presente são objeto de estudo para cientistas sociais e também 
para historiadores. São processos em curso, marcados pelos sentidos de curto 

prazo, transitoriedade e incerteza. Imersos nas experiências do vivido estão os sujeitos 
desses processos, aqueles que se dispõem a analisá-los e as fontes que permitem 
acessá-los (Delgado & Ferreira, 2014). As emergências, sobretudo as de caráter global, 
intensificam a aceleração do presente, tornando particularmente desafiadora a tarefa de 
interpretá-lo. No caso da pandemia de Covid-19, que se desenrola como uma espécie 
de experimento biológico e social de largas proporções, o desafio se faz ainda maior 
pelo impacto radical sobre os que a vivenciam, nos mais variados sentidos e escalas, 
que compreendem tanto a sua dimensão global quanto os contornos específicos 
que assume nos distintos cenários nacionais ou mesmo nos espaços singulares das 
experiências individuais. 

Analisar a atuação da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no enfrentamento desta 
pandemia é fundamental, não apenas por ser ela um sujeito decisivo dessa história. 
Trata-se de oportunidade ímpar para se observar a própria “ciência em ação” (Latour, 
2000). Essa tem sido uma perspectiva estruturante do campo da história e dos estudos 
sociais da ciência, que concebe o empreendimento científico como atividade a um só 
tempo cognitiva e social (Lightman, 2016). A Fiocruz, em suas respostas à crise sanitária 
e humanitária da Covid-19, constitui caso exemplar de uma ciência que se constrói e se 
legitima em rede, para além dos laboratórios, em articulação com diferentes atores, em 
contextos sociais e políticos específicos. Sob as lentes da história do tempo presente 
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e dos estudos sociais da ciência, destacamos aqui algumas iniciativas da instituição, 
cientes de que se trata do retrato parcial de um processo em andamento.1 

Construída coletivamente, dia a dia, sob o ritmo e as incertezas da pandemia, a 
atuação da fundação se alicerça sobre uma reconhecida tradição de 120 anos (Kropf & 
Sá, 2020). No decorrer das distintas conjunturas em que tal tradição se construiu e se 
renovou, este é um projeto que ganhou institucionalidade e credibilidade pública por 
sua capacidade de articular excelência científica, inovação tecnológica e compromisso 
com a saúde da população brasileira, compromisso este que, desde a década de 1980, 
se expressa na adesão aos princípios de integralidade, universalidade e equidade 
conformadores do Sistema Único de Saúde (SUS). É com esse horizonte de sentido que 
a instituição, ao dar respostas à Covid-19, fortalece não apenas seus vínculos com 
a sociedade, mas a própria credibilidade pública da ciência, num momento em que 
tal atividade é permanentemente confrontada com discursos e práticas que a negam 
e buscam fragilizá-la. Tal engajamento vem mobilizando a Fiocruz em suas diversas 
unidades técnico-científicas e escritórios, localizados em dez estados do país, e em suas 
diversas frentes de atuação.

PESQUISA E COOPERAÇÃO INTERNACIONAL 

Antes mesmo do anúncio, em 26 de fevereiro de 2020, do primeiro caso oficial-
mente confirmado da doença no país, a Fiocruz iniciou estudos sobre o novo vírus 
e sua dispersão pelo mundo (Rocha, 2020). A produção de conhecimentos sobre o 
Sars-CoV-2 e a Covid-19 vem ocorrendo em todas as áreas de pesquisa da institui-
ção, desde as ciências biomédicas e da saúde até as ciências sociais e humanas. Tal 
processo intensificou-se com o lançamento, em abril, da chamada especial do Pro-
grama Fiocruz de Fomento à Inovação (Inova Fiocruz), para apoio a estudos em áreas 
estratégicas em perspectiva interdisciplinar.

No campo da virologia – que, na Fiocruz, remonta aos estudos sobre febre amarela 
no início do século XX (Benchimol, 1990) –, a experiência no enfrentamento de outras 
emergências, como Aids, síndrome respiratória aguda grave (Sars), síndrome respiratória 
do Oriente Médio (Mers), influenza, sarampo, zika/dengue/chikungunya, vem se 
mostrando fundamental para as respostas à pandemia. O sequenciamento genético do 

1 Redigido em dezembro de 2020, este capítulo constitui um primeiro resultado do Projeto O Tempo Presente 
na Fiocruz: ciência e saúde no enfrentamento da Covid-19. Aqui são utilizadas, preferencialmente, fontes 
produzidas e/ou veiculadas pela Agência Fiocruz de Notícias e pelo Portal Fiocruz. As entrevistas que têm sido 
realizadas no âmbito do projeto, que integrarão o arquivo histórico da Casa de Oswaldo Cruz, serão analisadas 
em publicações futuras.

https://portal.fiocruz.br/noticia/transmissao-do-novo-coronavirus-pode-ter-comecado-em-novembro
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Sars-CoV-2, visando a mapear os subtipos do vírus circulantes no território brasileiro e 
suas mutações, é um exemplo da produção de conhecimentos em rede, por diferentes 
laboratórios e departamentos da instituição nos vários estados, em colaboração com 
gestores da saúde pública nos níveis federal, estadual e municipal e diversas instituições 
de pesquisa e universidades no Brasil e no exterior. Nesses estudos, papel-chave tem 
sido desempenhado pelo Laboratório de Vírus Respiratórios e Sarampo do Instituto 
Oswaldo Cruz (LVRS/IOC), referência nacional para vírus respiratórios e integrante da 
Rede Global de Vigilância em Influenza da Organização Mundial da Saúde (OMS), que 
em abril tornou-se unidade de referência dessa agência para Covid-19 nas Américas 
(Menezes, 2020a). 

A Fiocruz vem atuando na conformação transnacional de agendas de pesquisa sobre 
a Covid-19, reafirmando marca importante de sua trajetória, expressa, por exemplo, na 
participação em campanhas globais de combate a enfermidades como malária e varíola.
Além de se fazer presente no Fórum Global de Pesquisa e Inovação da OMS e de integrar 
a Coalizão de Pesquisa Clínica de Covid-19 para países de média e baixa renda (Freire 
et al., 2020), a fundação foi convidada a compor, por intermédio da sua presidência, 
a Comissão Covid-19 da revista Lancet, responsável por propor medidas de alcance 
mundial para o enfrentamento da pandemia (Sachs et al., 2020).

Outro eixo importante de atuação institucional nas ações globais de pesquisa 
tem sido sua participação no ensaio clínico Solidariedade, lançado em março de 2020 
pela OMS e dedicado à investigação, em diferentes regiões do mundo, da eficácia de 
medicamentos para o tratamento da doença. No Brasil, a Fiocruz assumiu a coordenação 
da iniciativa, implementada em hospitais de diversos estados do país (Agência Fiocruz 
de Notícias, 2020). A polêmica envolvendo o uso da cloroquina/hidroxicloroquina, 
que alguns continuam a defender mesmo depois da comprovação científica de seus 
riscos e ineficácia para a Covid-19, é um caso exemplar de como a pandemia tem sido 
atravessada por posicionamentos políticos que se contrapõem às evidências e aos 
consensos produzidos pela ciência. 

A participação da Fiocruz em redes de cooperação também se dá em dimensão 
regional, como no caso do comitê científico criado em março pelo Consórcio Nordeste 
(iniciativa que congrega os nove governadores da região), que reúne cientistas de diversas 
áreas para contribuir na tomada de decisões para o enfrentamento da pandemia. 

https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-e-designada-referencia-para-oms-em-covid-19-nas-americas
http://books.scielo.org/id/hdyfg/pdf/buss-9786557080290-25.pdf
http://books.scielo.org/id/hdyfg/pdf/buss-9786557080290-25.pdf
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2820%2931494-X/fulltext?rss=yes#articleInformation
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-lidera-no-brasil-ensaio-clinico-solidarity-solidariedade-da-oms
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-lidera-no-brasil-ensaio-clinico-solidarity-solidariedade-da-oms
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APOIO AO DIAGNÓSTICO

As doenças são fenômenos a um só tempo biológicos e sociais, e seu diagnóstico 
é uma operação decisiva para nomeá-las e demarcá-las como entidades médicas 
individualizadas quanto a suas causas e características (Rosenberg, 2002). Tal processo 
sociocognitivo pressupõe esquemas classificatórios, expertises, práticas e espaços 
compartilhados, bem como a circulação dos enunciados produzidos pelos cientistas entre 
diferentes públicos, para que sejam “estabilizados” e consensualmente reconhecidos 
como fatos científicos (Fleck, 2010; Latour, 2000). 

Para além da presença do patógeno, é preciso produzir acordos quanto aos critérios 
clínicos e epidemiológicos para a definição de um caso de Covid-19. Tais acordos 
são decisivos para orientar estratégias de testagem e a própria percepção pública da 
pandemia, questão particularmente sensível em uma conjuntura marcada por disputas 
políticas quanto às várias dimensões da crise (Löwy, 2020). 

Desde os primeiros alertas da OMS, a Fiocruz se empenhou na testagem para o Sars-
CoV-2 no Brasil. Em fevereiro, mediante articulação entre o Ministério da Saúde (MS) 
e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), o LVRS/IOC realizou a capacitação 
técnica de profissionais do Instituto Evandro Chagas, do Instituto Adolfo Lutz e de 
representantes de nove países latino-americanos para o diagnóstico laboratorial do 
vírus (Brasil, 2020). Em março, o laboratório finalizou a capacitação dos 27 laboratórios 
centrais de Saúde Pública (Lacens) do país (Menezes, 2020b). Tais ações expressam 
a estreita articulação entre instituições de pesquisa e organizações de saúde pública 
em distintos níveis, bem como o compromisso histórico da Fiocruz de cooperar com 
países da região. 

No início da pandemia, um grande desafio para as ações de vigilância epidemiológica 
foi a dificuldade na importação de insumos necessários à realização do diagnóstico, 
cuja demanda crescente ensejou acirrada disputa entre países. O acesso desigual a 
esses insumos explicitou assimetrias nas redes da ciência e da saúde global. Iniciada 
em março, a fabricação de kits para testes moleculares pelo Instituto de Tecnologia 
em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz) e pelo Instituto de Biologia Molecular 
do Paraná (IBMP) foi sendo ampliada progressivamente. Como marco do aumento 
exponencial na escala de produção, Bio-Manguinhos atingiu em maio a cifra de 1 milhão 
de testes disponibilizados aos laboratórios públicos de todo o país. 

Outro grande desafio vivido no país era a ampliação da capacidade nacional de 
testagem. Em abril, em um indicativo dos investimentos tecnológicos que têm sido 
realizados em diversas frentes, a Fiocruz iniciou a implantação de unidades de Apoio 

http://somatosphere.net/2020/ludwik-fleck-where-are-you-now.html/
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-capacita-paises-para-diagnostico-do-novo-coronavirus
https://portal.fiocruz.br/noticia/fiocruz-finaliza-capacitacao-dos-27-laboratorios-centrais-para-diagnostico-de-covid-19
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ao Diagnóstico, plataformas automatizadas dotadas de equipamentos capazes de 
processar amostras em larga escala, em apoio à Coordenação Geral de Laboratórios de 
Saúde Pública (CGLAB) do MS e aos Lacens. Tais plataformas – que constituirão legado 
importante para o SUS – foram instaladas na Fiocruz (no campus Manguinhos/Rio de 
Janeiro e no Ceará) e em outras instituições nos estados de São Paulo, Paraná, Santa 
Catarina e Pará. Além dos recursos do MS, algumas dessas unidades contaram com 
doações da iniciativa filantrópica Todos Pela Saúde, criada para angariar fundos para o 
combate à Covid-19 no país (Câmera, 2020). 

A intensa corrida para detectar o vírus é, portanto, uma operação que se realiza por 
meio de rede intrincada e heterogênea de atores, que conecta laboratórios, instituições 
de saúde, agências de Estado e diversos grupos sociais, entre os quais a população afe-
tada pela doença. Alistando-se como aliados, esses atores buscam reverter a força desse 
agente não humano que modificou de modo dramático todas as conexões da vida social. 

ASSISTÊNCIA E IMUNIZAÇÃO

A assistência hospitalar aos casos de Covid-19 e o desenvolvimento de uma vacina 
são uma expressão concreta da ideia de enfrentamento da pandemia.

Visando a fortalecer a rede pública de assistência, num cenário de sobrecarga e temor 
quanto a um eventual colapso do sistema, a Fiocruz construiu, em regime emergencial, 
o Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19, vinculado ao Instituto Nacional de 
Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz). O antigo Hospital Evandro Chagas, inaugurado 
em 1918 como Hospital de Manguinhos, é unidade de referência da Fiocruz na atenção 
especializada em doenças infecciosas e já vinha atuando no atendimento a pacientes 
graves de Covid-19. Inaugurado em maio, com cerca de 200 leitos para pacientes graves 
da doença em tratamento intensivo e semi-intensivo, o Centro Hospitalar se distingue 
dos hospitais de campanha. Operando em condições de alta complexidade e com sistema 
de apoio diagnóstico próprio, constitui legado permanente para o SUS. A experiência no 
tratamento dos pacientes tem apresentado importantes contribuições para as pesquisas 
sobre a doença, como no caso do ensaio clínico Solidariedade. Os recursos para sua 
viabilização foram providos pelo MS e pelo Programa Unidos contra a Covid-19, lançado 
pela Fiocruz para captar recursos de doações de indivíduos e organizações interessados 
em contribuir para o enfrentamento da crise sanitária (Câmera & Fuchs, 2020). Como 
símbolo da mobilização da instituição em sua integralidade, o novo hospital contou 
com o apoio do Sindicato dos Servidores de Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em 
Saúde Pública (Asfoc-SN), dos trabalhadores da Fiocruz, que cedeu o campo de futebol, 
por ele administrado, para sua instalação. 

https://portal.fiocruz.br/noticia/capacidade-nacional-de-testagem-para-covid-19-e-ampliada
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-centro-hospitalar-da-fiocruz-entra-em-funcionamento


202

OS IMPACTOS SOCIAIS DA COVID-19 NO BRASIL

A Fiocruz assume protagonismo também na busca por uma vacina segura e eficaz, 
que mobiliza laboratórios, empresas biofarmacêuticas e governos em todo o mundo, 
com grandes expectativas por parte da sociedade. A produção de vacinas marca a histó-
ria da instituição desde a criação do Instituto de Manguinhos em 1900 e constitui um 
dos principais fatores de seu reconhecimento público. Na conjuntura atual, a “corrida 
pela vacina” expressa tanto esforços de cooperação científica transnacional quanto inte-
resses comerciais próprios ao mundo da indústria farmacêutica, rivalidades e assimetrias 
na arena geopolítica global e disputas políticas internas aos países, das quais o caso 
brasileiro é especialmente significativo. 

Depois de uma cuidadosa prospecção entre as várias vacinas candidatas em estágio 
mais avançado, a Fiocruz, em conjunto com o MS, considerou a vacina desenvolvida 
pela Universidade de Oxford e pela biofarmacêutica AstraZeneca a melhor alternativa 
para um acordo de transferência de tecnologia que permitisse à instituição produzir o 
imunizante em todas as suas etapas. 

Em junho, iniciaram-se as negociações para a viabilização do acordo, que visa a 
assegurar a autonomia nacional para distribuição da vacina ao SUS por meio do Programa 
Nacional de Imunizações do MS. Em setembro, a Fiocruz e a AstraZeneca assinaram 
acordo de Encomenda Tecnológica (Etec) relativo ao fornecimento de ingrediente 
farmacêutico ativo (IFA) para produção, por Bio-Manguinhos, de 100,4 milhões de 
doses de vacina ao longo do primeiro semestre de 2021. O acordo estabeleceu as bases 
para a transferência da tecnologia. A previsão é a de que a Fiocruz entregue ao MS ao 
longo do segundo semestre mais 110 milhões de doses da vacina, já com a tecnologia 
incorporada e a produção integral por Bio-Manguinhos, incluindo o IFA.2 Vale destacar 
que os ensaios clínicos de fase 3 indicaram a segurança e a eficácia do imunizante, 
em estudo revisado pela comunidade científica e publicado na revista Lancet em 8 de 
dezembro de 2020 (Voysey et al., 2020).

Além de assegurar o acesso a um bem público de modo equitativo e sustentável, o 
acordo entre a Fiocruz e a AstraZeneca proporcionará ao Brasil a incorporação de uma 
plataforma tecnológica inovadora que poderá ser utilizada no desenvolvimento de 
vacinas futuras. Trata-se, portanto, de um empreendimento emblemático de um projeto 
institucional que associa ciência, tecnologia e inovação em saúde e compromisso com 
a sociedade e o SUS. 

2 O Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 foi lançado pelo MS em 16 de 
dezembro de 2020.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32661-1
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Cabe ressaltar, ainda, que a Fiocruz vem atuando no próprio desenvolvimento de 
vacinas para a Covid-19, que se encontram em fase pré-clínica, além de participar de 
ensaios clínicos para testagem de vacinas candidatas no mundo.3

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

A coleta, processamento e análise de dados constitui a base para os enunciados, 
hipóteses e interpretações científicas. A sua crescente produção e seu uso mediante tec-
nologias digitais cada vez mais potentes, dentro e fora do âmbito científico, possibilitam 
novas formas de conhecimento baseadas em algoritmos e modelagens computacionais 
sofisticadas. Dados deixam de ser objetos e passam a ser ativos, bens reutilizáveis, cuja 
importância dependerá do contexto e de mobilizações diversas (Leonelli, 2019). Orien-
tam a busca por respostas tanto por parte da ciência quanto pelas autoridades sanitárias 
e a sociedade. A confiabilidade dos dados é essencial para a credibilidade atribuída pela 
sociedade à ciência (Oreskes, 2019). E também para o reconhecimento social de que os 
protocolos e métodos científicos, pelos quais tais dados são produzidos e validados, são 
critérios para distinguir evidências científicas de opiniões.

A pesquisa em saúde tem longa tradição no uso de dados para abordar questões 
científicas com base em características da população e em dados laboratoriais e hospi-
talares, entre outros, orientada pelo embasamento ético e legal. Iniciativas como a Rede 
CoVida: Ciência, Informação e Solidariedade (Fiocruz Bahia e Universidade Federal da 
Bahia), o Observatório Covid-19 Fiocruz e o Monitora Covid-19 (Instituto de Comunica-
ção e Informação Científica e Tecnológica em Saúde/Fiocruz), estruturados como resposta 
para a pandemia na produção de informações, somados ao Sistema InfoGripe (Programa 
de Computação Científica - Procc/Fiocruz) coletam, organizam e disponibilizam dados e 
informações para o monitoramento de casos confirmados e óbitos. 

Tais dados também possibilitam, por meio de modelos matemáticos, identificar 
tendências da evolução da doença em estados e municípios (cenários epidemiológicos) 
e planejar ações para sua vigilância e controle. Esses painéis e predições utilizam dados 
do MS e das secretarias municipais e estaduais de Saúde divulgados por meio de boletins 
epidemiológicos ou cedidos mediante acordos específicos. Os dados são utilizados 
por diferentes segmentos da sociedade para orientar políticas públicas e gerar novas 
evidências para as pesquisas. A Rede CoVida e o Observatório Covid-19 Fiocruz também 
produzem e divulgam sínteses de evidências científicas sobre gestão dos serviços de 

3 Para um conjunto amplo e diversificado de informações e documentos relativos às diversas vacinas em 
desenvolvimento contra a Covid-19, incluindo a vacina Oxdord/AstraZeneca-Fiocruz, ver Portal Fiocruz, 2020.

http://www.nature.com/articles/d41586-019-03062-w
https://portal.fiocruz.br/vacinascovid19
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saúde, ações de vigilância epidemiológica, aspectos clínicos, terapêuticos, e impactos 
sociais em populações vulneráveis. Tais análises e produtos são veiculados para públicos 
diversos por meio de diferentes canais de comunicação. 

Em face das muitas incertezas biomédicas e políticas, as pesquisas e ações no campo 
da comunicação constituem frente igualmente decisiva para a legitimação social dos 
conhecimentos sobre a pandemia. Em um cenário complexo, marcado pela velocidade 
na produção de conhecimentos, a divulgação de informações confiáveis, em formatos 
variados, é fundamental para orientar a sociedade sobre a doença e suas formas de 
prevenção, inclusive como meio de mitigar os danos causados pela veiculação de 
informações oriundas de fontes não confiáveis. 

A Fiocruz tem desempenhado importante papel na tradução de conhecimentos e 
evidências científicas para jornalistas, gestores e a sociedade de modo geral. A criação de 
conteúdos de divulgação científica e campanhas não se restringe à esfera institucional, 
mas é também produzida em parceria com a sociedade civil, com o objetivo de alcançar 
diferentes públicos, como populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, 
como é o caso da iniciativa Se Liga no Corona! Adicionalmente, a Coordenação de 
Comunicação Social da instituição e as assessorias de comunicação de suas diversas 
unidades exercem papel fundamental na veiculação de conteúdos técnico-científicos e 
informações relacionados à doença.    

As ações de comunicação e informação da Fiocruz são decisivas para a percepção 
que a sociedade tem da fundação como instituição científica de grande credibilidade 
(Massarani et al., 2020), o que contribui para fortalecer os consensos que vêm sendo 
produzidos pelas diversas instituições de ciência, tecnologia e saúde envolvidas no 
enfrentamento da pandemia. Isso se torna ainda mais crucial num contexto marcado 
pelo avanço do negacionismo em relação à ciência. 

POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 

No contexto da pandemia, que explicita e agrava a profunda e estrutural desigual-
dade que marca a sociedade brasileira, a adesão da Fiocruz aos princípios do SUS se ex-
pressa, entre outros aspectos, na criação de um eixo específico de atuação voltado para 
populações vulnerabilizadas, que abrangem moradores de favelas e periferias urbanas, 
indígenas, pessoas em situação de rua, população prisional, mulheres, crianças e adoles-
centes, idosos, pessoas com deficiência ou sofrimento mental e comunidade LGBTI+.4 
Em articulação com vários atores da sociedade civil organizada, tais ações contemplam 

4 Sobre ações especificamente voltadas para alguns desses grupos, ver demais capítulos deste livro.

https://agencia.fiocruz.br/sites/agencia.fiocruz.br/files/u34/comobrasileirosveemafiocruz.pdf
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vigilância em saúde, assistência, financiamento e suporte a projetos sociais, bem como 
ações humanitárias e de comunicação. A Chamada Pública para Apoio a Ações Emer-
genciais junto a Populações Vulneráveis, lançada em abril, foi um marco importante 
nessa frente de atuação. 

A campanha de comunicação Se Liga no Corona! é exemplo do protagonismo 
assumido pelos grupos que integram a rede de cooperação social da Fiocruz. A iniciativa 
partiu de organizações comunitárias com o objetivo de informar moradores de favelas 
cariocas sobre medidas de prevenção contra o novo coronavírus, por meio de materiais 
informativos (radionovelas, áudios curtos para rádio, depoimentos, mensagens para 
mídias sociais e cartazes) produzidos e disponibilizados no Portal Fiocruz, no Maré de 
Notícias Online e em vários espaços digitais. Tais informativos são difundidos em rádios 
comunitárias, carros de som, redes sociais e fixados em estabelecimentos comerciais, 
pontos de ônibus e de mototáxi, associações de moradores e outras áreas de grande 
circulação das comunidades. 

No âmbito dessa campanha, foi criado o selo Fiocruz Tá Junto, que, após análise por 
especialistas da Fiocruz, valida informações sobre a Covid-19 divulgadas por organizações 
comunitárias. O desenvolvimento dessas ações foi viabilizado pela articulação entre 
a fundação e várias organizações comunitárias do Complexo de Favelas da Maré e de 
Manguinhos, o Coletivo Favelas Contra o Coronavírus e a Asfoc-SN. 

O compromisso da Fiocruz em associar ciência e sociedade remonta ao projeto 
institucional de Manguinhos em seus primórdios. Desde a redemocratização na 
década de 1980, ele vem ganhando novos contornos mediante o reconhecimento 
do protagonismo, das identidades e dos espaços de atuação específicos dos diversos 
grupos sociais na interação com a instituição. Desse modo, a despeito de assimetrias 
ainda existentes, tal articulação pode ser menos hierarquizada e mais democrática. Essa 
é a diretriz que vem pautando a atuação da Fiocruz em face dos graves impactos sociais 
da pandemia. 

HISTÓRIA DE FORTALECIMENTO DA CONFIANÇA NA CIÊNCIA

Ao apresentar algumas das ações da Fiocruz em 2020 em um contexto nacional 
e global que se reconfigura diariamente desde a eclosão da pandemia de Covid-19, 
procuramos ir além dos marcos lineares da cronologia.5 Conscientes das limitações de 
qualquer exercício analítico em tempo de urgências, reconstituímos elementos desse 

5 Para uma retrospectiva e linha do tempo das ações da Fiocruz em 2020, ver Moehlecke, Lang & Câmera, 2020.

https://agencia.fiocruz.br/retrospectiva-2020
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processo de modo a evidenciar que a ciência não resulta apenas, como muitos supõem, 
de métodos e processos experimentais que transcorrem em laboratórios isolados 
da polifonia e das contradições do “mundo lá fora”. Ela é o produto de uma rede 
sociocognitiva tecida em muitas arenas, com muitos fios e nós, por atores humanos 
e também não humanos, em caminhos intrincados que se redesenham à medida que 
a própria rede se torna espaço de produção, circulação e validação de conhecimentos 
(Sá et al., 2020). 

A Covid-19 nos convida a olhar de perto essa ciência em ação num contexto particular 
demarcado pelo ritmo e pelos sentidos da emergência. Na perspectiva da história do 
presente, buscamos focalizar não as lições do passado, mas as reflexões que o próprio 
presente oferece sobre as múltiplas conexões entre ciência e sociedade em contextos 
históricos específicos. No marco de seus 120 anos, entre as ações voltadas para o 
enfrentamento da pandemia, propomos a iniciativa de pensar a própria Fiocruz e, desse 
modo, o percurso coletivo, polissêmico e polifônico da ciência e da saúde brasileiras. 

Num momento em que os valores, práticas e espaços da ciência são desafiados 
por intensa polarização política e por discursos negacionistas, a credibilidade alcançada 
pela Fiocruz como instituição de ciência, tecnologia e inovação para o SUS vai além de 
sua capacidade de dar respostas à crise sanitária, social e humanitária da Covid-19. 
Ela se torna decisiva também para fortalecer a confiança na própria ciência, como 
empreendimento cuja credibilidade, como analisa a historiadora Naomi Oreskes (2019), 
advém tanto das dinâmicas e protocolos dos laboratórios quanto dos valores e princípios 
que regem sua relação com a sociedade. 
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Conexão Saúde no Enfrentamento
 da Pandemia de Covid-19

Ede Cerqueira

O ano de 2020 será lembrado como um triste capítulo da história mundial, marcado 
pelo elevado número de mortos e doentes decorrente da pandemia de Covid-19;1 

entretanto, este período histórico também representa um momento ímpar de articulação 
e produção de ciência em escala global. No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
instituição pública federal ligada ao Ministério da Saúde (MS), assim como outras 
instituições de ciência e tecnologia, está mobilizada para desenvolver ações de combate 
a esta grave emergência sanitária. 

As unidades regionais e áreas que compõem a Fiocruz estão trabalhando em 
frentes diversas, que englobam tanto pesquisas e inovações tecnológicas como ações 
educativas, sociais e de apoio à assistência e vigilância desenvolvida pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), ao qual está integrada. Essas ações se baseiam na ampla experiência 
científica, tecnológica e de cooperação social desenvolvida pela Fiocruz nos 120 anos de 
sua história e aprimorada diante da emergência de novas endemias e epidemias. 

A disseminação do novo coronavírus afetou diferentemente os estratos que com-
põem a população brasileira, exacerbando as profundas desigualdades sociais já exis-
tentes. Os impactos sociais da Covid-19 foram sentidos, sobretudo, entre aqueles que 

1 Até a finalização deste texto, em 08/12/2020, foram contabilizados no mundo 68.569.358 de casos e 
1.562.541 de mortos, e no Brasil 6.675.915 casos e 178.184 mortes (Worldometers, 2020).

http://www.worldometers.info/coronavirus
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estão em situação de risco ou vulnerabilidade,2 como pessoas vivendo em situação de 
rua, com transtorno mental, deficiência, com HIV/Aids, LGBTI+, moradores de favelas 
e periferias, população indígena, quilombola, negra, ribeirinha, carcerária, trabalhado-
res informais, crianças e adolescentes. Em paralelo, a pandemia ampliou os grupos de 
vulneráveis ao impactar o cotidiano de idosos, profissionais da saúde e aumentar o 
contingente de desempregados e subempregados. No atual cenário brasileiro, em que 
desigualdades sociais somam-se à instabilidade sociopolítica e econômica, o enfrenta-
mento da Covid-19 e seus impactos sociais foi dificultado pela falta de uma coordenação 
política nacional. 

Diante desse cenário, a Fiocruz tem trabalhado em parceria com organizações comu-
nitárias e movimentos sociais, em ações de combate à Covid-19, junto às populações 
em situação de vulnerabilização socioeconômica e ambiental. Para isso, a instituição 
criou um eixo de atuação específico, incorporado ao conjunto de suas ações de en-
frentamento da pandemia, que atende a grande parte dos grupos citados, assim como 
a pessoas com condições preexistentes para o agravamento da Covid-19, e incentiva 
estudos sobre as desigualdades de gênero e raça na pandemia. 

No referido eixo, estão contempladas ações de pesquisa e gestão de dados socioe-
pidemiológicos, campanhas de comunicação, apoio à produção de materiais informati-
vos, investimento em projetos sociais de combate aos impactos da doença, estratégias 
de diagnóstico, atendimento médico e isolamento seguro, entre outras. Para a análise 
dessas ações da Fiocruz, utilizamos a perspectiva da história do tempo presente, que 
possibilita problematizar o período que vivenciamos. Além disso, os estudos sociais das 
ciências nos levam a compreender o conhecimento produzido nos últimos meses sobre 
o novo coronavírus como uma ciência em construção, fundamentalmente coletiva, que 
pode ser analisada no “calor do momento”, quando esse conhecimento ainda não se 
expressou em “fatos” consensualmente aceitos (Latour, 2000).

Valendo-nos de tais perspectivas teóricas, examinamos a constituição do Projeto 
Conexão Saúde: de olho na Covid a partir da estruturação de uma rede, composta por 

2 Apesar de distintos, risco e vulnerabilidade são conceitos interligados. Risco se refere aos fatores de fragili-
dade em uma sociedade, ao passo que vulnerabilidade identifica a situação dos indivíduos nessa sociedade. 
O conceito de vulnerabilidade, complexo e polifônico, deve ser pensado segundo o contexto histórico-social 
em que é empregado e a área do conhecimento que o utiliza. Nas ciências sociais e humanas, passou a ser 
aplicado, a partir dos anos 1990, como substitutivo do termo pobreza, ampliando o escopo de análise para 
além do viés econômico, de modo a incluir a carência de poder experimentada por grupos específicos e, so-
bretudo, a ausência de direitos básicos, naturalizada em conjunturas de discriminação e desigualdades sociais 
(Janczura, 2012).
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atores sociais muito diversos, que tem como objetivo central oferecer assistência em 
saúde para reduzir os impactos da pandemia de Covid-19 entre as populações residentes 
nas favelas cariocas da Maré e de Manguinhos. Os membros dessa rede têm investido 
na produção de ciência, tecnologia e cooperação social na área da saúde, voltada para 
o atendimento de populações vulnerabilizadas. Não pretendemos, porém, analisar o al-
cance, as fragilidades e os impactos desse projeto recentemente implantado, o que seria 
prematuro.3 Interessa-nos compreender como os atores envolvidos na constituição des-
sa rede se articularam para sua implantação. Para isso, utilizamos principalmente fontes 
institucionais, como notícias e vídeos sobre o projeto, veiculados pelo portal da Fiocruz. 
Esse acervo nos possibilita acessar a construção de um discurso sobre a articulação des-
sa rede de cooperação e sobre o papel da Fiocruz nessa empreitada. Por outro lado, essas 
fontes não nos proporcionam o acesso a outra dimensão do processo de implantação 
da iniciativa nas comunidades, as resistências e os dissensos destas decorrentes, o que 
certamente demandará outras análises e a incorporação de novas fontes.

O Conexão Saúde surgiu nos debates em prol da implementação de iniciativas de 
enfrentamento da Covid-19 protagonizadas pela organização não governamental (ONG) 
Redes da Maré, em articulação com outros atores, como a Fiocruz e o Movimento União 
Rio. No processo de sua constituição, diferentes organizações e movimentos aderiram 
ao projeto – ONG SAS Brasil, Conselho Comunitário de Manguinhos, Dados do Bem, 
unidades básicas de Saúde (UBSs) e a Iniciativa Todos pela Saúde –, compondo uma rede 
de vigilância e atenção à saúde. 

Em julho de 2020, o projeto começa a ser desenvolvido como uma ação emergencial 
a ser executada, inicialmente, durante três meses.4 Ele engloba iniciativas de informação 
à população local e oferta de assistência à saúde por meio da telemedicina, de testagem 
molecular e sorológica, do monitoramento de pessoas em contato com o novo 
coronavírus e do mapeamento do risco epidemiológico nessas localidades. Importa 
destacar o protagonismo de organizações e movimentos de base sociocomunitária na 
constituição dessa rede e execução do projeto. 

3 Embora este capítulo tenha sido terminado em dezembro, trabalhamos com informações divulgadas apenas 
até outubro de 2020.

4 O projeto foi prorrogado, inicialmente, até dezembro de 2020. 
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A FIOCRUZ E AS POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIOAMBIENTAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 

A participação da Fiocruz no Projeto Conexão Saúde soma-se ao conjunto de ações 
desenvolvidas, ao longo dos últimos quarenta anos, em cooperação com movimentos 
sociais, associações comunitárias, gestores governamentais e demais membros da 
sociedade civil organizada, no sentido de contribuir com programas de saúde que 
atendam populações que têm o acesso a direitos básicos – saúde, educação, emprego, 
moradia, segurança – negado ou dificultado, vivendo em uma situação de vulnerabilização 
socioambiental perpetuada historicamente. 

Essas ações da fundação estão em consonância com sua missão institucional de 
pensar a saúde por um viés ampliado. Elas remetem a um debate mais extenso e antigo 
sobre o impacto das desigualdades sociais na saúde de grande parcela da população 
brasileira, debate que se aprofundou com a proposta da Atenção Primária à Saúde (APS), 
pensada como uma abordagem integral, e com a própria criação do SUS na década de 
1980 (Cueto & Palmer, 2016). 

Muitas dessas ações da Fiocruz foram reunidas em projetos situados em áreas 
diversas. Por exemplo, no campo da comunicação, a campanha audiovisual Se Liga no 
Corona, direcionada para o público das comunidades e periferias cariocas e lançada em 
abril, utiliza radionovelas, vídeos, spots, cartazes, depoimentos e posts em redes sociais 
para divulgar de forma simples e direta medidas de prevenção contra o novo coronavírus. 
O informativo Radar Covid-19 Favelas, por sua vez, constitui um espaço para análise 
e discussão da pandemia com base na experiência de moradores dessas comunidades. 
O selo de certificação de informativos comunitários Fiocruz Tá Junto, por sua vez, 
proporciona validação científica do conteúdo referente à Covid-19 publicado nesses 
materiais, mediante a análise prévia por especialistas da instituição (Fiocruz, 2020c).

Na área de ação social, foi publicado um edital de apoio às ações emergenciais 
para o enfrentamento da Covid-19 entre as populações em situação de vulnerabilidade 
por todo o país. O edital foi financiado por doações de instituições, empresas e pes-
soas físicas que constituíram um fundo para ações humanitárias. A chamada pública 
referente a esse edital recebeu 834 projetos, dos quais foram selecionados 145, que 
se enquadram nas áreas de segurança alimentar, comunicação popular, saúde mental, 
apoio à saúde indígena e assistência específica a pessoas do grupo de risco. Entre os 
projetos contemplados há os que se destinam às populações indígenas, quilombolas, a 
moradores de favelas e periferias, a mulheres reclusas no sistema prisional, entre outros 
(Boletim Corona, 2020a).

https://portal.fiocruz.br/se-liga-no-corona
https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-chamada-publica-fiocruz
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A ideia de uma vigilância epidemiológica e popular ativa também tem sido 
desenvolvida com as comunidades por meio de iniciativas de coleta e análise de 
dados, como o Boletim Socioepidemiológico da Covid-19 nas Favelas. Nesse boletim 
são publicadas análises, desenvolvidas por especialistas da Fiocruz, sobre a frequência, 
incidência, mortalidade e letalidade da doença nas favelas cariocas, com base em dados 
oficiais disponibilizados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro e naqueles coletados 
por organizações comunitárias e pelas UBSs. Tanto essas análises como as reflexões de 
moradores das comunidades sobre a temática, também publicadas no boletim, visam a 
dar visibilidade ao grave problema não só sanitário como social que essas comunidades 
têm enfrentado. Esse boletim é resultado dos estudos realizados pelos membros da Sala 
de Situação Covid-19 nas Favelas (Observatório Covid-19, 2020b).

Em outra frente, ações de apoio à saúde indígena no combate à pandemia estão 
sendo desenvolvidas por um grupo de especialistas da Fiocruz e da Associação Brasileira 
de Saúde Coletiva (Abrasco) por meio de pesquisas e análises dos riscos e impactos da 
doença, produção de material educativo, apoio às ações de diagnóstico e assistência 
nos territórios indígenas. Também são produzidas notas técnicas com a indicação 
de combate à Covid-19, que podem ser incorporadas às políticas públicas de saúde 
indígena. Debates, palestras e informativos sobre a temática estão sendo veiculados na 
página do Observatório Covid-19 (Observatório Covid-19, 2020a).

CONEXÃO SAÚDE: CONSTRUINDO UMA REDE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E  
AÇÃO SOCIAL EM SAÚDE 

O Conexão Saúde é um modelo de tecnologia social em saúde, ainda em 
desenvolvimento, que está sendo empregado no combate à Covid-19 em territórios 
vulnerabilizados de centros urbanos. Segundo o médico sanitarista Valcler Fernandes, 
um dos coordenadores do projeto, este tem como objetivo ampliar o acesso dos 
moradores dessas áreas aos serviços de saúde e assistência social durante o período da 
pandemia, proporcionando-lhes um atendimento integral em saúde. O modelo reúne 
ação social, educação, vigilância e atenção em saúde (Fiocruz, 2020b).

 A chegada do novo coronavírus às favelas cariocas amplificou problemas socioe-
conômicos já existentes nesses territórios, como a falta de saneamento e distribuição 
regular de água, a moradia precária, o desemprego ou subemprego, a insegurança ali-
mentar, as dificuldades de acesso à assistência médica e a precariedade e superlotação 
dos transportes públicos. Sob tais circunstâncias, tornou-se muito difícil o cumprimen-
to das medidas de prevenção preconizadas pelas autoridades sanitárias, desde a ação 
de higienizar as mãos frequentemente até a decisão de ficar em casa, visto que muitos 

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_socioepidemiologicos_covid_nas_favelas_1.pdf
https://portal.fiocruz.br/observatorio-covid-19-saude-indigena
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
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são trabalhadores informais sem outra fonte de renda. Além disso, os primeiros estu-
dos epidemiológicos já demonstravam uma tendência de periferização da doença, cuja 
verificação foi dificultada pela testagem reduzida nas favelas, escondendo-se assim a 
dimensão do problema local, enquanto crescia o número de óbitos nessas comunidades 
(Observatório Covid-19, 2020b). 

A necessidade premente de que os moradores tivessem acesso à informação, a 
condições para manter o isolamento social, à testagem e ao pronto atendimento médico 
foi a preocupação central que mobilizou representantes da Redes da Maré, organização 
com mais de vinte anos de atuação no território, e do Conselho Comunitário de 
Manguinhos, composto por membros de instituições, coletivos e movimentos sociais 
atuantes em Manguinhos. A Fiocruz, que já partilhava com essas organizações 
comunitárias um histórico de realização de projetos em cooperação social, contribuiu 
na articulação de uma rede de tecnologia social em saúde para dar respostas a algumas 
dessas demandas. 

O Movimento União Rio, que reúne pessoas e organizações voluntárias da sociedade 
civil do estado do Rio de Janeiro desde o início da pandemia, foi um dos principais 
articuladores para que a rede de instituições do Conexão Saúde pudesse ser formada. 
Esse movimento colaborou com a ativação de leitos em hospitais de campanha, 
distribuição de equipamentos de proteção individual (EPIs) a profissionais da saúde e 
cestas de alimentos e materiais de higiene para famílias em 237 comunidades cariocas 
(Movimento União Rio, 2020; Fiocruz, 2020a).

A iniciativa Dados do Bem, criada por pesquisadores, infectologistas e equipe de 
inteligência do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino (Idor) e da empresa de tecnologia em 
informação Zoox Smart Data, foi incorporada ao projeto, disponibilizando um aplicativo 
que monitora a transmissão do coronavírus, de modo a gerar dados epidemiológicos 
que podem subsidiar ações públicas de controle e prevenção (Dados do Bem, 2020; 
Fiocruz, 2020b).

Outra instituição que aderiu ao projeto foi a ONG Saúde e Alegria nos Sertões (SAS 
Brasil), responsável pela integração da telemedicina ao projeto. O SAS Brasil foi criado, 
em 2013, para realizar atendimento médico presencial e gratuito para populações pobres; 
em 2020, em resposta à pandemia, foi reorganizado de modo a utilizar a telemedicina. 
Sua equipe médica atende às demandas de saúde da população, relacionadas ou não 
à Covid-19, incluindo consultas psicológicas, por meio de um sistema próprio de 
videochamada e prontuário médico eletrônico (SAS Brasil, 2020).

https://portal.fiocruz.br/sites/portal.fiocruz.br/files/documentos/boletim_socioepidemiologicos_covid_nas_favelas_1.pdf
http://www.movimentouniaorio.org
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
http://www.dadosdobem.com.br
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
http://www.sasbrasil.org.br
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O Todos pela Saúde, iniciativa que, financiada pelo Itaú Unibanco com apoio de outras 
empresas e gerida por especialistas de diversas áreas da saúde, vem empreendendo uma 
série de ações de enfrentamento da pandemia, também aderiu ao Conexão Saúde ao 
aprovar o financiamento de R$ 1,6 milhão, fundamental para a implantação do projeto 
(Todos Pela Saúde, 2020; Fiocruz, 2020a).

A Fiocruz tem contribuído com o projeto com sua experiência acumulada 
em produção de ciência e tecnologia em saúde e seu histórico de parcerias com as 
populações de Maré e de Manguinhos. Tem trabalhado em um sistema de coordenação 
compartilhada com outros membros da rede e é responsável pela capacitação dos 
profissionais envolvidos, pela logística das etapas, pela doação de insumos para coleta e 
pelo transporte das amostras para seus laboratórios. Outros parceiros necessários para 
o pleno funcionamento dessa tecnologia são as clínicas e unidades de saúde, ligadas 
à gestão municipal e já existentes naqueles territórios, e os agentes comunitários no 
atendimento às famílias, com sua presença e atuação (Fiocruz, 2020a).

Completando a rede, temos as organizações comunitárias que, por meio de sua 
mobilização, possibilitaram o surgimento do Conexão Saúde como protagonistas no 
desenho e na viabilização deste projeto. A Redes da Maré tem atuado na articulação, 
mobilização e divulgação das ferramentas do projeto entre os cerca de 140 mil moradores 
da Maré, procurando facilitar o acesso da população aos serviços oferecidos. E o Conselho 
Comunitário de Manguinhos (CCM), que busca contribuir para o desenvolvimento 
sustentável de Manguinhos promovendo ações entre moradores, instituições privadas, 
governamentais e sociocomunitárias, também tem trabalhado no sentido de mobilizar 
os moradores e lideranças locais para a adesão ao Conexão Saúde (Fiocruz, 2020a).

A articulação desses atores possibilitou a formação de uma rede de tecnologia social 
em saúde aplicada na Maré e em Manguinhos e que pretende se expandir para outras 
favelas do Rio de Janeiro. O modelo de atuação do Conexão Saúde, centrado em uma 
ação articulada no território, tem como bases a comunicação e informação, a vigilância 
ativa e o cuidado integral em saúde.

Em razão das assimetrias entre os distintos integrantes dessa rede, seu efetivo fun-
cionamento depende de intensa articulação e mobilização de todos os seus partici-
pantes. Em uma situação ideal, o funcionamento do Conexão Saúde se iniciaria com a 
divulgação da iniciativa nas comunidades. Em seguida, seria realizada a identificação de 
casos sintomáticos por meio de uma primeira triagem via agentes de saúde, central de 
telemedicina do SAS Brasil ou mediante o preenchimento de um questionário no aplica-
tivo Dados do Bem. O terceiro passo seria o encaminhamento para a testagem molecular 

http://www.todospelasaude.org
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
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via RT-PCR, realizada no polo de atendimento do projeto, localizado em um galpão da 
Redes Maré que fica na favela Nova Holanda. Após 48 horas, o resultado do teste seria 
enviado para o celular do paciente ou entregue presencialmente. Em caso de resultado 
positivo, seria acionada uma logística de suporte para o acompanhamento diário dos 
pacientes via telemedicina e/ou agentes de saúde da família, colocando-se à disposição 
dos pacientes de maior risco o uso do oxímetro e, nos casos mais graves, o encaminha-
mento para atendimento em um hospital (Boletim Corona, 2020b; Fiocruz, 2020b).

Paralelamente, foi elaborada uma proposta de isolamento seguro dos pacientes 
infectados pelo vírus em suas residências, com o fornecimento de alimentos, produtos 
de higiene e monitoramento médico, que está sendo aplicada na Maré. Segundo o 
médico Drauzio Varella, representante do Todos pela Saúde, essa proposta de isolamento 
do Conexão Saúde pode ser uma alternativa viável para crises sanitárias, justamente 
porque oferece uma opção para as pessoas infectadas que não desejam ir para os centros 
de acolhimento/isolamento. Esses centros, financiados pelo Todos pela Saúde, foram 
implantados em várias regiões do país, em locais onde a precariedade e a superlotação 
das moradias impossibilitavam o distanciamento social, mas tiveram baixa adesão da 
população (Fiocruz, 2020b).

Entretanto, apesar do empenho dos atores envolvidos, a implementação de projetos 
desse porte implica a superação de desafios e fragilidades e a necessidade de muito 
diálogo entre as partes envolvidas. No evento on-line de lançamento do projeto, em 
agosto, representantes das comunidades onde o Conexão está sendo implantado, 
Eliana Sousa Silva, diretora da Redes Maré, e Patrícia Evangelista, do CCM, já apontavam 
os problemas e desafios que precisariam ser superados para o efetivo funcionamento 
da iniciativa. O primeiro deles é a falta de acesso de parte dos moradores dessas 
comunidades a um celular com internet, seja por não possuírem tal tecnologia, pela 
dificuldade de lidarem com ela ou mesmo pelo fato de que, dentro das comunidades, 
existem áreas de sombra da cobertura (Fiocruz, 2020b). Procurando contornar tal 
dificuldade, foi instalada uma cabine de autoatendimento no galpão da Redes Maré, 
como forma de ampliar o acesso. Nessa cabine, é feita a consulta via telemedicina, a 
medição de pressão arterial e taxa de oxigenação e, se necessário, o encaminhamento 
para a testagem (Boletim Corona, 2020b). Porém, essa é uma solução parcial no 
contexto de exclusão digital nessas comunidades. 

Outro desafio diz respeito ao contexto de violência urbana que atinge as favelas e 
periferias cariocas, dificultando o desenvolvimento e a sustentabilidade deste tipo de 
ação nas comunidades e mesmo a livre circulação de moradores em tais territórios. 
Nesse contexto, a centralização do posto de testagem do Conexão Saúde em uma única 

https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-projeto-conexao-saude-de-olho-na-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-projeto-conexao-saude-de-olho-na-covid-19
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localidade da Maré não facilita o pleno acesso da população local, visto que o complexo 
é formado por 16 favelas, densamente povoado e afetado pela violência, como outras 
comunidades cariocas (Fiocruz, 2020b). 

O Conexão Saúde, implementado primeiramente apenas no território da Maré, ainda 
está em período de ajustes, o que explica em parte os problemas enfrentados por seus 
colaboradores e usuários. Porém, um de seus maiores desafios é lidar com um problema 
estrutural mais amplo, recorrente em várias localidades brasileiras, que é a precarização 
da Estratégia Saúde da Família, acompanhada do desaparelhamento das clínicas e da 
falta de profissionais da saúde e de apoio aos agentes comunitários, que precisam ter 
seus contratos e salários assegurados, acesso à internet e a EPIs e capacitação contínua 
(Boletim Corona, 2020b). 

A esses problemas somam-se dificuldades frequentes em projetos como este, em 
que é preciso ajustar dinâmicas de funcionamento de grupos e instituições tão diver-
sas. No caso específico do Conexão Saúde, um exemplo são as dificuldades encontradas 
no compartilhamento de dados entre as instâncias de atendimento da rede SUS e a 
telemedicina do SAS Brasil, que ainda precisam ser superadas. Essa questão toca em um 
ponto muito importante, que é a relação entre o SUS e este modelo de tecnologia em 
saúde, que mescla instituições públicas, ONGs e associações comunitárias. Os mem-
bros da rede do Conexão Saúde defenderam, no seu lançamento, que iniciativas como 
esta, que congregam vigilância ativa, telemedicina e ação social, sejam pensadas como 
contribuições para as unidades de saúde, e não como substitutas destas. Ao mesmo 
tempo, existe o anseio, sobretudo entre os líderes comunitários, de que o projeto dei-
xe um legado, nessas comunidades, de fortalecimento dos aparelhos de APS (Fiocruz, 
2020b), visto que vivenciamos um período marcado pela desestruturação e ameaças de 
privatização das UBSs (Alves, 2020). A coordenação do projeto, em especial a Fiocruz, 
defende a importância da incorporação desse modelo ao SUS, como uma ação estrutu-
rante de atendimento integral à saúde como direito público, gratuito e universal que 
deve ser assegurado à população brasileira (Fiocruz, 2020b). 

Nesta etapa inicial de desenvolvimento do projeto, a sua sustentabilidade e sua 
possível replicação em outras comunidades do Rio de Janeiro são discutidas por 
seus coordenadores. Entretanto, dependem dos resultados positivos que possam 
ser alcançados, do apoio e da articulação com representantes da sociedade civil 
organizada, com as populações desses territórios e com instâncias governamentais, 
como o Ministério e as secretarias de Saúde, bem como da integração de suas ações 
com as unidades de saúde localizadas nessas comunidades, de modo que possam 
fortalecê-las. A replicação do projeto também depende de uma análise dos seus 

https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/video/boletim-corona-projeto-conexao-saude-de-olho-na-covid-19
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
https://noticias.uol.com.br/colunas/chico-alves/2020/10/28/deputados-e-ex-ministros-reagem-a-decreto-que-preve-privatizacao-do-sus.htm
https://portal.fiocruz.br/noticia/covid-19-instituicoes-se-unem-para-projeto-inovador-em-favelas
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custos e possibilidade de financiamentos. O legado que os coordenadores do projeto 
esperam deixar é tanto um modelo de vigilância ativa em saúde e de intervenção para 
emergências sanitárias quanto uma tecnologia que integre ações de proteção social, 
saúde e comunicação, e possa ser conduzida por organizações sociais autônomas dos 
territórios (Boletim Corona, 2020b; Fiocruz, 2020b).

A REDE DO CONEXÃO SAÚDE: UM NOVO MODELO DE COOPERAÇÃO EM SAÚDE

A constituição da rede que sustenta o Conexão Saúde pode ser compreendida em 
quatro dimensões centrais: o cenário sociopolítico e econômico brasileiro repleto de 
incertezas, que a chegada da Covid-19 tornou ainda mais crítico, sobretudo em favelas, 
periferias e comunidades rurais; o engajamento da Fiocruz em iniciativas de cooperação 
social com as populações vulnerabilizadas; a capacidade de organizações de base 
sociocomunitárias das favelas e periferias cariocas em propor e articular rapidamente 
ações de enfrentamento da pandemia e, por fim, a mobilização de setores da sociedade 
civil organizados através de ações humanitárias. 

Importa destacar como aspectos fundamentais para a implementação deste projeto o 
papel da Fiocruz na criação de conexões e mediação de demandas em uma rede tão hete-
rogênea e, sobretudo, o reconhecimento das populações vulnerabilizadas como sujeitos 
deste processo. Na constituição do projeto, foi considerada a importância da participação 
de lideranças comunitárias, como os principais conhecedores dos problemas locais e co-
municadores fundamentais no diálogo com a população, desenvolvendo um modelo hori-
zontal, mesmo que ainda assimétrico, de cooperação social, circulação de conhecimentos 
e produção de ciência e tecnologia em saúde. Nesse sentido, o projeto também é pensado 
como um modelo para futuras ações com as quais se procure diminuir a desigualdade e a 
vulnerabilidade sociais, ao dar voz aos grupos sociais afetados por essas questões.
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Covid-19 nas Mídias 
medo e confiança em tempos de pandemia

Kátia Lerner, Janine Miranda Cardoso e Tatiana Clébicar 

A produção de notícias sobre a pandemia de Covid-19 acompanhou em intensidade 
e magnitude a escalada da propagação do novo vírus Sars-CoV-2. No mundo 

hiperconectado em tempo real, publicações das grandes corporações jornalísticas, de 
especialistas e instituições dos campos da ciência e da saúde circulam nas plataformas 
digitais, segundo lógicas algorítmicas, em paralelo a opiniões de indivíduos baseadas 
em suas experiências pessoais e profissionais. Essa pluralidade enunciativa marca 
um cenário de complexidade singular, próprio de sociedades midiatizadas, e faz da 
comunicação dimensão central da pandemia, dada sua capacidade de interferir simbólica 
e materialmente no curso do evento sanitário, definido pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como “infodemia” (Posetti & Bontcheva, 2020). A comunicação se torna, 
novamente, frente decisiva para seu enfrentamento. 

O entendimento da pandemia, no entanto, não ocorre de forma linear e homogênea, 
pois é modulado por diferentes contextos, na e pela linguagem. Se a essa chave acres-
centarmos os postulados bakhtinianos de que os sentidos não se fecham e de que a 
palavra é arena de disputa (Bakhtin, 2006); os desafios trazidos pela emergência do novo 
coronavírus ao conhecimento científico; a conjuntura nacional e internacional de inten-
sa polarização política e a já mencionada proliferação discursiva, veremos em cada pos-
tagem, notícia ou comunicado, além da narração da realidade, sua própria construção. 

Essa sempre disputada produção social de sentidos traz perspectivas e lógicas va-
riadas. Nosso interesse neste texto, porém, é a pandemia sob a ótica da mídia, particu-
larmente a do jornalismo no contexto comunicacional contemporâneo. Com reconhe-
cido protagonismo na construção de formas de inteligibilidade do mundo e nas lutas 

https://en.unesco.org/covid19/disinfodemic/brief1
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materiais e simbólicas, o jornalismo é um campo heterogêneo, tanto por suas próprias 
disputas quanto pela inevitável relação – de aliança ou conflito – com outras lógicas, 
discursos e interesses.

Considerando o caráter de urgência e intensidade emocional, assim como a dimensão 
dramatúrgica das epidemias, interessa-nos compreender a construção discursiva do 
medo e da confiança em espaços midiáticos. Com esse fio condutor, acompanhamos 
o enredo tecido desde a aparição da Covid-19 na cena pública. Entendendo que 
emoções são socialmente construídas e atravessadas por relações de poder, hierarquias 
e concepções de moralidade que distinguem grupos sociais (Rezende & Coelho, 2011), 
interrogamos o que e quem suscitou temor, coragem ou esperança. Estruturadas na 
linguagem, essas e outras emoções têm na atual configuração comunicacional poderoso 
vetor de expressão pública, entrelaçando informações, interesses, sentidos e afetos que 
põem em movimento efeitos variados.

Nosso recorte abrange os meses de janeiro a junho de 2020. A partir da primeira 
notícia sobre o anúncio da doença na China, seguimos o noticiário de um jornal de 
referência nacional, O Globo. Coletamos as capas de sua versão impressa no acervo 
digital do jornal e os textos publicados em seu site, por meio da ferramenta de busca 
da Plataforma de Ciência de Dados Aplicada à Saúde do Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz). O material empírico incluiu 
também a apuração realizada por Fato ou Fake, serviço de checagem do Grupo Globo 
criado em 2018, quando o fenômeno da desinformação já era apontado como risco. 
Focalizamos as emoções acionadas nas postagens, e não o trabalho de apuração.

A ESCALADA DE TENSÃO NA COBERTURA

Notificada pelas autoridades chinesas no final de dezembro, a nova doença só 
seria mencionada na capa do jornal impresso em 22 de janeiro. Antes, apenas o site 
acompanhava, desde o dia 5, os efeitos de uma infecção respiratória “desconhecida” ou 
“misteriosa”, que havia provocado três mortes na China. O mote de noticiabilidade dessa 
capa, com foto de chineses usando máscaras, foi sua chegada aos Estados Unidos da 
América (EUA). Esses textos já expressavam temores recorrentes ao longo do semestre: 
velocidade de contágio, letalidade do vírus e impacto nas economias mundiais. 

O vírus e a China representaram, assim, elementos temíveis, articulados na própria 
forma de nomeação “vírus da China”. Associada ao gradual aumento da classificação 
de risco, a crescente tensão narrativa foi tecida com o relato quase diário do número 
de contaminados e mortos e sua comparação com outras doenças respiratórias. Tam-
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bém foram constantes matérias sobre os impactos econômicos, medidos pelo desem-
penho das bolsas de valores, cuja queda vertiginosa expressava, segundo o jornal, o 
“nervosismo” do mercado (28.01; 25.02).

A posição da China na cobertura contrasta, por exemplo, com a do México na 
pandemia de H1N1, cuja origem não foi investida de tamanho peso simbólico. Essa 
proeminência foi qualificada por termos e fotos que aludem a isolamento e periculosidade: 
“vírus da solidão”, “metrópoles desertas”; imagens de equipamentos de proteção e de 
áreas públicas vazias (22.01; 24.01; 25.01; 02.02). A desconfiança se manifestava na 
narrativa de surgimento da doença pela relação supostamente indevida com a natureza 
e pelo exotismo, representados pelos mercados chineses, descritos simultaneamente 
como “sensação” e “fonte de epidemias” por reunirem “gente e bichos” (30.01). 
Estendia-se ao regime político daquele país, com insinuações de autoritarismo e má 
gestão da crise sanitária, ilustradas pela morte do médico chinês que sucumbiu à doença 
após ser “advertido” ao “avisar” as autoridades sobre o vírus (07.02).

A China também aparece como objeto de medo e desconfiança nas postagens sobre 
a Covid-19, a partir de fevereiro. A apuração de Fato ou Fake identifica materiais adul-
terados ou descontextualizados e ouve especialistas para qualificá-los como fake. Os 
modos de dizer dessas postagens intensificam os afetos: os chineses seriam responsá-
veis pelo ciclo morcegos-serpentes-humanos (28.02), mas o medo que causam é mais 
próximo, pois o perigo nos atingiria via “produtos importados contaminados” (07.02). 
As autoridades chinesas seriam assustadoras, já que seu “tribunal superior” poderia 
autorizar a morte de 20 mil pacientes para “evitar a disseminação do vírus” (28.02). 

Ofuscado pelo Carnaval, o tema voltou às capas de O Globo com o fim da quaren-
tena dos repatriados, em fevereiro, e adquiriu destaque com o avanço do vírus pela 
Europa (10.03). Diferentemente da China, outros países não foram retratados como 
disseminadores, mas como vítimas: “um bar nos arredores da Fontana di Trevi (...) 
proibiu a entrada de chineses depois que o país descobriu dois casos de coronavírus 
em território italiano” (31.01).

A disseminação mundial aliada à paulatina aproximação impulsionou a percepção 
da escalada do vírus como “perigo iminente”. Brasileiros sintomáticos nas Filipinas 
(27.01) ou aqueles retidos em navio no Japão (09.02) foram mostrados paralelamente 
ao crescimento do número de casos suspeitos (29.01), até culminar no primeiro registro 
oficial da doença no país. Com a expressão “Coronavírus avança”, O Globo anunciou a 
chegada da doença na capa do dia 26 de fevereiro. Novamente, a “ameaça” se traduziu 
no desempenho da bolsa de valores, trazendo apreensão pelo impacto econômico 
(28.02, 29.02, 04.03, 06.03, 07.03, 10.03, 11.03).
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O AUGE DA COBERTURA: ISOLAMENTO, ECONOMIA E HIDROXICLOROQUINA

A declaração da pandemia pela OMS, em 11 de março, intensificou a cobertura e 
provocou mudanças editoriais: a capa passou a ser integralmente dedicada ao tema e 
infográficos foram diariamente atualizados. A Covid-19 ocupou o jornal, que no dia 
13 anunciou que a seção Especial Coronavírus abriria o primeiro caderno, aglutinando 
as editorias regulares Mundo, País e Rio. Essa configuração vigorou até 22 de maio, 
quando o veículo noticiou 20 mil óbitos no Brasil. Nesse intervalo, a ferramenta de 
monitoramento on-line identificou 3.255 textos, 79% das publicações no primeiro 
semestre. O ápice desse período foi entre 12 de março e 16 de abril, data de exoneração 
do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, seguindo em queda até 15 de maio, 
quando Nelson Teich, seu sucessor, deixou o cargo.

O aumento da produção jornalística foi proporcional ao consumo. Como seus con-
correntes, o jornal teve incremento na audiência: segundo o Portal da Comunicação 
(2020), a média de assinantes digitais subiu de 202 mil, em 2019, para 236 mil, em maio 
de 2020; pesquisa do Datafolha (2020), em abril, mostrou que produtos jornalísticos 
foram considerados como “as fontes mais confiáveis de notícias sobre a crise”. Além do 
interesse, tais índices também expressam o resgaste da credibilidade do jornalismo como 
grande mediador entre os eventos do mundo e os indivíduos, posta em xeque com a po-
pularização da internet e a polarização política. O aumento de audiência fez redobrarem 
informações, análises e comentários dos peritos de diversas especialidades, autoridades 
sanitárias nacionais e internacionais sobre a pandemia.

Esse cenário estaria incompleto sem a menção a lógicas mais amplas que modelam 
a atuação jornalística e sua relação com outros atores relevantes do contexto político 
e comunicacional midiatizado, unindo a capilaridade dos dispositivos tecnológicos, 
notadamente o celular, ao transbordamento das racionalidades midiáticas para diferentes 
esferas e para o cotidiano de indivíduos e coletividades. Também em relação à pandemia 
esses atores impactaram a cobertura. Sua noticiabilidade acompanhou movimentos do 
governo federal e do presidente Jair Bolsonaro, figurando ora como objeto da cobertura, 
ora como quem a pautava. Destacaram-se as entrevistas coletivas diárias com o então 
ministro Mandetta e equipe e os diversos pronunciamentos de Bolsonaro.

Mas como a pandemia foi construída como fato jornalístico? Em primeiro lugar, como 
episódio traumático cuja decorrência – sofrimentos e mortes – mereceria compaixão. 
O conceito de trauma refere-se a situações nas quais membros de uma coletividade 
“sentem que foram sujeitos a um evento terrível que deixou marcas permanentes na 
consciência grupal, marcando as suas memórias e mudando sua identidade de grupo” 

https://portaldacomunicacao.com.br/2020/05/jornalismo-cresce-em-audiencia-na-pandemia-do-coronavirus/
https://portaldacomunicacao.com.br/2020/05/jornalismo-cresce-em-audiencia-na-pandemia-do-coronavirus/
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2020/04/1988655-78-se-consideram-bem-informados-sobre-coronavirus.shtml
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(Alexander et al., 2004: 1, tradução nossa). Logo, o reconhecimento de um sofrimento, 
assim como da responsabilidade social e moral a ele associada, não é preexistente, e 
sim contingente. 

Essa perspectiva adquiriu concretude no texto jornalístico com infográficos diários na 
capa do impresso. Esses infográficos começaram com “casos” confirmados e “mortes” 
no mundo (12.03); desenharam sua curva (16.03) e, no dia seguinte, chegaram ao 
país, com os números de “suspeitos” e “confirmados“. Com o registro do primeiro 
óbito, incluiu-se a categoria “mortes” (18.03) e a partir de 20.03 informaram-se apenas 
os “confirmados” e “mortos”. Os números foram a estratégia retórica da passagem 
simbólica da suspeita à confirmação, tendo como efeitos de sentido a produção de 
objetividade e a relação implícita entre conhecimento e verdade. Anônimos e famosos 
compartilharam suas histórias, angústias e medos relacionados ao vírus. O apelo 
emocional do testemunho, marca da gramática moral contemporânea, somou-se aos 
números na operação pela qual se buscava estabelecer a comprovação da seriedade do 
contexto sanitário.

O destaque ao anúncio da transmissão comunitária (06.03; 21.03) e das medidas 
de contenção tomadas pelas autoridades foi o elemento seguinte utilizado na afirmação 
da gravidade do evento, com a progressiva paralisação das atividades não essenciais e a 
adesão ao trabalho remoto. O Globo noticiou as medidas e criticou seu descumprimento: 
“Cenas de descaso com a prevenção do coronavírus foram vistas em todo o país durante 
o fim de semana, mostrando que recomendações básicas de especialistas ainda passam 
longe do dia a dia” (16.03).

Fica claro o posicionamento do jornal: a menção a especialistas revela o lugar 
simbólico dos peritos como fonte de confiança, e não apenas de informação, assim como 
das autoridades governamentais que a eles se alinharam, defendendo as orientações da 
OMS. Definidos por Anthony Giddens (1991) como sistemas de excelência técnica ou de 
competência profissional com destacado papel na modernidade, os sistemas peritos têm 
sua efetividade associada à confiança depositada por consumidores, majoritariamente 
leigos, na sua “competência generalizada” de controlar riscos. O Globo se valeu dessa 
autoridade para afirmar sua posição – criando inclusive uma coluna fixa, A Hora da 
Ciência – e se empenhou em endossá-la, buscando a confiança de seus leitores, num 
reforço de certificação recíproca. Ao mesmo tempo, dedicou-se a identificar a fala de 
atores não habilitados por esse sistema, como o terceiro ministro a ocupar a pasta, 
Eduardo Pazuello, general cuja formação alheia à saúde foi frequentemente lembrada. 

Com os grandes discursos de autoridade – a política, a ciência e o próprio jorna-
lismo – questionados, esse movimento de aproximação e afastamento, dependendo 
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das competências imputadas, reconfigura o valor e a função de cada uma dessas ins-
tâncias. A ênfase nas prerrogativas de políticos, cientistas e jornalistas na vigência 
da pandemia foi importante para o crédito/descrédito de outros discursos circulantes. 
Manifestou-se, especialmente, em dois pontos de tensão: Bolsonaro e as redes sociais. 
Embora produzidos segundo contextos e lógicas próprios, esses discursos, o de Bol-
sonaro e o das redes sociais, estavam em constante diálogo entre si e com a produção 
noticiosa, impactando-se reciprocamente.

A chegada de Bolsonaro à Presidência da República se valeu das possibilidades aber-
tas numa sociedade midiatizada, com uso intensivo de dispositivos tecnológicos no 
contato com a sociedade para, particularmente, manter mobilizados seus apoiadores. 
O privilégio concedido a essa relação “direta” expressava a recusa à “velha política” 
(suas instituições e mediações) e desconfiança dos meios de comunicação, principal-
mente os grupos Globo, Folha e Estado de São Paulo. Essas práticas, mantidas durante 
o mandato, acirraram-se no decorrer da cobertura da pandemia, com o presidente fusti-
gando a imprensa para que publicasse “a verdade, não números distorcidos com intuito 
de atentar contra o governo”, como na live de 5 de março. 

Outra disputa entre essas duas perspectivas refere-se ao lugar da ação humana 
no curso da doença. Se o jornal permanentemente tratou a pandemia como passível 
de controle, o discurso bolsonarista a semantizou como um evento inevitável: “E daí? 
Lamento. Quer que eu faça o quê? Sou Messias, mas não faço milagre. É a vida” (29.04). 
Essa resposta a jornalistas, publicada na capa quando o número de mortos ultrapassou 
o da China, expressa a tensão. No jornal, o medo é positivado, pois diminui o risco 
do contágio; Bolsonaro centra-se no medo das consequências econômicas, o pior dos 
males, deslocando o enfrentamento do vírus para o campo da valentia. Associada a um 
ideal de gênero, a coragem pessoal revela-se como atributo de masculinidade e força: 
“Vamos ter que enfrentar [o vírus] como homem, porra. Não como um moleque”, como 
publicado no portal G1 em 29 de abril. 

O Globo desconstruiu as falas de Bolsonaro de diferentes formas: denunciando a 
perda de apoio da sociedade (citando panelaços e redes sociais); ressoando a reprovação 
de políticos de destaque (Davi Alcolumbre, Wilson Witzel e Rodrigo Maia); publicando 
pronunciamentos contrários de governantes, da mídia internacional, de instituições de 
prestígio, como a declaração do Imperial College sobre a alta taxa de contágio no Brasil, 
creditada pelo jornal à diminuição do isolamento (01.05). A tensão marcou esse período 
de cobertura: o jornal anunciava a disseminação do vírus pelo país, o aumento do 
número de mortes e o alerta de prefeitos e cientistas quanto ao “colapso” do sistema de 
saúde. Ao mesmo tempo, criticava a defesa feita por Bolsonaro do “fim do isolamento” 
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e o esgarçamento da situação política, em especial os confrontos com Mandetta, o 
Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. 

Essa disputa encontrou fértil espaço nas redes sociais: proliferou nas postagens 
apuradas o temor pelo agravamento da situação econômica, que estaria ocasionando 
saques, desabastecimento e violência. Além da promoção desses medos, aquele 
endereçado ao vírus foi desqualificado com fotos, vídeos e áudios de hospitais “vazios” 
e na comparação com as mortes supostamente causadas por outras doenças, em 2019, 
e as registradas na epidemia de H1N1, em 2009. Citada por Fato ou Fake como uma das 
que mais circularam, uma postagem do pastor Silas Malafaia afirmou que apenas dois 
óbitos de 2020 teriam sido causados por Covid-19, reforçando a percepção da mídia 
como objeto de desconfiança (25.03). Outro argumento apresentou cidades brasileiras 
“sem mortes e sem isolamento”, à semelhança de outros países, como publicado pelo 
médico e deputado federal Osmar Terra e desmentido pela checagem (01.04).

Vemos nessas postagens o encadeamento de ideias do discurso bolsonarista: a 
desqualificação da veracidade e da gravidade da doença, minando a necessidade das 
medidas recomendadas pela OMS, que, por sua vez, trariam consequências econômicas 
terríveis. A construção retórica investe no descrédito de dois grupos: governadores que 
polarizaram com Bolsonaro na defesa das medidas preventivas e profissionais ligados à 
mídia, especialmente à Rede Globo. O objetivo era mostrar sua falsidade, pois não estariam 
respeitando as normas que defendiam. Os governantes foram caracterizados também 
como autoritários, parciais e violentos, pois seriam responsáveis pela (desmentida) 
repressão policial para a implementação de medidas sanitárias. As críticas e denúncias a 
João Doria expõem outro operador de desqualificação política: a aliança com a China. Esse 
país, seu regime, presidente e habitantes teriam criado e disseminado o vírus como plano 
de dominação política e econômica mundial, argumento de inúmeras postagens sobre 
injustiça, violência, covardia e traição que, nas redes, mobilizam indignação e revolta.

Por fim, num cenário já turbulento, outro embate se destacou na cobertura: 
aquele em torno dos medicamentos, notadamente a hidroxicloroquina. A defesa do 
presidente – principalmente depois da conclusão científica negando sua eficácia para 
a Covid – valeu-se da fala de médicos e entidades normatizadoras, como Roberto Kalil 
e o Conselho Regional de Medicina do Amazonas. A hidroxicloroquina foi utilizada 
como forma de mitigar o medo e apresentada, na live de 9 de abril, como “uma chance, 
uma oportunidade”. 

O jornal opôs-se ao presidente, denunciando a falta de respaldo científico e a 
possibilidade de graves efeitos colaterais do referido medicamento, dialogando também 
com as postagens das redes sociais. A partir de abril, várias dessas postagens são 
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desmentidas: a que afirma a liberação da hidroxicloroquina pela agência reguladora dos 
EUA e a manutenção da pandemia por interesses econômicos e políticos (13.04); o 
vídeo que promove a água tônica como forma de prevenção e tratamento, por conter 
quinino – “Isso a Globo não mostra” (16.04); as denúncias de que governadores do Rio 
de Janeiro e São Paulo estariam recolhendo o “medicamento experimental” das farmácias 
(15.05; 21.05), enquanto países europeus o distribuíram gratuitamente (25.06). 

Esse temor conspiratório apurado no material sinaliza um deslocamento no regime de 
esperança em relação às diferentes possibilidades de proteção. As vacinas deixam de ser 
saudadas para serem acusadas de monitorar indivíduos por antenas 5G (28.05) e causar 
mortes, a pretexto de reações adversas em voluntários do ensaio clínico da Universidade 
de Oxford, cuja conexão com o imunizante foi desmentida. Desconfia-se dos interesses 
atribuídos ao capital internacional e dos procedimentos preconizados pelas autoridades 
sanitárias: o álcool em gel causa acidentes, por descuido ou uso excessivo; a máscara 
facial passa a ser fonte de autocontaminação e malefícios ao organismo: “Será que a 
OMS quer nos matar lentamente?” (05.05).

Outras mensagens com sentidos sociais dissonantes mantiveram a regularidade, des-
de fevereiro: as que prometem cura, tratamento e melhora da saúde pelo consumo de 
diversos alimentos, substâncias e procedimentos, como alho, limão, inhame, banhos 
e vapores. Boa parte dos que se engajam em sua divulgação apresentam-se como por-
tadores de esperança (“Boas notícias!”) e convocam a solidariedade para intensificar a 
divulgação (“Compartilhe, você pode estar salvando vidas nesse momento”). Além do 
reconhecimento da gravidade da pandemia, destacam-se ingredientes e hábitos do reper-
tório popular, reforçados por uma lógica de risco/benefício (“Tenta, mal não vai fazer”). 

DESTEMOR E RESIGNAÇÃO: O CANSAÇO DO EXTRAORDINÁRIO

A tensão na cobertura, elevada em março e abril, arrefeceu em maio, apesar dos 
registros oficiais de infecção e óbitos crescentes. No início de junho, quando as curvas 
ascendentes se aproximavam do platô que se desenharia, as capas passaram a discutir 
a flexibilização da quarentena, então em curso na Europa, e a dividir o espaço com 
outros temas. 

A mudança no perfil da doença e das mortes, com sua interiorização, disseminação 
para classes populares e grupos vulneráveis, refletiu-se no jornal. Duas chamadas 
de capa abordaram a preocupação com comunidades indígenas (12.06; 14.06), que 
apresentavam nesse momento taxa de mortalidade até 150% maior do que outras 
populações, como demonstrou a edição especial do boletim do Observatório Covid-19/
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Fiocruz, dedicada aos seis meses da pandemia. Outra mostrava as favelas (23.06) com 
as maiores taxas de letalidade do Rio, com dados da mesma publicação. No entanto, tais 
matérias foram pontuais, sugerindo um padrão inferior de indignação: os vulneráveis 
não despertaram atenção equivalente e obtiveram menor destaque que os registros 
internacionais acumulados, tema da manchete do dia 29. 

Os números indicaram a normalização de mortes e a saturação do estatuto 
extraordinário do início: jornalisticamente, 10 mil mortes, noticiadas numa capa toda 
dedicada a nomear as vítimas (10.05), tiveram mais valor do que 50 mil (21.06). 
Graficamente, a cobertura da Covid-19 deixou de ser “especial”, com a eliminação da 
tarja sob a qual o conteúdo vinha sendo reunido desde março. Em junho, as notícias 
sobre o coronavírus se incorporaram às editorias ordinariamente. Ao final da primeira 
semana desse mês, porém, alterações na divulgação dos dados relativos à doença 
pelo Ministério da Saúde reaqueceram a cobertura e trouxeram de volta incertezas 
sobre a confiabilidade das informações prestadas pelo Executivo federal. A estratégia 
governamental foi atacada pelos demais poderes e resultou em incomum alinhamento 
de veículos de comunicação para compilar os números da doença no país, advogando 
para si o lugar da fidedignidade, da transparência e da empatia. 

 Em paralelo, a “vida pós-pandemia” começou a ser projetada de forma mais assídua, 
porém ambígua. A expressão, mencionada desde março, alcançou em junho o maior 
número de ocorrências. O futuro foi descrito com desesperança pelas longínquas 
perspectivas de recuperação econômica e sanitária, em razão dos impactos sistêmicos 
e duradouros observados. Por outro lado, o jornal abriu espaço para o destemor dos 
voluntários nos testes de vacinas, numa expectativa cada vez mais concreta de proteção 
global. O mês terminou com uma imagem simbólica na capa: a desativação do hospital 
de campanha do Pacaembu, em São Paulo.

Na checagem do material das redes, também em queda, a esperança seguiu duas 
trilhas: a confiança nas receitas caseiras (03.06; 08.06; 24.06) e as comemorações pelo 
suposto controle do vírus em Israel (22.06), Itália (05.06), França (04.06) e Brasil (07.05; 
05.06; 23.06). A despeito da evolução epidemiológica ainda alarmante em junho, os 
sentidos circulantes em O Globo revelavam que a pandemia, como fato jornalístico, 
entrara em declínio.

VERDADES E EMOÇÕES EM DISPUTA: EM QUEM CONFIAR?

Duas premissas guiaram a análise da construção discursiva do medo e da confian-
ça sobre a Covid-19 no noticiário de O Globo e no material selecionado por Fato ou 
Fake. A primeira refere-se à contingência do reconhecimento do sofrimento, situando o 
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jornalismo e a ciência entre os protagonistas na construção do portfólio de riscos, suas 
causas, vítimas e responsáveis. A outra é o entrelaçamento da produção sociodiscursiva 
midiatizada com o acirramento das disputas políticas em torno da “verdade” na qual 
confiar.

Com esses parâmetros, destacamos escolhas e investimentos de O Globo na cons-
trução da pandemia como fato jornalístico extraordinário. Discutimos sua aliança com 
especialistas e instituições dos campos da ciência e da saúde, acionados como fonte e 
certificação de seu próprio posicionamento em oposição à condução política de gover-
nantes, principalmente Bolsonaro e apoiadores, empenhados na negação das evidências 
científicas que sustentavam as medidas de enfrentamento. Essa posição alimentou o 
destaque de outro elemento desse portfólio: a proliferação de informações falsas, incor-
retas e descontextualizadas, deliberadamente ou não, mobilizou o jornal e o serviço de 
checagem. Diante da polarização, o jornalismo profissional, majoritariamente, reafirmou 
o valor da comprovação objetiva, factual, diferenciando-se de textos que circulavam nas 
redes sociais. 

Se tal comprovação foi e é de extrema importância diante do grave cenário, isso 
não deve nos levar a considerar o jornal um enunciador neutro e desinteressado. 
Naturalizar a objetividade jornalística, reivindicada como marca distintiva de sua prática 
discursiva, obscurece o reconhecimento de que o jornal sempre foi – e na pandemia 
isso se acirrou – um espaço de emoções política e moralmente orientado. A distinção 
desejada, que leva a classificar os demais espaços e discursos como inverídicos e não 
confiáveis, torna menos nítido o quanto determinados valores explícitos nas redes 
sociais podem estar presentes também no texto jornalístico. 

Dois aspectos dimensionam a importância dessa questão: o Sistema Único de Saúde 
(SUS), objeto de debate público como saída para a crise, pouco foi tematizado, ressalvados 
os espaços opinativos e a fala do ministro Mandetta sobre seu papel decisivo para o 
achatamento da curva. Essa invisibilidade se soma à ênfase, ao longo dos anos, na 
associação do SUS e instituições públicas com ineficiência, desperdício de verbas 
e corrupção. Na pandemia, ao invés do SUS, mereceram destaque suas instituições, 
principalmente as científicas como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), enfraquecendo 
a vinculação ao sistema público e às políticas baseadas no direito à saúde. Também as 
populações vulneráveis permaneceram à margem: a despeito de serem mais atingidos 
pela pandemia, grupos e etnias periféricos não tiveram a mesma atenção que os estratos 
sociais aos quais o jornal se endereça. 

 Para não naturalizar a vinculação da produção jornalística à verdade e ao necessário 
trabalho de apuração, é importante incluí-la na agenda de pesquisa sobre a pandemia, 
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permitindo compreender de forma mais acurada proximidades e distâncias entre jorna-
lismo e fake news, bem como a circularidade de seus enunciados. Isso implica discutir 
os espaços mais suscetíveis à instalação da dúvida na esfera pública. Antes das redes, 
o próprio jornalismo já foi um deles. Esses papéis, no entanto, não são fixos. Jornais 
e redes propõem sentidos e emoções que têm apelo e obedecem a múltiplas lógicas, 
intencionalmente ou não. A desinformação, por sua ressonância e potencial de afeta-
ção, é vetor de medo, ódio, indignação, mas também de esperança, ainda que falseada. 
Colocar sob análise tais sentidos e afetos, indo além da classificação como mentira ou 
verdade, é um passo importante para políticas e estratégias públicas de comunicação 
que se pautam na busca de efetivo diálogo com os segmentos que ampliam a capilari-
dade desses discursos.
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