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Não estamos na Idade Média e já não vemos a doença 
como castigo divino. Mas, perante a calamidade, surgem 

“memórias arcaicas” e uma necessidade de encontrar 
uma explicação que dê sentido ao vírus e um sentido à 

vida depois dele. Ouvimos Älósofos, pensadores, 
criadores. Como pensar neste tempo de “suspensão 
involuntária da vida”que nos impôe o coronavírus?

Alexandra Prado Coelho

O
lhamos pela janela para as ruas quase desertas, 
desviamo-nos dos outros na rua como se fossem 
uma bomba prestes a explodir, cruzamo-nos, 
durante os breves minutos que entramos na 
mercearia, com seres de luvas e máscaras na 
cara, como se fossem cirurgiões que tivessem 

interrompido uma operação para virem comprar cebo-
las. Sentimos que estamos num filme que vimos vezes 
sem conta no cinema e que de repente se tornou reali-
dade. Atónitos e meio anestesiados, não conseguimos 
processar toda a informação. Em poucos dias, a pande-
mia do coronavírus tomou conta das nossas vidas.  

Perante uma praga, uma pandemia, um qualquer fe-
nómeno da natureza que escapa ao nosso controlo e à 
nossa compreensão, tentamos encontrar uma explica-
ção. Queremos acreditar que nada acontece arbitraria-
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mente e que há, no meio de tudo isto, uma lição a apren-
der, um ensinamento moral a interiorizar. Existe, possi-
velmente, um fundo religioso nesta forma de olhar a 
realidade. Ou talvez exista apenas algo de intrinseca-
mente humano.  

“A verdade é que uma guerra constante, interminável 
e imprevisível entre humanos e vírus, que se desenrola 
num estado de indiferença moral, pelo menos da parte 
do vírus, é, de certa forma, profundamente contrain-
tuitiva”, escreve Adam Gopnik num texto publicado na 
The New Yorker, intitulado “O coronavírus e porque é 
que os humanos sentem a necessidade de moralizar as 
epidemias”.  

Foi assim no século XIV, durante a Peste Negra, lembra 
o ensaísta norte-americano. O facto de “não se ver a 
causa, por ela ser demasiado pequena” tornava-a mais 
assustadora. Havia um mal invisível que era transportado 
pelos ratos e pelas moscas, mas nas mentes apavoradas 
dos nossos antepassados “a podridão tinha que vir do 
interior”, era “um julgamento de Deus, ou, talvez, um 
veneno dos judeus” — sinal da constante renovação dos 
sentimentos de antissemitismo que, como um vírus, 
adormecem, sem nunca realmente desaparecerem.  

Não estamos na Idade Média, o vírus não se propaga 
pelos ratos, mas a nossa necessidade de encontrar uma 
resposta que vá para além da simples coincidência de 
factores permanece. Estamos há demasiado tempo a 
tratar mal o planeta, lembram uns. Afastámo-nos da na-
tureza e isso tem um preço, reforçam outros. Uma culpa 
larvar ganha raízes mais fundas dentro de nós.  

“As convicções religiosas, assim como uma parte muito 
significativa das nossas tradições literárias nascem dessa 
tentativa de dar sentido àquilo que é um evento natural, 
cósmico, cosmogónico, àquilo que a natureza e a Histó-
ria trazem de inesperado à vida das pessoas”, explica o 
padre jesuíta Francisco Mota, director-geral do centro 
cultural Brotéria, que recentemente se instalou no Bairro 
Alto, em Lisboa.  

“Nesse sentido, a resposta ao surgimento desta pan-
demia não é uma viragem”, afirma. “Usar uma justifica-
ção como as alterações climáticas ou a proliferação de 
notícias falsas nas redes sociais é só a versão moderna 
de tentar suavizar o fogo, a tempestade, a derrota na 
guerra.” 

Quando colocamos a questão a Paulo Pires do Vale, o 
professor, ensaísta e curador de arte fala de uma “me-
mória arcaica que vem ao de cima de temores que pen-
sávamos esquecidos e enterrados”, e lembra-se imedia-
tamente de um livro, A Doença como Metáfora, de Susan 
Sontag.  

A tuberculose e o cancro, escreve Sontag (que mais 
tarde acrescenta a esta análise a sida), foram “intensa-
mente e de modo similar sobrecarregadas com orna-
mentos da metáfora”. Olhámos para elas como “um mal 
não compreendido numa era em que a premissa básica 
da medicina é a de que todas as doenças podem ser 
curadas”. 

São doenças, continua a ensaísta, que despertam “ti-
pos de pavor inteiramente obsoletos” e por isso são mui-
tas vezes tidas como “moralmente, senão literal-

O VÍRUS
é o espelho de todos  
os nossos medos

Sentimos que estamos num filme que vimos vezes sem conta no cinema e que de repente se tornou realidade
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mente, contagiosas”, mesmo quando de facto não 
o são, como no caso do cancro. “O contacto com uma 
pessoa acometida por doença tida como de misteriosa 
malignidade afigura-se inevitavelmente como uma trans-
gressão ou, pior, como a violação de um tabu.” 

É preciso, defende Pires do Vale, “resistir a antropo-
morfizar o vírus, resistir à metaforização da doença, o 
que leva a enquadrá-la como uma espécie de castigo ou 
como manifestação interna psicossomática, uma culpa 
interna, do outro, ou nossa enquanto sociedade”.  

Isto passa, nos dias de hoje, pelo tal sentimento de 
culpa ligado a questões como a globalização ou as alte-
rações climáticas ou, em alternativa, pelo olhar a doença 
como algo vindo do outro. Curiosamente, lembra o cu-
rador, a sífilis teve inúmeros nomes, sempre “do outro” 
— os ingleses chamavam-lhe “varíola francesa”, os fran-
ceses chamavam-lhe “mal germânico”, os florentinos, 
“mal de Nápoles” e os japoneses, “doença chinesa”. Daí 
que uma das preocupações no início da actual epidemia 
de covid-19 tenha sido “não lhe dar um nome ligado a 
um país” ou zona do mundo, como aconteceu antes com 
a “gripe asiática”.  

É, portanto, preciso resistir à metaforização mesmo 
que ela assuma aspectos positivos. A tuberculose é um 
exemplo interessante. “Foi vista e metaforizada como 

doença romântica, ligada à melancolia, a alguém que 
tinha um interesse, uma paixão que o consumia.” Acre-
ditava-se que era uma condição que “densificava a sen-
sibilidade”. 

Desta visão nasceu toda uma iconografia. “A imagem 
da pessoa tísica passou a ser a desejada e a bela”, e os 
lugares da doença — basta pensarmos em A Montanha 
Mágica, com a tuberculose, mas também em A Morte em 
Veneza, com a cólera, ambos romances de Thomas Mann 
— tornam-se “sítios exóticos, um isolamento para as al-
mas criativas”.  

E nisto, redescobre-se o corpo. “Uma situação como 
esta mostra-nos que a cabeça não é tudo, somos corpo”, 
diz Pires do Vale. “Padecer tem a mesma raiz que a pa-
lavra paixão, a paixão é padecer a influência do outro, a 
seta é um ataque que vem de fora”. Ao mesmo tempo, 
somos, nós próprios, o nosso corpo, a ameaça. “Temos 
a consciência de que podemos ser mortíferos, assassinos 
involuntários.” 

Face ao medo que tudo isto provoca, surge outra ne-
cessidade: a de dar uma imagem ao “inimigo” (e aqui 
aparece a metáfora da guerra), um rosto ao vírus. Então, 
“agigantamo-lo” por trás do apresentador do telejornal 
da noite, “pintamo-lo de vermelho, associando-o ao san-
gue”. E, acrescenta o padre Francisco Mota, nomeamo-

lo para o podermos enfrentar melhor. “O nome e a ima-
gem representam posse, propriedade, dizem que tenho 
autoridade sobre o que represento ou nomeio.” 

Adrian Currie, filósofo que estuda o “risco existencial” 
(actualmente leitor na Universidade de Exeter, no Reino 
Unido, mas ainda com ligação à sua actividade anterior 
no Centro para o Estudo do Risco Existencial, da Univer-
sidade de Cambridge) é alguém habituado a reflectir 
sobre o que pode ser uma ameaça à sobrevivência da 
humanidade e do planeta. “Quando pensamos em riscos 
existenciais estamos a falar em ameaças que podem di-
zimar ou fazer retroceder a nossa espécie”, explica. 
“Ameaças que nos façam desaparecer da face do planeta 
ou nos levem a viver como na Idade da Pedra.”  

As pandemias não encaixam exactamente nesta des-
crição, embora possamos vê-las como “um contributo 
para o risco existencial”. O mais preocupante neste con-
texto, segundo Currie, serão as pandemias intencionais, 
os vírus criados em laboratório. Ou, num cenário de fic-
ção científica, a ideia de “um vírus tão poderoso que as 
nossas respostas imunitárias não seriam suficientes para 
o enfrentar”, o que nunca aconteceu na História.  

Mas, sublinha, do seu ponto de vista, “os riscos exis-
tenciais não estão ligados tanto a estes acontecimentos 
singulares, mas sim à nossa resiliência sistémica como 
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Queremos acreditar que nada acontece arbitrariamente e que há, no meio de tudo isto, uma lição a aprender, um ensinamento moral a interiorizar. Existe, 
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espécie humana”. Um exemplo disso são os sistemas de 
saúde. “No mundo ocidental são sistemas que não estão 
desenhados para enfrentar, digamos de dez em dez anos, 
uma pandemia como esta. Não é como desenhar, por 
exemplo, uma barragem, que fica preparada para en-
frentar cheias excepcionais que possam ocorrer de dez 
em dez anos”. Por isso, conclui, “seria um erro olhar 
para esta pandemia como uma ameaça que levaria ao 
fim do mundo, como num filme-catástrofe. O que ela nos 
pode mostrar é como alguns sistemas que suportam a 
nossa civilização são tão pouco resilientes.” 

Pode-se colocar a questão de uma forma simples: 
“Pensamos na saúde como propriedade do indivíduo ou 
propriedade das populações, da comunidade? Somos 
muitas vezes encorajados a pensar na saúde como uma 
escolha pessoal ou um azar pessoal. Escolho ir para o 
ginásio para ficar mais forte e mais saudável, outras pes-
soas podem não o fazer. Mas quando enfrentamos uma 
pandemia percebemos que não é assim que a saúde fun-
ciona. É um fenómeno que afecta toda a comunidade. 
Se pensarmos que fazemos parte de um sistema em que 
cada um está dependente do outro de formas variáveis, 
isso leva-nos a encarar a saúde a um nível mais comuni-
tário e menos individualista.” 

É também nos sistemas de saúde que a realizadora 

portuguesa Graça Castanheira — que fez no ano passado 
um ciclo de entrevistas sobre o futuro intitulado Imagine 
2084, no CCB — pensa em primeiro lugar. “Sou uma op-
timista por natureza e acredito que depois disto as polí-
ticas públicas relativamente à saúde vão ter que mudar, 
é preciso ter seguros e outros serviços e acesso a eles. Os 
planos têm que ser repensados e isso é interessante. [A 
pandemia] funciona como um revelador daquilo que 
teremos que reparar a seguir.” 

Independentemente das metáforas, das crenças ou das 
projecções que foram feitas sobre cada peste ou pandemia 
do passado, muitos destes eventos acabaram por mudar 
o mundo. O que existia antes da pandemia deu lugar a 
outra coisa. E foram essas mudanças que interessaram a 
Frank M. Snowden, professor de História da Medicina na 
Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e autor de Epi-
demics and Society: From Black Death to the Present.  

Ao longo da História, as epidemias obrigaram os huma-
nos a enfrentar as grandes questões da vida e da morte, 
do nosso lugar no mundo e da nossa relação uns com os 
outros, como espécie, e com o planeta. “As epidemias são 
uma categoria de doenças que parecem surgir como um 
espelho no qual os humanos projectam a sua verdadeira 
imagem”, diz à The New Yorker. “Reflectem também a 
nossa relação com o ambiente — o ambiente construído, 

que criamos, e o ambiente natural, que responde. Mos-
tram a relação moral que temos uns em relação aos outros 
como pessoas, e estamos a ver isso hoje.” 

A peste negra (ou bubónica) que arrasou a Europa no 
século XIV tendo morto pelo menos um terço da popu-
lação do continente (o número total de mortes no mundo 
é estimado entre 75 e 200 milhões de pessoas) “teve um 
enorme efeito no desencadear da revolução industrial, 
e na escravatura e servidão”, lembra o investigador. Já a 
partir do século XV, os europeus introduziram nas Amé-
ricas doenças como a varíola que se calcula que terão 
morto 20 milhões de pessoas — ou seja, cerca de 90% da 
população indígena  

As questões sociais atravessam, muitas vezes de forma 
profunda, estes momentos. Frank Snowden lembra que 
“quando Napoleão enviou a grande armada para restau-
rar a escravatura no Haiti, a rebelião de escravos foi bem 
sucedida porque os escravos de África tinham imunidade 
que os europeus brancos que faziam parte do exército 
de Napoleão não tinham”.  

Curiosamente, na actual pandemia de covid-19, a ques-
tão das crescentes desigualdades sociais também surgiu 
em pano de fundo, com alguns artigos da imprensa a re-
velar como os mais ricos estariam a viajar nos seus aviões 
privados e a refugiar-se nos seus bunkers isolados do 

Estamos há demasiado tempo a tratar mal o planeta, lembram uns. Afastámo-nos da natureza e isso tem um preço, reforçam outros. Uma culpa larvar 
ganha raízes mais fundas dentro de nós
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mundo — a ideia de que o dinheiro poderia comprar 
uma (ilusão de) protecção, quando o vírus, se faz alguma 
descriminação, é por idade e não por estatuto social, ao 
matar sobretudo os mais velhos ou de saúde frágil. 

No entanto, respondendo à tal necessidade humana 
de retirar uma lição positiva de acontecimentos trágicos, 
são muitas as vozes que se têm ouvido a lembrar que este 
é o momento para olharmos para nós como uma comu-
nidade num mundo global — e globalmente afectado por 
uma mesma ameaça. Este é, diz Frédéric Neyrat, filósofo 
francês que ensina na Universidade de Wisconsin-Madi-
son, o momento de “reinventar o comum, reinventar o 
significado de comunidade”. 

Encontramo-nos, segundo Neyrat, perante a maior 
evidência da globalização e, por isso, a actual situação é 
o sonho e o pesadelo dos nacionalistas e dos populistas. 
Por todo o lado, vão-se erguendo muros e barreiras na 
esperança de que, deixando de fora os outros, deixemos 
de fora também a doença. “Muitos países estão a fechar 
as fronteiras e isso é a fantasia da soberania. Espero que 
as populações vejam a globalização como algo de peri-

“Os riscos existenciais não 
estão ligados tanto a estes 
acontecimentos singulares, 
mas sim à nossa resiliência 
sistémica como espécie 
humana” 
 
ADRIAN CURRIE

“Sou uma optimista por 
natureza e acredito que depois 
disto as políticas públicas 
relativamente à saúde vão ter 
que mudar, é preciso ter 
seguros e outros serviços e 
acesso a eles” 
 
GRAÇA CASTANHEIRA

“Usar uma justificação como 
as alterações climáticas ou a 
proliferação de notícias falsas 
nas redes sociais é só a 
versão moderna de tentar 
suavizar o fogo, a tempestade, 
a derrota na guerra” 
 
FRANCISCO MOTA, DIRECTOR-GERAL  
DO CENTRO CULTURAL BROTÉRIA

É preciso, “resistir à metaforização da doença, o que leva  
a enquadrá-la como uma espécie de castigo ou como 
manifestação interna psicossomática, uma culpa interna,  
do outro, ou nossa enquanto sociedade” PAULO PIRES DO VALE

goso, mas percebam que o oposto da globalização pode 
ser também algo terrível.” 

A globalização “destruiu todas as defesas e separa-
ções”, entre humanos, e entre os humanos e o mundo. 
“É por haver uma interconexão absoluta que o vírus 
pode espalhar-se por todo o lado”. E isso pode ser assus-
tador. Mas, prossegue numa conversa por Skype, “outro 
pesadelo é a proliferação das fronteiras, a ideia de que 
para nos protegermos temos que interromper todas as 
relações, numa espécie de híper-individualismo”. 

Daí, a tal oportunidade de pensar “algo de novo” que 
possa situar-se a meio caminho entre estes dois modelos, 
o global e o local. “Um dos problemas do global é que é 
algo que vem de cima, uma superestrutura económica 
que impõe um certo número de comportamentos, um 
certo tipo de consumo. O que eu gostaria de promover 
é algo que vem do próprio planeta, que vem de baixo, 
algo que possa produzir um sentido de pertença”, por-
que partilhamos o lugar onde vivemos.  

Graça Castanheira acredita que a pandemia “vai ensi-
nar-nos imenso sobre o que é estar em contacto”. No 
mundo do trabalho, “os paradigmas já estão a mudar, o 
trabalho fixo, a ideia de fazer a mesma coisa a vida toda, 
são conceitos que estão a desaparecer”, e se o trabalho 
a partir de casa começava a desenvolver-se como uma 
possibilidade, a partir de agora isso irá desenhar-se mais 
profundamente. E se essa dissolução dos espaços de 
trabalho onde nos encontramos significar maior afasta-
mento entre as pessoas? “Numa mudança de paradigma 
há sempre ajustamentos, o que se perde num primeiro 
momento pode ser reposto mais tarde. É preciso inven-
tar novos sistemas e encontrar soluções mais inteligen-
tes.” Defende também novas formas de nos alimentar-
mos, deixando de comer carne de animais de produção 
industrial, “com sistemas imunitários muito frágeis, que 

não pastam, não procriam; há uma falta de saúde gene-
ralizada que se repercute na alimentação humana”. 
Apesar disso, “o facto de estarmos todos a comunicar, 
de a comunidade científica partilhar informação” e de a 
inteligência artificial poder ser uma ferramenta de ajuda 
nesse campo, são boas notícias. E sublinha que, perante 
um relatório da ONU “que nos dá 12 anos para mudarmos 
de paradigma”, é fundamental vermos a crise como uma 
“oportunidade para repensar os sistemas e a nossa rela-
ção predatória com a Natureza”.  

Nos jornais, nas redes sociais e em todas as platafor-
mas que nos mantêm em contacto apesar de fechados 
nas nossas casas, multiplicam-se os textos, as análises, 
os pontos de vista sobre algo que nunca tínhamos visto 
antes. As imagens de um mundo transformado em filme 
de ficção científica entram no nosso espaço de quaren-
tena, invadem a nossa ilusão de segurança, as notícias 
do aumento do mundo de infectados e de mortos tornam 
as nossas obsessivas lavagens de mãos e os nossos frascos 
de gel algo de absurdo. Trava-se uma guerra lavando as 
mãos?, interrogamo-nos.  

Parece haver uma distância incompreensível entre a 
força da ameaça invisível que enfrentamos e as armas 
de que dispomos. Onde estão os tanques, os soldados, 
as armas nucleares, os robôs assassinos, os extraterres-
tres largando baba por onde passam e rebentando pare-
des para invadir as nossas casas? Para esses, sim, o ci-
nema tinha-nos preparado. Havia sempre heróis com 
um plano. Havia sempre outro planeta para onde fugir. 
Havia sempre uma bala de prata para nos salvar.  

Ninguém vê o coronavírus como forma de o planeta 
nos encaminhar para a direcção certa. Mas nós, homens 
e mulheres do século XXI, acreditamos ter a maturidade 
suficiente para, mesmo sabendo que a doença não é uma 
metáfora, fazer dela uma oportunidade. O confronto 
com a pandemia vai-nos a ajudar a perceber que “não 
dominamos tudo, não controlamos tudo, o Homem não 
é a medida de todas as coisas, e isso assusta”, afirma 
Pires do Vale. Por essa razão, concorda Neyrat, é preciso 
“repensar o Antropoceno”, essa nova época geológica, 
identificada por alguns cientistas, em que vivemos e na 
qual a actividade humana está a alterar de forma negativa 
os fluxos da vida no planeta.  

“O vírus está a permitir-nos medir a nossa actividade. 
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“Por causa do vírus, está a 
lançar-se menos CO2 na 
atmosfera, há menos aviões, é 
um fenómeno que revela o 
nosso impacto. Talvez isto nos 
ajude a pensar o Antropoceno 
e como interrompê-lo”  
 
FRÉDÉRIC NEYRAT

Por causa dele, está a lançar-se menos CO2 na atmosfera, 
há menos aviões, é um fenómeno que, pela interrupção 
de várias actividades, revela o nosso impacto. Talvez isto 
nos ajude a pensar o Antropoceno e como interrompê-
lo”, admite o filósofo francês.  

Um dos problemas da nossa imaginação, considera 
Adrian Currie, o analista de riscos existenciais, é termos 
na cabeça “um conjunto de imagens de como o mundo 
pode acabar ou de como será a extinção da humanidade” 
que é limitado e muito alimentado por filmes-catástrofe 
— “um míssil que atinge a Terra, um super vulcão que 
explode, um qualquer evento apocalíptico”. Mas, “se 
estamos preocupados em preservar o bem-estar da hu-
manidade e do planeta no futuro”, estas imagens são 
insuficientes. Não tem dúvidas de que há muitas coisas 
em que devíamos estar a pensar — e essas coisas são, “a 
curto prazo, as alterações climáticas e a proliferação das 
armas nucleares, e, a médio prazo, as desigualdades 
sociais e a distribuição económica, assim como as rápi-
das mudanças tecnológicas”.  

Todas elas “reduzem a resiliência dos nossos sistemas” 
e teremos que as enfrentar se estamos preocupados com 
a extinção da humanidade”. E, acrescenta, nem é muito 
caro. “Não precisamos de aceleradores de partículas 
para estudar riscos existenciais.” 

A angústia e a ansiedade estão aí, mas o olhar cristão 
é sempre o da esperança, lembra o padre Francisco 
Mota. “Há uma confiança que deus, criador de todas as 
coisas, não pode deixar de as criar para o bem. Tudo o 
que possa contrariar isso é visto como uma passagem 
temporária e não definitiva”. Mas este olhar de esperança 
sobre a realidade “só é possível para quem não parte 
esperando que o mundo seja perfeito e para quem não 
desconfie da imperfeição como se ela não pudesse ser o 
ponto de partida das coisas”.  

“Temos que olhar para a doença como doença”, rei-
tera Paulo Pires do Vale, “mas esta suspensão involun-
tária da vida pode ser útil. Isso e o ousar pensar — aquilo 
que qualquer filósofo desejaria que a sua comunidade 
fizesse. Se este momento pode servir para alguma coisa, 
é isso: questionarmos o que vivemos sem questionar. É 
o mais básico da filosofia: o aprender a viver e o aprender 
a morrer. Porque é na relação com a morte que nos cons-
tituímos enquanto indivíduos.” 
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