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 Prólogo

Bruno Reis
Universidade Autónoma de Lisboa

NIP-C@M
OBSERVARE

DOI: https://doi.org/10.26619/978-972-8191-54-2.01

Em memória de Leopoldo Amado1

Empestados
No arrastar desta “experiência dos limites”, como agudamente 

observou o António Guerreiro2, vamos esgotando todos os 
superlativos para a incerteza. Somos assim confrontados com 
o princípio da realidade intraduzível. Procuramos leituras para 
o desconcerto “do que nos haveria de acontecer” em léxicos de 
outros tempos e lugares pandémicos. Fraco consolo nos devolve 
o exercício da História. Fraco saber registamos do pavor de outras 
memórias. Somente vislumbramos a mesmíssima perplexidade 
repetida no gerar de cada vírus. Um tempo morto que se traduz 
na amputação visceral da vida; a supressão efectiva do outro e a 
subtração do quotidiano como destino de pertença. Observamos 
um corpo social moribundo, desmembrado, mutilado pelo 

1 Recordarei sempre com enorme estima o “chefe”, o historiador e o amigo.  Foi 
com ele que iniciei a minha carreira académica. Como presidente do Departamento 
Ciências Humanas da Universidade de Cabo Verde endereçou-me convite para rumar 
ao maravilhoso arquipélago africano. Nunca poderei esquecer a confiança depositada 
em mim, então um recém doutorado com muita vontade e sem nenhuma experiência 
académica. Viu em mim competências que eu próprio desconhecia e entregou-
me a Coordenação das Ciências Sociais da UNI-CV, presenteando-me com uma das 
experiências mais gratificante da minha existência; pelo desafio, pelas pessoas incríveis 
com que tive o privilégio de trabalhar. E se não bastasse, foi com ele que aprendi a olhar 
de forma desempoeirada para o fenómeno colonial e pós-colonial.
2 Ípsilon, de 22 de Janeiro de 2021.

 https://doi.org/10.26619/978-972-8191-54-2.01 
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corte da experiência social inteira. O outro mascarado é um  
eu desfigurado que se nos faz estranho, que comporta consigo 
a génese de um eminente perigo. O distanciamento social 
agudiza uma vida de si já permeada de mediações, ausentando-
nos radicalmente do cara a cara, dos desejos e tensões, das 
expectativas em partilha. Deixamos de dispor da nossa vontade. 
A remediação possível constrói uma sociedade "zoombificada". 
Somos parcelas de um ecrã onde vemos reduzidas as nossas 
experiências de sentido. Os trânsitos plurais que constituem os 
nossos quotidianos são agora vividos na tela. Os mundos que 
habitamos, da família, do trabalho, do descanso/lazer estão 
agora intrinsecamente ligados. Retomamos o sentido medieval 
do espaço, habitamos em simultâneo distintos papéis, distintas 
disposições sociais. O eu continuum comprimido no mesmo 
habitat e em loop; o tempo que se faz plano (segunda que 
podia ser quarta e terça podendo ser domingo) onde os dias 
se sucedem em decalque. Um tempo desvitalizado. Mas da 
excepção se faz regra. Cuidadores e pobres são precarizados na 
sua própria condição, de não poderem colocar a sua vida em 
pousio. A hiperactividade forçada destes colectivos permitiu 
o #fique em casa e o #vai ficar tudo bem da massa recolhida 
nos direitos. Para os das margens somente sobraram deveres, 
o dever de manter o sistema em funcionamento, sem temor 
e tremor. Para os demais, o tempo lento que os consome. 
A existência já não é o resultado daquilo que fazemos, mas 
o drama daquilo que deixamos de fazer. Todas as vontades 
resumidas em possibilidade ínfimas. A vida que se agudiza num 
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tempo sem sentido, do medo tenebroso e da ideia permanente 
de estarmos por um fio. Uma angústia depredadora que pulula 
em cada canto. Nas notícias (estatisticamente reiterativas da 
morte), no briefing diário da DGS, nas conversas possíveis, nos 
pensamentos, nos “sonhos”, na ausência de futuro, na nostalgia 
do tempo de antes. Na sensação de um momento que parece 
nunca mais ter fim. A vida adiada que se ergue como experiência 
paralisante; da economia aos afectos. Num tempo que tudo 
muda e nos vai mudando. 

É sobre isto de que falamos neste livro. Ensaiamos uma 
tentativa de entendimento, e não pode ser mais que uma 
tentativa, de um acontecimento que ainda se encontra num 
trânsito que parece perpétuo. Olhamos para os estados de 
ânimo e para os nossos humores, individuais e colectivos. 
Pomos sentido nas reelaborações que o vírus desencadeia; na 
política, na economia, nas relações internacionais, no espaço 
público, nas aprendizagens e nos saberes formais e informais. 
Nada parece ficar imune a esta infecção, formulemos, pois, as 
leituras possíveis de um mundo de incertezas. 

Leituras estás que somente foram possíveis graças ao empenho 
paciente dos autores aqui reunidos e das nossas incansáveis 
editoras, Madalena Romão Mira e Raquel Medina Cabeças. O 
meu muitíssimo obrigado.

Dafundo, 26 de Janeiro de 2021

9
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“Eles é que começaram com a parvoíce do Covid, 
por isso têm culpa das pessoas morrerem”  

A pandemia da Covid-19 em Portugal e a contínua 
discriminação e associação do vírus  

à população chinesa1

"They started with Covid's stupidity,  
so it's their fault people die" 

The Covid-19 pandemic in Portugal and the continued 
discrimination and association of the virus  

to the Chinese population

Ana Daniela da Silva Guerreiro
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Introdução1

No final de dezembro de 2019 a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) foi informada pelas autoridades chinesas sobre a 
existência de um vírus desconhecido, que tinha surgido na cidade 
de Wuhan e que estava a causar graves infeções respiratórias. 
Até essa data já tinha infetado 44 pessoas, 11 em estado grave e 
33 em estado estável, mas sem óbitos registados (Paiva, 2020).

Os primeiros infetados eram trabalhadores num mercado onde 
se vendem e consomem animais exóticos (Bittencourt, 2020; Ali, 
2020) como cobras, raposas, morcegos e ratos, o que fez com 
que as autoridades de saúde chinesas ficassem apreensivas e 
o mandassem fechar (Novak, 2020), uma vez que esses locais, 
devido à inexistência de condições de higiene, são propícios ao 
desenvolvimento de doenças e à sua transmissão de hospedeiro 
em hospedeiro (Fonseca, 2020). 

No início de janeiro surgem as primeiras mortes. O crescimento 
do número de infetados e de mortos dispara em todo o território 
chinês marcando um total de 3287 mortos e 82.432 infetados2. 
Após a análise das amostras recolhidas nos pacientes infetados, 
as autoridades de saúde chinesas concluíram que a infeção era 
provocada por um novo coronavírus, cujos sintomas vão desde 

1 Este trabalho foi originalmente apresentado na unidade curricular de Corpo e 
Sociedade: perspetivas da Antropologia, lecionada pelas Investigadoras Chiara Pussetti 
e Cristiana Bastos. Agradeço desde já o encorajamento e a oportunidade de publicá-lo 
neste volume. 
2 Visão Saúde, 26 de março de 2020, “Covid-19 estudo revela que pangolins são 
portadores de coronavírus”.



12

tosse seca, febre alta, falta de ar, até à síndrome respiratória 
aguda conhecida como SARS3. Segundo as autoridades de saúde 
o vírus, temporariamente nomeado de 2019-nCov4, teria sido 
contraído através do consumo de um animal infetado, sendo que 
posteriores investigações demonstraram que o vírus encontrado 
nos pacientes possuía alta similaridade genómica (96%) com um 
vírus obtido de um morcego. 

Com este resultado, a OMS divulgou rapidamente a situação a 
nível internacional, recomendou à China a tomada de medidas 
de higiene para evitar a transmissão do novo coronavírus e pediu 
aos outros países para permanecerem atentos ao surgimento de 
casos. No entanto, devido ao número limitado de ocorrências no 
exterior e às tentativas de contenção do vírus na China, não foi 
declarada emergência de saúde internacional (Ali, 2020; Paiva, 
2020).

A situação alterou-se quando o vírus se começou a disseminar 
por toda a Europa, devido à demora na adoção de medidas de 
contenção por parte de alguns países como Itália e Espanha, 
passando esta a ser o seu novo epicentro (Raffaetà, 2020; 
Bittencourt, 2020). Assim, a 30 de janeiro de 2020 a OMS  
declarou emergência de saúde global e a 11 de março pandemia 
(Manderson & Levine, 2020).

3 BBC News, 13 de janeiro de 2020, “Novo vírus que causa doença pulmonar misteriosa 
gera temor na china, mas não há motivo para preocupação”.
4 Expresso, 24 de janeiro de 2020, “As cobras podem estar na origem do coronavírus? 
Investigadores dizem que sim”.
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O facto de o processo de atribuição de um nome oficial para o 
novo coronavírus ter sido moroso fez com que alguns políticos, 
como Donald Trump, afirmassem nos meios de comunicação que 
este era o “vírus chinês”5, criando uma onda de discriminação 
e medo pela população chinesa (Bastos, 2020). Mais tarde, o 
Comité Internacional de Taxonomia de Vírus veio resolver esta 
situação designando o vírus de SARS-CoV-26, mais conhecido 
como Covid-19. 

Como ocorre em muitas epidemias, procuram-se culpados 
(Bittencourt, 2020): da peste medieval foram os judeus, da sida 
os homossexuais, da influenza os espanhóis e agora da Covid-19 
os chineses, devido aos seus hábitos alimentares (Perrota, 2020). 

Com este ensaio procuro argumentar que o discurso existente 
no século XIX, na sociedade americana, sobre a associação de 
epidemias a estrangeiros e a necessidade de impedir a sua 
entrada no país é observável nos dias de hoje, devido à contínua 
associação da Covid-19 aos chineses e à sua culpabilização pela 
atual pandemia. Este argumento parte da análise dos discursos  
acerca da pandemia por parte de algumas pessoas, cuja 
identidade será anonimizada neste ensaio, aos quais tive acesso 
privilegiado durante o tempo de confinamento. 

5 Observador, 17 de março de 2020, “Covid-19. China “indignada” com Trump após 
referência ao vírus chinês no Twitter”.
6 BBC News, 11 de março de 2020, “Porque o coronavírus agora se chama Covid-19 e 
como esses nomes são criados”.
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A associação de vírus a populações migrantes:  
o SARS-CoV-2 e as teorias da sua origem e transmis-
são à espécie humana

Ao longo dos anos os indivíduos têm excluído e discriminado 
os estrangeiros, devido à perceção que têm da sua perigosidade 
para a economia e para a saúde pública (Markel & Stern, 2002). 
Os migrantes eram e são considerados potenciais transmissores 
de doenças contagiosas como a cólera, a sida, o tifo (Markel 
& Stern, 2002; Bastos, 2009) e a mais recente, a Covid-19 
(Bittencourt, 2020; Perrota, 2020). 

Alguns estudos demonstraram que a associação de vírus aos 
estrangeiros já vem, no caso da sociedade americana, desde 
o século XIX, época em que chegaram às suas fronteiras mais 
de 25 milhões de migrantes (Markel, 1999; Markel & Stern, 
2002).  O facto de a maioria dos migrantes chegar aos Estados 
Unidos através de barcos que não tinham condições sanitárias 
mínimas, colocou os americanos em estado de apreensão, 
com a possibilidade de poderem contrair doenças infeciosas, 
tornando-os numa ameaça à saúde pública e aos cofres da 
nação. 

Com o objetivo de salvaguardar a saúde da nação e diminuir 
os encargos económicos com migrantes (Markel & Stern, 
2002), a sociedade americana colocou equipas médicas nas 
fronteiras para examinar, desinfetar e pôr em quarentena os 
possíveis doentes, excluir e impedir a entrada dos que tivessem 
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doenças contagiosas, mentais, baixo status económico, registos 
criminais, determinadas nacionalidades ou cor de pele, e 
também prostitutas ou homossexuais (Fairchild & Tynan, 1994; 
Markel & Stern, 1999). 

A categorização dos migrantes como portadores de doenças, 
serviu então como um meio de restringir a migração de 
populações indesejáveis, sendo que essas eram sujeitas a 
exames médicos mais rigorosos, dos quais muitas vezes saiam 
traumatizadas (Markel & Stern, 1999). Os asiáticos passavam 
igualmente por estes exames, devido aos dados epidemiológicos 
da região do Sul da China e Cantão, e também porque eram 
percecionados como sendo fracos e transmissores de parasitas 
(Markel & Stern, 1999). Por outro lado, os mexicanos eram 
vistos como nojentos e os judeus como vulneráveis a tracoma e 
tuberculose (Markel & Stern, 2002), e acusados de trazer o tifo 
para Nova York, embora as autoridades de saúde americanas 
soubessem que os surtos eram frequentes na cidade (Markel, 
1999). Já os haitianos, africanos e homossexuais eram culpados 
pela sida (Fairchild & Tynan, 1994) e os chineses pela peste 
bubónica (Bastos, 2009).

Apesar de o número de doentes ser mínimo, comparado 
com o número total de recém-chegados, estes eram o bode 
expiatório das crises de saúde pública (Markel, 1999; Markel & 
Stern, 2002). 
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Mason (2012) aborda esta questão, na atualidade, exemplifi-
cando com uma cidade chinesa, Shenzhen, onde os indivíduos 
que migravam do campo para a cidade eram acusados e excluí-
dos, pois os profissionais de saúde, muitos dos quais também 
migrantes e oriundos das mesmas cidades, consideravam que 
eles tinham sistemas imunitários deficientes, hábitos sanitários 
nulos, bem como sujos e irresponsáveis porque ao moverem-se 
de cidade em cidade acabavam por ser os disseminadores de 
doenças.

É percetível a associação e culpabilização da população asiática 
na disseminação de vírus. Em 2003, o SARS-CoV que infetou os 
humanos devido ao consumo de um animal exótico, a civeta 
de palmeira mascarada7, considerada uma iguaria na região de 
Guangdong (Fonseca, 2020), veio despertar na consciência de 
muitos indivíduos que esta população estava mais uma vez a pôr 
em risco a saúde global, devido aos seus mercados de animais 
exóticos e aos seus hábitos alimentares. 

A atual pandemia é o mais recente exemplo que reforça 
igualmente estes estigmas devido à descoberta que o SARS-
CoV-2 tinha sido transmitido aos seres humanos através do 
consumo de um animal exótico vendido no mercado de Wuhan 
(Fonseca, 2020). Inicialmente acreditava-se que a transmissão 
se tinha dado devido ao consumo da mítica sopa de morcegos 
de ferradura asiáticos (Bastos, 2020), no entanto, investigações 

7 Mamífero pequeno, magro e principalmente noturno, nativo da Ásia e África Tropical.
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comprovaram que os morcegos são os hospedeiros iniciais 
do SARS-CoV-2, mas que não são os culpados da transmissão 
do vírus pois não possuem a proteína que liga o vírus à célula 
humana 8.

Algumas investigações apontaram também a cobra como 
a espécie culpada da transmissão do vírus, nomeadamente 
as espécies Bungarus multicinctus e Naja atra 9, que além de 
serem consumidas pelos chineses são utilizadas na medicina 
alternativa. No entanto, esta hipótese foi desconsiderada após 
os virologistas Yi Guan e Yan-Ling Hu conduzirem um estudo 
genómico que demonstrou que os pangolins maláricos são 
portadores do coronavírus relacionado com o SARS-CoV-2 10. 
Os pangolins são os animais mais traficados no mundo, estando 
atualmente em risco de extinção (Volpato et al, 2020). Além de 
comporem vários pratos asiáticos, são utilizados em sessões 
espíritas, bruxaria, medicina tradicional, entre outros (Volpato 
et al, 2020). Muito embora a sua venda seja ilegal, não é possível 
afirmar que não estariam à venda no mercado de Wuhan 
(Gruber, 2020). 

Apesar destes novos dados, ainda não foi possível confirmar 
que os pangolins foram os responsáveis pela transmissão do 
vírus, sendo que algumas investigações têm sugerido que o 

8 Visão Saúde, 26de março de 2020, “Covid-19 estudo revela que pangolins são 
portadores de coronavírus”.
9 Expresso, 24 de janeiro de 2020, “As cobras podem estar na origem do coronavírus? 
Investigadores chineses dizem que sim”.
10 Observador, 27 de março de 2020, “Estudo revela que pangolins são portadores de 
coronavírus”. 
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vírus transmitido aos humanos resulta da recombinação do 
vírus do morcego com o vírus do pangolim, não se sabendo 
quem terá sido o hospedeiro intermediário (Gruber, 2020). O 
médico Zhong Nanshan acredita que o rato de bambu, que é 
muito apreciado na culinária chinesa é o possível intermediário 
do vírus, na medida em que o arquipélago de Zhoushan é o 
habitat natural das três espécies o que permitiria a interação 
das mesmas (Gruber, 2020).

Sabendo-se ou não qual o animal que transmitiu o vírus aos 
humanos, o que é certo é que a população chinesa está uma vez 
mais a ser estigmatizada devido aos seus hábitos alimentares, 
sendo necessário realizar-se investigações que demonstrem 
como são construídos e disseminados discursos estigmatizantes 
e culpabilizatórios, que contribuem apenas para a legitimação 
da discriminação e exclusão desta e de outras populações.

“Se os chineses não comessem isso não havia Covid!  
Têm de deixar de comer essas coisas!” 

Num artigo para o jornal Público a antropóloga Cristiana Bastos 
(2020) cita o historiador Charles Rosenberg para explicitar que as 
epidemias têm quatro fases: negação, confusão, reconhecimento 
de medidas e esquecimento. 

Como Rosenberg (1989) refere muitas comunidades são lentas 
a aceitar a existência de uma nova epidemia, pois com tantas 
conquistas médicas, farmacêuticas e tecnológicas, acabou-se 
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por adotar uma visão em que as doenças infeciosas não nos 
iriam afetar e caso afetassem seriam apenas as populações 
que vivem nos países com condições médicas, económicas e 
sociais mínimas que iriam padecer. Contudo, a Covid-19 veio 
precisamente abalar as nossas convicções ao surgir na China e 
posteriormente ao disseminar-se por toda a Europa. 

Apesar da rápida disseminação de informações acerca do 
SARS-CoV-2 as autoridades de alguns países como Itália e 
Estados Unidos, que inicialmente entenderam o Covid-19 como 
uma gripe que iria desaparecer11, tardaram a adotar as medidas 
de contenção necessárias, encontrando-se atualmente com 
número elevado de mortes (Torrente, 2020). No caso de Itália 
a quarentena foi primeiramente estabelecida apenas na região 
da Lombardia, onde se encontrava o maior número de casos, só 
depois com o aumento do número de infetados e das primeiras 
mortes é que o confinamento foi alargado para mais 11 cidades 
do norte de Itália (Raffaetà, 2020), mas apenas a 9 de março, 
quando os efeitos do vírus eram catastróficos é que o presidente 
Italiano decretou quarentena obrigatória em todo o país12. 
Já nos Estados Unidos o presidente Donald Trump desmentiu 
médicos sobre a gravidade da situação e disse aos cidadãos que 
poderiam fazer a sua vida sem qualquer cuidado ou restrição 
(Lemos, 2020). Como disse Trump: “O vírus não terá hipótese 
contra nós. Nenhuma nação está mais preparada ou é mais 
resiliente que os Estados Unidos. Temos a melhor economia, os 
11 Press TV, 31 de janeiro de 2020, “Coronavirus looks as if tailor-made to achieve US 
objectives: Scholar”. 
12 Globo, 25 de março de 2020, “Há um mês Itália resistiu a tomar medidas mais 
restritivas contra coronavírus; hoje soma 7, 5 mil mortes”. 
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mais avançados cuidados de saúde e os mais talentosos médicos, 
cientistas e investigadores” (Lemos, 2020). Só quando os corpos 
dos cidadãos americanos começaram a padecer, ultrapassando 
o número de infetados e mortos de Itália é que o presidente, 
juntamente com outras autoridades decidiram declarar estado 
de emergência, quarentena obrigatória13 e proibir as viagens 
provenientes da Europa, pois afirmavam que os países europeus 
falharam na contenção do vírus por não fecharem de imediato 
as suas fronteiras à China14. Tal como Rosenberg afirma (1989) 
primeiro padece-se da doença e só depois é que o público passa 
de um estado de negação para um de reconhecimento.

Pelo mundo inteiro rapidamente fecharam escolas, 
faculdades, cafés, restaurantes alguns exemplos de entre 
muitos outros serviços. Tanto nesses países como em Portugal 
estabeleceram-se horários para ir às compras, formando-se filas 
intermináveis, as pessoas passaram a usar máscaras e luvas 
e, por fim, proibiram-se viagens internacionais, fecharam-se 
fronteiras e a 19 de março foi declarado estado de emergência 
em Portugal e quarentena obrigatória. Só podíamos sair de casa 
para necessidades básicas ou em alguns casos para trabalhar, 
caso contrário podíamos ser multados. Na Páscoa o presidente 
português chegou a decretar que a população não poderia sair 
do concelho de residência (Pereira & Ropio, 2020).

13 RTP, 13 de março de 2020, “Covid-19. Trump declara emergência nacional”. 
14 Público, 12 de março de 2020, “Coronavírus: EUA suspendem entrada de viajantes 
com origem na Europa durante 30 dias”. 
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Obrigada a estar fechada em casa comecei a ouvir algumas 
pessoas que vivem relativamente perto de mim a explicarem a 
origem do vírus. A Catarina dizia: 

Um porco comeu um morcego e o morcego estava infetado. 
Depois os chineses comeram o porco e começaram a infetar 
todos! Eles comem bastantes animais e não sabem se estão 
infetados, são culpados disto [...] Tenho medo de passar por 
eles, sempre que passo não respiro.

A Margarida, a Manuela e Jaime após ouvirem nas notícias 
que o vírus tinha sido transmitido para os humanos a partir do 
consumo de um animal exótico começaram a dizer: “os chineses 
são badalhocos, só comem bicharada, têm práticas pré-históricas 
como comer animais crus e ainda por cima comem-nos em sítios 
sem higiene”.

Ao ouvi-los a culpabilizarem os chineses pela atual pandemia 
vieram-me á memória situações que presenciei, como três idosas 
a taparem a cara quando passaram duas crianças asiáticas por 
elas,  o meu companheiro a dizer que não andaria no carro onde 
estas estavam a brincar porque poderia ficar com o vírus, de um 
dia em que fui às compras e na fila de pagamento, ao avistar 
um casal asiático à nossa frente, uma mulher disse para eu me 
afastar porque eles tinham Covid, ou ainda de, noutro serviço 
comercial, ouvir algumas pessoas dizer que os “chinocas” é que 
criaram este negócio, mas como eles eram mais que as formigas, 
não fazia mal se morressem. 
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Assim, para os que me eram relativamente próximos e para 
algumas pessoas com as quais me ia cruzando, os chineses eram 
culpados pela atual situação que todos vivemos, sendo que o 
Jaime chegou mesmo a dizer que

Os Estados Unidos deviam lutar contra a China! As doenças 
vêm sempre de lá, não é a primeira vez. Os governos de todos 
os países têm de atuar, têm que sancionar o governo chinês! 
Não basta proibir agora o consumo de certos animais, porque 
depois volta-se ao mesmo e dentro de quê? 50 anos mais 
coisa menos coisa voltamos ao mesmo!

Ao ler algumas notícias na internet verifiquei que os discursos 
discriminatórios e culpabilizantes em relação à população 
chinesa também eram partilhados por alguns políticos como 
Donald Trump que chegou a chamar ao SARS-CoV-2 “vírus 
chinês”, o que foi interpretado pelo governo chinês como um 
golpe de estigmatização15. É o renascer do discurso que existia 

no século XIX na sociedade americana sobre a necessidade 
de impedir a entrada de estrangeiros infetados, de modo a 
salvaguardar a saúde da população. Um exemplo foi o facto de 
Trump fechar as fronteiras aos europeus por considerar que 
estes ao não fecharem as suas tinham falhado na contenção 
do vírus e consequentemente tinham-no levado para solo 
americano. “O número de novos focos nos Estados Unidos foi 
causado por viajantes europeus da Europa [...] Vou sempre por 

15 Observador, 17 de março de 2020, “Covid-19. China “indignada” com Trump após a 
referência ao “vírus chinês” no Twitter”. 
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o bem-estar da América em primeiro lugar” (Salvador, 2020). 
Para Trump “[...] este é um esforço mais agressivo e abrangente 
para enfrentar o vírus estrangeiro [...] as medidas difíceis que 
estão a ser tomadas vão reduzir significativamente a ameaça aos 
nossos cidadãos” (Salvador, 2020). 

Em relação ao fecho das fronteiras, observei que as pessoas 
que me eram próximas concordavam neste aspeto com o 
presidente norte americano, uma vez que consideravam que 
se o governo português tivesse sido mais rápido a fechar as 
suas fronteiras muitas mortes tinham sido evitadas. Aliás, na 
Páscoa a Margarida estava preocupada com a possibilidade de 
as fronteiras abrirem, chegando a dizer “se tiverem abertas vêm 
para cá os espanhóis infetados e depois quem se lixa somos nós”. 

Apesar de terem a mesma opinião que Trump em relação 
ao fecho de fronteiras e da culpabilização dos chineses, 
consideraram que o presidente dos Estados Unidos era 
xenófobo por fechar as fronteiras aos europeus e após terem 

lido nas notícias que Trump tentou uma vacina exclusiva contra 
a Covid-19 apenas para o seu país16 chamaram-no de egoísta.  

Muito embora Markel (1999) tenha referido que esperava 
que se tivesse aprendido com as epidemias do século XIX 
e XX parece que a situação se manteve idêntica. Algumas 
epidemias continuam a ser racializadas e consequentemente 

16 ZAP, 16 de março de 2020, “Trump tentou exclusivo de vacina contra o Covid-19. 
Maioria dos casos já são fora da China”. 
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as populações continuam a ser discriminadas. Apesar de nos 
media portugueses não surgirem discursos culpabilizantes em 
relação aos chineses e às suas práticas alimentares, havendo 
disseminação de informações elogiosas à forma como a 
China controlou o vírus em três meses17, ao analisar a minha 
experiência considero que também o meu país culpabiliza e 
discrimina os chineses pela atual pandemia, acreditando que se 
estes mantiverem certos hábitos alimentares estaremos sempre 
em situações pandémicas. 

Ainda que a última fase das epidemias seja o esquecimento, 
para algumas pessoas que me são próximas e para mim, a 
Covid-19 será inesquecível tanto pela sua brutalidade em termos 
de mortos, pela negligência que alguns governos têm com os 
seus cidadãos, bem como pelos afetos de que fomos privados. A 
Covid-19 trouxe saudade, revelou a dor da ausência e isso a meu 
ver não se esquece. 

Reflexões

Com este ensaio procurou-se argumentar que os discursos 
existentes na sociedade americana no século XIX, onde se 
associava e culpava os estrangeiros pelos surtos epidémicos se 
mantêm até aos dias de hoje por todo o globo. A Covid-19 é 
um exemplo disto, pois demonstrou-nos que alguns indivíduos 
incluindo políticos culpabilizam e discriminam os chineses pela 
atual crise de saúde global devido aos seus hábitos alimentares.

17 RTP, 26 de março de 2020, “Covid-19. Nova propaganda torna China líder mundial 
contra pandemia”. 
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De forma a combater e a desconstruir discursos como “eles 
só comem bicharada” é o “vírus chinês” ou “vírus estrangeiro”, 
considero fundamental que os antropólogos e outros 
profissionais realizem investigações que procurem compreender 
como são construídas, disseminadas e interpretadas as teorias 
conspiratórias acerca do vírus, particularmente como são 
interpretadas e vividas pela população chinesa em diferentes 
contextos. Deste modo será possível captar quais as verdadeiras 
consequências destas teorias na vida de alguns membros desta 
população, pois uma vez que a mesma está a ser estigmatizada, 
não seria descabido pensar-se que os chineses que têm 
estabelecimentos abertos ao público e que dependem deles 
para sobreviver vissem, devido à falta de clientes, a sua situação 
financeira a agravar-se e consequentemente sejam obrigados a 
fechá-los.  

Esta situação seria terrível, mas cabe a nós antropólogos, em 
conjunto com outros profissionais, tentar evitá-la e contribuir 
para que se escreva uma história diferente da que se escreveu 

no século XIX na sociedade americana. 
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Introdução

Bullshit. Pode parecer provocatório iniciar um texto académico 
com uma palavra da treta. Na verdade, esta é, assumidamente, 
uma ideia vampirizada: o filósofo Harry Frankfurt, em 
“On Bullshit” (2005), definiu-a como uma nova forma de 
conhecimento, uma “nova forma de discurso” caracterizada 
pela indiferença: quem a pratica pouco se preocupa se está a 
dizer a verdade ou a mentir. 

Mas terá a verdade algum valor moral, ético, social, neste 
novo Mundo de “verdades alternativas”, de sobreexposição 
mediática, de angústia e adição a todo o tipo de conteúdos, de 
ignorância civilizacional?

Desordem informacional: a banalização do mal

Claire Wardle e Hossein Derakhshan teorizaram, em 
“Information Disorder – Toward an interdisciplinary framework 
for research and policy making” (2017), o conceito de desordem 
informacional. Para os autores, pode ser representada 
numa espécie de triangulação: informação incorreta (mis-
information), desinformação (dis-information) e má informação 
(mal-information). 

No primeiro caso, incluem-se os erros não intencionais, 
nomeadamente os erros jornalísticos que ocorrem no dia a dia 
em redações frenéticas com profissionais exaustos e, não raras 
vezes, em situações de clara precariedade1. 

1 Cf. Exemplo no ponto “O caso específico da Televisão: Conteúdos audiovisuais e novas 
narrativas”.
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No segundo caso, encontram-se os conteúdos propositada-
mente falsos, fabricados por verdadeiras agências de mentiras, 
empresas especializadas com motivações comerciais, mas tam-
bém políticas, ideológicas, económicas ou outras, com uma in-
tencionalidade evidente: causar dano a alguém, a algum grupo, 
a alguma instituição, a algum país, denegrir, agredir, manipular. 
Aqui se enquadram as denominadas fake news, a questão aca-
démica do momento, amplamente pesquisada e refletida por 
autores nacionais (Amaral, 2019; ERC, 2019; Esteves & Sam-
paio, 2019; Lopes, 2019; OberCom, 2018, 2019; Pena, 2019) e 
internacionais (Bakir & McStay, 2018; Comissão Europeia, 2018; 
Gelfert, 2018; Tandoc, Lim & Ling, 2018; Vosoughi, Roy & Aral, 
2018; UNESCO, 2019). 

No terceiro caso, embora os objetivos sejam semelhantes aos 
do ponto anterior, os conteúdos são reais, mas manipulados, 
retirados de contexto. Terreno fértil para, por exemplo, se 
enraizar socialmente a normalização do discurso do ódio (Soral, 
Bilewicz & Winievski, 2018), seja por racistas, por xenófobos, 
misóginos, homofóbicos… Por ignorantes que veem o outro 
como ameaça, como ser inferior, apenas por ser diferente. 

Todos os vértices da desordem informacional derivam numa 
espécie de nova “banalização do mal”, com a devida vénia a 
Hannah Arendt. Em rigor, já assistimos, dia após dia, a essa ba-
nalização do mal e da ignorância coletiva, seja por via de peque-
nos ditadores (e falamos, como é evidente, de Donald Trump 
ou Jair Messias Bolsonaro), seja por via de uma sobreexposição 
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mediática, em particular digital, sem precedentes. A velocidade 
de propagação de conteúdos, verdadeiros ou falsos, é eston-
teante, alucinante, o tempo acelerou como nunca, os cidadãos –  
e mesmo os jornalistas profissionais – não conseguem resistir  
(e combater) a esta infoxicação (Cornellà, 2004).

A desordem informacional assume novas e variadas formas. 
Porquê? Três ou quatro ideias: há mais recursos (nomeadamen-
te digitais, novos media, como as redes sociais), mais utilizado-
res/produtores (não raras vezes, sem qualquer tipo de compe-
tências essenciais, como o pensamento crítico), mais conteúdos 
em rede (e, dado preocupante, é já evidência empírica que o 
tráfego para sites de desinformação é maior do que para sites de 
referência, para media profissionais onde trabalham jornalistas 
profissionais), mais velocidade na sua produção, reprodução e 
distribuição em rede, nas redes. 

Mais uma nota: a evidência empírica também tem revelado 
que, muito embora a percentagem de cidadãos com acesso à 
Internet tenha aumentado exponencialmente – e o acesso ao 
digital se faça sobretudo via dispositivos móveis, em particular 
junto dos mais jovens –, esse aumento tem sido acompanhado 
por uma emergência de “bolhas epistémicas” e de “câmaras de 
eco” (Nguyen, 2018), que funcionam com base na algoritmiza-
ção. 

Pensamento crítico em tempos de desordem 
informacional
 

O pensamento crítico é uma competência essencial quando 
pensamos em desordem informacional. Podemos olhar o pen-
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samento crítico como “qualidade de pensamento” e essa qua-
lidade tem por base, por motor, a dúvida. Um cidadão que não 
duvida é um cidadão que não evolui e que, por isso mesmo, é 
facilmente manipulável. Um cidadão que não duvida é um ser 
sem reflexividade. Da reflexividade nasce a dúvida, a base do 
crescimento individual, coletivo, científico.

Podemos olhar o pensamento crítico também como uma 
competência: a de conseguir formular e resolver problemas em 
contexto, no dia a dia, em situações reais, de forma responsável 
e autónoma. Tomar decisões, saber dar respostas adequadas 
(sociais, emocionais ou outras). Tudo isto afeta (de forma positiva 
ou negativa) a nossa vida. E tudo isto implica reflexividade.

Essa “qualidade de pensamento” transforma o cidadão 
ao longo da vida: é um processo contínuo que não se esgota 
ou congela no tempo. Essa transformação é um recurso, 
diríamos dos mais importantes recursos na “Idade dos Media” 
(Lopes, 2017), no século XXI, nas sociedades multimediáticas 
impregnadas de informação e de desinformação. 

Se não pensarmos criticamente, reflexivamente, como nos 
protegemos nestes tempos sem tempo e sem concentração, de 
manifesto défice de atenção, dadas as solicitações “ao minuto” 
que nos são reclamadas? Como saberemos selecionar o que é 
importante para nós, para as nossas vidas, como conseguiremos 
questionar agendas mais ou menos ocultas (mas sempre 
deliberadas) e menus mediáticos que nos são “oferecidos”, 
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questionar o que é notícia e porquê, quem fala e por que o 
faz, quem está ali representado e porque este e não outro?  
O pensamento crítico é, repetimos, uma competência essencial 
à sobrevivência individual, à manutenção de alguma sanidade 
mental, à manutenção das sociedades democráticas numa época 
de aparente crise de valores e de confiança nas instituições2.

Media e jornalismo: novos desafios

O contexto de desordem informacional apresenta desafios 
evidentes aos media (e ao jornalismo, em particular). Um sector 
onde, aliás, a palavra “desafio” se tornou omnipresente e onde 
o jornalismo constitui um excelente campo de investigação, e 
um bom exemplo da disrupção verificada. 

Kung (2015) considera a transformação da imprensa 
escrita em imprensa digital como similar à das empresas que 
transportavam mercadorias em carroças puxadas por cavalos e 
foram obrigadas a transformar-se em companhias de transporte 
ferroviário. Trata-se de “fechar os estábulos, vender os cavalos 
e comprar uma empresa de caminhos de ferro”3 (Kung, 2015: 
5). Todo um novo processo, portanto, mas um processo em  

2 Um estudo coordenado pelo ISCTE-IUL e ICS-UL, divulgado no Expresso dia 25 de 
março de 2020, contraria esta tendência: em tempos de Coronavírus - COVID-19, os 
portugueses dizem confiar nas instituições: em primeiro lugar, nas Forças Armadas, 
Polícia e GNR; em segundo lugar, na Direção-Geral de Saúde; em terceiro lugar, no 
primeiro ministro e, em quarto, no Presidente da República. Os valores situam-se entre 
os 79 e os 74%. É sublinhado, de forma clara, que há diferenças na amostra, caso o 
eleitorado se assuma de esquerda ou de direita.
3 Tradução própria. No original: “closing the stables, selling the horses, and buying a 
railway”.
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que as notícias continuam a ser a base. Sejam consideradas 
parte estruturante da democracia, pelo papel reconhecido 
ao jornalismo, sejam bens com valor económico indiscutível. 
Centremo-nos, neste contexto, na definição de jornalismo 
de Kovach e Rosentiel: “A principal finalidade do jornalismo é 
oferecer aos cidadãos a informação de que precisam para serem 
livres e se autogovernarem” (2004: 16).

A atual crise potenciada pela desordem informacional vem, 
assim, juntar-se a um quadro já complicado para os media. 
Agora, para além das dificuldades decorrentes de um mercado 
em profunda transformação, junta-se um sério ataque à 
credibilidade dos media e dos profissionais que neles trabalham. 
Que são, cada vez mais, confrontados com a necessidade de 
produção de notícias ao ritmo a que o cidadão já se habituou 
e lutam com a concorrência de todos os conteúdos falsos ou 
distorcidos que enxameiam as redes. E onde os “cidadãos 
esperam ver qualquer coisa, em qualquer lugar, a qualquer hora 
e num dispositivo à sua escolha” (ERC, 2019: 85).

A verdade é que, num setor em permanente adaptação, a 
desinformação, em particular, pode ter grande impacto. Pela 
velocidade de disseminação da (des)informação, bem visível 
no atual cenário de pandemia COVID-194 e pela consequente 
intoxicação da opinião pública. Mas também pela necessidade 
de evitar a distorção do trabalho dos jornalistas. Porque as redes 

4 Tem sido recorrente a utilização da expressão “contágio” para caraterizar a velocidade 
de propagação da desinformação, sobretudo através das redes sociais. Veja-se, por 
exemplo, o jornal Público de 23 de março de 2020.  



36

sociais e os sites dedicados à desinformação são, cada vez mais, 
uma fonte de notícias para redações sem recursos e onde o “ir 
à rua” em busca das notícias se tornou cada vez mais um “ir às 
redes em busca de notícias”. Redes onde a mentira é espalhada, 
de forma ardilosa, de modo a captar o interesse de todos e, 
naturalmente, também o do jornalista. Segundo Frankfurt, o 
conceito mais fundamental que carateriza uma mentira é o de 
falsidade: o mentiroso é, em essência, alguém que divulga de 
propósito uma falsidade (2005). E a falta de tempo do jornalista 
agrava a situação. Já em 2016, um inquérito sobre as tendências 
do jornalismo5 apontava a falta de tempo como a maior 
frustração dos jornalistas6. 

Como refere João Garcia (2020), “é nas crises que o jornalismo 
de qualidade faz mais falta”. Porque é preciso ir para a rua 
fazer jornalismo. E porque “o jornalismo faz-se estando” 
(Garcia, 2020). É enorme o desafio colocado ao jornalismo e 
aos jornalistas, num mundo em que a informação se espalha a 
grande velocidade e em que as pessoas contam receber notícias 
quase em tempo real. A partir de organizações produtoras 
de notícias onde o tempo para pesquisar, analisar, validar e 
produzir informação se tornou cada vez mais escasso por razões 
económicas, organizacionais e até tecnológicas. 

5 Journalism Trends 2016: a look into the world of journalism & the implications for 
communicators.
6 Aspeto curioso deste relatório é o facto de ter sido realizado por uma instituição 
internacional de Relações Públicas (mynewsdesk.com) e procurar caraterizar o perfil 
dos jornalistas enquanto destinatários da informação fornecida pelos gabinetes de 
comunicação das empresas.
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E a televisão? Notícias, rotinas profissionais e fact 
checking

O caso da televisão é particularmente complexo. Desde logo, 
pelo papel do jornalista que não pode remeter-se ao quase 
anonimato da imprensa e se torna parte da história, pela sua 
presença, nem que seja apenas pela voz (Manoff & Schudson, 
1986: 26). Mas também pela necessidade de alimentar emissões 
de notícias 24 horas por dia e telejornais de duração alargada, 
ou pela utilização cada vez mais recorrente de imagens obtidas a 
partir das redes sociais sem a indispensável validação.

Veja-se um caso relativamente recente: no “Jornal da Noite”, de 
dia 21 de março de 2020, a SIC emitiu uma peça sobre distúrbios 
no Reino Unido, recorrendo a imagens obtidas a partir das redes 
sociais. A peça em questão falava da “paz social” e dos distúrbios 
provocados por um conjunto de pessoas, em contexto da 
pandemia COVID-19. Tudo ilustrado com imagens de montras de 
lojas partidas, autocarros vandalizados e cenas de caos nas ruas. 
No mesmo dia, um espectador da SIC, aparentemente residente 
no Reino Unido, “desmonta” a reportagem apresentada pela 
estação de televisão, provando que as imagens utilizadas dizem 
respeito a tumultos, sim, mas ocorridos em 2011. 

Esta foi uma verdadeira operação de fact checking realizada 
por um espectador. Um trabalho que mereceria, aliás, análise 
detalhada, até pela forma como é apresentado: uma pessoa de 
pé7, em frente a um televisor, onde está a imagem do estúdio 

7 Replicando a tradicional figura do pivot televisivo.
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do “Jornal da Noite”, da SIC, no exato momento em que o pivot 
se prepara para apresentar a peça em causa. Detalhe-chave na 
descodificação do erro: o autocarro vandalizado nas imagens 
tinha um cartaz promocional de um filme estreado em 2011. 

Diga-se que a estação de televisão não demorou a reagir e 
que, em resposta e utilizando a mesma rede, o Twitter, o diretor 
de informação da SIC, Ricardo Costa, admitiu o erro: “A peça foi 
retirada do ar e seguir-se-á um pedido de desculpas público. 
Foi um erro absurdo de falta de verificação básica de um vídeo 
que estava a circular”. No dia seguinte, a SIC admitiu o erro e 
apresentou desculpas a todos os espectadores nas principais 
redes sociais e nos serviços informativos do canal generalista 
(“Primeiro Jornal” e “Jornal da Noite”). 

É claro que a imagem pode enganar, mesmo incluindo 
fragmentos da realidade (Mateos, 2013: 61). E, no caso da 
peça que analisámos, é evidente o engano/erro. Porque a 
desordem informacional é também feita, como já salientámos, 
de propagação inconsciente de manipulação. 

Os alertas para os perigos relacionados com as rotinas de 
produção de notícias e a eventual manipulação de notícias já 
não são de agora. Bennet (2001: 153) aponta as rotinas diárias (e 
as pressões…) no interior das organizações de notícias como um 
dos fatores capazes de contribuir para distorções. Por seu lado, 
Wolf destaca a “distorção involuntária” provocada pelas “práticas 
profissionais” e pelas “rotinas produtivas normais” (1995: 
164). Uma análise que deveria ser generalizada nas redações.  
Porque, “se é consensual que os espectadores precisam de 
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desenvolver capacidade crítica relativamente à informação, 
já não é tão aceite a necessidade de reflexão por parte dos 
profissionais das redações” (Dias, 2019: 49). 

Acrescente-se que o papel da televisão pode ser também 
de grande utilidade: veja-se o exemplo do formato “Polígrafo 
SIC”8, da mesma estação de televisão, que procura contribuir de 
forma ativa para a desmontagem da desordem informacional. 
Curiosamente, as televisões parecem ainda pouco preocupadas 
com as questões da manipulação da imagem, área que pareceria 
central na sua abordagem. Na nossa opinião, tema que merece, 
aliás, estudo bastante mais aprofundado.

Necessidade de criação de conteúdos originais 
 
A necessidade de se produzirem conteúdos originais 

de combate à desordem informacional e, sobretudo, de 
fortalecimento da literacia mediática é por demais evidente. No 
caso da peça da SIC, que nos serviu de exemplo, bastou uma 
falha no cumprimento das regras fundamentais de identificação 
da origem e veracidade das imagens para criar alarme social. 
E não podem utilizar-se os argumentos de que se tratou de 
uma situação excecional (criada pela pandemia COVID-19), 
que obrigou a alterar o modelo de trabalho das redações de 
televisão. 

É certo que muitas das redações foram obrigadas ao 
teletrabalho por uma questão de proteção das suas equipas e, 

8 Apresentado pela SIC desta forma: “Todos os dias lemos e ouvimos muitas notícias e 
tantas afirmações. Mas em quem podemos acreditar? Onde acaba a verdade e começa 
a mentira? Vamos traçar uma linha em nome dos factos”.
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com isso, as rotinas de produção teriam de ser, obrigatoriamente, 
readaptadas. Muitas das imagens que chegam às redações 
(sobretudo a partir das agências de notícias) já foram validadas 
(pela sua origem em organizações credíveis de distribuição 
de conteúdos). As imagens obtidas a partir de redes sociais 
obrigam, sempre, a um profundo trabalho de validação. Que 
é difícil assegurar pelo jornalista que está isolado em casa em 
modo de teletrabalho e que é “obrigado” a produzir peças para 
os serviços informativos. Peças que, em muitos casos, não são 
verificadas por nenhum editor ou coordenador antes da sua 
emissão. As redações são, ainda, seja em modo presencial ou 
teletrabalho, “verdadeiras linhas de montagem de informação, 
onde não há tempo para reflexão prévia ou análise posterior” 
(Dias, 2019: 49). 

Neste caso, assistimos a um novo papel do espectador. Passada 
já a discussão sobre o “jornalismo cidadão”9, conceito cuja 
análise não cabe neste trabalho, estamos agora em presença 
de um eventual “cidadão-verificador”. Ou seja, um espectador 
que, pelo conhecimento pessoal ou presencial, dispõe das 
ferramentas necessárias para validar determinada notícia. Fact 
checking na sua forma mais básica, mas não menos eficaz. 

Ora, para estimular este olhar crítico sobre a informação, 
sobre as notícias, é fundamental contribuir para a sua formação 
enquanto espectador. E essa formação pode e deve ser 
construída e reforçada através da produção e disseminação de 
conteúdos formativos na área da literacia da leitura, mediática 
e digital. 

9 Que cremos ser uma falácia, um logro.
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Conteúdos que ajudem a olhar para qualquer informação, em 
particular a notícia, e identificar erros, omissões e até limitações 
resultantes da sua produção. Produzir conteúdos que possam 
analisar a estrutura de um programa. Ou de um telejornal. 
Conteúdos que expliquem os mecanismos de validação a que 
obedece a produção de uma notícia. Entrevistas com jornalistas 
e apresentadores de programas que ajudem a perceber todo 
o trabalho invisível na preparação de um programa (reuniões 
de alinhamento, pesquisa, entrevistas, pré-produção, etc.).  
E insistir nas ferramentas de leitura crítica da imagem, aspeto 
fundamental na contemporaneidade.

Conhecer as técnicas base de produção de informação 
permitirá uma melhor compreensão dos eventuais erros ou 
distorções. No caso da notícia da SIC, é mais do que evidente 
que se tratou de um erro e não de uma “notícia” produzida com 
o objetivo de criar “alarme social”10. Diferença que poderia ser 
detetada se os espectadores tivessem um conhecimento mais 
aprofundado dos processos de validação da informação e de 
produção de notícias. 

Mas não nos limitemos ao jornalismo que aqui nos serviu 
de exemplo, por ser uma área muito habituada à verificação 
e discussão. É preciso alargar o processo a todas as áreas dos 
conteúdos televisivos (e não só), como ao entretenimento, à 
publicidade, por exemplo. Compreender os mecanismos que 
levam à construção de determinado conteúdo é fundamental 
para que o seu consumo seja realizado de forma esclarecida.  

10 Como afirma o espectador que detetou e divulgou o caso.
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Permitindo separar o “trigo do joio” e eliminando o efeito  
contagiante da desordem informacional, em particular da 
desinformação.

Media e educação para os media

Nesta linha reflexiva, digamos que a educação para os media, 
já considerado um direito humano fundamental, parece-nos ser 
uma das formas (e, por que não assumir, das oportunidades) 
mais evidentes e eficazes no combate à desordem informacional. 
A alfabetização mediática é “a mais duradoura e eficaz arma 
contra a desinformação” (Lopes, 2019: 150). A atitude crítica/
pensamento crítico (e, por conseguinte, a reflexividade), face a 
todos os conteúdos que nos chegam diariamente, ao minuto, nas 
mais variadas plataformas – releve-se a televisão como principal 
meio de comunicação social de referência no caso português, 
como um todo, não segmentando de forma geracional –, é 
fundamental, em rigor, é vital.

Há, pois, todo um processo de empoderamento a fazer, um 
processo de capacitação para a participação em todos os sentidos. 
Não falamos apenas de competências de literacia, em particular 
a da leitura, a mediática e a digital (no acesso, compreensão 
e análise, avaliação crítica, produção de comunicações em 
contexto), mas de competências para a participação social, 
a intervenção, a “cidadania global” (UNESCO, 2015). Essa 
capacitação implica que os cidadãos (nós, o povo) aceitem ser 
parte da solução: reconheçam que, também eles/nós, têm 
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responsabilidades no combate à desordem informacional.  
E que essa capacitação começa na família, primeiro agente de 
socialização do indivíduo, não remetendo – como muitos o 
fazem – a responsabilidade para a escola e, como é evidente, 
para os professores. 

Será um longo caminho a percorrer, mas os primeiros passos 
já estão a ser dados. Em Portugal, por exemplo, muitas são 
as entidades a trabalhar nesse sentido. A nível académico, 
destacam-se as universidades Nova de Lisboa, de Coimbra, 
do Minho, o ISCTE-IUL, a Autónoma de Lisboa, a Católica e a 
Lusófona. A nível institucional central, a Presidência da República, 
o Governo, o Ministério da Educação, o Conselho Nacional de 
Educação, o Plano Nacional de Leitura, o Plano Nacional de 
Cinema, a Rede de Bibliotecas Escolares, o Centro de Formação 
Profissional de Jornalistas. A outros níveis, a Fundação Calouste 
Gulbenkian, a DECO, o GILM, o Sindicato dos Jornalistas, a ERC, 
o OberCom, o MILObs, a RTP.

Estão a ser desenvolvidos projetos junto de alunos de todos 
os níveis de ensino, do pré-escolar a universitários, a serem 
ouvidos académicos e jornalistas, a serem formados professores 
do básico e secundário. Mas, na nossa opinião, tudo parece estar 
desconcertado, fragmentado, sem ter em conta os contextos  
(e sem ter em conta que o contexto, cada contexto, condiciona 
a experiência não há possibilidade de êxito no ensino/
aprendizagem) e sem uma política orientadora e centralizada, 
forte e pragmática. Continuamos o caminho do umbiguismo, 
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do egocentrismo. Como diz a frase atribuída a José Saramago,  
“é preciso sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não 
saímos de nós”. 

Há que aproveitar os recursos disponíveis (sem os diabolizar), 
perceber as oportunidades, mas também os riscos e os 
potenciais danos associados a todo este processo – um processo 
complexo, ao longo da vida –, fomentando o pensamento crítico 
e centrando-o no essencial: a dúvida.

Cidadania e participação social

A cidadania não se resume a um sentimento de pertença a um 
grupo, a uma comunidade,  a um conjunto de direitos e deveres, 
como já reforçámos em “A Idade dos Media” (Lopes, 2017). Há 
que a assumir como uma competência, tal como a literacia, que 
permitirá ao cidadão a participação social, plena, responsável e 
esclarecida. Como salientou Bellamy (2008), o conceito conjuga 
três componentes: a pertença a uma comunidade política 
democrática, um conjunto de direitos e deveres associados a essa 
pertença, a participação nos processos políticos, económicos e 
sociais dessa comunidade.

Muito antes de Bellamy, em 1949/1950, T. H. Marshall defi-
niu cidadania como “o estatuto (status) conferido aos membros 
plenos de uma determinada comunidade. Todos os que pos-
suem esse estatuto são iguais relativamente a direitos e deve-
res” (Marshall, 2009: 149). E que direitos são esses? São direi-



45

tos civis – direitos necessários à liberdade individual: liberdade 
da pessoa, liberdade de expressão, de pensamento, de religião 
(Marshall, 2009: 148), – são direitos políticos – direito de parti-
cipar no exercício do poder político, como membro de um órgão 
investido de autoridade política ou como eleitor dos membros 
de tal órgão (Marshall, 2009: 149) –,  são direitos sociais – desde 
o direito a um certo bem estar e segurança económica, até ao 
direito de participar plenamente na herança social e de viver a 
vida de um ser civilizado de acordo com os níveis dessa socieda-
de (Marshall, 2009: 149) .

Recentemente, em 2018, a Comissão Europeia abordou o 
tópico da cidadania ativa e da participação social, chamando 
a atenção para uma abordagem multidimensional à 
desinformação que teria por base cinco pilares: transparência, 
literacia mediática e digital, empoderamento de cidadãos e 
jornalistas, salvaguarda da diversidade e sustentabilidade do 
ecossistema mediático europeu, promoção da investigação. No 
ano seguinte, em 2019, o Parlamento Europeu publicou uma 
proposta de resolução: “Resolução do Parlamento Europeu 
sobre a interferência eleitoral estrangeira e a desinformação nos 
processos democráticos nacionais e europeus”.

Ora, o ponto é este: em tempos de desordem informacional 
e assumindo a cidadania como uma competência essencial 
que implica conhecimentos, responsabilidade, solidariedade, 
participação ativa e consciente, e se está – de forma implícita 
– associada ao capital social/económico/cultural de cada um 



46

de nós, não devíamos estar, de forma concertada e muito 
pragmática, mais empenhados em mobilizar recursos, atores, 
instituições, para promover junto dos cidadãos, o povo, uma 
educação para o pensamento crítico, para a literacia da leitura, 
dos media, do digital, para a educação para a cidadania? 
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Contexto pandémico em Portugal 

O dia 11 de março do ano 2020 já figura na cronologia da 
História contemporânea. Esse dia virou acontecimento, para 
usar as palavras de Le Goff (1996), ao ser decretado o estado 
pandémico pela Organização Mundial da Saúde. Fomos 
confrontados com um novo vírus respiratório, denominado 
COVID-19, que surgiu na cidade chinesa de Wuhan e que se 
espalhou rapidamente pelo mundo.

Os meios de comunicação desde o mês de janeiro que 
reportavam de forma intensiva o acontecimento pandémico. 
Em Portugal, a cobertura noticiosa da pandemia COVID-19 
intensificou-se a partir de 4 de fevereiro, quando surgiram os 
primeiros casos suspeitos de contágio. Desde esse dia até à 
oficialização dos primeiros casos confirmados pela Direção-
Geral da Saúde (DGS1), no dia 2 de março de 2020, assistimos 
a uma cobertura informativa que especulava acerca dos casos 
que se encontravam sobre vigilância médica. Com o número 
crescente de infectados, repetidos de forma sistemática por 
parte dos media portugueses, assistimos ao que já vinha sendo 
reportado de outros contextos, uma “construção apocalíptica” 
da realidade, conforme destacam Berardi (2020) e Agamben 
(2020). O debate público foi pautado de forma muito decisiva, 
por um tom alarmista, e gerou um efetivo estado de pânico na 

1 Direcção-Geral da Saúde, disponível em: https://covid19.min-saude.pt

https://covid19.min-saude.pt
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população2 que desencadeou uma série de medidas por parte 
do governo português.

Tendo em conta o contexto social e o crescente número de 
infectados3, o Primeiro-Ministro António Costa decretou no 
dia 12 de março o encerramento do ensino público e privado. 
Também decidiu suspender as atividades desportivas. Três dias 
depois, no dia 15 de março, o governo decretou que as relações 
com a Espanha estariam sujeitas a ativação de um dispositivo de 
vigilância fronteiriça.

No dia 16 de março ocorreu a primeira morte e dois dias 
depois foi declarado estado de emergência em todo o país. Tal 
medida foi justificada pelo primeiro ministro com a necessidade 
de confinar a população na tentativa de evitar a disseminação do 
vírus. No dia 2 de maio4, com uma desaceleração significativa do 
número de processos registados, o governo decidiu amenizar as 
medidas restritivas, decretando o fim do estado de emergência 
e estabelecendo o estado de calamidade. Na conferência de 
imprensa em que anunciou esta decisão, o Primeiro-Ministro 
português indicou que esta medida poderia ser revertida caso 
se justificasse. 

Num cenário de total incerteza e excepcionalidade, começaram 
a ocorrer as primeiras investigações que tentavam dar sentido  

2 Público, 10 de março de 2020, «Linha SNS24 atinge pico de procura histórico e foi 
abaixo durante “alguns minutos”».
3 No dia 12 de março registavam-se um total de 79 infectados (DGS, 2020).
4 Com um total de 25,190 casos confirmados e 1,023 mortos (DGS, 2020).
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à interpretação do fenómeno. Um primeiro estudo sobre o 
impacto social da pandemia foi realizado em março pelo ICS/
ISCTE da Universidade de Lisboa (Magalhães, et al. 2020). 
Uma das conclusões mais substantivas foi aquela que permitiu 
verificar que os entrevistados aprovavam a forma como as 
entidades soberanas da nação (Governo e Presidente da 
República), administraram a pandemia. Um resultado curioso 
do estudo foi verificar que os jovens são os mais céticos quanto 
às respostas dos agentes políticos à crise da saúde.

O consumo informativo no período pandémico 

Ainda na secção 4 do estudo supracitado, que trata da 
utilização de fontes de informação pela população portuguesa, 
vale a pena destacar alguns aspectos acerca do consumo 
informativo no período pandémico (embora não seja um estudo 
representativo da população portuguesa); existe uma confiança 
generalizada na informação veiculada pela imprensa e televisão, 
com exceção dos jovens. Por outro lado, os respondentes que 
possuem menor escolaridade e pertencem a classes sociais 
baixas, apresentam maior nível de confiança nas informações 
consumidas nas redes sociais, nos discursos de pares e dos 
familiares.

Vários estudos determinam que o surgimento das redes 
sociais, a diversidade de canais (Hernández-Pérez & Rodríguez 
Mateos, 2016), a multiplicidade de dispositivos, (Jenkins, 2006), 
a socialização do consumo de informação (Martínez Costa,  
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et al. 2018), a velocidade de circulação do conteúdo em tempo 
real (Guallar, 2011) e o surgimento de novos dispositivos 
como tablets, telefones e smartphones (Campos-Freire, 2010), 
democratizam o acesso às informações para a população 
mundial. Culver e Jacobson (2012) apontam que as tecnologias 
têm levado a uma nova comunicação, mais simples, mais 
acessível e instantânea. Casero-Ripollés (2020) num estudo 
recente sobre a pandemia COVID-19 concluiu que em situações 
críticas de alta complexidade e risco à vida humana, os cidadãos 
procuram informação de forma mais intensa e como prática 
recorrente para tomarem conhecimento sobre o fenómeno. 
Em Portugal, tal como nos restantes países afectados pela 
pandemia, registou-se um aumento considerável do consumo de 
informação nos suportes digitais. De acordo com um estudo do 
Grupo M, cujos resultados são recolhidos pelo jornal Expresso5, 
os comportamentos online dos utilizadores portugueses 
durante o confinamento, analisados   através de cookies, giraram 
em torno de três grandes áreas: 1) preocupações (seguros de 
vida, vacinas, saúde médica, desastres, entre outros); 2) gestão 
doméstica (segurança, divórcio, educação, atendimento diário e 
pré-escola, entre outros); 3) e entretenimento doméstico (artes 
digitais, poker, realidade aumentada, filmes de terror, entre 
outros).

Casero-Ripollés (2020: 2) destaca que, desde a declaração da 
crise sanitária, a informação sobre o surto tornou-se um bem 
precioso e valioso para enfrentar a situação. O estudo do Grupo 

5 Expresso, 27 de março de 2020, “Covid-19. Novos hábitos estão a dar à televisão 
portuguesa audiências recorde”.



55

M indica que os principais cabeçalhos digitais em Portugal 
registaram aumentos no número de visitas de 50% para 100% 
em todos os títulos durante o confinamento, com destaque para 
a informação geral, mas também na economia.

Regista-se uma crescente tendência para o consumo 
informativo no ambiente digital e em simultâneo uma queda 
no consumo de notícias nos meios offline (Labella, 2012; 
Amoedo, Vara-Miguel & Negredo, 2018). Este panorama 
tem contribuído para registarmos uma forte adaptação dos 
conteúdos informativos para dispositivos móveis, plataformas 
tecnológicas e redes sociais, como apontam Hernández Pérez 
e Rodríguez Mateos (2016).  O que produz uma reconfiguração 
dos próprios conteúdos apresentados, configurados com recurso 
a composições gráficas (próprias ou compradas a terceiros), 
vídeos, propostas interactivas e registos mais apelativos para 
serem partilhados nos medias sociais.

O nosso trabalho centra-se na análise das manchetes de notícias 
nos meios digitais online que tiveram maior alcance durante 
a crise da saúde em Portugal. De acordo com o Digital News 
Report 2019: 79% dos utilizadores em Portugal estão informados 
através de algum meio digital; 53% usam o Facebook para 
verificar notícias; 24% o YouTube e 15% usam o WhatsApp para 
o efeito. Mas os usuários não consomem, apenas, informações 
passivamente (consumidor), também se tornam presumidores 
e pró-designers (Serrano et al, 2017), conforme indicado pelo 
Digital News Report. Os utilizadores portugueses de notícias 
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online não se limitam a consumir informação na Internet, mas 
sim interagir de alguma forma com ela: 49% partilham notícias 
através das redes sociais, serviço de mensagens ou correio e 
29% comentam através das redes social.

Esses dados atestam uma coexistência e complementaridade 
(Dutta-Bergman, 2004) entre a imprensa tradicional e a digital, 
em que as redes sociais se tornam facilitadoras, promovendo 
o acesso a esse tipo de conteúdo. Existem vários estudos que 
verificaram uma correlação positiva entre o uso de redes e o 
acesso às notícias, que denominaram de acesso incidental 
(Lee Cook, 2009; Effing, Van Hillegersberg & Huibers, 2011; 
Oeldorf-Hirsch & Sundar, 2015; Boczkowski, Mitchelstein & 
Matassi, 2018; Newman et al, 2019). Os meios usam o Twitter 
e o Facebook para promover o conteúdo e direcionar tráfego 
para os sites. Assistimos a uma transformação nos processos de 
produção e consumo de conteúdos noticiosos, como apontam 
Medina, Proust e Núñez-Mussa (2018).

É nessa ânsia dos meios de comunicação atraírem tráfego para 
os seus espaços na web, fator fundamental para o financiamento 
por meio da venda de espaços publicitários, que o clickbait, 
também conhecido como cyber-bait, se configura como uma 
prática cada vez mais recorrente nas estratégias comerciais 
mediáticas. Esta modalidade de intensificação de tráfego web 
tem proporcionado uma crescente tendência para a criação 
de manchetes sensacionalistas, que têm como objetivo atrair 
cliques e estimular o envio desse material para as redes sociais.
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Esta lógica propõe um aguçar do apetite do consumidor por 
via da proposta de um título sugestivo, que somente se satisfaz 
acedendo ao conteúdo. O título é o foco do artigo, porque é 
a primeira coisa que o público vê. A principal função do título 
é transmitir ao leitor uma mensagem importante sobre o 
artigo, por isso deve condensar a ideia principal do conteúdo. 
Porém, nem sempre é assim. Algumas manchetes não resumem 
a notícia, trabalham as questões desde uma dimensão de 
fidelização emocional das audiências, não importando a sua 
relevância jornalística (Liang & Wund, 2018). Nesse sentido, 
não devemos esquecer a relação entre emoção e viralidade: 
mensagens que despertam emoções, sejam elas positivas ou 
negativas, tendem a atingir um alcance maior do que as neutras 
(Berger & Milkman, 2012).

Todos esses dados permitem-nos afirmar que as interações 
dos usuários com conteúdos informativos no ambiente digital 
resignificam o sentido da teoria dos usos e gratificações, perce-
bendo as razões que determinam as preferências de conteúdos 
por parte dos consumidores (Sundar & Limperos 2013). Pre-
tendemos então entender neste estudo que tipo de conteúdos 
atraem a atenção do público digital, olhando com maior cuidado 
aquelas notícias com maior alcance/engajamento em tempos 
de pandemia. Formulamos para o efeito a seguinte questão; as 
notícias com maior alcance/envolvimento digital responderam a 
que enquadramento noticioso acerca da Pandemia? 

Por processos de engajamento entendemos quando a notícia 
é capaz de gerar um público criativo, inerentemente social, 
relacional e de natureza interativa (Dessart, 2017). A definição 
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do termo envolve também aspectos cognitivos, emocionais 
e comportamentais (Gambetti, Graffigna, & Biraghi, 2012). 
Bowden (2009) além da interatividade agrega cocriação e 
multidimensionalidade, ou seja, dá origem a um público que 
comenta, interage e gera opinião. 

Protocolo de estudo e análise de dados das notícias 
com maior alcance nos media digitais portugueses 

A partir de uma investigação da análise dos títulos dos meios 
digitais de maior alcance/engajamento, estudamos a abordagem 
noticiosa por esses meios de comunicação sobre a pandemia 
provocada pelo SARS-CoV-2. Temos particular interesse em 
saber as notícias que obtiveram maior alcance/engajamento 
durante a crise do COVID-19 em Portugal, a fim de conhecer os 
temas, atores informativos e o tipo de informação produzida na 
esfera digital.

Deste objetivo geral, surgem os seguintes objetivos específicos:

- Examinarmos os títulos das notícias dos meios digitais que 
maior alcance/engajamento geram, de modo a sabermos com 
maior rigor os eixos temáticos e o tipo de cobertura realizada 
(tom).

- Estudarmos os atores (singulares ou institucionais) que ocupam 
maior protagonismo no espaço digital.
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- Definirmos a realidade projetada pelas notícias de maior 
alcance para estabelecer a taxonomia temática de cada um dos 
meios de comunicação em estudo.

Para atingirmos estes objetivos, realizamos uma investigação 
contida no intervalo temporal de 8 de março a 27 de abril de 
2020, de todas as notícias veiculadas nos portais de informação 
digital portugueses (.pt). Desenvolvemos um método de análise 
misto a partir dos dados obtidos, extraídos por meio do aplicativo 
de análise de conteúdo web Buzzsumo, com base no algoritmo 
de busca e análise web. Para esse varrimento aplicámos: filtros 
geográficos (Portugal), temporais (março-abril) e semânticos 
(COVID 19 e Coronavírus), para extrair a informação em análise. 
Obtivemos dados detalhados (diários, semanais e mensais), 
para compreender as informações que atingiram maior alcance 
e engajamento da população. Nesse sentido, estabelecemos a 
codificação dos títulos de destaque com predomínio de frases 
positivas, negativas ou ambivalentes sobre a pandemia (Bardin, 
1986; Carriço Reis, 2017).

As notícias relacionadas com a crise de saúde foram 
processadas seguindo procedimentos de pesquisa de análise 
de conteúdo (Krippendorff, 1990; Carriço Reis, 2017). Com base 
nessa metodologia, foi estabelecido um sistema de categorização 
que consistiu em classificar as informações contidas nas  
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notícias a partir de critérios previamente definidos6. Optámos, 
fundamentalmente, pela utilização de um método quantitativo, 
descritivo e longitudinal, apenas utilizamos a variável qualitativa 
para a análise do tom das notícias que tiveram maior alcance no 
cálculo global7. A análise qualitativa foi realizada com o software 
Atlas.ti v. 8.4.4, enquanto o SPSS v.25 foi utilizado para a análise 
estatística.

Apresentaremos numa primeira instância uma análise descritiva 
e exploratória global de como os meios digitais construíram um 
relato acerca do fenómeno em estudo. Num segundo momento, 
iremos observar como cada meio de comunicação construiu o 
seu relato informativo dos acontecimentos, tentando perceber 
para o efeito a relação entre o tom adotado (como falaram), 
temas tratados (de que falaram) e protagonistas informativos 
(de quem falaram/a quem deram voz).

6 As notícias subordinadas aos termos COVID-19 e Coronavírus foram codificadas de 
acordo com as seguintes categorias:
1) Site de origem de cada notícia: jornais/portais de informação com domínio/sede em 
Portugal.
2) Redes sociais pelas quais circulam as notícias: Facebook, Twitter, Pinterest e Reddit.
3) Tema principal: Política, Economia, Emprego, Internacional, Saúde, Educação, União 
Europeia, Meio Ambiente, Energia, Desporto, Indústria, Bem-estar social.
4) Ator informativo: Institucional/Oficial, Político, Económico, Alternativo, Sociedade 
Civil, Sistema De Meios, Cultural e outros.
5) Espaço de informação: Portugal, referência global /mundial, Estados Unidos, União 
Europeia, Resto da Europa, Rússia. Ásia, América Latina, Médio Oriente e Magrebe, 
África Subsaariana.
6) Tom do título: positivo, negativo ou neutro.
7 Por uma questão de limitação de espaço tivemos de condensar a nossa análise em 
apenas alguns eixos interpretativos de natureza quantitativa, numa próxima publicação 
iremos apresentar de forma aprofundada os desdobramentos qualitativos que extraímos 
dos dados.
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No período analisado registamos até um máximo de dez 
notícias com maior alcance/engajamento digital por meio, 
referentes aos termos “Coronavírus” e “COVID-19”. A tabela 
1 expressa, portanto, o conjunto de peças informativas mais 
destacadas em cada meio digital. Registamos um total de 
90 notícias que trataremos de analisar e que se distribuem 
mediaticamente da seguinte forma:  

 
Frequência Percentagem (%)

Tabela 1.
Meios de 
comunicação 
digitais

cm-tv.pt 7 7,8

cmjornal.pt 6 6,7

expresso.pt 10 11,1

iol.pt 9 10,0

jn.pt 10 11,1

nit.pt 10 11,1

observador.pt 10 11,1

publico.pt 10 11,1

sabado.pt 8 8,9

sicnoticias.pt 10 11,1

Total 90 100,0

Fonte: Elaboração própria
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No que concerne aos eixos temáticos das notícias online 
apresentados na tabela 2, a questão da saúde encabeçou de 
forma quase hegemónica os assuntos tratados na cobertura 
informativa. Registamos uma cobertura jornalística orientada 
para a questão da pandemia e todos os seus desdobramentos 
de natureza médica. O que indicia nesta fase um enfoque 
jornalístico mono-temático que atende a uma leitura pandémica 
desde um registo unidimensional, não desdobrando o 
entendimento do fenómeno em outras variáveis ou implicações 
sociais decorrentes da pandemia.

Frequência Percentagem (%)

Tabela 2.
Tema do título 
da notícia

Bem-estar social 
(políticas sociais)

1 1,1

Economia 3 3,3

Educação 1 1,1

Meio Ambiente 3 3,3

Outros 1 1,1

Política 2 2,2

Saúde 79 87,8

Total 90 100,0

Fonte: Elaboração própria
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Uma outra questão relevante para se pensar o tratamento 
mediático é observarmos quem são os protagonistas da 
informação. Como atesta a tabela 3, observamos que são três 
os atores que têm maior visibilidade informativa: os membros 
da sociedade civil, os responsáveis pela área da saúde e os 
atores institucionais. Esta tendência maioritária, observada 
de forma comparativa com a presença residual dos restantes 
protagonistas informativos (da cultura e da economia), vinca 
um sentido noticioso marcado pelas agendas oficiais que se 
centram na dimensão sanitária do problema. 

Frequência Percentagem 
(%)

Tabela 3.
Áreas dos 
protagonistas da 
notícia

Cultural 2 2,2

Económica 3 3,3

Institucional/Oficial 14 15,6

Meios de comunicação 1 1,1

Sanitária 23 25,6

Sociedade civil 47 52,2

Total 90 100,0

Fonte: Elaboração própria
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E numa abordagem feita de uma perspectiva doméstica, que 
se sobrepõe a uma narrativa de contextualização do fenómeno 
numa escala macro, como atesta a tabela 4.

 Frequência Percentagem 
(%)

Tabela 4.
Geografias 
mencionadas 
nas notícias 

Ásia 4 4,4

Estados Unidos 1 1,1

Oriente Médio e 
Magrebe

1 1,1

Portugal 
(nacional, local)

46 51,1

Referência global
/mundial

22 24,4

União Europeia 16 17,8

Total 90 100,0

Fonte: Elaboração própria

Na tabela 5 podemos observar que o tom da cobertura mediática 
não foi homogéneo, obedecendo a distintos posicionamentos 
dos meios de comunicação. Analisando o teor das mensagens 
jornalísticas verificamos uma incidência expressiva de uma 
narrativa entre uma interpretação neutra/negativa do fenómeno.  
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Frequência Percentagem 
(%)

Tabela 5.
Tom da cobertura 
informativa

Negativo 33 36,7

Neutro 33 36,7

Positivo 24 26,7

Total 90 100,0

Fonte: Elaboração própria

Para uma análise mais refinada do tom adotado pelos media 
digitais no tratamento das questões pandémicas, decidimos 
cruzar esta categoria com outras que nos pareciam relevantes, 
para uma explicação mais fecunda. Começamos por desmembrar 
a categoria de tom por meio informativo como expõe a tabela 6. 
A primeira evidência substantiva foi verificarmos que existe uma 
tendência geral para a polarização do sentido da construção 
da notícia, adotando os meios e lógicas contrastantes para 
reportar os acontecimentos. Esta ambivalência na tonalidade 
da notícia parece estar relacionada com a natureza excepcional 
do acontecimento. Diante de um fenómeno novo que gerava 
vítimas, eram acentuados os aspectos críticos dos fenómenos e 
mesmos os enfoques positivos tinham uma relação direta com 
estes acontecimentos, reportando os jornalistas acontecimentos 
de superação e de combate aos efeitos dramáticos da crise 
sanitária. 

                                                                                          



66

Negativo Neutro Positivo Total

Tabela 6.
Tom dos 
títulos por 
meio digital

cm-tv.pt
 

42,9%
 

42,9%
 

14,3%
 

100,0%

cmjornal.pt
 

50,0%
 

16,7%
 

33,3%
 

100,0%

expresso.pt
 

30,0%
 

30,0%
 

40,0%
 

100,0%

iol.pt
 

44,4%
 

55,6%
 

0,0%
 

100,0%

jn.pt
 

20,0%
 

60,0%
 

20,0%
 

100,0%

nit.pt
 

30,0%
 

20,0%
 

50,0%
 

100,0%

observador.pt
 

50,0%
 

50,0%
 

0,0%
 

100,0%

publico.pt
 

30,0%
 

30,0%
 

40,0%
 

100,0%

Fonte: Elaboração própria

Sendo, por isso, esse discurso moderadamente crítico com 
as respostas dadas pelo setor da saúde e das medidas dos 
governantes perante a gravidade do fenómeno e que suscitava 
nesta fase leituras neutras em relação aos aspetos económicos 
da pandemia conforme se percebe pelos dados da tabela 7.
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Negativo Neutro Positivo Total

Tabela 7.             
Tom dos 
títulos por 
temas 
tratados

Bem-estar social 
(políticas sociais)

 
0,0%

 
0,0%

 
100,0% 100,0%

Economia
 

0,0%
 

66,7%
 

33,3%
 

100,0%

Educação
 

0,0%
 

0,0%
 

100,0%
 

100,0%

Meio Ambiente
 

0,0%
 

0,0%
 

100,0%
 

100,0%

Outros
 

0,0%
 

0,0%
 

100,0%
 

100,0%

Política
 

50,0%
 

50,0%
 

0,0%
 

100,0%

Saúde
 

40,5%
 

38,0%
 

21,5%
 

100,0%

                           Total
 

36,7%
 

36,7%
 

26,7%
 

100,0%

Fonte: Elaboração própria

A partir dos dados obtidos, em consonância com os objectivos 
traçados e a nossa questão de partida, foi possível realizar 
em jeito de síntese 4 constatações derivadas do tratamento 
informativo nos meios digitais de maior alcance/engajamento 
durante a crise do COVID-19 em Portugal:

1. As manchetes da crise da pandemia gravitaram, quase 
em exclusivo, acerca de assuntos de saúde (79 das 90 notícias 
analisadas versam sobre este assunto), configurando uma 
agenda mediática minimalista, centrada nos aspetos sanitários 
da pandemia e não procedendo a leituras complementares do 
fenómeno.  
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2. Quanto ao tom utilizado nos títulos das notícias dos media 
digitais estudados, observamos uma tendência para uma 
narrativa de teor negativo/neutral, uma dualidade que expressa 
um desafio jornalístico em lidar com um acontecimento novo 
com contornos dramáticos de doença e morte. Gerando um 
discurso eminentemente pessimista (Berardi, 2020; Agamben, 
2020). 

3. A sociedade civil foi o ator coletivo que mais despertou o 
interesse dos meios de comunicação digitais como protagonistas 
desta crise de saúde, à frente do Governo e até dos próprios 
trabalhadores da saúde. Uma leitura informativa muito orientada 
para os efeitos da pandemia no seio das comunidades.

4. Em consonância com o ponto anterior, não é de 
estranhar que os meios digitais fizessem um enfoque da crise 
fundamentalmente no nível nacional (regional e local), e de 
forma muito limitada, no que acontecia na China, nos Estados 
Unidos e na União Europeia (Itália e Espanha, principalmente).
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Introdução

Nos primeiros meses da pandemia associada ao coronavírus 
foi realizado um estudo (Lourenço & Dias, 2020), sobre as altera-
ções das rotinas produtivas dos correspondentes internacionais 
de diversos órgãos de comunicação social portugueses. Tratava-
-se de uma análise enquadrada no quadro global do impacto da 
Covid-19 no jornalismo. Passados alguns meses (e depois de um 
desconfinamento e de um novo confinamento), será altura de 
revisitar o tema e tentar perceber se algumas das tendências 
verificadas no referido estudo se acentuaram ou, pelo contrário, 
regressaram à anterior normalidade. A atual conjuntura inter-
nacional é particularmente rica em acontecimentos mediáticos1 
que, disputam o palco à pandemia, constituindo, por isso mes-
mo, um interessante campo de observação e análise. E mantém-
-se completamente atual o importante papel que, em tempos 
de crise, os media e em particular a televisão desempenham 
enquanto aglutinadores da sociedade, de forma a satisfazer 
necessidades individuais e a cultivar o espírito de comunidade  
(Hellman & Riegert, 2012: 170)

Olhamos, portanto, para os correspondentes internacionais, 
para as conclusões do estudo anteriormente realizado do qual 
partimos e para a realidade do trabalho dos correspondentes 
internacionais numa fase em que a pandemia já se tornou 
quase uma normalidade, e é sobre essa normalidade a que 
estes jornalistas se dedicam, bem como outros acontecimentos 

1 Alguns exemplos: as eleições nos EUA em Novembro (e a respetiva campanha eleitoral), 
o Brexit, o terrorismo islâmico na Europa, o conflito do Nagorno-Karabakh, etc.
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de interesse jornalístico. De que forma se alterou ainda mais o 
trabalho dos correspondentes ou se mantiveram as alterações já 
detetadas anteriormente? Será que a tendência de globalização 
dos media e das redes sociais ainda requer a presença de um 
jornalista nacional em países de onde recebemos imagens, sons 
e informação a partir de agências de notícias ou dos media locais? 
Como se compatibiliza a existência de um correspondente num 
determinado país com o envio de diversas equipas adicionais de 
reportagem para cobrir determinados eventos? 

O correspondente internacional

Historicamente, os media têm atuado como edificadores de 
nações2, em que, além de uniformizarem experiências, fornecem 
uma plataforma para que os cidadãos troquem opiniões sobre 
a vida pública comum, tal como Habermas preconiza, mas 
também através de comparações, discutindo as semelhanças e 
diferenças, entre os cidadãos e os sistemas de outras nações. A 
correspondência internacional permite, então, que os cidadãos 
estejam cientes de acontecimentos e questões dos vários cantos 
do mundo e como estes podem influenciar a forma como as 
pessoas, bem como as instituições interagem e comunicam 
entre si e como se relacionam com as de outras nações (Terzis, 
2015: 297).

2 As notícias, além de serem o principal produto do jornalismo contemporâneo 
(Traquina, 2002: 9), refletem a sociedade ao espelharem as suas preocupações e 
interesses (Tuchman, 2002: 91). Tal como Robert E. Park (2002) enuncia, as notícias são 
uma forma de conhecimento informal ao estarem relacionadas com a participação na 
vida política da sociedade, transmitindo informações e permitindo a dinamização da 
atividade económica.
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Os correspondentes funcionam como uma âncora de 
determinado país (Rodrigues, 2008: 53), sendo, acima de tudo, 
jornalistas e, portanto, partilham de valores, deveres, princípios 
éticos e formas de olhar o mundo muito próprias assentes num 
compromisso público com sentido de credibilidade. No fundo, 
constituem-se enquanto uma comunidade interpretativa, 
como propõe Barbie Zelizer (2000), em que se parte do 
princípio de que a autoridade dos jornalistas deriva da sua 
presença nos acontecimentos, de acordo com a ideologia 
da autenticidade da “testemunha ocular”. Neste quadro, os 
jornalistas possuem as qualificações necessárias para avaliar 
determinado acontecimento crítico (Zelizer, 2000: 40 e 41).  
É, neste contexto, que a presença do correspondente no 
local dos factos e dos acontecimentos é a forma de veicular  
e apresentar à sociedade o ambiente político, económico, social 
e cultural que presenceia no país em que se encontra. Contudo, 
apesar de a atividade informativa ser a principal razão de ser 
do jornalismo, “o jornalista analisa, comenta, exprime opiniões. 
Observa, interpreta e narra. Gere o acesso ao ‘espaço público’ 
de outras palavras consideradas ‘legítimas’: actores políticos  
e sociais, intelectuais, cidadãos em geral” (Mesquita, 2003: 72 
e 73).

Neste sentido, os factos são reconfigurados através da 
linguagem, contextualizados e interpretados pelo jornalista 
que os apreende. O ‘agir’ jornalístico pressupõe a procura, a 
seleção, a investigação e a interpretação dos acontecimentos 
(Mesquita, 2005: 9). A jornalista Daniela Santiago (2013), atual 
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correspondente da RTP em Madrid, também defende a mesma 
perspetiva, quando afirma que para o jornalista, o jornalismo 
não é uma mera transmissão de informação, encarando de 
forma mais profissional, ética, correta e mais objetivo, assumir, 
perante o público, os jornalistas enquanto seres humanos 
(Santiago, 2013).

Ao falarmos de correspondentes, autonomia é a palavra-
-chave (Rodrigues, 2008: 53). De acordo com Ana Luísa 
Rodrigues (2008), estes jornalistas, ao estarem menos expostos 
às hierarquias organizacionais, gozam de alguma liberdade de 
proposta de peças jornalísticas e de movimentos, sobretudo se 
o país em que se encontram não estiver no centro da atenção 
mediática. No entanto, a experiência leva-os a canalizar as 
escolhas de temas a abordar para a agenda mainstream 
(Baptista & Henriques, 2015: 202). Por sua vez, os editores que se 
encontram nas redações do órgão para o qual trabalham servem 
de ‘barómetro’ para os correspondentes avaliarem o que é ou 
não interessante para o público. Deste modo, as rotinas estão 
estruturadas em dois eixos: uma interação de trabalho no local 
onde os correspondentes estão baseados e outra com a redação 
central do órgão para que trabalham (Rodrigues, 2008: 52).

A correspondência internacional não se reduz ao jornalismo, 
desde sempre desempenhou um papel de relação diplomática 
e de intercâmbio cultural (Leal-Adghirni, Pinson, & Ruellan, 
2016). O correspondente internacional é considerado como um 
cidadão do mundo, um cosmopolita, possuidor de uma cultura 
híbrida que cria “novas formas culturais, compósitas, a partir de 
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cruzamentos” (Fortuna & Santos Silva, 2001: 432). Este jornalista 
é alguém que vive permanentemente entre duas (ou mais) 
linhas paralelas: duas realidades, dois países, duas culturas, dois 
fusos horários, duas línguas (Rodrigues, 2008: 47).

Desta forma, os correspondentes internacionais cumprem 
funções de reportar as notícias, de analisar e comentar os 
acontecimentos com a sua perspetiva (Sambrook, 2010: 8), 
acentuando uma operação de domesticação, uma vez que a 
informação internacional é produzida “à medida”, para um 
determinado órgão, e não só baseada em envios de cadeias 
noticiosas cujas perspetivações são necessariamente mais 
gerais e vastas (Rodrigues, 2008: 52).

Com a emergência da Internet e das redes sociais, a informa-
ção jornalística que antes se situava geograficamente distante, 
agora está, literalmente, à distância de um clique. Para inúmeros 
jornalistas que se debruçam sobre a informação internacional a 
partir das suas secretárias com acesso online imediato a várias 
fontes, informação e redes sociais, o conceito de corresponden-
te internacional é redundante, uma vez que qualquer jornalista 
consegue ter acesso a qualquer fonte a partir de ferramentas  
online como o Skype, Facetime ou Zoom e os tradicionais vox 
pops nas ruas hoje estão espelhados em redes sociais como o 
Twitter (Bebawi & Evans, 2019: 24). Richard Sambrook (2010) 
realça a diminuição do número de correspondentes internacio-
nais como uma consequência destas novas possibilidades per-
mitidas pela tecnologia, principalmente nos países do Ocidente. 
No entanto, continua a haver valor em destacar um jornalista 
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como correspondente de forma a contextualizar, cobrir e ana-
lisar os vários acontecimentos (Sambrook, 2010). Porém, há 
exemplos, como o caso particular de Bruxelas, em que o núme-
ro de correspondentes aumentou ligeiramente nos últimos anos 
(Terzis, 2015: 300). No mesmo sentido, Cristina Archetti (2012) 
afirma que a luta pela sobrevivência económica num contexto 
bastante competitivo que está a levar à diminuição dos cor-
respondentes internacionais, está também a impulsionar uma 
maior confiança nestes jornalistas (Archetti, 2012: 853).

De acordo com o estudo Mapping Foreign Correspondence in 
Europe, em 2013 encontravam-se mais de 6600 correspondentes 
internacionais a trabalhar para mais de 130 órgãos de 
comunicação nos 27 Estados-Membro da União Europeia (Terzis, 
2015: 297). O mesmo estudo concluiu, entre outros aspetos, 
que grande parte dos correspondentes internacionais deixaram 
de trabalhar a tempo inteiro na imprensa, para passarem a 
trabalhar em regime freelancer, dedicando-se a vários meios, 
por vezes de diferentes países (Terzis, 2015: 298).

Desenho do Estudo

Recorde-se que o estudo citado (Lourenço & Dias, 2020) partiu 
da auscultação de 15 jornalistas que trabalham para vários 
meios e órgãos portugueses, desde a imprensa, rádio, televisão 
e agência noticiosa. A estes jornalistas foi-lhes proposto um 
inquérito por questionário via e-mail que procurava entender 
como as rotinas de trabalho se alteraram nos primeiros meses 
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de pandemia (Março, Abril, Maio e Junho de 2020). O inquérito 
procurou, na altura, recolher dados acerca dos principais temas 
a que os correspondentes se dedicaram, o contacto com fontes, 
géneros jornalísticos e os principais desafios enfrentados 
durante este período. As respostas obtidas dividiram-se entre 
televisão, agência noticiosa, rádio e imprensa, e registou-se a 
particularidade de ter respostas de correspondentes “recentes” 
(menos de 5 anos) a par de outros com mais de 20 anos de 
terreno. 

Para aferir da evolução verificada desde o momento da 
realização do inquérito referente aos primeiros meses de 
pandemia até ao presente (Novembro 2020), foram analisados 
diversos exemplos a partir dos órgãos de comunicação social, 
cujos correspondentes participaram no inquérito. Trata-se do 
único modelo de comparação ao nosso dispor, uma vez que a 
distribuição de um novo inquérito não se revelou possível devido 
a questões ligadas à disponibilidade dos órgãos de comunicação 
social.

Os correspondentes internacionais portugueses

Existem correspondentes internacionais portugueses um pou-
co por todo o mundo, com um maior foco nas principais capi-
tais europeias, países de língua oficial portuguesa, nos centros 
de decisão política ocidental (como Bruxelas e Washington DC), 
entre outros. Tradicionalmente, o maior investimento em cor-
respondentes internacionais tem sido feito pelos órgãos de co-
municação social de domínio público, como a Agência Lusa e a 
RTP. A situação profissional dos correspondentes portugueses 
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varia muito. Desde jornalistas que pertencem aos quadros da 
empresa, a freelancers pagos “à peça”.

Uma das principais conclusões do nosso estudo original era a 
existência comprovada de uma maior autonomia editorial por 
parte do jornalista correspondente quando comparado com um 
jornalista sediado numa redação. Esta informação é consistente 
com aquilo que Ana Luísa Rodrigues (2008) referia quando 
afirmava que autonomia é um conceito central ao abordarmos 
as rotinas dos jornalistas correspondentes. Segundo a autora, 
isto deve-se à gestão de tempo dessa rotina que é muito 
personalizada por cada correspondente, mas também, e 
sobretudo, na seleção dos temas e na diversidade de trabalhos 
que podem realizar (Rodrigues, 2008: 53). Para os jornalistas 
auscultados, a seleção dos tópicos é, na grande maioria, decidida 
em conjunto, entre o correspondente e o seu editor sediado em 
Portugal, sendo os três principais temas, a que normalmente se 
debruçam, a Política, a Economia e a Segurança. 

Continuando a análise comparativa dos dados obtidos verifica-
se que a notícia (53,3%) e a reportagem (33,3%) são os principais 
géneros jornalísticos utilizados por estes profissionais. Os 
correspondentes inquiridos confirmaram também que a essência 
do jornalista correspondente é a proximidade que têm com o 
acontecimento. Tal como Zelizer (2000) afirma, “a autoridade 
dos jornalistas deriva da sua presença nos acontecimentos” 
(Zelizer, 2000: 41), o que é extensível ao trabalho dos jornalistas 
correspondentes. Bebawi & Evans (2019) são perentórios 
quando indicam que “continua a existir a necessidade de 
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repórteres no terreno para cobrir os acontecimentos” (Bebawi 
& Evans, 2019: 25). Neste sentido, esta cobertura “consiste em 
observar, interpretar e narrar a ‘realidade social’, da qual são 
igualmente construtores” (Mesquita, 2005; 22).

Aqui chegados encontramos uma das questões que mere-
ce especial análise: um dos participantes no inquérito afirma 
que a maior parte do seu trabalho é de “análise”. O facto de se 
tratar de um inquérito anónimo não permite aprofundar esta 
observação, mas já anteriormente se vinha a notar uma certa 
tendência, sobretudo nos canais de televisão de notícias, de 
transformar o correspondente num “comentador privilegia-
do”. Alguém que já não sai do estúdio (ou do escritório do cor-
respondente) e que comenta temas da atualidade do país em 
que vive, principalmente em direto. Uma situação que pode 
ser considerada menos positiva, à luz da questão da proximi-
dade, mas que não difere assim tanto da realidade de muitos 
dos trabalhos jornalísticos. Sarah Smith, editora da BBC Escócia, 
refere3, quando questionada sobre este “afastamento”, o facto 
de muitas vezes produzir conteúdos sobre o parlamento esco-
cês e recorrer, normalmente, à gravação de um “vivo4” à porta 
do parlamento sem ter, no entanto, necessidade de lá entrar 
para recolha ou validação de informação. Encontramos diaria-
mente exemplos desta situação com correspondentes da RTP  

3 BBC News, 26 de Março de 2020, “How virus has changed the way reporters work”, 
disponível em https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52052447.
4 Gravação realizada em frente à câmara de televisão “simulando” um direto. Permite 
ver o repórter e o local onde este se encontra, num processo de validação do conteúdo 
através da ligação ao local onde a informação foi obtida ou a que diz respeito. Trata-se de 
um recurso muito utilizado nas redações de televisão perante a ausência de imagens que 
possam ser utilizadas para a construção de uma peça tradicional de televisão. 

https://www.bbc.com/news/uk-scotland-52052447
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(Rosário Salgueiro em Paris, Daniela Santiago em Madrid) ou da 
SIC (caso mais evidente ainda de Luís Costa Ribas, correspon-
dente sediado em Boston). Trata-se de um modelo que pode-
rá ser explicado, sobretudo, por razões económicas5, mas que 
é também fruto de alguma evolução do modelo de produção 
de notícias. Um jornalista numa redação é também, muitas ve-
zes, chamado a produzir peças com conteúdos de agências de 
notícias ou de outros colegas. E em muitos casos também não 
esteve no local, nem falou com as pessoas envolvidas. Ora, um 
correspondente internacional terá acesso a muita informação 
local, terá uma rede de contactos a que pode recorrer localmen-
te para esclarecer questões e terá, sempre, uma maior proxi-
midade com os temas do que um qualquer outro jornalista ou 
comentador em Lisboa.

Todavia, verificámos que estes profissionais têm em conside-
ração que se dirigem para o público português, independen-
temente do meio para que trabalham e 46,7% dos jornalistas  
inquiridos considera que um protagonista português de determi-
nado acontecimento constitui um valor notícia, sendo a presen-
ça de protagonistas portugueses habitual no trabalho realizado 
por estes profissionais. Tal remete para a proximidade enquanto 
valor-notícia, tal como enunciado por Traquina (2002), uma vez 
que um protagonista português pode-se constituir como rele-
vante em termos geográficos e culturais.

5 Os custos de aluguer de um operador de câmara ou repórter de imagem e as respetivas 
despesas de deslocação, estadia e envio do conteúdo.
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Questionados sobre os principais desafios que os correspon-
dentes internacionais portugueses enfrentam, os jornalistas 
afirmaram, entre outros aspetos, questões relacionadas com a 
seleção de informação mais relevante para o público português, 
tendo que traduzir realidades distintas da portuguesa. Vários  
sublinham a explicação de factos, em que tentam resumir a in-
formação quotidianamente, ao mesmo tempo que procuram 
ser mais explicativos e simplificar questões complexas. Um dos 
inquiridos aponta como desafio “traduzir para a linguagem  
televisiva, assuntos com vários detalhes, por vezes históricos, 
que são importantes para contextualizar, mas não são familiares 
para os portugueses”. Este correspondente acrescenta que ten-
ta “que o resultado final fique bem resumido, explicado e que 
não seja superficial”. 

Outros aspetos mencionados passam pela dificuldade de inte-
gração nos primeiros anos de correspondência quer a nível do 
estabelecimento como também da constituição de uma nova 
agenda de contactos. No entanto, passam também, por vezes, 
por um trabalho solitário, em que o jornalista tem que se deslo-
car em transportes públicos, colocando em causa a rapidez em 
chegar aos acontecimentos. 

Entre o “permanente estado de alerta, estudo e reflexão de 
múltiplos temas, imprevisibilidade e viagens constantes”, a dife-
rença de fuso horário, também é referido o “pouco ou nenhum 
feedback” e o escasso diálogo com a sede, traduzindo-se numa 
“pouca oportunidade de diálogo com colegas de trabalho” além 
dos editores.
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O primeiro impacto da Covid-19

O coronavírus, que inicialmente abalou a China e os 
países asiáticos, rapidamente se alastrou por todo o mundo, 
provocando uma crise pandémica sem precedentes. Crise essa 
que se espalhou por todos os setores das sociedades, incluindo 
os media. De acordo com o relatório do OberCom (2020), o 
meio em que os impactos terão sido menos acentuados terá 
sido a rádio, enquanto que a imprensa terá sido o meio mais 
afetado por esta crise, expondo a fragilidade dessas empresas 
(OberCom, 2020: 4). 

Uma vez que os correspondentes internacionais portugueses 
estão espalhados um pouco por todo o mundo, tiveram, também, 
que lidar com esta crise. Perante os dados apurados, podemos 
afirmar que as rotinas dos correspondentes internacionais 
portugueses alteraram profundamente perante a crise criada 
pela pandemia. 93,3% dos correspondentes inquiridos afirma 
que, nos primeiros meses da crise pandémica (Março, Abril, 
Maio e Junho de 2020), o seu trabalho foi, maioritariamente, 
dedicado à cobertura da Covid-19. Motivo que levou a que 
deixassem de abordar temas que eram habituais nas suas 
rotinas. Entre os principais temas, a Saúde passou a ser o 
principal, seguido da Política, da Economia e da Segurança. Estes 
últimos, provavelmente, também em função da pandemia. 

Se a proximidade é um factor essencial na atividade jorna-
lística, 60% destes correspondentes sentiram que deixaram de 
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estar próximos da notícia. Tal implica debilidades na cobertura 
jornalística dos acontecimentos e coloca em causa a informação 
veiculada, neste caso, pelos correspondentes, uma vez que a 
função da observação no terreno se torna fragilizada. Contudo, 
além desse afastamento da notícia, 80% dos jornalistas inquiri-
dos afirmaram que o número de horas de trabalho aumentou, 
chegando, em alguns casos, a trabalharem o dobro de horas diá-
rias do que em tempos normais. 

Os principais géneros jornalísticos continuaram a ser a notícia 
(66,7%), a reportagem (13,3%) e a entrevista (13,3%). No en-
tanto, para a execução destes trabalhos, o contacto com fontes 
torna-se fundamental, tal como Felisbela Lopes aponta, as fon-
tes de informação jornalística constituem-se como ponto fulcral 
para a compreensão dos conteúdos jornalísticos (Lopes, 2016). 
Mas em tempos de contacto presencial reduzido ou mesmo ine-
xistente, 73,3% dos correspondentes refere que teve dificulda-
des em contactar fontes durante este período, o que, por si só, 
revela um obstáculo ao normal decorrer da atividade jornalísti-
ca. Como forma de contornar estas dificuldades no contacto com 
as fontes, os correspondentes recorreram, em grande medida, a 
ferramentas como o Skype ou o Zoom. Também o tradicional 
telefone foi um dos meios utilizados para esse contacto, evitan-
do assim a interação presencial. No entanto, embora o contacto 
com as fontes seja distanciado, a utilização de máscara, a de-
sinfeção pessoal e do espaço de trabalho, no que diz respeito 
às medidas de proteção que os correspondentes internacionais 
adotaram, passou a fazer parte da rotina diária.
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Quanto às principais adversidades com que se depararam para 
o exercício do seu trabalho, os jornalistas afirmaram que o risco 
de contágio e o confinamento obrigatório foram transversais e 
também os afetaram, tanto enquanto profissionais, como seres 
humanos. Elegeram também o contacto com as fontes como 
uma das principais dificuldades, nomeadamente as complica-
ções em contactar alguém via telefone, uma vez que as empre-
sas encerraram, ou conseguir, no caso da televisão, autorizações 
para gravar em locais específicos, como hospitais. 

A acrescentar a estas questões, este período também foi de 
adaptação e aprendizagem de novas ferramentas e softwares 
aos quais os jornalistas não estavam acostumados. Isto a 
acrescentar à “quantidade gigantesca de informação para tratar 
dada a dimensão do país e a complexidade da relação entre 
informações políticas e informações sobre saúde”, tal como 
indica um dos jornalistas.

Um dos correspondentes auscultado, mencionou ainda que, 
por questões de segurança, teve que regressar a Portugal, o que 
implica que um órgão de informação português deixou de ter 
um jornalista presente em determinado país, o que, certamente, 
criou uma debilidade da informação sobre esse país nesse órgão 
de comunicação. 

No entanto, os jornalistas também sentiram algumas 
dificuldades em escapar à agenda mediática sobre a Covid-19 
e apresentar histórias que não estivessem relacionadas com a 
pandemia.
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Terão os correspondentes voltado a ficar próximos 
do acontecimento?

Tal como referido anteriormente, não foi possível realizar um 
novo inquérito para perceber se as rotinas produtivas destes 
jornalistas se mantiveram nos meses seguintes à primeira 
análise. Selecionámos6, portanto, alguns casos de trabalhos 
desenvolvidos pelos correspondentes internacionais na última 
semana de Outubro e na primeira semana de Novembro de 
2020.

O colapso das unidades de cuidados intensivos em 
Espanha

Figura 1 A correspondente da RTP em Madrid, Daniela Santiago.

Num momento em que, em Espanha, se registaram quase 
20 mil casos de infeção por Covid-19 em 24 horas, os serviços 

6 Nesta seleção adoptámos casos de televisão, uma vez que nos dão a entender os 
cuidados de proteção do jornalista e o contexto em que se encontram de forma mais 
esclarecedora.
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hospitalares começaram a acusar rutura e aumentaram os 
protestos contra as medidas de restrição aplicadas pelo governo. 

Olhamos para a reportagem7 da correspondente da RTP em 
Madrid, Daniela Santiago, onde tem como fontes, nos moldes 
normais de reportagem em televisão, médicos espanhóis que 
relatam o estado em que as unidades de cuidados intensivos 
se encontram, aproximando-se de um momento de rutura. 
Nesta peça, a jornalista aparece em “vivo”, a utilizar máscara, 
apresentando dados sobre a lotação das unidades hospitalares. 
Percebemos, portanto, que há uma preocupação em voltar ao 
contacto presencial com as fontes, mas atendendo às medidas 
de proteção e distanciamento sempre que possível. Na mesma 
reportagem, são utilizadas imagens do parlamento espanhol, 
em que o ministro da saúde discursa, bem como imagens de 
protestos na Catalunha e em La Rioja. Estas imagens não foram 
captadas pela equipa da RTP mas, na impossibilidade de estarem 
presentes no local, recorreram a estas imagens difundidas por 
outros meios.

A resposta europeia à pandemia

No final de Outubro o Conselho Europeu reuniu para 
discutir a resposta que os vários países estão a dar à “segunda 
vaga” de Covid-19. Esta reunião informal, feita através de 
videoconferência, com os 27 chefes de Estado e de governo, 

7 RTP, 28 de Outubro de 2020, “Unidades de cuidados intensivos de Espanha perto do 
colapso”, disponível em: https://www.rtp.pt/noticias/mundo/unidades-de-cuidados-
intensivos-de-espanha-perto-do-colapso_v1270935?fbclid=IwAR3UYfC-AreS5mc5u8Zm
dheVeso05oi8dT2HRocl0JLreoXblFTNtHbe6_4

https://www.rtp.pt/noticias/mundo/unidades-de-cuidados-intensivos-de-espanha-perto-do-colapso_v12709
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/unidades-de-cuidados-intensivos-de-espanha-perto-do-colapso_v12709
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/unidades-de-cuidados-intensivos-de-espanha-perto-do-colapso_v12709
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analisaram a situação e decidiram que, apesar das várias 
medidas restritivas, nenhum líder quis fechar fronteiras ou 
paralisar completamente a atividade económica (Siza, 2020).

Figura 2 O Correspondente da TVI em Bruxelas, Pedro Moreira.

Na TVI24, o correspondente em Bruxelas, Pedro Moreira, 
entrou em direto8 dando conta dos temas tratados na reunião e 
as realidades de vários países europeus, bem como estes estão 
a enfrentar a “segunda vaga” da pandemia. Neste direto, o 
jornalista não interpelou nenhuma fonte e não é identificável o 
local onde se encontra, limitando-se a transmitir as informações 
sobre a reunião do Conselho Europeu e interagindo com a pivô 
em Lisboa. Ora, estes dados vão ao encontro daquilo que a editora 
da BBC na Escócia, Sarah Smith refere quando diz que muitas 
vezes apenas grava vivos em frente ao parlamento escocês para 
as suas peças, mas não chega a entrar no edifício para recolher 
informação, uma vez que esta está disponível através de outras 

8 TVI24,  29 de Outubro de 2020, “Covid-19: Conselho Europeu discute resposta contra a 
segunda vaga”, disponível em: https://tvi24.iol.pt/videos/internacional/covid-19-conselho-
europeu-discute-resposta-contra-a-segunda-vaga/5f9b027e0cf2c785554ca235#/

https://tvi24.iol.pt/videos/internacional/covid-19-conselho-europeu-discute-resposta-contra-a-segund
https://tvi24.iol.pt/videos/internacional/covid-19-conselho-europeu-discute-resposta-contra-a-segund
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vias. No caso da TVI24, verificámos o mesmo estilo neste direto, 
em que o jornalista apenas se limita a transmitir informações e 
o local do direto não chega a ser identificável. 

A campanha para as eleições dos EUA

As eleições americanas constituem, sem qualquer dúvida, um 
espaço privilegiado de observação das rotinas de produção de 
notícias. Quer no que diz respeito aos correspondentes locais 
(SIC e RTP), quer aos enviados de ambas as estações.

Figura 3 Frame do Jornal da Noite da SIC, com pontos de direto do enviado 
Ricardo Costa (esq.) e do correspondente Luís Costa Ribas (dir.) a propósito das 

eleições dos EUA.

O caso do correspondente da SIC nos Estados Unidos da 
América é particularmente interessante. Apesar do reforço da 
equipa com a presença de um enviado, no caso o jornalista 
Ricardo Costa (também diretor de informação da estação), 
assistimos a uma alteração na rotina habitual do correspondente. 
De volta “à rua”, neste caso até de volta a Washington D.C., 
onde a SIC manteve durante alguns anos um escritório e um 
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correspondente permanente. Será uma situação excecional 
atendendo à dimensão mediática das eleições ou marcará, pelo 
contrário, um regresso ao modelo mais tradicional de trabalho 
jornalístico? Registe-se que o correspondente da SIC (bem como 
o enviado especial), aparece frente à câmara, em direto, sem 
máscara ou outra forma de proteção visível.

O correspondente da SIC nos Estados Unidos regressou 
quase de imediato à sua base habitual de trabalho, em Boston, 
retomando o formato habitual do seu trabalho para a referida 
estação de televisão. Um trabalho quase de comentador/
explicador de um país. E um trabalho escorado pelas suas 
inúmeras fontes no país. “Ter boas fontes conduz a mais boas 
fontes” (Ribas, 2018: 75) é uma expressão que resume bem a 
forma de estar profissional deste correspondente.

Já a RTP, nas eleições norte-americanas, parece manter a 
lógica de reportagem de rua e, os trabalhos emitidos no dia 8 
de novembro, já em plena festa de consagração do Presidente 
eleito, são um bom exemplo de reportagem “de rua”, junto das 
pessoas. 
 
Considerações finais 

Se num primeiro momento havíamos verificado que houve 
uma transformação considerável no desempenho profissional 
dos correspondentes internacionais portugueses - desde o 
sentimento de distância das notícias; o principal tema tratado 
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passar a ser a saúde; um aumento do número de horas de 
trabalho; ou a adaptação a novas ferramentas de trabalho 
(como o Skype ou o Zoom) -, no presente estudo, procurámos 
aferir as alterações verificadas no trabalho dos correspondentes 
internacionais das televisões portuguesas, relativamente ao 
momento em que foi realizado o primeiro estudo (que nos 
serve de termos de comparação). A escolha da televisão, ou 
seja, de um olhar de fora para dentro, permite perceber que o 
trabalho destes correspondentes sofreu novas alterações. Para 
lá de um mais que evidente regresso à “rua” e à proximidade 
com o dia-a-dia, parece registar-se uma quase normalização 
da vida dos correspondentes. Com uma agenda já não virada 
para a Covid-19 exclusivamente. Com espaço para outros 
acontecimentos mediáticos, mas sempre num espaço público 
claramente dominado pela presença da crise pandémica. Seja 
enquanto fator condicionante dos assuntos de reportagem 
(como por exemplo nas Eleições dos EUA, fortemente marcadas 
pelo coronavírus), seja enquanto fator condicionador do 
trabalho do repórter (máscara, microfone revestido a plástico, 
etc.).

Este estudo abre portas para uma eventual investigação 
futura que aprofunde as alterações provocadas nas rotinas 
produtivas dos correspondentes internacionais, agora já de 
forma prolongada sob o efeito da Covid-19. Para tal, deveria 
ser lançado um novo inquérito junto dos correspondentes, 
procurando ainda alargar o número de inquiridos e recorrendo 
também a entrevistas personalizadas.
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Introdução1

No contexto da atual situação vivenciada pela população 
mundial oriunda da pandemia de COVID-19 e das suas 
consequências, este capítulo objetiva apresentar uma reflexão 
sobre a vivência emocional e a emoção do medo, analisando as 
interfaces entre o medo enquanto emoção natural e enquanto 
construção social. O coronavírus (COVID-19), surgiu na China 
no final do ano de 2019 e após atingir outros países originou, 
segundo a  Organização Mundial da Saúde (OMS), uma pandemia. 
O mundo acompanhou atentamente as notícias sobre o novo 
coronavírus que começou a aparecer como uma ameaça real 
e cada vez mais próximo de cada pessoa. A realidade imposta 
pela pandemia, ao alterar o cotidiano, estabeleceu novas rotinas 
e colocou-nos diante de um perigo que ameaça a vida e que 
exacerbou as emoções, provocando alterações na saúde física e 
emocional, causada por esta  nova forma de vivenciar as ações 
diárias.  A emoção do medo é sem dúvida a predominante neste 
contexto, sendo necessário refletir como está sendo vivenciada 
neste momento histórico.

A emoção do medo: reação natural e construção 
social

O medo é uma das emoções básicas e inatas de qualquer ser 
humano. O medo enquanto emoção inata é manifesta e exerce 
uma função protetiva. Na evolução das espécies é inegável o 

* Doutora em Educação. Professora Adjunta do Centro de Educação da Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, Brasil.
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papel do medo. Assim, o medo é uma das maiores heranças 
emocionais da nossa espécie.

Diante do exposto e considerando o contexto atual traremos 
aqui uma perspetiva de discussão do Medo Social, quando 
o medo assume algumas caraterísticas nas sociedades, no 
contexto social no qual nós estamos inseridos enquanto 
indivíduos, em relação com outros. Nós não vivemos isolados 
e nem vivemos numa bolha protetora dos problemas que nos 
ameaçam. Na verdade, estamos em contato direto com tudo 
que nos cerca, sendo imprescindível que a emoção do medo 
seja entendida a partir dos seus aspetos e das definições que 
alcança nas estruturas sociais.

As emoções têm uma função na nossa relação social, ou 
na nossa vivência em sociedade, servem para comunicar os 
sentimentos, influenciar a forma como as pessoas interagem 
e se relacionam, facilitar e possibilitar interações sociais 
saudáveis, mas também podem criar, manter e acabar com os 
relacionamentos.

A emoção do Medo sofre influências culturais e sociais, de 
onde surge uma interação emocional em que a ação de alguém 
interfere na resposta emocional de outros. A geração de 
respostas emocionais acontece a partir de Estímulos Emocionais 
competentes, que Damásio (2004) configura como qualquer 
evento externo ou interno que nos atinge e provoca uma reação.
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A emoção inata do medo assume caraterísticas distintas 
ao ser produzida socialmente. O medo social não é apenas 
uma emoção inata, mas constitui-se na inserção dos sujeitos 
na sociedade, numa emoção produzida socialmente que se 
torna difusa e semelhante, a ansiedade. O medo social surge 
através de relações de poder desequilibradas, que  originam um 
mecanismo de controlo social pelo qual é gerada uma crise de 
confiança onde os sujeitos passam a questionar a si mesmos, as 
suas capacidades e o meio em que se inserem.

O ponto de partida é perceber como esses estímulos 
emocionais são desenvolvidos nas sociedades para exacerbar 
ou provocar a emoção do medo. Ao considerarmos que as 
emoções, dentre elas o medo, também são manifestação e 
expressão cultural teremos o fato de que dependendo da 
cultura, do espaço, da região e da sociedade no qual o sujeito 
está inserido, essa manifestação se dá de forma diferenciada.

Para Bauman (2008), encontramos três formas de expressão 
do medo: a primeira quando estamos ou imaginamos estar 
em perigo em relação ao corpo e às propriedades; a segunda 
relacionada aos perigos difusos que a ordem social gera; 
inseguranças de confiança nos governos, segurança na 
sobrevivência através da geração de emprego e renda, e a 
terceira relacionada com a  identidade que possibilita sentir  
incluídos ou excluídos da sociedade.
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Entre a razão e a emoção: respostas ao COVID-19

Observa-se que tal cenário oriundo da pandemia é propulsor de 
diversas ações emergenciais, cujo primeiro impacto é a proteção 
da vida. Dentre as ações impulsionadas pelas autoridades 
governamentais e de saúde, o isolamento social, considerado 
como a mais efetiva forma de enfrentamento do COVID-19 é, 
sem dúvida, aquela que transformou, fundamentalmente, 
o cotidiano das pessoas redefinindo as formas de agir, ver e 
sobretudo sentir.

Repentinamente, fomos todos privados da liberdade, do 
ir e vir, do trabalho, escolas e eventos sociais, o que causou 
um afastamento do convívio diário com pessoas próximas e 
familiares. Com o objetivo de proteger os idosos, o contato 
entre avós, netos, pais e filhos foi impedido. Ações consideradas 
como demonstração de amor tais como, afagos, aperto de mãos, 
abraços e carinhos, de repente se transformaram em perigo.

Nosso Norte foi virado drasticamente. Em enquete recente-
mente realizada pelo Centro de Investigaciones y Estudios Socio-
lógicos (CIES), sobre os efeitos do COVID-19 na América Latina, 
citada em artigo de Koury (2020), com 2.475 depoimentos, os 
sentimentos de tristeza, ansiedade e a emoção do medo pre-
dominaram. Desses casos, o Brasil está representado com 707 
respondentes, destacando-se as emoções de ansiedade, medo 
e tristeza que somam quase 90% das respostas.
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Diante desses fatos, as emoções naturais, a tristeza e o medo, 
são vivenciados sob um novo espetro mundial. Apesar do 
fenómeno que emocionalmente interfere na nossa vida, somos 
levados a racionalizar o contexto. Trava-se, assim, a luta entre 
razão e emoção que, com as suas similaridades não se opõem, 
mas serão complementares nos resultados obtidos.

O ser humano, como animal racional, vai além da racionalidade 
por via da sua complexidade. Somos também seres emocionais, 
capazes de nos sensibilizarmos com uma paisagem, de nos 
alegrarmos diante de conquistas e de nos entristecermos ao 
encarar tragédias e dores. Diante de um perigo imediato somos 
assaltados pela emoção do medo. As emoções dão o tom das 
nossas vivências pessoais e sociais.

A sociedade ao longo da sua trajetória histórica projetou 
uma dicotomia entre razão e emoção, que pressupunha uma 
inabilidade de pensamento e emoção como seres fundantes das 
ações. Damásio (1996) aponta a tese de que emoção e razão 
estão interligadas, e que uma afeta a resposta da outra. Segundo 
o mesmo autor, do ponto de vista da neurociência, as emoções 
impactam as reações racionais. A emoção seria a representação 
dessa mudança transitória no estado do organismo, por meio 
de padrões neurais e das imagens resultantes (Damásio, 
2004). Portanto, quando alguma coisa ou alguém nos atinge 
respondemos racional e emocionalmente.
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Expressão do medo na pandemia

Em toda a forma de sociabilidade, em todo o espaço em que 
há relações e interações, as emoções estão presentes, porque 
elas são parte dos sujeitos, do indivíduo, e o medo, sendo essa 
emoção natural inata, é também uma construção social. Seria a 
perspetiva do desenvolvimento de uma nova sociabilidade dos 
sujeitos neste período. Isto pressupõe a formalização de um 
novo pacto social que estabelece, entre outras possibilidades, 
uma nova relação entre o indivíduo e a sociedade mediada 
pelos gestores públicos.

O pressuposto é de que cabe ao gestor propor soluções que 
garantam a segurança e a saúde de seus cidadãos, e a estes 
obedecer às novas regularizações normativas propostas. O que 
de fato parece ocorrer no discurso em evidência é que não 
há tendência generalizante e uníssona de ações efetivas de 
manutenção da proteção.

Os países usando da sua autonomia agem de acordo com o que 
julgam mais assertivo. Os países que propuseram normas rígidas 
de isolamento social apresentam  respostas mais efectivas ao 
avanço do vírus. Medidas de testagem, diagnósticos rápidos, 
prevenção e tratamento definidos enviam uma mensagem clara 
de segurança. Entretanto, a falta de definição gera insegurança.

 
Alguns países, entre estes o Brasil, lidam com uma postura 

negacionista por parte do governo central. Minimizando o risco 
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e naturalizando as perdas causadas pelas mortes, falta uma 
direção de contenção dos efeitos nefastos do COVID-19 e das 
suas consequências. A geração de insegurança, dúvidas e falta 
de direcionamento surgem como fortes estímulos para ampliar 
o medo.

Ao  defrontarmo-nos com o anúncio de que, vindo da China, 
o coronavírus se espalhava pelo mundo e com a decretação da 
pandemia, fomos assolados por questionamentos, dúvidas e 
respostas emocionais.

Como primeiro destaque a ameaça coloca em risco a vida. E 
desperta nosso medo primitivo da morte. Medo estimulado pelo 
ataque à nossa integridade física. Aqui, a resposta emocional 
é relativa ao medo natural. Quando nos sentimos ameaçados 
respondemos com medo. O medo protege-nos e desperta três 
respostas: fuga, luta ou paralisação. A nossa resposta imediata 
ao perigo da infeção pelo coronavírus foi de fuga, pois ao  
protegermos os nossos lares evitámos o perigo.

Com a disseminação do contágio ocorreu também uma outra 
disseminação relacionada às informações geradas por toda 
a mídia. O excesso de informações ou suas contradições, o 
fenómeno das fake-news alimentou o monstro para além da sua 
grandeza real. A metamorfose causada pelas transformações 
dos espaços/tempos,  formas de produzir e divulgar informações 
colocam-nas diante dos nossos olhos quando elas acontecem. 
Daí advém que acompanhar em tempo real o número de 



103

infetados e mortos é um estímulo emocional competente para o 
medo de grandes dimensões.

Em contrapartida a isso, as medidas de isolamento social, 
decretação de quarentena, encerramento das fronteiras entre 
países surtiu efeito acelerado na economia e teve impacto, 
sobretudo, nos trabalhadores assalariados. A perda de renda 
levou milhares ao redor do mundo a necessitarem de auxílios e 
benefícios sociais de seus governos. Intrínseco a tudo isso ficamos 
ancorados entre o medo natural que nos leva à proteção e à 
necessidade natural de subsistência, que nos obriga a enfrentar 
a situação e a sair, ainda que correndo o risco de contaminação.

Neste caso, a gestão central de cada país da forma como 
se propôs a combater ou enfrentar a pandemia e as suas 
consequências, é responsável pelos desdobramentos relativos à 
saúde física e emocional de seus cidadãos.

Entre inseguranças e fragilidades sociais

Se considerarmos que na vida em sociedade estamos sujeitos 
a normas legais estabelecidas e que estas orientam uma 
hierarquização de responsabilidades e poder, nós confrontamo-
nos com a produção social do medo em tempos de pandemia.

Existe uma linha ténue entre medo natural e medo social. Essa 
diz respeito a tudo aquilo que os sujeitos, nas suas relações e 
sobretudo nas hierárquicas e de poder, transformam esse medo 
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natural e o constroem enquanto um fenómeno social. Então o 
medo social é uma emoção provocada por relações de poder 
desequilibradas (Dias, 2007).

Como se configuram as relações de poder desequilibradas? São 
relações em que um indivíduo no uso do seu poder hierárquico 
pode beneficiar em relação ao outro, e na produção social do 
medo esse benefício acontece exatamente com a provocação 
desse medo. Aquele que está hierarquicamente superior causa 
o medo porque vai, consequentemente, lucrar com alguma 
coisa, com esse medo provocado, pois tem algo a lucrar com os 
indivíduos amedrontados.

Então qual é a função social do Medo? Ou a função do medo 
social? É a função do disciplinar, de dominar, de controlar e de 
manter uma ordem social estabelecida. 

É conveniente expor as duas interfaces possíveis: o poder 
estabelecido usa o medo das consequências da pandemia para 
fazer com que as pessoas obedeçam às normas restritivas ou, 
por outro lado, como no caso do Brasil, amedronta a população 
exacerbando a falta de emprego, renda e condições básicas. Ao 
sobrepor a economia à saúde os cidadãos se sentem fragilizados, 
mas apesar de amedrontados impulsionados a agir2.  

2 No Brasil, em pleno contexto pandémico, com as orientações do Presidente da 
República contrárias ao isolamento e minimizando os efeitos da COVID–19, aconteceram 
diversas situações de exposição pública de pessoas, tanto em atos políticos, realizando 
manifestações e causando aglomerações, como desrespeitando o isolamento e saindo às 
ruas para atividades cotidianas proibidas. Este cenário é reflexo da política bolsonarista 
que governa o país, apesar dos esforços individuais de governadores e prefeitos no 
combate ao vírus.
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O medo social, é aquele medo fabricado, inculcado, 
construído e instalado no sujeito (Bauman, 2008). Quando 
ocorre a instabilidade da ordem social, o medo é utilizado 
como mecanismo disciplinar e leva a pessoa a sujeitar-se a 
determinadas ordens sociais, ainda que delas discorde. Por 
outro lado, existe um contraponto que também é bastante 
explorado nas sociedades contemporâneas, que é a utilização 
do medo pelo mercado como possibilidade de consumo de bens 
materiais e de instrumentos para proteção. 

Vejamos, explora-se a violência urbana e destacamos aqui 
as armas, as redes de seguranças, e aí surge um novo contexto 
que é o contexto do medo económico, é esse medo em que 
essa emoção é provocada e utilizada como a exploração para 
a manutenção de uma determinada parcela do mercado, que é 
toda essa parcela que nos vende segurança. Então se provoca 
o medo e se vende artifícios para que você se proteja, então 
nós temos aí uma indústria enorme, que vende o medo, por 
exemplo, a indústria do armamento, e nós temos por outro lado 
uma indústria enorme que nos vende serviços de segurança, 
materiais de segurança, porteiros electrónicos e assim 
sucessivamente.

Em tempos pandémicos vivenciamos a corrida em busca de 
medicamentos que mesmo sem comprovação científica são 
alardeados como possível cura. Os países buscam a aquisição 
de Equipamentos Individuais de segurança (EPIs), respiradores 
entre outros e aqui instala-se a lei da oferta e da procura. 
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As máscaras, propagadas como fundamentais para a segurança 
e proteção individual, tornou-se item acessório do vestuário, 
produto de primeira necessidade e acelerou um comércio que 
vai desde a produção doméstica à produção em larga escala. Dos 
modelos mais simples aos mais estilizados é uma das formas de 
combate ao medo.

É o medo social das ruas, os espaços públicos estão ameaçados. 
Então tendemos a protegermo-nos nos espaços privados de 
casa.  E os relacionamentos e inter-relacionamentos estão 
intraduzíveis nesse momento. O futuro ditará novas regras ou 
voltaremos às antigas e velhas formas de convivência. Um vírus 
tornou-se uma forma de sermos apresentados ao maniqueísmo 
entre o bem e o mal. 

Toda a construção, principalmente mediática da comunicação 
e da informação cumpre dois papéis,  informar o que é 
extremamente necessário ou amedrontar-nos. A polarização 
daquilo que é o mal ou o bem, do bandido e do mocinho, do 
lobo mau contra o caçador, da saúde e da doença, da vida e da 
morte, e assim sucessivamente.  Desse modo, a exploração do 
maniqueísmo na sociedade também é uma construção social do 
medo, e age através do desenvolvimento do imaginário pessoal 
e coletivo.

A perspectiva torna-se neste contexto dicotómica e 
maniqueísta: bons e maus em lados opostos. Como 
consequência desta parcialidade perceptiva, exerce-se o medo 
e a violência sobre os outros, para que se possa assegurar a 
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ordem social. Para tal, delega-se no Estado o monopólio da 
violência, para melhor a controlar e limpar o mal e os maus, 
que são naturalmente os outros (Dias, 2006: 301).

O medo pode manifestar-se diante de uma situação de ameaça 
ou perigo que nos coloca em risco. O medo líquido, segundo 
Bauman 

(...) não ficando no mesmo lugar, mas difuso. E o problema 
com o medo líquido é que, ao contrário do medo concreto e 
específico, que você conhece e com o qual está familiarizado, 
é que você não sabe de onde ele virá. (...) não há estruturas 
sólidas ao nosso redor nas quais possamos confiar e nas 
quais investir nossas esperanças e expectativas. Até mesmo 
os governos mais poderosos, frequentemente, não podem 
entregar o que prometem (2008: 12).

Neste sentido, é necessário estabelecer práticas que 
considerem novas formas sociais para romper com o processo 
de desumanização cada vez mais crescente na nossa sociedade 
sob o bojo da globalização e permeada pelos princípios do 
neoliberalismo. É preciso entender a educação como um desafio 
ainda persistente na busca de possibilidades críticas e reflexivas. 
É importante destacar a reflexão aprofundada, que deve ser 
feita sobre os princípios de enfrentamento das situações aqui 
elencadas.
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Medo social e futuro - Considerações finais

Diante de uma realidade que se apresenta complexa e que 
está em curso, quais são os instrumentos para a enfrentar e 
as possibilidades de vivência social do medo em tempos de 
pandemia?

Não podemos deixar de ressaltar que a emoção do medo, seja 
natural ou social, nos coloca os desafios já apresentados, mas 
pode levar a situações mais extremas como  adoecer  física e 
emocionalmente. Constata-se assim que, se não adoecermos da 
COVID-19 podemos ter outros problemas.

Como forma de enfrentamento da situação e possibilitando 
uma vivência emocional positiva do medo destacamos alguns 
fatores preponderantes. 

A sociedade tecnológica, da comunicação e informação digitais, 
possibilita a interação pessoal, ocupa o espaço das relações 
sociais presenciais e o mais significativo e preponderante é que 
nos coloca em contato direto com informações atualizadas. 
Conforme já destacado isso pode afetar-nos de forma negativa, 
pois o excesso de informação pode reforçar a produção social 
do medo. 

Por outro lado, a informação é um caminho para o enfrenta-
mento. “A verdade é que quanto mais esclarecidas forem as pes-
soas menor é a possibilidade de virem a ter medo” (Dias, 2007).
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É imperativo também argumentar-se favoravelmente sobre 
processos educativos, objetivando transformar as informações 
em conhecimento, processo de educação que se inicia e se 
prolonga ao longo da vida. Isto porque é preciso ensinar os 
métodos permitindo estabelecer as relações mútuas e as 
influências recíprocas entre as partes e o todo neste mundo 
complexo (Morin, 2000).

A Educação apresenta-se como uma perspetiva de olhar para a 
pandemia e para os seus desafios como possibilidade de reflexão. 
Neste campo encontramos apoio nas proposições da educação 
emocional. A disseminação dos estudos das neurociências tem 
dado contribuições para esta área. Processos educativos podem 
propiciar o conhecimento e reconhecimento da emoção do 
medo e possibilitar vivências emocionais positivas. 

A Educação Emocional surge como relevante e pode ser 
entendida como um processo permanente, que se dá ao longo 
da vida, que potencializa o desenvolvimento emocional, como 
complemento indispensável ao desenvolvimento cognitivo, 
com a finalidade de aumentar o bem-estar pessoal e social 
(Bisquerra, 2000).

Isto leva-nos a refletir sobre a situação a que estamos expostos 
e o cotidiano, para além do fazer reativo às demandas advindas 
da sociedade e do poder público estabelecido. Produz ações que 
possibilitam o desenvolvimento das emoções, da emoção do 
medo e a descoberta das competências emocionais dos sujeitos. 
Pensar a pandemia da COVID-19 na perspetiva da emoção do 



110

medo é pensar na fragilidade humana. É pensar em algo que 
foge do controlo individual e se alicerça em verdades construídas 
por terceiros, na luta travada entre países desenvolvidos e 
países do Terceiro Mundo; entre governos centrais e periféricos 
de cada país, nos embates entre a ciência e a política. É pensar 
num contexto que, para além de uma crise de saúde pública se 
consolida como uma crise humanitária de perfis que estão a ser 
desenhados numa folha, até então em branco.

Por sua vez, a insegurança existencial resulta da falta de 
confiança básica na estrutura de relações em que os indivíduos 
se inserem, devido aos diferentes indicadores que de forma 
mais ou menos inconsciente são apreendidos pelos indivíduos 
nos processos interaccionais (Dias, 2006: 312).

Pode-se assim pensar que o medo é o que em primeira 
instância nos protege e salva e, em segunda instância, é o que 
nos aprisiona e aliena.
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Introdução 

Apesar de ter sido há (apenas) pouco mais de um ano que a 
presente pandemia global atravessou as nossas vidas, há muito 
tempo que conhecemos os efeitos psicológicos advindos de 
múltiplas das dimensões que passaram a caraterizar o nosso 
quotidiano. Incerteza. Medo. Isolamento. Ameaça. Perdas. 
Sabemos também muito sobre a importância do sentimento 
de segurança e de pertença, da rotina e da previsibilidade, das 
relações afetivas e do suporte social, do toque e do contato 
físico, do exercício e de brincar, da identidade social e da ligação 
com a comunidade.

O presente capítulo aborda os efeitos do medo e da incerteza no 
funcionamento psicológico, refletindo ainda sobre os impactos 
do isolamento social e da quarentena impostos pela realidade da 
pandemia. Identificam-se algumas variáveis protetoras da saúde 
e do bem-estar psicológico, continuando pela elaboração sobre a 
relevância das relações interpessoais e do contato físico e social 
a diversos níveis. Concluímos com a reflexão sobre os desafios 
específicos das pessoas em diversos grupos, em situações de 
vulnerabilidade, como estádios de desenvolvimento ao longo do 
ciclo de vida e grupos estigmatizados, bem como as disparidades 
de saúde resultantes ou agravadas pela pandemia.

Sobre o medo e a incerteza

O medo é uma emoção fundamental na experiência emocional 
e útil, hoje e ao longo da nossa história evolutiva, para a sobre-
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vivência (Barrett, Lewis & Haviland-Jones, 2018; Bradley, 2003), 
tendo um papel muito relevante na resposta (inicial) à pande-
mia. Com efeito, o medo constitui uma emoção básica e comum 
na experiência humana (Barrett, Lewis & Haviland-Jones, 2018). 
É uma emoção caraterística das respostas a situações de perigo 
iminente percebido, ou a estímulos que simbolizam o perigo. 
Estes podem ser entidades, objetos ou situações, que são per-
cebidos como ameaçadores no presente ou no futuro (respos-
ta antecipatória), para a vida ou integridade física, bem-estar, 
segurança, afeto ou aceitação, ou outra condição vista como 
tendo valor para o/a próprio/a. O medo de se ser contagiado 
com SARS-CoV-2 e de ficar doente, ou outros próximos de nós, 
ou até mesmo o que ser responsável por transmitir a doença a 
outros, passou a estar presente na vida de muitos/as. As expe-
riências de medo podem ser de intensidades diversas; contudo, 
as respostas comportamentais típicas podem ser categorizadas 
em 3 formas principais, designadamente, evitamento/fuga, con-
fronto/luta ou “congelamento” (fight or flight, or freeze). Estas 
respostas estão associadas a alterações fisiológicas (como o au-
mento do ritmo cardíaco ou libertação de cortisol), necessárias 
para a reação à situação. Apesar das manifestações comporta-
mentais comuns, a experiência subjetiva do medo pode ser mui-
to diversa, dependendo de cada indivíduo e do contexto. Deste 
modo, o medo do contágio, por exemplo, resultará em compor-
tamentos e respostas emocionais heterogéneas, que irão desde 
estratégias de coping de confronto aquando das idas às compras 
no supermercado ou a restaurantes, ao evitamento de qualquer 
contato com o exterior, ou até mesmo à total negação do risco 
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e recusa de usar máscara. Salienta-se que o medo, por vezes, 
acompanha-se de uma apreensão antecipatória de consequên-
cias negativas futuras sem ter, necessariamente, um estímu-
lo desencadeador identificável – a ansiedade - e que é muitas 
vezes acompanhada de humor disfórico (e.g. tristeza, angústia, 
depressão) e/ou de uma ativação não-direcionada (e.g. pânico, 
ansiedade social) (Bradley, 2003; Greenberg & Goldman, 2018), 
deixando de ser funcional e adaptativo.

Muitos foram os relatos do aumento do stress experienciado 
a partir do início da pandemia. As respostas psicológicas e 
comportamentais decorrentes estarão subordinadas à avaliação 
que cada indivíduo faz do estímulo stressor, designadamente, 
a pandemia. Segundo a Teoria Transacional do Stress proposta 
por Lazarus (1966; Lazarus & Folkman, 1984), a resposta de cada 
indivíduo a um estímulo stressor dependerá, por um lado, de 
uma avaliação primária que o mesmo faz do estímulo e, por 
outro, de uma avaliação secundária face à situação. A avaliação 
primária refere-se ao significado que o indivíduo atribui ao 
evento e ao nível de gravidade antecipado relativamente a 
essa ameaça. Neste caso, no início da pandemia, por exemplo, 
as imagens do sistema de saúde em rutura no Norte de Itália 
e as notícias sobre quadros clínicos graves decorrentes de 
infeções pelo SARS-CoV-2 contribuíram sobremaneira para uma 
avaliação da situação bastante negativa e de elevada gravidade. 
Em contraste, os quadros ligeiros de infeção e a mudança das 
caraterísticas demográficas dos/as pacientes conduziu a uma 
avaliação de menor gravidade. A avaliação secundária, por 
seu turno, refere-se àquela que é feita dos recursos de coping 
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que cada pessoa considera possuir para lidar com a fonte de 
stress. Dito de outro modo, até que ponto cada um/a se avalia 
como capaz para acionar estratégias de regulação emocional, 
comportamental e interpessoal para lidar com o surto pandémico. 
Deste modo, o stress sentido por cada pessoa será tanto maior 
quanto: (i) a mesma percecione o(s) fator(es) de stress como 
uma(s) ameaça(s) grave(s); (ii) e, simultaneamente, considere 
ter poucos recursos de coping para lidar adequadamente com 
a(s) fonte(s) de stress (Lazarus, 1966; Lazarus & Folkman, 1984).

Quando as exigências do meio são excessivas e/ou o 
indivíduo é exposto prolongadamente a situações de stress 
(designadamente, numa crise de saúde pública, crise social e 
económica, de tempo incerto e intensidade elevada), falamos 
em stress crónico. Este tipo de stress contribui para a ativação do 
sistema de gestão de stress, no qual se inclui o eixo hipotálamo-
hipófise-córtex adrenal (i.e., HPA, Hypothalamic-Pituitary-
Adrenal), que fica sob pressão. Tal implica uma maior libertação 
de glucocorticoides que pode levar ao desenvolvimento de 
disfunções ao nível metabólico, imunitário e psicológico 
(Uchino, Cacioppo & Kiecolt-Glaser, 1996). O stress crónico 
pode, inclusive, levar a mudanças na atividade basal do eixo HPA 
e a mudanças ao nível da reatividade face ao stress de caráter 
duradouro. Deste modo, níveis elevados e prolongados poderão 
estar associados a risco acrescido de diversos tipos de problemas 
de saúde, como são exemplo as condições respiratórias, 
autoimunes, cardiovasculares, metabólicas e hormonais, para 
além de problemas de saúde mental. 
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Sobre o Isolamento Social, Quarentenas e Perdas 

Para fazer face à pandemia, ao nível global, a comunidade 
científica acelerou esforços, com um aumento do trabalho 
académico dedicado à COVID-19 e problemáticas associadas, 
e um investimento em novas formas de investigação (básica 
e aplicada) e consequente publicação. Um conjunto de 
revisões sistemáticas da literatura foram também realizadas, 
impulsionadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), para 
proporcionar informação robusta a decisores políticos e de saúde 
pública. Foi o caso do estudo dos efeitos do isolamento e da 
quarentena, adotados a nível individual (e.g. pessoas infetadas 
ou em vigilância ativa) ou a nível grupal em muitas comunidades 
e muitos países na(s) fase(s) de contenção dos contágios, ou mais 
seletivamente em fases posteriores da pandemia (Brooks et al, 
2020). O isolamento em casa ou em equipamentos próprios é 
uma medida importante, ainda assim não é sem consequências, 
principalmente ao nível da saúde mental, como a revisão de 
Brooks e seus colegas deu conta. Num trabalho que reuniu 
os resultados de 24 estudos no âmbito de outras situações 
pandémicas (como SARS, Ébola, gripe equina, H1N1), com 
populações heterogéneas (como pacientes e profissionais de 
saúde, famílias com crianças, estudantes universitários, donos 
de cavalos), diversos efeitos psicológicos foram identificados na 
maioria dos estudos, incluindo sintomas de reação aguda de 
stress, irritabilidade e raiva, sintomas depressivos e exaustão 
emocional, medos de contágio e comportamentos de evitamento, 
stress pós-traumático, alterações do sono e queixas cognitivas 
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(e.g. dificuldades de concentração e estados de confusão).  
A frustração e o tédio também foram exacerbados, especialmente 
em face à perda de liberdade e de rotinas, e perda de contatos 
físicos e sociais. Alguns dos estudos revistos compararam 
populações em quarentena ou isolamento com indivíduos sem 
essas medidas; outros ainda acompanharam longitudinalmente 
pessoas sob estas medidas. Para os grupos com experiência de 
isolamento ou quarentena foram encontrados efeitos logo após 
9 dias e até períodos de follow-up de 3 anos. Moderadores destes 
efeitos foram apontados, tais como a duração do período de 
isolamento, a natureza (in)voluntária, o estigma, e a qualidade 
da informação transmitida. A saber, os períodos mais curtos e 
voluntários parecem trazer menores consequências negativas, 
e os benefícios de informação de saúde clara e rápida foram 
também documentados.

Globalmente, portanto, são encontradas alterações psico-
-emocionais resultantes e/ou típicas da experiência de um 
evento traumático nas respostas ao isolamento e quarentena. 
Acrescem a estas alterações os efeitos da perda social. Com 
efeito, por um lado, os impactos da solidão são reconhecidos 
atualmente como um problema grave e real de saúde pública. 
Quando comparada com outros fatores de risco para a doen-
ça e a mortalidade, “a solidão mata mais do que a poluição do 
ar, a obesidade, o consumo de álcool ou tabaco” (Lima, 2018). 
Por outro lado, pelo aumento do cansaço, irritabilidade e menor 
acesso a espaços individuais (quer físicos, quer simbólicos), o 
aumento do conflito familiar (relações tensas, violência domés-
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tica ou maus tratos de crianças) foi também reportado por orga-
nismos diversos (como a Comissão para a Cidadania e Igualdade 
de Género (CIG) e o Instituto de Apoio à Criança (IAC)). Estes 
elementos são igualmente agentes patogénicos, contribuin-
do para a deterioração da saúde, reconhecidos num modelo  
biopsicossocial da saúde e da doença (Engel, 1977, 1980). Isto 
é, a conflitualidade e intensificação das relações sociais dentro 
de casa constitui uma situação de vulnerabilidade para a saúde 
e o bem-estar emocional, em particular para populações que 
possam estar já em contextos de maior risco (e.g. existência de 
condição psiquiátrica anterior, crianças e jovens de grupos mi-
noritários ou estigmatizados).

Resultou que a pandemia se tornou não só uma crise epide-
miológica, mas também uma crise psicológica. A saúde mental 
destacou-se como uma prioridade, quer no quotidiano de cada 
um/a, quer nas medidas de saúde pública - com a criação de 
recursos especializados de informação pela Direção Geral de 
Saúde (DGS) e pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), e 
de intervenção psicológica, com linhas de apoio no serviço na-
cional de saúde e no terceiro setor. Com o isolamento, a perda 
de familiares e amigos, mas também a instabilidade económica 
e o desemprego, diversos impactos na saúde psicológica da po-
pulação surgiram e irão surgir ao longo dos próximos tempos 
(Holmes et al., 2020). Numa primeira linha, as reações normati-
vas de resposta ao stress foram vivenciadas por muitos/as, por 
exemplo com cansaço, dificuldades do sono e ativação emocio-
nal; numa segunda linha, num grupo menor de pessoas, foram 
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sentidas necessidades acrescidas que resultaram em sintomas 
de depressão, perturbações de ansiedade, consumo de álcool, 
ou mesmo burnout e suicídio; e a um terceiro nível, para quem 
detinha condições de saúde mental pré-existentes, verificou-se 
a possibilidade do agravamento de quadros clínicos e/ou expe-
riências agudas de stress (ver estudo longitudinal recente na po-
pulação holandesa; Pan et al, 2021). Já ao fim de um ano de pan-
demia por SARS-CoV-2, foi possível verificar, numa amostra de 
mais de 250,000 pacientes, que cerca de um terço das pessoas 
que tiveram COVID-19 desenvolveram, após 6 meses, algum 
quadro neurológico ou psiquiátrico, em comparação com con-
trolos (Taquet et al, 2021), com especial saliência dos sintomas 
ansiosos e cognitivos. Para todos/as, as respostas de promoção 
da saúde mental serão heterogéneas e especializadas, para se 
ajustarem às diversas necessidades e também perfis desenvolvi-
mentais (e.g. crianças e jovens, idosos) e psico-sociais.

Dos Fatores de Risco aos Fatores Protetores

Desenvolvemos uma vinculação forte a uma pessoa desde 
logo no início na nossa vida. Estamos “programados” para tal 
desde o nascimento (Bowlby, 1969/1982; Ainsworth & Bowlby, 
1991; Ainsworth et al., 1978) e esse espaço íntimo, de afeto, de 
segurança, de toque físico, de brincadeira, de aprendizagem, 
de autorregulação torna-se basilar no nosso desenvolvimento, 
personalidade e funcionamento ao longo da vida. Da capacidade 
para nos relacionarmos com os outros, de criarmos amigos, de 
nos apaixonarmos, de amar incondicionalmente, de colaborar 
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num grupo, equipa ou comunidade, e até (para alguns/as) de 
ligação com uma força superior, criam-se inúmeros fatores 
protetores para a saúde. A evidência sobre a associação entre 
as relações interpessoais, e em particular o suporte social 
percebido, e os indicadores de saúde, incluindo bem-estar 
psicológico, é vasta (ver Lima, 2018; Berkman & Kawachi, 2000). 
Esta evidência abrange populações diversas, distintos contextos 
e condições ao longo do ciclo de vida. Na situação pandémica, 
isso não é exceção. Apesar do distanciamento social, sabemos 
que manter a ligação com a nossa família e rede de amigos/
as, e receber/prestar suporte social (mesmo que virtual, em 
alguns casos) será um importante fator protetor do bem-estar 
e da saúde. Em desconfinamento, proliferam meios adicionais 
para a promoção do espaço social nas esplanadas e projetos 
como “Brincar de rua!”1. Uma preocupação especial coloca-
se sobre o impacto nas crianças e no seu desenvolvimento. 
É bem reconhecido o valor intrínseco de brincar (Ginsburg, 
2007) - mesmo antes da pandemia, a Academia Americana de 
Pediatria salientava que brincar estava em risco (Yogman, et al., 
2018), e agora mais ainda.  

Também o contato físico, sabemos desde as experiências 
pioneiras de Harlow (com macacos rhesus), é essencial para 
o estabelecimento da segurança e conforto na relação do 
bebé com um/a cuidador/a. O contato físico é importante 
tanto para as crianças em idade precoce, onde as conquistas 
desenvolvimentais estão ancoradas na promoção da confiança  

1 “Brincar? Brincar é na rua!”, disponível em: https://brincarderua.ludotempo.pt/.

https://brincarderua.ludotempo.pt/
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e na autonomia no conforto de (uma) relação segura (Teoria 
de Desenvolvimento Psicossocial de Erikson, 1980), como para 
as pessoas de idade avançada e as que se encontram doentes, 
para quem o toque pode, inclusivamente, ser visto como 
terapêutico; e todos os estádios de desenvolvimento entre uma 
fase e outra. Reinventou-se (e reinventa-se), por isso, o toque, 
que nos é tão essencial quando estamos com alguém com quem 
não pudemos estar durante meses de estado de emergência, 
ou aquando do desconfinamento das crianças para creches, 
jardins-de-infância e ATLs, ou quando confortamos alguém em 
luto face a uma perda – com cotovelos, abraços pela cintura 
ou pelas costas, com “bolhas” de contacto e brincadeira entre 
crianças da mesma sala de aula, entre pessoas que coabitam, 
ou mesmo nos próprios cuidados de saúde com luvas, máscaras 
e fatos de proteção integral.

Também a estrutura e a previsibilidade são basilares desde as 
referidas fases precoces da vida de uma criança, desde as rea-
ções circulares dos primeiros 2 anos de vida (estádio sensório-
-motor de Piaget) às rotinas diárias no contexto da escola e em 
casa. A criação de estrutura traz à criança alguma segurança na 
sua capacidade de prever e lidar com o seu meio ambiente, ao 
contrário da constante incerteza e imprevisibilidade. Na pan-
demia, por meio das restrições da saída de casa, perderam-se 
muitos aspetos da estruturação do quotidiano em teletraba-
lho e em telescola, acrescendo-se a incerteza sobre a própria 
situação pandémica, a sua evolução ao longo do tempo e os 
seus impactos. Deste modo, benefícios foram reportados por 
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aqueles/as que mantiveram uma estrutura diária e semanal, 
com o desenvolvimento de rotinas (e.g. em casa, a nível indivi-
dual e em família) e estruturação de estratégias para organizar 
o funcionamento psicológico de crianças, jovens e adultos. Es-
sas estratégias, apesar de previsíveis, puderam também trazer  
estimulação e novidade (e.g. maximizando as mais valias das 
tecnologias), bem como promover o nível de atividade física 
(e.g. corrida, surf, aulas coletivas de exercício físico online) 
– também elas necessárias ao bem-estar psicológico. Desen-
volver e retomar antigas e novas rotinas no regresso às esco-
las, ao trabalho, aos espaços públicos e aos convívios sociais 
beneficiará o reforço das experiências de previsibilidade e de 
segurança, devolvendo a cada um/a o sentimento possível de 
controlo. 

Sobre as Desigualdades e as Identidades e Pertenças 
Sociais

Ao contrário dos quadros clínicos apresentados na COVID-19, 
que têm uma causa muito específica e mecanismos determina-
dos das respostas inflamatórias, nas perturbações no âmbito 
da saúde mental os fatores etiológicos são multi-dimensionais  
e complexos. Os determinantes incluem o indivíduo, com as 
suas facetas biológica e psicológica, bem como a interação deste 
com os seus diversos contextos sociais, designados no modelo 
ecológico de Bronfenbrenner (1977, 1989) como micro, meso, 
exo e macro-sistemas. Assim, de entre esses fatores salienta-
-se o papel o stress interpessoal e social, que ocorre em socie-
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dade, pela pertença a um determinado grupo. É reconhecido 
que as identidades sociais influenciam grandemente indicado-
res relativos à saúde (Drury et al., 2019; Tajfel & Turner, 1979). 
Com efeito, as pertenças a grupos (e.g. ser mulher, migrante, 
idoso/a, LGBTQI+, Português) podem-se tornar identidades so-
ciais, para além de experiências subjetivas e individuais. Essas 
identidades associam-se a significados, compreensões do/a 
próprio/a e dos outros, e a comportamentos. Podem, por isso 
mesmo, por um lado, constituir-se como veículos de acesso a 
recursos (individuais e coletivos) de apoio e estratégias de lidar 
com os desafios como a experiência da pandemia (e.g. o orgu-
lho nacional no período pandémico do “milagre Português”; as 
manifestações de apoio a profissionais de saúde). Dito de outro 
modo, o grupo pode funcionar como um mecanismo de “cura 
social” (“Social Cure”; Jetten et al., 2017; Tajfel & Turner, 1979). 

Por outro lado, porém, a pertença a grupos minoritários, 
estigmatizados ou em condições de maior vulnerabilidade 
pode trazer também custos para a saúde, em particular a 
saúde mental (ver Berkman & Kawachi, 2000). Pessoas de 
grupos minoritários ou estigmatizados têm mais probabilidade 
de manifestar um conjunto de condições de saúde, incluindo 
saúde mental, do que pessoas do grupo maioritário. Estas 
disparidades de saúde têm sido atribuídas quer a necessidades 
específicas destes mesmos grupos (às quais não são dadas 
respostas específicas ajustadas), quer (e principalmente) à 
vivência de formas únicas de stress por parte dos membros 
destes grupos, designadamente à experiência de diversas formas 
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de violência interpessoal, discriminação, estigma e preconceito 
(e.g. stress minoritário em pessoas LGBTQI+, violência contra as 
mulheres e crianças, stress de aculturação de migrantes). Mais 
uma vez, também na pandemia estas evidências se encontram, 
traduzindo-se em disparidades de saúde documentadas (e.g. 
Chandan et al, 2020; Holmes et al., 2020). Foram diversos os 
dados que surgiram da maior gravidade dos quadros clínicos de 
pessoas com COVID-19, incluindo mortalidade, em membros de 
minorias étnicas em diversos países do mundo (e.g. comunidade 
afrodescendente e hispânica, incluindo profissionais de saúde). 

A violência psicológica, física e sexual, em particular dentro 
de casa e dirigida a mulheres, crianças e jovens, foi reconhecida 
como uma realidade agravada pela situação de confinamento; 
e o custo do teletrabalho e da telescola na conciliação família-
trabalho acentuado para as mulheres de um modo geral. 
Foi igualmente reconhecido o papel do acesso inadequado 
a serviços de saúde e da exclusão social na dificuldade que 
pessoas refugiadas e migrantes podem experienciar, com 
impactos na deteção precoce, testagem, diagnóstico, rastreio 
de contactos e prestação de cuidados de saúde face à COVID-19, 
aumentando o risco de surtos nestas comunidades. O mesmo se 
revelou para as populações indígenas (por exemplo, no Brasil, 
nos EUA, na Austrália). Também o estádio de desenvolvimento 
ao longo do ciclo de vida foi amplamente reconhecido como 
variável determinante nas experiências de pandemia. Crianças 
e jovens vivenciaram desafios únicos; o mesmo se reconhece 
para as pessoas de idade avançada – as/os avós e avôs. E na 
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multiplicidade de dimensões e caraterísticas identitárias (ver 
intersecionalidade; Crenshaw, 1991) encontram-se as mulheres 
negras, os/as jovens LGBTQI+, as crianças refugiadas, as pessoas 
migrantes de idade avançada, e muitos outros. O estigma e o stress 
minoritário, de natureza crónica, constituirão determinantes do 
bem-estar, das condições de saúde e bem-estar psicológico de 
muitas pessoas, grupos e comunidades durante a evolução da 
crise de saúde pública, social e económica.

Do Futuro da Saúde Mental e Bem-estar Psicológico

Do mesmo modo que testemunhamos nos últimos tempos 
a aceleração científica da investigação sobre COVID-19 e áreas 
associadas, verificamos também a proliferação de respostas de 
apoio à população ao nível da saúde mental. O reconhecimento 
da importância do bem-estar psicológico contribuiu para a 
maior visibilidade dos serviços disponíveis, mas acima de tudo 
para a destigmatização do tabu da saúde mental. Respostas 
diversas, incluindo consultas online e linhas gratuitas, foram 
surgindo. Relevantes stakeholders em Portugal (DGS, OPP) e no 
mundo (Associação Americana de Psicologia, APA; OMS) têm 
disponibilizado recursos online, muitos dirigidos à psicoeducação 
e prevenção, com informação clara, ajustada a diferentes 
públicos e temáticas (e.g. apoio aos próprios profissionais 
de saúde; intervenção com doentes recuperados de quadros 
clínicos graves de infeção por SARS-CoV-2; auxílio a famílias com 
crianças, entre outros). 
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Mas a resiliência não se constrói apenas com ajuda clínica, de 
caráter mais individual; constrói-se também na promoção do 
suporte social e da partilha, e no apoio ao desenvolvimento de 
programas dirigidos a grupos e comunidades (Drury et al., 2019). 
Isso inclui o combate ao estigma e ao preconceito associado à 
COVID-19, incluindo a redução das barreiras experienciadas 
por populações mais vulneráveis ao acesso aos cuidados de 
saúde mental (Holmes et al., 2020), sensíveis/especializados e 
de qualidade – em resposta, por exemplo, à pobreza, ao stress 
minoritário, à violência interpessoal, às lacunas de formação 
específica dos profissionais e serviços. Também as ligações à 
comunidade ou a um grupo social promovem resiliência (Drury 
et al., 2019). O distanciamento social não significa isolamento 
social. E o (mais ou menos) prolongado período de elevados 
fatores de stress que se apresenta no futuro significa que temos 
de aumentar também o investimento nos fatores de proteção, aos 
níveis individual, familiar e grupal, e societal. Esse investimento 
deve ter como paralelo a investigação sobre as consequências 
não só da pandemia, mas da crise social e financeira, na saúde 
mental; e a procura das condições para mitigar os efeitos da 
pandemia na saúde mental e para dar respostas eficazes às 
necessidades dos grupos de maior vulnerabilidade (Holmes et 
al., 2020).
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Introdução

A crise pandêmica da Covid-19, pelos dados disponíveis, 
deve tornar-se a mais profunda da história económica mundial. 
Distingue-se de outras crises globais como a de 1929 ou a de 
2008, não só pela profundidade, mas também pela grave 
dimensão sanitária e social que está na sua origem. Distingue-
se também de outras pandemias por se dar  num mundo muito 
mais integrado. Talvez por isso, a pandemia tenha chacoalhado, 
como em poucas ocasiões anteriores, a perceção da sociedade 
sobre o funcionamento do sistema, o custo das desigualdades e 
os diferentes papéis do Estado.

É verdade que a crise financeira global de 2008-2009 
já tinha trazido questionamentos profundos ao modo de 
funcionamento do sistema capitalista desde as décadas de 
1980 e 1990, bem como à forma de atuação dos governos e ao 
pensamento económico que lhe dá sustentação. A centralidade 
da desigualdade para a dinâmica macroeconómica, os altos 
custos da desregulação financeira,  o papel dos Bancos Centrais 
e dos gastos públicos para a estabilização dos níveis de emprego 
foram alguns dos temas que voltaram a receber a atenção dos 
economistas e dos executores de políticas nos últimos 12 anos. 
As dificuldades dos governos socialdemocratas ao redor do 
mundo, de entregar resultados materiais para uma massa de 
trabalhadores cada vez mais vulnerável na era da globalização, 
também ganhava um papel central no debate sobre a emergência 
de novas plataformas de extrema-direita em diferentes países.  
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Em pesquisa1 realizada com um painel de renomados 
economistas europeus, a Initiative on Global Markets (IGM) 
da Universidade de Chicago encontrou que apenas 2% dos 
participantes discordam da afirmação de que “o aumento 
da desigualdade está prejudicando a saúde da democracia 
liberal”, e apenas 7% rejeitam a ideia de que “políticas e gastos 
redistributivos provavelmente limitariam o crescimento do 
populismo”.

Cabe ressaltar, portanto, que foi sobre esse terreno de 
transformação lenta no campo do pensamento e da política que 
chegou a pandemia2. É possível que o amadurecimento dessas 
ideias ao longo de mais de uma década tenha desempenhado 
um papel fundamental em 2020, tanto para a resposta dos 
governos diante da necessidade de destinar recursos e esforços 
substantivos para enfrentar a crise, quanto para a atenção 
conferida pela sociedade às lacunas e injustiças que dificultavam 
seu combate. A rapidez e a magnitude dessas reações levaram 
muitos analistas a projetarem o fim do neoliberalismo ou até 
do próprio capitalismo como conhecemos. Ao fim da tragédia, 
nasceria um mundo mais justo e sustentável. 

O problema é que a pandemia não apenas ilumina 
desigualdades, também as amplia. Num estudo publicado 

1 Chicago Booth, 20 de setembro de 2019, “Inequality, Populism, and Redistribution”.
2 Para uma análise mais aprofundada dessas transformações, ver Curto-circuito: o vírus 
e a volta do Estado (2020) de Laura Carvalho.
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 em maio de 2020, pesquisadores do FMI analisaram3 dados 
de 175 países em cinco graves epidemias – Sars (2003), H1N1 
(2009), Mers (2012), Ebola (2014), Zika (2016) – e estimaram 
um aumento de quase 1,5% na desigualdade de renda nos 
cinco anos seguintes. Além da perda de renda e trabalho, que 
atinge desproporcionalmente os trabalhadores autónomos e 
informais, bem como os trabalhadores menos escolarizados, que 
constituem a maioria dos empregados nos setores de serviços, 
comércio e construção – os mais afetados pela crise –, os mais 
vulneráveis estão mais sujeitos à própria contaminação pelo 
vírus e ao óbito. Desigualdades no acesso à moradia, transporte, 
saneamento básico e saúde são alguns dos elementos por 
trás desses números. Evidências sugerem ainda que o próprio 
desenvolvimento das doenças crónicas associadas aos quadros 
mais graves da doença, como diabetes, hipertensão e problemas 
cardiovasculares, são desigualmente distribuídos na população, 
contribuindo para aumentar o número de óbitos entre os mais 
pobres.

Além disso, a pandemia também deve atuar como vetor 
de concentração de riqueza pela grande dificuldade de 
sobrevivência dos pequenos negócios. Empresas pequenas irão 
à falência diante da dificuldade de continuar a arcar  com os 
seus compromissos ou serão adquiridas por empresas maiores, 
o que facilitará a formação de oligopólios e prejudicará os 
consumidores.

Por fim, a pandemia também tende a exacerbar desigualdades 
3 IMFBlog, 11 de maio de 2020, “How Pandemics Leave the Poor Even Farther Behind”.
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entre países. Uma pesquisa publicada na revista The Lancet 
(Murray et. al., 2007), sobre a gripe espanhola de 1918, sugere 
que naquela ocasião as taxas de mortalidade foram até trinta 
vezes maiores nas regiões mais pobres do mundo. Outro estudo 
de 2013 (Simonsen et. al., 2013) indica que com a pandemia 
do H1N1 em 2009 não foi muito diferente: de acordo com as 
estimativas, a mortalidade foi vinte vezes maior em países da 
América do Sul do que na Europa. Ou seja, os países que mais 
precisariam destinar esforços para combater a crise são aqueles 
menos dotados de recursos para enfrentá-la. E para piorar, 
como já é habitual em contextos de fortes incertezas globais, 
essa capacidade de financiamento ficou ainda mais restrita na 
pandemia pela forte saída de capitais das economias periféricas 
para os países centrais e seus ativos financeiros mais seguros.

Como esperar que o mundo herdado da pandemia seja 
melhor do que o que já tínhamos? As desigualdades ampliadas 
não limitarão as possibilidades de transformação social? 
Os patamares mais elevados de dívida pública não servirão 
novamente como oportunidade, tal como nos anos que 
sucederam a crise de 2008-2009, para a implementação de 
políticas de austeridade com alto custo social? 

Por mais que essas ideias estejam em disputa, o mundo pós-
pandemia não é independente das respostas dadas durante 
a própria pandemia. Após realizar um diagnóstico da crise 
económica e social causada pela Covid-19 e dos diferentes 
tipos de medida requeridos, e tomados para enfrentá-la, vamos 
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examinar os problemas estruturais do atual sistema económico 
que a pandemia pode contribuir para exacerbar.  

As duas fases da crise pandémica

Ao contrário das crises de 1929 e de 2008, em que a 
economia real foi contagiada por um colapso originado no 
sistema financeiro, a quebra dos elos macroeconómicos entre 
produtores e consumidores deu-se em 2020 pelo contágio da 
economia por um vírus. Essa diferença é crucial. A experiência 
constituída a partir de crises anteriores é de que, é possível 
reativar a dinâmica macroeconómica em meio à recessão, por 
meio de estímulos governamentais à demanda, pela expansão 
dos gastos públicos e a expansão monetária. O problema é que as 
políticas anticíclicas convencionais não funcionam plenamente 
durante uma pandemia em que, de um lado, setores inteiros 
devem permanecer fechados para evitar a contaminação e, 
de outro, não é nem sequer desejável que os consumidores 
retomem as suas atividades habituais de gasto, expondo-se 
ao risco de contágio. O caráter dual da crise pandémica, que 
paralisa tanto o lado da oferta quanto o lado da demanda, e o 
fato de sua resolução depender de medidas que ultrapassam a 
esfera económica, a tornam singular na história económica.

Para entender tais efeitos é útil dividir a dimensão econóômica 
da crise em duas fases. Na primeira, em que o contágio pelo 
vírus ainda não foi controlado, a recessão é inevitável pelas 
razões já elencadas e as medidas económicas necessárias 
podem ser divididas em quatro eixos principais. Primeiro, é 
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fundamental a destinação prioritária de recursos para a área 
da saúde e o combate à origem da crise, ou seja, à pandemia. 
Segundo a expansão de transferências de renda a famílias 
deve ser rápida e em magnitude suficiente para garantir, 
sobretudo em países com maior grau de informalidade e 
desigualdade no mercado de trabalho, a compatibilidade entre 
os objetivos, nem sempre conciliáveis, de minimizar o risco de 
contágio pelo vírus e manter níveis mínimos de subsistência. 
Terceiro, as políticas governamentais voltadas à preservação 
de vínculos empregatícios por meio do compartilhamento com 
empregadores dos custos com a folha salarial, são cruciais para 
atenuar a própria recessão e para evitar uma perda permanente 
de renda. Por fim, um quarto eixo de medidas deve voltar-se à 
sobrevivência das empresas, sobretudo os pequenos negócios 
– menos capazes de absorver o choque e manter o pagamento 
de aluguéis, salários e outras contas – por meio de garantias e 
subsídios a operações de crédito, e outras formas de socorro.

Diferentes países e regiões responderam em maior ou menor 
grau em cada um desses eixos. De acordo com o Monitor Fiscal 
de respostas à Covid-19 do Fundo Monetário Internacional 
(FMI)4, as dez economias classificadas como avançadas5 do G20 
gastaram, em média, 6,6% do PIB a mais com o enfrentar da 
pandemia, incluindo o diferimento de receitas com impostos. 
A média de gastos com saúde nesses países foi de 0,5% do 
PIB, com a maior parte dessas despesas sendo destinada 
para programas de transferência de renda e preservação de 
4 International Monetary Fund, abril de 2021, “Fiscal Monitor Database of Country Fiscal 
Measures in Response to the COVID-19 Pandemic”.
5 Austrália, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, Espanha, Reino Unido, 
Estados Unidos.
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empregos. Dentro desse grupo, enquanto países como Estados 
Unidos e Japão gastaram 12,3% e 11,3% do PIB com essas 
medidas, respetivamente, França, Itália e Espanha dispenderam 
entre 2,7% e 3,5% do PIB nessas áreas. No que tange aos gastos 
adicionais com saúde, os EUA dispenderam 1,5% do PIB, ante 
0,05% do PIB nos países da União Europeia. Essa diferença pode 
decorrer da própria falta de um sistema público universal e 
gratuito de saúde nos EUA – uma lacuna que certamente exigiu 
maiores despesas extras em meio à pandemia. 

Quando passamos às operações de compra de ativos, crédito, 
garantias para empréstimos e outras formas de injeção de 
liquidez no sistema, os países europeus responderam de forma 
mais substantiva. O mesmo conjunto de dez economias destinou 
15,1% do PIB a essas medidas, sendo 2,6% do PIB nos EUA e 34% 
do PIB na Itália, por exemplo. Cabe ressaltar que 11,2% do PIB 
foram usados por esse grupo de países para conceder garantias 
de modo a facilitar as operações de crédito para empresas em 
dificuldade.

Nas dez economias do G20 classificadas como em 
desenvolvimento6, os gastos adicionais e os adiamentos de 
imposto voltados ao enfrentamento da crise totalizaram apenas 
2,8% do PIB, dos quais os mesmos 0,5% do PIB foram destinados 
para a área da saúde. Ou seja, esse conjunto de países gastou 
cerca de três vezes menos nos demais eixos de resposta à crise 
em relação ao tamanho de suas economias e dez vezes menos, 

6 Argentina, Brasil, China, India, Indonésia, México, Rússia, Arábia Saudita, África do Sul 
e Turquia.
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se considerarmos o valor absoluto em dólares, do que os dez 
países ricos analisados anteriormente. Quando passamos às 
medidas de crédito e injeção de liquidez, as dez economias em 
desenvolvimento destinaram 3% do PIB, dos quais 2,7% do PIB 
foi para garantias em operações de crédito.

Esses números ilustram como os países distribuíram de forma 
distinta suas prioridades nessa primeira fase da crise, mas 
também como uma resposta mais substantiva foi limitada pelo 
menor espaço fiscal em países periféricos. Em maio de 2020, os 
países da América Latina já tinham obtido, em seu conjunto, mais 
de 1 trilhão de dólares em empréstimos do FMI para enfrentarem 
a crise, para além dos pacotes adicionais obtidos junto ao Banco 
Mundial (entre US$ 7 e 10 bilhões) e ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (US$ 3,2 bilhões)7. Tais programas certamente 
contribuíram para atenuar as limitações de recursos  nesses 
países em meio à pandemia, mas não se mostraram suficientes 
para impedir que a região se transformasse num dos epicentros 
globais de contágio e óbito por Covid-19 e nem que tivesse uma 
contração de 9,3% do PIB projetada pelo FMI para 2020 (ante 
queda de 4,9% projetada para a economia global).

No entanto, entre os países da região, Peru, Chile e Brasil 
gastaram relativamente mais enfrentando a crise e mesmo 
assim foram os três países com o maior número de mortos por 
100 mil habitantes da região (38,2; 37,7 e 35,3 óbitos por 100 mil 
habitantes, respectivamente). Já o Uruguai registrou apenas 0,9 

7 OECD, 11 de novembro de 2020, “COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An 
overview of government responses to the crisis”.
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óbitos por 100 mil habitantes mesmo tendo gastado menos de 
2% do PIB. Para além de diferenças na efetividade das medidas 
quarentenárias impostas, os níveis distintos de desigualdade 
estrutural podem contribuir para explicar essas disparidades na 
região e ao redor do mundo. A desigualdade de renda medida 
pelo índice de Gini, que varia entre 0 e 100 (onde 100 representa 
o caso em que uma única pessoa concentra toda a renda), é de 
45,9 no Uruguai ante 55,6 no Brasil, 50,3 no Peru e 47,3 no Chile, 
por exemplo.

Por outras palavras, para além do maior ou menor sucesso em 
aplicar as medidas sanitárias adequadas, os efeitos da pandemia 
distinguem-se pela capacidade de resposta dos países no nível 
da política económica, incluindo recursos destinados à saúde, à 
preservação de empregos e renda, e ao apoio a empresas em 
dificuldade. As diferenças nessa esfera não aparecem somente 
nas diferentes prioridades conferidas, por exemplo, a salvar 
famílias e/ou empresas, mas também na capacidade de financiar 
as medidas necessárias e nos elementos estruturais que podem 
agravar a crise, como desigualdades de renda ou no acesso à 
saúde.

Em linhas gerais, o fato de ser uma crise singular e que exigiu 
respostas distintas daquelas experimentadas em recessões 
anteriores, não quer dizer que elementos estruturais do sistema 
económico global não a tenham agravado e não sirvam para 
entender melhor a sua dinâmica em cada país. A dificuldade 
maior de enfrentá-la passa por várias das tendências observadas 
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desde os anos 1980 e 1990 no modo de funcionamento 
desse sistema. Tendências essas que já vinham levantando 
questionamentos crescentes ao atual modelo no pensamento 
económico e na esfera da política desde a crise financeira global 
de 2008-2009.

Passando agora à segunda fase da crise, evidências ao redor do 
mundo sugerem que tentativas prematuras de reabertura das 
economias ou mesmo a adoção de medidas restritivas frouxas, 
não são suficientes para reativar a dinâmica macroeconómica. 
Projeções do banco central sueco – país que não chegou a fechar 
a sua economia – sugerem uma queda entre 7 e 10% do PIB em 
2020 naquele país, ou seja, uma recessão da mesma ordem que 
a projetada para a Alemanha, por exemplo. Os restaurantes dos 
primeiros estados norte-americanos a reabrirem suas economias 
em meio à pandemia não conseguiram recuperar nem 20% da 
frequência observada antes da crise. Por isso, a segunda fase da 
crise, que traz de volta a eficácia dos estímulos macroeconómicos 
fiscais e monetários como motores de recuperação só se 
inicia após o controle do contágio. Ainda assim, o alto grau de 
incerteza em relação a possíveis novas ondas de contágio e 
novos fechamentos mantém a postura defensiva de famílias e 
empresas, dificultando a retomada do consumo, da produção e 
dos investimentos. Quanto mais inadequada tiver sido a resposta 
na primeira fase e, portanto, quanto maior tiver sido a perda de 
empregos, o fechamento de empresas e a absorção de famílias 
em espirais de pobreza em países com redes menos amplas de 
proteção social, mais difícil é a recuperação dos níveis de renda 
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pré-crise no segundo momento. A elevação das desigualdades 
causada pela crise pandémica também opera como âncora na 
fase seguinte, contribuindo para reduzir permanentemente a 
trajetória de crescimento económico potencial.

Por isso, diferentes governos têm debatido agendas de 
recuperação económica centradas  numa expansão de 
investimentos públicos ou em outras medidas com alto efeito 
multiplicador sobre a renda e empregos. Mas como viabilizar, por 
exemplo, um plano de investimentos públicos em infraestrutura 
física e social com capacidade de puxar uma retomada inclusiva, 
se a queda na arrecadação e o aumento dos gastos associados 
ao enfrentamento da primeira fase da crise deixaram de herança 
um elevado patamar de endividamento dos governos?

Assim, como nos anos que sucederam a crise de 2008-
09, estamos diante da possibilidade de que o alto nível de 
dívida pública herdado da recessão sirva para justificar a 
adoção de uma agenda de austeridade com elevado custo 
social. Nesse contexto, é crucial traçar uma linha entre os 
governos endividados na própria moeda e com baixo custo de 
financiamento e aqueles em que a dívida externa, a falta de 
autonomia da política monetária e a forte saída de capitais em 
meio às incertezas globais pode limitar o espaço fiscal para a 
adoção de um plano de recuperação. No primeiro grupo, pode 
haver uma austeridade auto-imposta a partir das pressões 
usuais. No segundo, o ajuste fiscal poderá ser forçado, mais uma 
vez, por instituições multilaterais e outros credores em meio a 
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dificuldades crescentes de financiamento. O resultado líquido 
desses embates e o caminho seguido pela política económica 
ao redor do mundo dependerá das implicações da crise para 
algumas tendências que já operavam antes de sua emergência.

As crises do pós-pandemia

Em artigo8  publicado em abril de 2020, Dani Rodrik projetou 
que essa crise apenas reafirmará as visões de mundo de cada 
um, num processo que identificou como um super viés de 
confirmação. Ou seja, enquanto alguns acreditam que a crise 
pandémica levará à taxação de grandes fortunas, à renda básica 
universal e à valorização dos sistemas públicos de saúde, outros 
a percebem como prova da ineficácia dos governos e da ciência, 
ou da existência de uma conspiração chinesa contra o Ocidente. 
Nesse contexto, para Rodrik, essa crise apenas reforçará 
tendências anteriores, entre as quais a crise do neoliberalismo, 
a crise da globalização ou a crise da própria democracia. 

“O neoliberalismo continuará sua morte lenta”, afirmou o 
autor. A crise financeira global de 2008 já havia provocado 
ruturas importantes no pensamento económico e nas políticas 
governamentais – do papel crescente atribuído aos gastos 
e investimentos públicos na pesquisa económica, à atuação 
estabilizadora de bancos centrais ao redor do mundo. O 
crescimento das desigualdades nos países ricos desde os anos 
1980 foi trazido à tona e incorporado por economistas, ativistas 
e políticos nas suas agendas.
8 Project Syndicate, 6 de abril de 2020, “Will COVID-19 Remake the World?”.
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Se os ensinamentos do pós-2008 forem levados a sério, 
os planos de consolidação fiscal que, porventura, forem 
implementados em países com maiores restrições ao aumento 
da dívida pública, não vão repetir o erro de mirar em uma 
estabilização rápida da razão dívida-PIB, levarão em conta 
os impactos multiplicadores e distributivos dos diferentes 
componentes do gasto, e da tributação. A tributação de quem 
poupa uma parcela relativamente elevada da renda (o topo 
da pirâmide), e o gasto em valor correspondente com quem 
consome quase tudo que ganha (a base da pirâmide), tem efeito 
multiplicador sobre o PIB sem causar nenhuma deterioração 
no orçamento público. Planos de recuperação inclusiva e 
sustentável baseados em propostas de Green New Deal já 
começaram a ser desenhados. Propostas de reforma tributária 
progressiva também não faltam. O problema é que ao mesmo 
tempo que estes temas ganharam um peso maior no debate 
público, os desafios também são cada vez maiores. 

 
 Em particular, a crise também exacerbou transformações no 
mercado de trabalho. Para além da escalada brutal do desemprego 
em meio à crise e à crescente automação de tarefas, que por si 
só já tende a retirar poder de barganha de trabalhadores nas 
negociações salariais, o crescimento do trabalho remoto pode 
levar a uma precarização ainda maior das relações de trabalho 
e abrir espaço para um aumento das jornadas, que se tornam 
menos monitoráveis. O trabalho por aplicativo ou plataforma 
explodiu em meio às medidas quarentenárias, correndo o risco 
de exacerbar tendências anteriores de uberização e de aumentar 



ainda mais a volatilidade da renda, e a perda de direitos 
trabalhistas mínimos. No âmbito das desigualdades de género 
e da economia do cuidado, o cenário é devastador: mulheres 
foram afetadas pelas demandas de trabalho doméstico e o 
cuidado com crianças e idosos de forma desproporcional, e por 
vezes incompatível com sua jornada remunerada de trabalho. 
Já há inclusive evidências9 de que a participação das mulheres 
no mercado de trabalho após a pandemia será menor, tanto em 
termos de emprego, quanto de renda.

Os desafios do pós-pandemia vão além, portanto, da 
implementação de um plano de recuperação inclusiva e 
sustentável para o retorno aos níveis pré-crise de renda. O 
próprio Estado de bem-estar social e as redes de proteção aos 
mais vulneráveis deverão ser repensadas a partir das tendências 
futuras do mercado de trabalho. Nesse contexto, cabe ressaltar 
que os países que mais sofrerão com a destruição de empregos 
gerada por essas transformações não serão necessariamente os 
mesmos em que novos postos de trabalho serão criados. Além 
disso, aqueles que mais precisariam expandir as suas redes de 
proteção social são, sem dúvida, os que menos terão capacidade 
fiscal para fazê-lo. Tais tendências reforçam a importância de se 
redesenhar os atuais mecanismos de solidariedade fiscal entre 
os países e o caráter desestabilizador do sistema financeiro 
internacional.

9 Economic Policy Institute, 15 de abril de 2020, “Women have been hit hard by the 
coronavirus labor market”.
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Esse ponto leva-nos a outra das crises identificadas por Rodrik: 
a da globalização. É provável que aí os líderes e movimentos 
nacionalistas-nativistas em expansão nos países ricos passem 
a utilizar um pretexto adicional para barrar a entrada de 
pessoas e de mercadorias – o risco de contágio –, o que traria 
consequências para uma parcela ainda maior da população 
mundial do que os observados desde o ataque terrorista de 
11 de setembro de 2001. Por outro lado, a necessidade de 
cooperação global para o combate a um problema que, pela sua 
essência, ultrapassa fronteiras nacionais, fortalece o papel das 
instituições multilaterais e dos mecanismos de solidariedade 
entre países. Além do peso conferido às recomendações da 
Organização Mundial de Saúde, a pandemia tornou cristalina a 
necessidade de uma atuação mais generosa do Fundo Monetário 
Internacional para a ajuda a países com restrições de recursos 
e do próprio Banco Central Europeu no financiamento aos 
gastos de países da periferia do continente. E mesmo quando 
analisamos a guerra comercial entre os Estados Unidos e a 
China, a necessidade de importação de insumos e equipamentos 
médicos durante a pandemia serviu para trazer à tona a forte 
relação de interdependência económica entre a “fábrica do 
mundo” e seu principal mercado consumidor.

Por fim, a continuidade, ou não, da crise democrática global 
depende da própria capacidade de resposta às crises e desafios 
já elencados – durante e após a pandemia. No artigo intitulado 
Did austerity cause brexit? Fetzer (2019) utilizou estimativas de 
incidência dos cortes no orçamento de dez programas sociais 
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realizados a partir de 2010 em todos os distritos do Reino 
Unido, além de dados individuais que documentam se o eleitor 
recebe algum benefício social e qual o seu voto (ou intenção 
de voto) declarado.  A conclusão foi de que a redução nos 
programas sociais aumenta substancialmente a declaração de 
votos pró-brexit, bem como a concordância com afirmações 
do tipo “o governo não se importa [comigo]”. Diversos artigos10 
na literatura económica também parecem dar sustentação à 
hipótese de que distritos ou regiões mais expostas à importação 
de produtos chineses são mais propensas a apoiar partidos de 
extrema direita nos EUA e Europa ocidental.

Se diante da crise económica mais profunda da história mundial, 
a resposta das democracias ocidentais (ou do que sobrou delas) 
não for capaz de evitar que a perda de empregos e renda atinja 
mais uma vez de forma desproporcional e duradoura a base e 
o meio da pirâmide distributiva, não há razões para crer numa 
reversão da tendência ao fortalecimento de diferentes formas 
de autoritarismo.
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É inútil discutir com os republicanos. Não compreendem que 
procurar restabelecer a República na época atual é como 
pretender, por exemplo, impor às mulheres e maridos modernos 
os preceitos da antiga castidade. É o mesmo que tenta recuar 
a sombra de um ponteiro num quadrante solar: não se pode, 
eis tudo.

Robert Graves, Eu, Cládio Imperador

Introdução

O presente texto visa contribuir para a reflexão sobre os 
impactos políticos que resultarão da COVID-19, tendo em 
consideração o contexto mais geral que vem marcando a situação 
política ocidental nas últimas décadas. A partir de uma perspetiva 
filosófica, convocaremos ferramentas que nos permitam incidir 
alguma luz sobre estes impactos e contribuir para uma melhor 
reflexão dos desafios atuais. Para esse efeito, partiremos da 
descrição do liberalismo como o paradigma filosófico e político 
que se tornou hegemónico após as revoluções liberais e que 
molda a nossa forma de ver o mundo. É a partir deste paradigma 
liberal que ganhará forma o regime de democracia liberal que 
proliferou pelo mundo ao longo do século XX.

A nossa hipótese de trabalho é a de que as décadas mais re-
centes têm assistido a um corroer dos pilares do paradigma li-
beral, traduzindo-se numa crise de democracia liberal. Tentare-
mos identificar os principais sintomas dessa crise, considerando 
a situação pandémica atual como um fator fundamental para  
o seu aprofundamento. Será dada especial atenção à dimensão 
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tecnológica: se a tecnologia digital e algorítmica é um dos fato-
res principais de desgaste dos princípios liberais, ela também se 
mostra particularmente relevante na análise a que nos propo-
mos, se atendermos às reações que foram apresentadas como 
resposta à COVID-19.

Embora a proximidade aos acontecimentos não nos permita 
retirar ilações definitivas, é possível, ainda assim, e adivinhando 
os impactos futuros nas sociedades e economias ocidentais, 
afirmar que a pandemia pode ter acelerado o caminho para um 
regime que se tem popularizado como “democracia iliberal”. 
É esta hipótese de trabalho que procuraremos apresentar de 
seguida, começando por clarificar a utilização do conceito 
“paradigma liberal”.

O paradigma liberal

Em 1956, W. B. Gallie cunhou a expressão “conceito essencial-
mente contestado” para se referir aos termos sobre os quais não 
é possível chegar a consenso quanto ao seu sentido ou concreti-
zação, usando como exemplo as noções de arte, doutrina cristã 
ou democracia. De facto, o termo democracia pode convocar 
diferentes entendimentos e aplicações, devendo obrigar ao ri-
gor de não confundir democracia dos antigos e democracia dos 
modernos ou os diferentes entendimentos da democracia mo-
derna, como “democracia representativa”, “democracia partici-
pativa”, “democracia deliberativa” ou “verdadeira democracia”. 
Estas expressões podem convocar correntes político-filosóficas, 
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como as de democracia deliberativa que foram desenvolvidas 
nas últimas décadas do século XX, ou referirem-se a movimentos 
políticos específicos, como as exigências de verdadeira demo-
cracia que se seguiram à crise económico-financeira de 2007/8. 
Considerando a nossa proposta de refletir sobre os impactos da 
COVID-19 nos regimes democráticos ocidentais, importará, por-
tanto, clarificar o que pretendemos dizer com o termo “demo-
cracia” no presente texto.

Por sistemas democráticos ocidentais referimo-nos às demo-
cracias liberais, que foram sendo forjadas nos últimos 250 anos 
e que correspondem ao regime político que saiu vitorioso da 
proclamação do fim da História por Francis Fukuyama (1992). 
Esse regime político resulta de um enquadramento filosófico 
que designaremos por paradigma liberal ou, para usar a formu-
lação de Richard Rorty, Liberalismo-com-letra-maiúscula1. Com-
preender a crise da democracia liberal e os impactos da pande-
mia para o agravamento dessa crise implica reconhecermos este 
paradigma liberal e fazer um exercício de distanciamento para 
observarmos o atual momento político com uma certa distância 
histórica e filosófica.

O paradigma liberal começou a ser concebido ao longo do sé-
culo XVII, em especial em Inglaterra, como resposta aos regimes 
absolutistas que caraterizavam os Estados modernos da altura, 
mas as suas raízes podem ser encontradas nas reivindicações de 
autonomia e autogoverno das cidades italianas do Renascimen-

1 A estratégia é usada recorrentemente por Richard Rorty; a título de exemplo: Conse-
quences of Pragmatism (1982).
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to , pelo que estão intimamente ligadas ao surgimento da bur-
guesia, das dinâmicas económicas capitalistas e das chamadas 
liberdades burguesas. Será, no entanto, com John Locke e o seu 
Segundo Tratado sobre o Governo Civil (2006) que surgirá uma 
formulação amadurecida do espírito liberal, centrado no prima-
do do indivíduo, anterior à comunidade e dotado de direitos na-
turais que constituem limites à atividade do Estado. Esse indiví-
duo, provido de razão e autonomia, constitui voluntariamente o 
Estado através do seu consentimento que tem como fim garantir 
as liberdades individuais, baseando-se na lei e na lógica de divi-
são de poderes. Contra o poder arbitrário do monarca absoluto, 
surge o Estado de Direito como garantia da liberdade individual.

A maioria destas noções seria aprofundada por aquilo que 
consideramos a tradição filosófica liberal que marca o século XVIII 
e o espírito das Luzes e se traduzirá nas duas revoluções liberais 
que se seguiram à Revolução Gloriosa a que Locke assistiu: a 
norte-americana de 1776 e a francesa de 1789. As declarações 
de direitos, o valor da liberdade e o espírito universal seriam 
as bandeiras destas revoluções que constituiriam o paradigma 
a partir do qual nasceram as atuais sociedades globalizadas. E 
estas pretendem-se emancipadas de tudo o que constitui limites 
ou grilhões ao sujeito de Razão: tradições, passado e dogmas, 
quer religiosos quer filosóficos –, tudo cairia no caminho do 
Progresso.

Acompanhava este espírito de liberdade política, uma ânsia de 
liberdade ainda maior: face ao espírito empírico do renascimento 
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e às revoluções científicas da primeira modernidade, o século 
das Luzes e da Razão seria também o século da Ciência por 
excelência. A Ciência seria a ferramenta que permitiria aceder 
à Verdade-com-letra-maiúscula e concretizar a última libertação 
humana: a libertação da natureza. De facto, o espírito da 
modernidade empreende a luta contra a natureza, que Francis 
Bacon tão bem formula no seu Novum Organum, de 1620. O 
facto de determos pela primeira vez as ferramentas capazes 
de controlar a natureza e conhecer todos os seus segredos fez 
vingar a esperança de que, por fim, nos pudéssemos emancipar 
das condições biológicas e superar as dificuldades que tinham 
marcado a existência humana até então. Tal revelar-se-ia a mais 
perigosa de todas as ilusões de controlo.

A crise da democracia liberal

Se procurássemos uma palavra capaz de representar o espírito 
da modernidade talvez a mais acertada fosse precisamente a de 
“controlo”. A ânsia de liberdade e autonomia que carateriza a 
modernidade visa fazer o homem acreditar que é ele que dispõe 
do controlo sobre a sua vida, que não se encontra nem nas 
mãos da natureza nem nas mãos de qualquer outra autoridade, 
humana ou divina. O próprio regime político moderno – o de 
democracia liberal –, representa essa ânsia de controlo pelo 
destino político do país, a sensação de que tomamos parte 
do processo de decisão das nossas vidas, presentes e futuras. 
Concentremos, então, a nossa atenção neste específico regime 
político.
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Tal como foi traçado, o paradigma liberal assenta, politicamen-
te, num dispositivo intelectual que ocupa um lugar central nas 
nossas reflexões políticas: o contrato social, que permite conci-
liar o primado do indivíduo com a instituição do poder político e 
sua legitimidade. Ao fazê-lo, este dispositivo abre a porta para a 
ideia de soberania popular que os modelos políticos anteriores 
tinham recusado. De facto, a ideia de que a legitimidade política 
reside nos indivíduos conduzirá a recuperar o conceito antigo 
de democracia. Importa, contudo, reconhecer que a associação 
não foi imediata. Na verdade, a ideia de democracia despertava 
profundo receio, e algum horror, nos intelectuais oitocentistas. 
Os iluministas do século XVIII não olhavam para a democracia 
grega ou os governos populares de Roma com o olhar romanti-
zado que ainda é recorrente entre nós. Pelo contrário, temiam 
a instabilidade política do governo da maioria, a irracionalidade 
das massas, a decisão arbitrária, a ameaça que a participação 
política implica para a liberdade individual.

Mas os Founding Fathers norte-americanos viram-se rapida-
mente confrontados com o dilema de dar forma à sua nova Re-
pública, que resultava de uma guerra feita por muitos homens 
vulgares e iletrados, mas que mereciam o direito a participar 
politicamente nos novos estados independentes que tinham 
ajudado a fundar. Terá sido Alexander Hamilton a usar pela pri-
meira vez, em 1777, a expressão “democracia representativa” 
e nos anos seguintes formulou-se teoricamente um sistema 
que permitiria conciliar os valores da soberania popular com os  
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receios decorrentes das experiências da Antiguidade2. Com a 
ideia de representação estava encontrado o mecanismo que 
permitiria, nas décadas subsequentes, atualizar o regime demo-
crático ou popular dos antigos para as novas exigências moder-
nas de liberdade individual, como chamava a atenção Benjamin 
Constant no seu discurso de 1819.

A ideia de representação era estranha aos antigos, mas a 
democracia moderna dava mais um passo com a limitação 
da própria vontade democrática através da instituição de 
declarações de direitos nos novos estados constitucionais. 
Consagra-se, assim, a ideia de limitação do poder político, como 
John Stuart Mill argumenta (2006), com uma soberania popular 
assente em eleições periódicas.

Este desenho institucional significa que a legitimidade política 
dos regimes de democracia liberal não se encontra exatamente 
no consentimento, explícito ou tácito, da maioria da população, 
mas no respeito por uma série de regras institucionais que 
garantem a separação de poderes, a regularidade da atuação do 
governo, a liberdade de expressão e manifestação e o respeito 
pelos direitos individuais. O Parlamento surge, neste sentido, 
como património civilizacional moderno por excelência: é o 
local onde, substituindo a força e a violência pela troca de 
argumentos, a discussão e o controlo políticos decorrem de 
acordo com regras e princípios pré-estabelecidos.

2 Cf. entrevista a Nadia Urbinati e Bernard Manin, na qual estes aspetos são discutidos. 
Landemore, H. (2008). “Is representative democracy really democratic? Interview of Ber-
nard Manin and Nadia Urbinati”. La vie des idées.
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É este conceito de “democracia” que se vai popularizar ao longo 
do século XIX3, mas podemos indicar o final da primeira guerra 
mundial e o projeto do presidente norte-americano Woodrow 
Wilson como o momento em que os regimes de democracia 
liberal se foram implementando pela Europa, despertando, 
em alguns países, reações que conduziram à segunda guerra 
mundial. Mas a vitória dos Aliados permitiu a consolidação 
progressiva da democracia representativa na maioria dos países 
europeus, acompanhando o sucesso económico dos Trinta 
Gloriosos Anos.

É possível, no entanto, registar, desde as últimas décadas do 
século XX, manifestações consistentes de crise. Como afirmam 
James D. Hunter e John Owen IV:

Os sintomas desta doença são facilmente observáveis: um 
enviesamento cada vez mais acentuado na distribuição da 
riqueza; o declínio das instituições tradicionais, desde as 
associações cívicas até aos sindicatos e à família; a perda 
de confiança na autoridade – política, religiosa, científica, 
jornalística – e entre os próprios cidadãos; a desilusão cada vez 
maior com o progresso na atribuição de justiça igual para todos; 
acima de tudo, talvez, a polarização persistente e crescente 
entre aqueles que querem sociedades cada vez mais abertas e  
experimentais e os que querem conservar as várias instituições 
e práticas tradicionais (Hunter & Owen IV, 2019: 9).

3 Recordemos aqui a importância da obra publicada, em 1835 e 1840, por Alexis de 
Tocqueville para esse processo de divulgação na Europa: Da Democracia na América.
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Esta doença é particularmente evidente no que diz respeito 
aos elementos que mais simbolizam a democracia liberal: a par-
ticipação eleitoral foi-se reduzindo progressivamente e o senti-
mento de desconfiança e falta de representação em relação ao 
Parlamento aumentou na mesma medida. De facto, as últimas 
décadas revelaram um curioso paradoxo: à medida que as so-
ciedades se tornaram mais igualitárias, e fomos abandonando 
as regras de deferência que caraterizaram os tempos anteriores, 
fomos perdendo a confiança nos nossos representantes. Os de-
putados deixaram de constituir uma elite que se apresentava 
como intelectual e moralmente superior (pensemos no espírito 
de representação personalizado por Edmund Burke) e passaram 
a ser percecionados como pessoas comuns – pessoas-como-nós 
–, e, portanto, detendo os mesmos defeitos morais e intelec-
tuais dos nossos amigos, suscetíveis das mesmas críticas e des-
confiança que dedicamos aos nossos vizinhos. Como veremos, a 
tecnologia digital viria a agravar esta situação, levantando a hi-
pótese de saber se sociedades igualitárias são compatíveis com 
o espírito da representação.

A crise iniciada no setor financeiro dos Estados Unidos em 
2007/8 e que se alastrou por todo o mundo (com uma incidên-
cia particularmente gravosa na Europa e a sua transmutação em 
crise das dívidas soberanas) constituiu um fator crucial dos de-
senvolvimentos mais recentes. A perceção de uma resposta ina-
dequada e injusta à crise, espoletou sentimentos de desconfian-
ça crescente em relação ao sistema político e a resposta das po-
pulações tem sido a de radicalizar as suas posições, esvaziando 
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o centro. Os movimentos populistas, na medida em que fazem 
uma crítica direta à representação e apresentam um líder forte 
como forma de estabelecer uma relação imediata com as popu-
lações, têm crescido em quase todos os países. E aqueles que 
optaram pela introdução de mecanismos com vista a re-legiti-
mar o processo democrático – como aconteceu no Reino Unido 
com a convocação do referendo sobre o Brexit –, não obtiveram 
êxito: ao invés de aproximar os cidadãos do processo político, 
essas soluções têm aprofundado a divisão social e aumentado a 
polarização política.

 O sucesso de alguns líderes fortes – em especial, Viktor Orbán 
na Hungria, Vladimir Putin na Rússia e Recep Erdoğan na Turquia 
–, tem popularizado uma expressão cunhada pelo jornalista Fa-
reed Zakaria em 19974: parecemos estar a assistir ao crescimen-
to de democracias iliberais. Estes são regimes que se afirmam 
como democracias formais, assentando na decisão da maioria, 
mas que recusam os princípios liberais que decorrem historica-
mente do paradigma liberal. Singularmente, autores como Ro-
berto Stefan Foa e Yascha Mounk (2016) têm mostrado como 
esse afastamento da democracia liberal e uma aproximação a 
valores iliberais está cada vez mais presente nos jovens.

A COVID-19, não tendo iniciado a crise do paradigma liberal e 
a subsequente crise da democracia liberal, tornou todos estes  
fatores mais evidentes, como vários analistas políticos têm des-
tacado, sobretudo com declarações de estado de emergência  

4 Foreign Affairs, novembro/dezembro de 1997, “The Rise of Illiberal Democracy”.

https://fareedzakaria.com/columns/1997/11/01/the-rise-of-illiberal-democracy
https://fareedzakaria.com/columns/1997/11/01/the-rise-of-illiberal-democracy
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e adiamentos de eleições. Mas a melhor imagem dessa evidên-
cia no contexto europeu talvez seja a atitude provocatória de 
Orbán, que aproveitou a crise para projetar uma imagem de for-
talecimento do seu poder e com isso passar uma mensagem de 
iliberalismo crescente. Ivan Krastev formula especialmente bem 
a questão quando afirma:

Por que motivo sentiu Orbán necessidade de usurpar poderes 
que já possuía? Afirmar que a COVID-19 Foi, para ele, uma 
maneira de fomentar um golpe de Estado é uma explicação 
simplista e inútil. Considero muito mais importante o facto de 
Orbán utilizar a crise para mostrar a Bruxelas que pode infringir 
as regras da União Europeia com impunidade (Krastev, 2020: 
62).

Por outro lado, os efeitos económicos e sociais da COVID-19 
podem reforçar aquela aproximação dos mais jovens às 
propostas iliberais. Embora as consequências físicas da doença 
sejam mais perigosas para os idosos do que para os mais novos, 
as consequências económicas e sociais afetarão muito mais 
gravemente os jovens, incidindo novamente sobre as gerações 
mais atingidas pela crise económico-financeira anterior. Num 
mundo cada vez mais tecnológico, o futuro liberal não se revela 
promissor.

A sociedade tecnológica

Quando, em 1995, Theodore Kaczynski conseguiu a publi-
cação do seu manifesto sobre a sociedade industrial e as suas 
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consequências (ISAIF), muito inspirado no trabalho de Jacques 
Ellul5, deu a conhecer um dos argumentos mais interessantes 
sobre o impacto da tecnologia nas nossas vidas. De acordo com 
Kaczynski, a tecnologia implica sempre a perda de liberdade 
humana – o mesmo é dizer, da dignidade humana –, mesmo 
quando se apresenta como dispositivo de liberdade (Kaczynski, 
2010). O exemplo usado é o do automóvel: exposto inicialmen-
te como modo de expansão de liberdade individual, revelou-se, 
gradualmente, como cativeiro dos nossos movimentos e da nos-
sa possibilidade de movimento. O exemplo pode ser facilmente 
atualizado para o telemóvel, mais revelador das nossas depen-
dências do que das nossas liberdades.

O argumento tem um cariz filosófico mais forte quando é 
aplicado à tecnologia algorítmica que tem marcado a nossa 
vida nos últimos anos, na medida em que esta atinge de forma 
muito particular o pilar ideológico fundamental do liberalismo: a 
ideia de que somos seres livres. O funcionamento do algoritmo 
assenta na acumulação de dados e informações sobre nós por 
forma a conseguir controlo sobre as nossas vontades, os nossos 
pensamentos e as nossas ações (Harari, 2017). É já um cliché 
dizer que o algoritmo nos conhece melhor do que nós mesmos e 
os usos que tal realidade possibilita são imensos, desde a venda 
dos nossos dados a empresas comerciais até ao controlo político, 
como a polémica em torno das eleições norte-americanas e 
brasileiras comprova.

5 Em especial: La technique ou l’enjeu du siècle, publicado em 1954.
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Não é, contudo, apenas este o pilar destruído pela tecnologia 
digital. Em particular, as redes sociais por ela oferecidas têm 
destruído a ideia de Verdade-com-letra-maiúscula, promovendo 
a radicalização do discurso e a polarização da sociedade, cada 
vez mais organizada em torno de bolhas sociais, que constituem 
as tribos políticas ou identitárias. Mas promove um ataque 
igualmente feroz ao mecanismo de representação. Como Byung-
Chul Han (2016) chama a atenção, ao eliminar as distâncias e 
permitir aproximar as pessoas do poder, a tecnologia digital 
torna a ideia de representação obsoleta e fragiliza a estrutura 
fundamental da democracia liberal.

Simultaneamente, a tecnologia moderna moldou o mundo 
de uma forma muito específica e que se relaciona intimamente 
com a questão pandémica: acelerou o tempo e a nossa 
disponibilidade de espera. Tudo acontece hoje mais rápido e 
a nossa expetativa é a da imediatez. As repercussões políticas 
são claras: as populações esperam que as decisões tenham 
efeitos imediatos, que os governos resolvam rapidamente os 
problemas, que o dinheiro e o apoio cheguem depressa. Mas o 
tempo biológico e natural não acompanha o tempo tecnológico 
mental – há coisas que precisam de tempo e as reações mais 
imediatas e precipitadas são apenas tentativas de controlar o 
incontrolável.

A tecnologia, aliás, gira em torno deste paradoxo: prometendo 
controlo, gera constantemente sensação da falta dele. As 
sociedades atuais são marcadas pelo sentimento de que o 
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tempo, as regras, as exigências, o trabalho, a vida pessoal estão 
cada vez mais fora do nosso controlo. E a ansiedade provocada 
por esta sensação é particularmente hábil a abrir espaço de 
necessidade para figuras de autoridade e ordem – que são 
precisamente o cerne das propostas de cariz iliberal.

A verdade é que, apesar de toda emancipação biológica e 
de todo o controlo prometidos pela tecnologia, a COVID-19 
confrontou-nos com as nossas ilusões e os nossos medos. Como 
diz Ernst Jünger,

todos os horrores com que o mundo é periodicamente inundado 
não são mais do que um espelho da alma humana, revelada 
pelo acontecimento. Quantas vezes ouvimos suspirar nos 
abrigos: “Não é bom que os homens se matem uns aos outros,” 
De facto, queriam dizer: não é bom ser-se morto (2005: 50). 

E é este medo da morte que nos pode fazer suspender toda a 
prudência.

A política da vigilância

Como vimos, um dos aspetos fundamentais do espírito da 
modernidade consiste na tentativa de emancipação biológica, 
o mesmo é dizer libertação dos constrangimentos naturais. 
As sucessivas revoluções científicas e industriais permitiram 
solidificar este espírito e esta ambição, mas são, sobretudo, as 
décadas que se seguem ao final da segunda guerra mundial, 
com os grandes desenvolvimentos ao nível da medicina, da 
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farmacologia e da biomedicina – a chamada “Nova Medicina” 
–, que dão forma a um modo de vida radicalmente higienizado. 
Nos países ocidentais, e com exceção de franjas de pobreza 
extrema, nunca as condições de vida em termos sanitários 
e de segurança pública foram tão elevadas. Paralelamente, 
a pacificação crescente do mundo ocidental afastou para os 
mais recônditos locais da memória, as experiências de vida e 
de morte que sempre acompanharam a humanidade. Há pouco 
mais de cem anos, a primeira guerra mundial sujeitava milhões 
de jovens à experiência brutal das trincheiras. Hoje, ler Jünger 
significa transportarmo-nos para um mundo radicalmente 
estranho:

Vinha primeiro um paralisante segundo de silêncio, quando 
os olhos se encontravam. Depois soava um grito, abrupto, 
selvagem, vermelho-sangue, que se gravava nos cérebros como 
uma marca indelével de ferro em brasa. Este grito arrancava 
os véus de mundos emocionais tenebrosos e insuspeitos, e 
forçava todos os que o ouviam a atirarem-se para a frente, para 
matarem ou para morrerem. As bolas iluminantes flutuavam, 
trémulas, por cima de um massacre de que nenhum relato 
pode dar ideia, que não tinha espectadores, salvo aqueles que 
se esvaziavam de sangue nos cantos sombrios, e cujos olhos 
exorbitados levavam esta última imagem de caos para as terras 
do grande silêncio (Jünger, 2005: 39).

Tudo isto conduziu a uma expetativa crescente de vida sem 
doenças graves e da mortalidade como acidente ou azar, e 
não como momento inevitável do percurso humano. E os 



165

desenvolvimentos ao nível da tecnologia digital e algorítmica 
criaram a esperança de que, pela primeira vez, poderíamos 
superar o último grilhão natural: a mortalidade. É, neste sentido, 
que os transhumanistas defendem a condição de transição da 
humanidade biológica para uma humanidade tecnológica, que 
viveria para sempre.

É a partir deste contexto, que Harari designa como o tempo do 
Homo Deus (2017), que deve ser entendida a reação mundial à 
pandemia. Apesar de se tratar de uma doença que está longe de 
revelar índices de mortalidade tão graves como algumas doenças 
que afligem os países mais pobres, ainda assim espoletou em nós 
o pânico profundo perante a doença desconhecida, o sofrimento 
temido e a morte negada. A verdade é que, para lá de todas 
as promessas de controlo e emancipação da modernidade, 
aqui estamos, mais uma vez e repetindo a história, perante o 
incontrolável, o desconhecido, a natureza que também nos tem 
refém e que faz despertar em nós o atavismo que nos liga ao ser 
biológico que somos.

Talvez se justifique assim que tenhamos aceitado com 
tanta facilidade que “[g]overnos benevolentes (e não tão 
benevolentes) [vigiem] de perto para onde vamos e com quem 
nos encontramos, determinados a proteger-nos tanto da 
nossa própria imprudência como da imprudência dos nossos 
concidadãos” (Krastev, 2020: 8).

A partir de um argumento filosófico próximo do apresentado 
neste texto, Patrik J. Deneen identifica como um dos fatores de 
crise do liberalismo o facto de este ter substituído a promoção do 
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autogoverno virtuoso dos antigos por uma suposta neutralidade 
de valores na esfera pública. É sobretudo isto que nos distingue 
dos antigos. O que resulta deste desconsiderar da educação 
virtuosa é fazer nascer uma correspondente necessidade de 
vigilância. Como já não contamos com o autodomínio para exercer 
a autodisciplina, só nos resta implementar mecanismos de 
vigilância: “como as normas sociais e de conduta se deterioraram 
e a ênfase no caráter foi rejeitada como paternalista e opressiva, 
cada vez mais administrações escolares do país instalam agora 
câmaras de vigilância nas escolas” (Deneen, 2019: 41).

O liberalismo deu origem a uma cultura de vigilância e 
monotorização, resultado da falta de partilha de um projeto 
comum e de confiança em relação aos outros. Passamos, nesse 
sentido, a tolerar cada vez mais a ideia de que temos de nos 
sujeitar a modos de vigilância por forma a estarmos seguros. 
E mesmo que os problemas de violação de privacidade se 
encontrem amplamente divulgados, com as denúncias, por 
exemplo, de Edward Snowden, e as polémicas em torno da 
Cambridge Analytica sejam de conhecimento público, ainda 
assim milhões de pessoas na Europa têm feito o download de 
apps de rastreamento e, em Portugal, os estudos revelam que a 
grande maioria está disposta a utilizá-las6.

Deve reconhecer-se que a União Europeia tem revelado 
especial cuidado com a questão da privacidade, mas o estado 
pouco saudável das democracias liberais deveria elevar o nosso 

6 Cf. Público, 7 de maio de 2020, “Maioria dos portugueses aceitam app para controlo 
da covid-19, diz Deco”.
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grau de alerta. A verdade é que nunca como agora os governos 
tiveram à sua disposição tanta informação pessoal e todos os 
mecanismos capazes de exercer controlo e vigilância sobre 
as nossas vidas. Ainda queremos acreditar que vivemos em 
democracias liberais, que assentam em regras institucionais 
previstas nas constituições, mas a verdade é que os princípios 
liberais parecem estar a tornar-se tão obsoletos hoje como 
os ideais da república romana durante o governo de Augusto. 
E se a pandemia não provocou a crise do paradigma liberal, 
tem ajudado a amplificar os seus fatores, abrindo a porta a um 
mundo pós-liberal desconhecido.
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A libido sciendi, a sede do conhecimento, a necessidade 
profunda de compreender estão inscritas no que de melhor 
têm os homens e as mulheres. Tal como a vocação do professor. 
Não há ofício mais privilegiado. Despertar noutro ser humano 
poderes e sonhos até dos seus; induzir nos outros um amor por 
aquilo que amamos; fazer do seu presente interior o seu futuro: 
eis uma tripla aventura como nenhuma outra.

George Steiner (2005: 148).

Preâmbulo 

Circunscrevamos a “tribo” de referência: psicologia cultural1. 
Objetivemos a problemática: impacto do isolamento resultante 
das medidas de enfrentamento da pandemia COVID-19 sobre 
a relação pedagógica, a sua importância no desenvolvimento 
e aprendizagem dos alunos. Enquadremos a problemática: 
em 2 de março de 2020 foi confirmado o primeiro caso de 
infeção pelo novo Coronavírus em Portugal. Apenas 10 dias 
depois, em 12 de março, e em função da evolução da situação 
epidemiológica então observada, o governo português decidiu 
decretar o encerramento das escolas e estabelecimentos de 
ensino. Volvidos mais 10 dias, em 22 de março, foi decretado 
o Estado de Emergência em Portugal, como medida restritiva 
extrema de combate à pandemia, que vigorou até dia 2 de maio. 
Não obstante, o ano letivo manteve-se em regime de ensino à 
distância até ao seu término, em 26 de junho.

Este breve resumo explicita o reduzido arco temporal que as 
1 Autores como Cole, Wells, Rogoff, Bruner, Vygotsky.
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escolas, todos os seus agentes e atores tiveram para preparar 
uma súbita e inesperada transição do ensino presencial para o 
ensino à distância, por forma a dar continuidade aos percursos 
escolares iniciados. Em poucas semanas e de forma abrupta 
surgiram listas de aplicações e plataformas educativas com 
o intuito de ajudar os pais, professores, estabelecimentos, 
e responsáveis pedagógicos a facilitar a aprendizagem dos 
alunos. A proporcionar interações e serviços sociais durante 
o encerramento das escolas e o consequente isolamento a 
que foram votados todos os intervenientes dos contextos 
educacionais e escolares. Assistimos assim, a uma alteração 
radical do quotidiano escolar, uma passagem da sala de aula 
como espaço físico privilegiado para o estabelecimento de 
relações pedagógicas, de interações dialógicas e de socialização, 
para um espaço virtual, alojado numa plataforma digital a que 
todos deveriam aceder para poder dar prosseguimento aos 
processos de aprendizagem-ensino. 

O presente ensaio pretende contribuir para uma reflexão 
sobre esta transição da escola presencial para a escola virtual, 
debruçando-se em particular sobre o impacto desta mudança 
na relação entre professores, alunos e aprendizagens, suas 
potenciais consequências e eventuais ilações futuras. 

Da relação pedagógica
 

De acordo com Steiner (2004: 12), os seres humanos são zoon 
phonanta, animais dotados de linguagem. A comunicação – 
verbal e não-verbal – constitui a base da relação pedagógica.  
É desta interação dialógica e conversacional, que emerge a von-
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tade de querer conhecer o outro e com ele aprender, influenciando 
comportamentos, atitudes, pensamento e discernimento:

A interação é uma reação recíproca verbal ou não-verbal, 
temporária ou repetida segundo uma certa frequência, 
através da qual o comportamento de um dos parceiros tem 
influência sobre o comportamento do outro. Ela tem lugar 
tanto num sistema dialéctico – a acção do docente afeta o 
aluno e vice-versa – como no sistema mais amplo da turma, 
colocando-se o indivíduo em relação com o grupo e com 
subgrupos (Postic, 2007: 146).

O conhecimento mútuo que professor e aluno vão entabulando, 
aprofunda a relação e a afetividade, possibilitando que ambos 
possam ir tomando consciência da presença ativa e desejada 
do outro, com base nos indicadores subtis omnipresentes nas 
interações comunicativas:

Não esqueçamos que se deve ter em conta o aspecto verbal 
da comunicação, que compreende a informação e a maneira 
de apresentar a informação e também os aspectos não-
verbais da comunicação, porque certas mímicas, certos sinais 
gestuais são indicadores de um estado, os índices de uma 
intencionalidade. Estas formas não-verbais de expressão no 
docente, o sorriso, o olhar, o franzir o sobrolho, o trejeito, 
os movimentos da cabeça, que aprovam ou desaprovam, o 
gesto das mãos e dos dedos que designam os alunos e os 
convidam a exprimir-se, as posturas corporais que indicam 
surpresa, a expectativa, o interesse, a decepção, etc., são  
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espontaneamente descodificados pelos alunos em sinais 
positivos, negativos ou neutros (Postic, 2007: 138).

Halliday na sua teoria da aprendizagem baseada na linguagem 
argumenta que toda a aprendizagem está saturada de comuni-
cação e linguagem: 

Quando as crianças aprendem a linguagem, elas não estão 
simplesmente engajadas num tipo de aprendizagem entre 
muitos; em vez disso, elas aprendem os fundamentos da própria 
aprendizagem. A característica distintiva da aprendizagem 
humana é que ela é um processo de construção de significado 
- um processo semiótico; e a forma prototípica da semiótica 
humana é a linguagem. Consequentemente, a ontogênese da 
linguagem é ao mesmo tempo a ontogênese da aprendizagem 

(1993: 93).

Uma parte importante do desenvolvimento intelectual e do 
ato de aprendizagem é promovido pelas interações conversacio-
nais, baseando-se essencialmente num processo de construção 
de significado com os outros, transversal a todos os níveis de 
educação e ensino. O pensamento e a aprendizagem têm por 
base a relação afetiva e a linguagem (Santos, 2007). Em parti-
cular, as relações entre professores e alunos reenviam para in-
terações de natureza íntima, de partilha e descoberta mútuas. 
Por osmose, como nos fala Steiner, “o Mestre aprende com o 
discípulo ao mesmo tempo que o instrui. A intensidade do diálo-
go gera amizade no sentido mais elevado do termo” (2005: 12).
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Deste encontro nasce a relação pedagógica, fundada no afeto 
e respeito mútuo, na vontade de descobrir com autenticidade 
o outro, de promover e provocar a sua emancipação, a sua 
liberdade e livre arbítrio. Juntos, professor e aluno percorrem a 
pista de corrida - o curriculum escolar e disciplinar. A velocidade, 
a intensidade, o treino, a integração dos conhecimentos, a 
implicação e o processo de aprendizagem-ensino vão sendo 
ajustados, calibrados, reformulados. A intersubjetividade 
consubstancia esta aproximação. A empatia operacionaliza esta 
possibilidade.  

O compromisso entre professor e aluno cria as condições 
para a emergência de um ambiente social de sala de aula 
positivo, baseado no estabelecimento de um clima relacional, 
afetivo e social sustentado na confiança e aceitação mútua, 
determinantes da qualidade educativa uma vez que o afeto, as 
motivações e a relação interpessoal são compostos nucleares 
dos processos educativos e da relação pedagógica.

A promoção de uma atmosfera positiva na sala de aula envolve 
padrões elevados e frequentes de comunicação entre alunos, e 
entre alunos e professores; os professores evidenciam atitudes 
e expetativas positivas em relação aos alunos, e demonstram 
interesse por eles enquanto pessoas e não, exclusivamente, 
enquanto alunos. Através da relação estabelecida e consolidada 
com os alunos, o professor vai reforçando a sua capacidade 
para entender o que a experiência de sala de aula significa para 
cada aluno, acolhendo uma diversidade de opiniões, vontades 
e desejos. 
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A gestão de sala de aula implica o professor num planeamento 
e reflexão crítica relativamente a aspetos do processo de ensino 
e da didática que englobam a gestão do tempo, do espaço, dos 
materiais, das atividades e, com grande importância, das relações. 
A operacionalização destes vetores mobiliza competências – um 
saber-fazer em ação – que vão sendo apuradas e experimentadas 
em contexto: varrer a sala com o olhar, lidar com mais do que 
uma situação em simultâneo, adaptação do ritmo da aula, 
adequação ao nível de entendimento e capacidades dos 
alunos. Este eixo metodológico do processo de aprendizagem-
ensino, associado ao eixo relacional, consubstancia a relação 
pedagógica e o jogo de expetativas e profecias, entre professor 
e aluno, aventando os objetivos major do sucesso educativo e 
da igualdade de oportunidades para participar. 

Não obstante, o ensino secular que a escola tem reproduzido 
alimenta-se da imitação, do desvelar e memorizar de matérias 
e conhecimentos transmitidos de forma unidirecional, com 
pouco ou nenhum questionamento, com lugar diminuto para 
a exploração da curiosidade, do espírito crítico, da descoberta. 
O professor como autoridade didática dita o exemplo a seguir, 
demonstrando o seu domínio sobre as matérias escolares, com 
pleno poder atribuído pela escola e pelos alunos. Mas estarão 
os alunos sempre disponíveis para acolher este exemplo? 
Quererão segui-lo? Identificar-se-ão com ele? Perguntas desta 
tonalidade constituem o âmago do pensamento pedagógico, 
permanecendo em aberto, e as respostas possíveis não servem 
generalizações. O ato de ensinar – como o de aprender – é um 



processo dialético, “(…) ensinar com seriedade é lidar no que 
existe de mais vital num ser humano. É procurar acesso ao 
âmago da integridade de uma criança ou de um adulto” (Steiner, 
2005: 25).

A persuasão constitui-se como o pulso do ensino: o professor 
requer a atenção do aluno e explicita o seu ponto de vista sobre 
uma matéria. Idealmente, o aluno porá em questão o que está 
a aprender, para que possa apreender, isto é, transformar e 
integrar o conhecimento de acordo com o sentido que atribui 
e a significação que retira. Esta discordância, este desencontro 
de dois intelectos, incentiva o desenvolvimento, força a ir para 
além das evidências, reequilibra o posicionamento de quem 
instrui e de quem é instruído. A redundância da comunicação 
numa relação pedagógica serve o propósito de afinar o ato 
perlocutório. 

A relação pedagógica assenta a sua centralidade no processo 
educativo através da intersubjetividade, da intencionalidade e 
da interação dialógica, “(…) é pela mediação dos outros, pela 
mediação do adulto que a criança se incumbe de atividades. 
Absolutamente tudo no comportamento da criança está 
incorporado e enraizado em relações sociais. Desse modo, as 
relações da criança com a realidade são, desde o início, relações 
sociais (…)” (Ivic, 1989: 429).

Outro dos pilares da relação pedagógica é o contrato didático, 
que enuncia a interligação entre o professor, o aluno e o saber. 
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Este contrato pressupõe uma parte explícita - a tarefa que 
o professor propõe ao aluno realizar - e uma parte implícita - 
correspondente ao trabalho de descoberta do aluno para poder 
corresponder à tarefa solicitada pelo professor. Se a parte 
implícita é incomportável para o aluno, se situa fora da sua 
competência, incompreensível, o professor deverá implicar-se 
num esforço de adaptação que mobiliza uma reconstrução do 
saber e da comunicação em função das capacidades cognitivas 
do aluno, dos seus conhecimentos anteriores, das estruturas e 
lógicas de pensamento já adquiridas. 

 
Relação pedagógica e isolamento: análise crítica

A relação pedagógica é um palco de afetividade. Para alguns 
alunos, esta razão é a principal razão que os liga à escola e às 
aprendizagens. Professor como figura de referência, base segura 
para despoletar outros relacionamentos, aqueles que com o 
crescimento vão ganhando cada vez mais relevância: o grupo 
de pares que anuncia as amizades e a intimidade. No dizer 
de Postic “a relação educativa não se situa apenas ao nível da 
comunicação interpessoal, desenvolve-se ao nível dos afectos, 
dos fantasmas e por isso no registo do inconsciente” (2007: 15).

 
O isolamento, o confinamento - expressão que cunhou o tempo 

passado em casa, longe da escola, da comunidade, dos amigos - 
trouxe dificuldades acrescidas para os alunos que encontram na 
escola, substancialmente, um contexto de socialização, mais do 
que um espaço de aprendizagens formais. Poderão as relações 
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virtuais – pedagógicas ou doutro nível – remediar a ausência 
de relações presenciais? As palavras são aqui escolhidas com 
parcimónia: remediar, não substituir, pois que uma e outra não 
parecem ser intermutáveis.

A radicalidade do corte vivenciado por alunos, professores e 
famílias, não terá permitido um enquadramento suficiente para 
acautelar que a transição presencial/virtual fosse apropriada 
pelos alunos mais dependentes da relação com os seus 
professores. A passagem do quotidiano escolar para os ecrãs, 
onde a relação pedagógica se projetou, espaço distanciado onde 
se instalou e passou a existir, significou para muitos alunos uma 
segregação, um afastamento daquilo que de mais importante a 
escola pode oferecer-lhes.

A escola – espaço físico de encontro, de aprendizagens e de 
desenvolvimento – experienciou por breves meses um vislumbre 
distópico do que poderá um dia vir a tornar-se. As plataformas 
digitais, que ensaiaram substituir as salas de aula, mostraram as 
suas fragilidades no que respeita aos aspetos da socialização, da 
interação, da convivialidade, da cooperação e da comunicação 
dialógica. 

Compreende-se que perante a incerteza, a inexperiência, a 
necessidade de continuar - essa força motriz da humanidade - 
o ensino virtual ou à distância tenha avançado como resposta. 
Caber-nos-á a todos – cidadãos da polis - determinar, ou pelo 
menos influenciar, que tipo de escola queremos para os nossos 
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filhos e subsequentes gerações. O longo caminho trilhado pela 
instituição escolar - do seu elitismo inicial à massificação e à 
democratização - tem mostrado como alguns dos alicerces que 
a constituem e a tornam um dispositivo de replicação da lógica 
dominante permanecem, independentemente da natureza do 
contato e das relações entre professores e alunos. 

Conquistas fundamentais da ciência pedagógica, fruto de 
aturada investigação, denotaram a sua fragilidade quando 
pensaríamos que tal já não poderia acontecer: a diferenciação 
dos percursos de aprendizagem dos alunos, a adequação de 
metodologias de ensino, das didáticas aos estilos e perfis de 
competências dos alunos, os métodos ativos e a exploração, a 
cooperação em detrimento da competição, a auto-regulação 
das aprendizagens e dos comportamentos, entre tantos outros 
avanços, parecem ter sido ameaçados, em muitos casos 
substituídos, pela observância caduca do modo de ensino 
simultâneo: “ensinar a todos, como se fossem um só”. 

Os princípios subjacentes a este modo de ensinar, preconizados 
por La Salle no longínquo ano de 1783, teimam em reaparecer 
- se é que não estiveram sempre presentes - quando surge o 
medo do desconhecido ou o temor do retrocesso. Voltamos 
assim, aquele lugar que conhecemos – ainda que não tenhamos 
necessariamente gostado – que os nossos antepassados 
conheceram e que perpetuou a escola dos primórdios. Este 
revisionismo esbarra na utopia do progresso tecnológico como 
panaceia para todos os problemas societais. Pode a escola do 
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século XXI e do futuro que se seguirá, organizar-se e fundar-se 
sobre alicerces da escola de antanho? Aparentemente, pode. As 
novas salas de aula virtuais, os novos espaços de aprendizagem 
e de convívio à distância, acentuam, em muitos casos, o ensinar 
todos como se fossem um só. O paradoxo é desnudado sem 
dificuldade. Nos sistemas mais avançados, nas plataformas 
com mais capacidade multitarefas, nas tecnologias virtuais de 
ponta, encontramos o anacronismo de uma escola onde os 
melhores aprendem porque são capazes de se adaptar e seguir 
a cultura dominante, e os outros, mesmo equipados de todos os 
dispositivos - num esforço meritório colossal de governos - se 
atrasam, se desleixam, soçobram. 

As aulas virtuais partem muitas vezes do princípio - esse 
sim nem sempre real - que professores e alunos assumirão o 
contrato pedagógico encetado no início de cada ano. Assim, 
numa tentativa de transposição intrépida de uma normalidade 
que não pode ser assumida, horários, conteúdos curriculares, 
exercícios, lições, são transpostas da escola presencial para a 
escola virtual. 

Esperamos que professores e alunos se encontrem, nos 
mesmos dias da semana, nos mesmos horários, com a mesma 
vontade e motivação, num espaço virtual, a fazer-de-conta que 
é escola. Deste simulacro, pois para muitos alunos a significação 
desta aparente continuidade não é nada evidente, deverão 
surgir as apropriações das matérias escolares, o decurso regular 
das aprendizagens, as avaliações e classificações dos alunos 
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e professores. A tirania do produto escolar impera nestas 
circunstâncias. O encontro promovido pelos ecrãs autoriza uma 
demissão quase total da relação pedagógica e do processo de 
aprendizagem-ensino. Os alunos podem optar por não frequentar 
as aulas virtuais alegando problemas com os dispositivos ou 
com as necessárias ligações virtuais. De resto, em muitas 
circunstâncias estes problemas são reais, dada a sobrecarga de 
acessos em simultâneo. Os alunos podem optar por ter a câmara 
de vídeo desligada, decidindo não se mostrar, não se dar a ver, 
mas vendo o professor e os demais colegas que escolherem 
manter a sua câmara ligada. A monitorização e controlo do 
espaço da “sala de reuniões” ou da “sala de aula virtual” por 
parte do professor fica irremediavelmente comprometida: 
estarão os alunos que não são visíveis a seguir o que está a ser 
trabalhado? Estarão atentos? Estarão a compreender o que está 
a ser comunicado? Estas respostas ficam por descobrir. O que se 
passará do outro lado do espelho? 

A atenção dos alunos – já de si escassa e dispersa – desfoca-
se com facilidade na ausência dos indicadores não-verbais, 
dificilmente descortináveis na tela do computador ou no ecrã do 
telemóvel, cujas funções majestáticas incidem precisamente no 
sustentar da comunicação verbal, na demonstração de atitudes 
interpessoais, na transmissão de emoções e sentimentos, na 
distribuição dos tempos de elocução, e em circunstâncias de 
encontro e intimidade, que só a proximidade e a presença 
acarretam como consequência, a própria substituição do 
discurso oral – aquele olhar que dispensa as palavras.
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No entanto, como sempre acontece em pedagogia, a vontade 
de continuar em contato, a disponibilidade para estar-com-o-
outro, e a adaptabilidade de alunos e professores permitiu a 
manutenção desse encontro vital, centro da relação entre os 
alunos e a escola. Mesmo que só através dos ecrãs, ou apenas 
por intermédio do áudio, imagens e vozes familiares permitiram 
sonegar a ausência do contato, colocando os afetos num lume 
brando, alimentando a esperança de no futuro esse lume se 
tornará num fogo transformador e presencial.

Considerações finais

É ainda cedo para perceber o impacto que a passagem de 
uma escola presencial para uma escola virtual provocou nos 
alunos que se viram envolvidos nesta transposição. A resposta 
implementada foi necessária, considerando o contexto 
vivenciado e todas as alterações preconizadas para suster e 
tentar impedir o contágio pandémico. A experiência avançou 
porque não foi possível, em tempo útil, encontrar alternativas. 
Assim, e apesar de todos os sobressaltos e incertezas, os alunos 
e professores, puderam ir avançando, dando a continuidade 
possível às relações pedagógicas e às aprendizagens escolares, 
adaptando-se a uma realidade para a qual não estávamos 
preparados. 

Um dos corolários da experiência do ensino virtual tem sido o 
entendimento que esta modalidade acentua as desigualdades, 
não apenas no que respeita às condições de acesso ao ensino 
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virtual (computador, internet), mas do lado da participação 
autêntica, da cooperação, da atribuição e ancoragem de 
significado às aprendizagens e aos ensinamentos que vão sendo 
transmitidos.

Por mais distendidas e diversificadas que sejam as metodologias 
do ensino à distância, a relação pedagógica esmorecerá pela 
dificuldade extrema de diferenciar ou individualizar processos 
de aprendizagem. Se quisermos aprofundar, constatamos 
que a participação ativa dos alunos é diminuta, propagando 
o modo de ensino simultâneo, ensinando a todos da mesma 
maneira. A organização social das aprendizagens, os circuitos 
de comunicação, as mostras de produções, o conselho de 
turma, as aprendizagens cooperativas, correm o risco de 
perder significação e autenticidade, passando para a dimensão 
do simulacro e da teatralização. Os alunos dependem do 
contexto escolar para dar seguimento ao seu desenvolvimento 
integral, socialização e participação plena enquanto cidadãos. 
Desmaterializar a escola e o seu espaço vital pode significar 
a perda de um sentido profundo de encontro, de igualdade 
democrática, de inter-relação. O profundo ressoar do encontro 
entre aluno e professor pode vir a tornar-se num eco distante.

Por agora, a experiência de uma escola virtual ficou em 
suspensão. O tempo de reflexão a propósito das vantagens e 
desvantagens desta modalidade é curto. Interpela-nos Steiner:

A relação entre Mestres e discípulos é falível, marcada quase 
inevitavelmente pela inveja, pela vaidade, pela mentira e pela 
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traição. Mas as suas esperanças eternamente renovadas, 
a maravilha imperfeita da coisa, apontam para a digitas da 
pessoa humana, para um regresso ao que de melhor existe 
em nós. Nenhum meio mecânico, por mais expedito que seja, 
nenhum materialismo, ainda que triunfante, poderá erradicar 
esse alvorecer interior que experimentamos sempre que 
compreendemos um Mestre. Essa alegria não torna a morte 
mais fácil. Mas alimenta a nossa raiva contra o desperdício que 

ela representa. Não temos tempo para outra lição? (2005: 149).
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“Até no riso terá dor o coração”
Provérbios, 14:13

Apresentação

Desde Março de 2020, a realidade assumiu, ela própria, 
contornos de tempos interrompidos. A pandemia da Covid-19 e 
as vagas de temor por ela causada suspenderam os quotidianos 
habituais e reconfiguraram formas sociais consolidadas e 
reconhecidas por todos (Lévy, 2020; Nogueira Pinto, 2020). 
Embora as pragas e pestes tenham um papel importante 
nessas redefinições (Defoe, 2001; Manzoni, 2008), este tipo de 
suspensão (ou alteração) dos modos de vida das comunidades 
não é causado exclusivamente por motivações sanitárias, como 
Mackay (2018) bem demonstrou.

Este capítulo tem dois objectivos principais. Primeiro, procura-
se  o sentido do humor e da comédia em tempos de interrupção 
e alteração das rotinas quotidianas. Segundo, analisa-se  o 
humor como fórmula viral de alto contágio. 

Parte-se de uma conceptualização de humor. De entre várias 
funções do discurso humorístico, assume relevância o humor 
disciplinador e a forma como, de mãos dadas com o embaraço, 
mantém a ordem social. Será também convocado o conceito 
de cidadania como dimensão do humor político. Por fim, serão 
discutidos exemplos de quatro comediantes, para ilustrar 
alguns dos conceitos desenvolvidos no texto. Nestes tempos 
de peste, os comediantes funcionaram como voz subversiva ou 
disciplinadora?
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Advertência

Para os não iniciados na temática, há uma distinção 
fundamental que é necessário fazer nas primeiras linhas. 
Embora surjam muitas vezes como sinónimos, este capítulo 
opera a partir de uma distinção conceptual entre humor e 
comédia, considerando o humor como fórmulas discursivas e 
interpretativas que potenciam a provocação do riso (Carroll, 
2014), enquanto a comédia é entendida com a representação 
performativa e artística das várias formas humorísticas (Bevis, 
2013).

Onde está a graça?

O humor é essencialmente um jogo interactivo de linguagens, 
assente numa partilha de significados comuns construídos na 
vida quotidiana, enquanto a interpretação da realidade é feita a 
partir de repertórios e tipificações, por sua vez produzidos pela 
experiência vivida (Schutz, 1967). A coberto desse edifício inter-
subjectivo, o humor torna-se, simultaneamente, uma experiên-
cia individual e colectiva.

A partilha da comicidade exige o reconhecimento dos códigos, 
dos contextos e dos referentes entre os participantes, mas 
requer também a disponibilidade de cada um para encontrar 
essa mesma comicidade (Smith, 2009). Nos extremos dessa 
disponibilidade, teremos os misogelastas, “o que odeia o riso, e 
que aprende rapidamente a dignificar o seu desgosto como uma 
objecção à moralidade” (Meredith, 2017: 20), e os hipergelastas, 
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os que se riem sempre e de qualquer coisa. “E rir de tudo é não 
ter nenhuma apreciação do cómico da comédia” (Meredith, 
2017: 21).

A essa caracterização fenomenológica do humor, Jerónimo e 
Alexandre (2019) propuseram acrescentar uma contextualização 
da comédia que se afigurasse consistente com uma ideia de 
quotidianidade que apresenta circularidades, linearidades e 
excepcionalidades. O humor e a comédia vivem nas interrupções 
(time out) do tempo quotidiano, uma vez que as formulações 
discursivas próprias do humor e da comédia implicam o 
reconhecimento colectivo – se não de toda a comunidade, 
pelo menos dos participantes em cada interacção – que o 
discurso humorístico é pleno de suspensões, onde as regras de 
significado, linguagem, pudor, ou hierarquia são interrompidas 
momentaneamente (Jerónimo e Alexandre, 2018).

Apanhar de rir

A comédia é igual a tragédia mais tempo – esta frase é 
atribuída a várias pessoas (Thomas Hardy, Steve Allen, Carol 
Burnett, Woody Allen), mas talvez a actualização de Ricardo 
Araújo Pereira (2016) seja mais exacta, ao dizer que a comédia 
é igual a tragédia mais distância. Havendo várias distâncias a 
considerar, o tempo será apenas uma delas. Existe também a 
distância entre nós e os outros, ou entre nós e nós mesmos.

Seguindo Bakhtin (1986), a maioria dos autores segue uma 
velha tradição que divide o riso em mau e bom. Existiria um 
riso alegre e festivo e outro puramente negativo: o riso satírico. 
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O ridículo é festivo se escarnece a autoridade (Bakhtin, 2009); 
Sanders, 1995); é negativo se serve os interesses de manutenção 
de uma ordem social (Billington, 1984; Billig, 2005). 

Na prática, é por vezes difícil encaixar as peças de humor 
em categorias. A classificação pode ser controversa, porque 
há muitas considerações pessoais e ideológicas envolvidas na 
forma como classificamos as nossas piadas e as dos outros. O 
humor é um fenómeno bastante contraditório.

“(O humor) é agressão, mas também pode ser curativo, é 
crueldade, mas também pode ser compaixão, é sobrecarga, 
mas também pode ser alívio, é humilhação, mas também pode 
ser apoteose, é leviandade, mas também pode ser sensatez, é 
faísca, mas também pode ser extintor” (Pereira, 2016: 15).

Onde pára a comédia?

Desde a observação da centralidade que o aspecto lúdico 
assume nas culturas (Huizinga, 2003) à constatação da 
omnipresença que a comicidade ocupa no espaço público 
(Jennings, 2018), a teoria social tem procurado interpretar o 
sentido e o lugar do humor nas sociedades.

Tal como outros fenómenos mediáticos contemporâneos 
(Innerarity, 2006), o humor e a comédia extravasaram as 
divisões dos espaços público e privado e aparecem num lugar 
destacado na produção cultural e mediática contemporânea. 
O discurso cómico invade todos os momentos e dimensões da 
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vida quotidiana e penetra nas estruturas sociais mais perenes. O 
impulso humorístico incorpora já todas as esferas da vida social 
(Lipovetsky, 1989; Minois, 2007; Jennings, 2018). 

“A trivialização do riso promove que este se consuma em 
vazio, num mundo plano, unidimensional, onde tudo deve ser 
transmitido com leveza e boa disposição, sem preocupações 
éticas sobre o seu conteúdo, naquilo a que Frankfurt designa 
por “conversa da treta” (Jerónimo & Alexandre, 2019: 69).

Esta inundação e trivialização humorística poderá encontrar 
duas ordens de explicações: a espectacularização da sociedade 
e o desejo sem tréguas de alcançar a felicidade. Como forma de 
exteriorização associada à alegria e à felicidade, o riso foi sendo 
entendido como cura de outros males (Lewis, 2006; Waterlow, 
2018).

Daqui resulta que o riso de sociabilidade de que falava 
Simmel (1983) se torna uma forma social sem conteúdo ou 
expressividade, acaba por ser um processo inofensivo com o 
objecto único de promover a convivialidade. Esta dificuldade 
normativa transforma o riso subversivo e libertador em 
colonizador e totalitário. “O riso autêntico é gradualmente 
retirado da festa, vem substituí-lo a máscara do riso, rígida, 
artificial e obrigatória” (Minois, 2007: 641).

Para Morreall (2009), o humor proferido sem carácter relacional 
pode produzir três efeitos perversos: a irresponsabilidade do 
conteúdo, a falta de compaixão pelos envolvidos, e a promoção 
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de preconceitos cristalizados pelas representações discursivas 
do humor. 

Se te ris, eu choro

Todas as sociedades têm mecanismos internos de protecção 
dos seus próprios códigos, por forma a garantir a conformidade 
social das rotinas. A vergonha e o medo do embaraço 
são considerados por muitos cientistas sociais forças que 
impulsionam os actores sociais (Billig, 2005). A ideia de um 
mundo social impulsionado por tais medos disciplinadores 
é plausível. Porém, como é que o medo do embaraço passa a 
exercer o seu poder social? 

Goffman (1956) considera que, se queremos aprender mais 
sobre a natureza social do homem, devemos estudar as situações 
que provocam embaraço. E, de acordo com o sociólogo norte-
americano, qualquer encontro social, especialmente aquele 
realizado em ambiente público ou semiformal, contém um 
potencial de embaraço. Existem códigos e expectativas para 
comportamentos apropriados. Uma gafe ou um passo em 
falso são sempre possíveis e essas possibilidades comportam 
momentos embaraçosos. Nesta perspectiva, o embaraço tem 
um papel universal no apoio à ordem moral da vida quotidiana, 
qualquer que seja a natureza dessa ordem moral.

O mecanismo do embaraço social está, assim, embutido no 
tecido da vida social.
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Empatas e empatias

Durante o século XVIII, David Hume (1987) introduziu o 
conceito de empatia e Adam Smith (2010) desenvolveu-o. A 
empatia implica imaginação, a capacidade de nos colocarmos 
no lugar dos outros, invoca a capacidade de compartilhar 
sentimentos.

Goffman (1956) evoca um mundo de discussões silenciosas 
que ocorrem na mente dos indivíduos, com o medo derivado da 
natureza social do homem. Antes de qualquer reacção exterior, 
o indivíduo imagina o que os outros pensam e dizem dele, e 
como é que o julgam. 

Há certamente situações de empatia para com as vítimas de 
situações embaraçosas. Trata-se mesmo de uma questão moral, 
envolvendo um sentimento afim da empatia: a compaixão. Como 
sublinha Morreall, talvez “a regra moral mais geralmente aceite 
é não causar sofrimento desnecessário. Consequentemente, 
não devemos rir dos problemas de alguém quando o que é 
necessário é compaixão” (2009: 105).

O humor tem um significado moral e religioso, como defende 
Berger (2014), porquanto envolve uma autotranscendência, a 
capacidade do indivíduo se elevar acima das suas preocupações 
pessoais para assim apreciar os interesses dos outros. Morreall 
(2009) corrobora Berger neste particular e recorda que todos 
os códigos morais aspiram a que o indivíduo transcenda a 
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perspectiva redutora do “aqui/agora/eu”; desta forma, os 
indivíduos são encorajados a evitar a raiva, o medo e outras 
emoções autofocadas. Uma pessoa que pensasse apenas no 
“aqui/agora/eu” seria infantil ou sociopata (Morreal, 2009). 
Numa palavra, o humor promove várias virtudes morais. 

Billig (2005) não rejeita as virtudes morais do humor, nem as 
intelectuais – mente aberta, pensamento crítico, criatividade, 
etc. Porém, considera que o problema está em elevar as 
reacções empáticas a norma social, como se a empatia fosse a 
força dominante subjacente à vida social. Se o constrangimento 
social desempenha um papel vital na prossecução da vida social, 
então no seu núcleo não está necessariamente a harmonia 
social. Como escreveu Waisanen, “o humor pode levar a práticas 
fechadas que ignoram as nossas capacidades de comunicação 
crítica” (2013: 301).

Numa situação típica de embaraço, pode existir dissonância. 
Em vez de empatia, os espectadores podem experimentar 
uma libertação temporária, desfrutando dos prazeres cruéis 
do humor disciplinador: “O indivíduo embaraçado morre uma 
morte social, enquanto os observadores estão cheios das 
alegrias da vida.” (Billig, 2005: 228)

Quem tropeça, se embaraça

Certo dia, Luís XVI convidou Jean-Jacques Rousseau para a 
estreia de uma opereta, escrita pelo próprio filósofo genebrino, 
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no teatro real de Fontainebleau. Rousseau não respeitou o 
código de vestuário vigente. Apresentou-se com uma peruca 
mal penteada, com uma roupa inadequada para a festa. Estava 
vestido como sempre, de forma simples, mas sem falta de 
asseio. E, no entanto, Rousseau perguntava-se: “Talvez alguém 
me tenha achado ridículo ou insolente, mas por que deveria isso 
afectar-me? Devo aprender a suportar o ridículo e a censura 
quando não os mereça” (cit. Noelle-Neumann, 1993: 87). Nesta 
pequena passagem, Rousseau descreve bem o medo do ridículo 
e da censura dos outros, e da dificuldade que é tornarmo-nos 
imunes a esse medo.

No seu ensaio sobre o embaraço, Goffman (1956) estabelece 
uma ligação entre o humor e o embaraço, e essa ligação surge 
apenas no final do texto numa nota de rodapé. “É natural, 
então, encontrar piadas e embaraço juntos, porque ambos 
ajudam a negar a mesma realidade” (Goffman, 1956: 271). O 
autor descreve um desses pequenos encontros embaraçosos 
ocorridos diariamente nas organizações, mais concretamente 
entre um aprendiz e um especialista, quando se encontram 
numa máquina de Coca-Cola. As piadas trocadas servem para 
libertar a tensão causada pelo constrangimento inerente a este 
tipo de encontros.

Goffman tem uma visão optimista do ser humano e, por 
consequência, o embaraço surge apenas como uma forma de 
castigo suave, um castigo que obriga os indivíduos a seguirem 
certas regras de conduta em público.
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Porém, segundo Billig (2005), o embaraço pode ser doloroso 
para quem está embaraçado, mas frequentemente é engraçado 
para os espectadores. Rimos dos infortúnios em que somos 
espectadores e não participantes (Hazlitt, 1987). Aqueles que 
desfrutam de momentos de alegria e se divertem com as gafes 
e a estupidez social dos outros encontram-se temporariamente 
libertos das restrições da empatia.

Billig considera que o ridículo tem um papel na manutenção da 
ordem. A zombaria e o riso são os oficiais amigáveis do bairro, 
que alegremente mantêm a ordem, e às vezes empunham os 
seus cassetetes com um efeito punitivo (Billig, 2005). O que 
é embaraçoso é, em geral, cómico para os espectadores. E os 
actores sociais temem esse riso escarnecedor. Desta forma, 
a perspectiva de ridículo e embaraço protege códigos de 
comportamento, garantindo a conformidade rotineira com a 
ordem1. 

Tornar-se um membro socializado de sociedade não significa 
apenas aprender a comportar-se em público; envolve também 
uma aprendizagem sobre como rir daqueles que se comportam 
inadequadamente. Como explica Berger (2014), a cultura cómica 
desempenha a mesma função social de todos os sistemas de 
símbolos: estabelece uma fronteira entre insiders e outsiders.

A cultura cómica é inclusiva e, ao mesmo tempo, exclusiva. 
Saber quando e do que rir é uma importante parte do processo 
pelo qual o estranho é, por assim dizer, naturalizado dentro do  
1 Billig (2005) reconhece, todavia, limites a este riso disciplinador. A vítima da gafe ou 
de um passo em falso é susceptível de riso desde que tal não transgrida códigos morais 
profundos; dito de outro modo, desde que a gafe ou o passo em falso sejam apenas 
embaraçosos e não vergonhosos.
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grupo e internaliza indirectamente a história desse grupo. O 
estrangeiro é precisamente aquele que não entende a cultura 
cómica do grupo, e esse grupo pode ser a família, a comunidade 
ou a sociedade.

O efeito disciplinador do riso parece ocorrer para além da 
consciência daqueles que estão a exercer a disciplina. Essa crença 
ou inconsciência dos espectadores tranquiliza-os, na medida 
em que lhes oculta a crueldade do seu riso. Há, todavia, uma 
ambiguidade no riso disciplinador. Talvez os que se riem de a 
vítima caída em constrangimento desfrutem, naquele momento, 
daquilo que é sancionado pela sociedade. Por outras palavras, a 
zombaria garante a reprodução da ordem social e, ao mesmo 
tempo, proporciona um prazer rebelde aos escarnecedores 
por verem a ordem social a ser quebrada. Por momentos, os 
espectadores trocistas são libertados das restrições que impõem 
a si mesmos e aos outros. 

O mesmo mecanismo que assegura o conformismo social 
também permite prazer e subversão. Para explicar este paradoxo, 
Freud (2010) refere expressamente que a vida civilizada requer 
a renúncia ao prazer. O egoísmo dos desejos individuais pode 
destruir a vida social. Para viver em sociedade, os indivíduos, 
algures entre a infância e a maturidade, são obrigados a reprimir 
os seus desejos. Há um conflito entre o prazer do indivíduo e 
as exigências da ordem social. Quanto mais as pessoas agem 
de forma responsável, de forma ética, mais tentações têm 
de reprimir. Um princípio fundamental desta teoria é que a 
repressão nunca é completa. Os desejos reprimidos voltam 
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sob a forma de sonhos, neuroses e, sobretudo, piadas. Não é 
coincidência o facto de muito do humor envolver a ruptura de 
códigos sociais: os comediantes dizem o indizível, muitas vezes 
insultando os outros de forma rude. Para Freud, o humor não 
funciona como uma força disciplinadora; o humor opera antes 
como uma válvula de escape da energia instintiva reprimida 
dos indivíduos. Ao mesmo tempo, o humor pode conter um 
elemento de agressão ao rebelar-se contra as exigências da 
ordem (Freud 2010).

Todavia, como sublinha Berger (2014), o humor dificilmente 
destituirá a ordem estabelecida. Para gerar divertimento, o 
humor tem de operar dentro de fronteiras bem definidas – caso 
contrário, pode provocar ansiedade. O humor acaba, assim, ao 
serviço do equilíbrio e da ordem social. A sociedade ao permitir a 
expressão, cuidadosamente circunscrita, de impulsos proibidos 
evita que eles perturbem a ordem social com seriedade. Além 
disso, a ordem social é aprimorada ao permitir, dentro de si, 
contratemas e contramundos.

Rir para cima e para baixo

Atendendo aos seus alvos, pode pensar-se numa distinção 
entre humor disciplinador e humor subversivo. O primeiro 
escarnece daqueles que violam as regras sociais e, portanto, 
pode ser visto como participante na manutenção dessas regras. 
O segundo escarnece e pode desafiar ou rebelar-se contra as 
regras sociais e contras as hierarquias. O humor disciplinador 
aparenta conter um conservadorismo intrínseco, enquanto o 
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humor subversivo parece estar mais perto de sentimentos de 
transformação.

A distinção entre humor disciplinador e humor subversivo - ou 
entre humor repressivo e humor contestatário - pode ser útil do 
ponto de vista analítico, embora a sua operacionalização possa 
ser complicada. 

Na verdade, até os poderosos podem associar o seu humor 
à contestação, dizendo que eles próprios não estão a exercer o 
poder. É o caso dos humoristas - ou até académicos - que atacam 
o politicamente correcto. Na sua perspectiva, eles estão a ser 
contestatários a um poder. Por isto, será avisado ter alguma 
cautela ao classificar o humor disciplinador como conservador 
e o humor rebelde como objectivamente radical. 

Existe também uma ambiguidade no riso disciplinador. O riso 
que assinala uma expressão errada aponta um erro infantil. É 
uma forma mais segura de disciplina do que o castigo físico, 
especialmente para infracções menores. O poder pode ser 
directamente imposto pelo riso disciplinador à medida que 
os grupos mantêm a sua unidade, escarnecendo os que 
transgridem os seus costumes (Billig, 2005). Desta forma, o 
humor disciplinador, ao ridicularizar aqueles que não cumprem 
os códigos de adequação, vigia as regras.

As funções disciplinadoras e correctivas do humor haviam 
já sido bem identificadas no passado por Freud (1960/1905) 
ou Bergson (2019/1900). Enquanto o humor disciplinador 
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ridiculariza os que não têm poder, o humor rebelde pode 
comprazer-se em usar os poderosos como alvo. A autoridade é 
desafiada e os guardiões das regras são ridicularizados. 

Como sugere Billig (2005), pode ser útil introduzir uma 
distinção, ainda que simplista, entre a natureza psicológica 
do humor e as suas consequências sociológicas. Alguns actos 
humorísticos podem parecer rebeldes para os participantes. 
Aqueles que riem podem imaginar que estão a desafiar 
ousadamente o status quo ou que estão a transgredir os códigos 
de comportamento. No entanto, as consequências desse humor 
podem ser conformistas e não radicais, disciplinadoras e não 
rebeldes. Em matéria de humor, pode muito bem haver uma 
disjunção entre experiência e consequência; por conseguinte, 
o que é experimentado como humor rebelde pode exercer 
funções disciplinadoras.

Facécia cívica

Cidadania é um conceito com uma história longa e as 
suas origens podem ser traçadas nos debates entre Platão e 
Aristóteles sobre os modelos de comportamento ideais dos 
cidadãos atenienses. Ao longo dos milénios seguintes, no 
entanto, o vocábulo adquiriu significados múltiplos. O seu 
significado tem sido profusamente debatido por académicos e 
analistas políticos (Dalton, 2008).

Cidadania como conceito não é novidade, mas os tempos re-
centes tornaram-no mais presente no debate público, especial-
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mente nas dimensões políticas e educacionais. Há muitas for-
mas de descrever ou compreender a cidadania, dependendo de 
quem fala, de quem se fala e sobre o que se fala. Tem havido 
uma variedade significativa de perspectivas sobre a cidadania, 
que podem ser encontradas na literatura científica sobre o as-
sunto. Dwyer (2010) afirma que a noção e definição de cidada-
nia é muitas vezes utilizada numa multiplicidade de contextos 
– legais, filosóficos, académicos – e de formas tão diversas que 
uma definição universalmente consensual é virtualmente im-
possível.

O conceito de cidadania parte também da relação primordial 
entre indivíduos e o Estado, considerando o estatuto legal dos 
indivíduos dentro de um determinado território e os critérios 
legais e institucionais que conferem direitos civis, políticos e 
sociais a cada indivíduo ou grupo, de acordo com a sua pertença 
à comunidade política (Bachmann et al, 2003). Nesta concepção, 
a cidadania é um conceito eminentemente político, definido 
por um pacote de direitos e responsabilidades, que expressam 
a forma de pertença social a uma determinada comunidade 
política (Faulks, 2006).

Os humoristas de temas políticos têm habitualmente um papel 
de observador exigente dessa mesma comunidade política, 
assumindo até

“uma superioridade moral frente aos políticos e uma corrente 
romântica na democracia representativa que se aproxima do 
populismo antipolítica. A este respeito, os satíricos, cartunistas 
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e comediantes são camaradas dos críticos no Quarto Poder que 
se consideram os vigilantes do governo e das classes políticas. 
Humoristas e críticos partilham um discurso antipolítica comum 
– de tal forma que a sátira tem sido consistentemente misturada 
com as notícias em países democráticos desde o século XIX” 

(Rolfe, 2017: 38).

Dwyer (2010) indica que a cidadania inclui pelo menos três 
níveis de direitos correlacionados (civis, políticos e sociais) e 
envolve também um conjunto de responsabilidades. Isto abre 
a porta a questões importantes sobre as formas como devem 
estar relacionados os direitos e deveres de cidadania.

Diferentes elementos da cidadania são também mencionados 
por Ichilov (2013), que define cidadania como um conceito 
complexo e multidimensional, que consiste em elementos 
legais, culturais, sociais e políticos que garantem aos cidadãos 
determinados direitos e obrigações, dando-lhes um sentido de 
identidade e de interacção social.

Ao participarem no debate público, a interacção dos 
comediantes com a audiência gera este sentido de identidade 
e participação encerrado no conceito de cidadania. O humor 
torna-se um acto de cidadania, e como tal, é também uma acção 
com consequências políticas.

“Em comparação com muitas das regras e regulamentos que 
pendem pesadamente sobre a nossa vida quotidiana e que já 
estrutura permanentemente as nossas inclinações, disposições, 
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e comportamentos, a esfera da estética oferece o que é 
provavelmente o espaço com maior potencial para florescerem 
diferentes formas de pensar que possam moldar a base da 
política futura. É por isso que lógicas e tendências estéticas, 
como o humor, importam; porque moldam a forma como nos 

encontramos com o resto do mundo” (Holm, 2017: 215).

Cidadão multidimensional

Na relação entre o indivíduo e a sociedade, podemos distinguir 
quatro dimensões de cidadania, que se correlacionam com os 
quatro subsistemas que podem ser reconhecidos na sociedade, e 
essenciais para a sua existência: a dimensão política, a dimensão 
social, a dimensão cultural e a dimensão económica (Veldhuis, 
1997; Georgescu et al, 2017).

A dimensão política da cidadania refere-se aos direitos e 
responsabilidades políticos dos povos na sua relação com o 
sistema político. O desenvolvimento desta dimensão deve chegar 
através do conhecimento do sistema político e da promoção de 
atitudes democráticas e de capacidades de participação.

A dimensão social da cidadania refere-se ao comportamento 
entre indivíduos numa sociedade e requer alguma forma de 
aferição de lealdade e solidariedade. Esta dimensão exige 
capacidades de inter-relação e conhecimento das regras das 
relações sociais.
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A dimensão cultural remete para a consciência de uma herança 
histórica e cultural comum, bem como habilidades básicas de 
competência linguística como leitura e escrita.

A dimensão económica visa as relações entre o indivíduo e o 
mercado de trabalho e de consumo. Implica o direito ao trabalho 
e a um nível mínimo de subsistência. As capacidades laborais e 
o treino vocacional desempenham um papel fundamental na 
prossecução desta dimensão.

Todas estas quatro dimensões são fundamentais para o 
debate da cidadania activa. Tal como as quatro pernas de uma 
cadeira, espera-se que cada indivíduo seja capaz de exercitar as 
quatro dimensões de uma forma equilibrada, caso contrário a 
cidadania será menos completa.

Seria a uma ideia abstracta de cidadania e participação 
que Hernández Sánchez (2012: 39) se referia ao desafiar 
os humoristas a criar uma comédia capaz de “encontrar as 
gretas das sociedades contemporâneas e mostrá-las quando é 
necessário”.

A política é um lugar divertido

Quando se procura entender o lugar do humor no espaço 
público contemporâneo, a reflexão recai fortemente nas 
concepções ligadas à política democrática em sociedades abertas, 
onde a cidadania activa é um princípio sólido. As intervenções 
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sobre a pandemia e o confinamento que se multiplicaram no 
espaço público foram, durante o ano de 2020, um exemplo 
dessas formas de reflexão e de participação de cidadania, 
independentemente das avaliações das suas consequências  
(cf. Levy, 2020; Krastev, 2020).

Young (2017) define humor político como um conceito 
abrangente que engloba todo o texto humorístico relacionado 
com assuntos, pessoas, eventos, processos ou instituições. Este 
é o entendimento que nos leva a pensar que o humor produzido 
no espaço público durante as fortes restrições à liberdade 
de movimentos, conhecido como período de confinamento, 
foi fundamentalmente um exercício de humor político – 
intimamente ligado com princípios básicos de cidadania, como 
servir ou influenciar o pensamento, a opinião ou a tomada de 
decisões.

Humor, portanto, é também mais do que uma forma estética: 
é uma expressão de assunções e prioridades políticas através de 
uma lógica estética estruturante construída à volta da dúvida, 
da diferença e da dissensão (Holm, 2017: 209).

O humor político aparece sob a forma de piadas, ditos 
espirituosos, graçolas, sátiras, comédia dramática, cartoons e 
caricaturas, e talvez a forma mais comum, insultos e invectivas. 
De uma forma geral, o humor político exerce uma função 
de valor incalculável na política democrática (Schutz, 1977). 
Embora não seja esse o foco deste capítulo, é relevante assinalar 
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como os políticos encontram habitualmente no humor uma 
ferramenta útil para unir a sua audiência atrás deles e separá-
los dos opositores (Meyer, 2000). 

Em sociedades totalitárias, com a URSS sob a égide de 
Estaline, a partilha de piadas sobre o regime oferecia um sentido 
de identidade comum a pessoas que, noutras circunstâncias, 
poderiam discordar politicamente. “A intimidade conspiratória 
da partilha de anedotas promovia não apenas a confiança, mas 
também aproximava as pessoas” (Waterlow, 2018: 245).

No entanto, o alerta referido anteriormente quanto às 
características do humor aplica-se de forma ainda mais 
exigente à esfera da política, porquanto o humor, ao simplificar  
a realidade da política, pode torná-la mais unidimensional para  
a sua audiência (Waisanen, 2013). De alguma forma, a pandemia 
e o confinamento, inéditos para a maior parte dos que hoje 
habitam no espaço civilizacional do Ocidente, geraram discursos 
de medo simplistas e sem contraditório, por parte de políticos e 
jornalistas, suportados pela pericialidade de médicos e cientistas 
(Levy, 2020). Este ambiente temoroso levou a uma exigência 
securitária, que foi apropriada no espaço público como sendo  
a única opção moralmente aceitável. Aparentemente, foi gerada 
uma enorme espiral do silêncio (Noelle-Neumann, 1993).  
O medo do isolamento dos indivíduos, de serem ostracizados 
pelos outros, torna-se mais activo nestas situações com uma 
forte carga moral, de vida ou de morte. Na visão do mundo da 
autora alemã, a opinião dominante não é necessariamente a que 
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tem melhores argumentos, mas, muitas vezes, a mais ruidosa, a 
que se faz ouvir de forma mais sonora nos media.

Uma vez estabelecida a opinião dominante, certa ou errada, é 
muito difícil fazer-se ouvir no espaço público vozes dissonantes, 
capazes de enfrentarem a corrente esmagadora e sufocante da 
opinião pública, como torrente imparável. Quem o faz corre 
riscos, e muitos preferem, assim, o silêncio, incluindo poderosos 
e especialistas. Em situações destas, nunca é fácil a dissidência 
contra a tirania da maioria (Tocqueville, 2001).

Terá piada um mundo melhor?

No espaço mediático da contemporaneidade, o mundo 
consiste essencialmente em escândalos e catástrofes, causando 
um permanente “alerta emocional da sociedade” (Innenarity, 
2006: 40). Neste caldo mediático, potencia-se uma sociedade 
de seres humanos estúpidos, reduzidos a simplificações  
e desinformações, ou mesmo à ignorância e pura mentira 
(Andreoli, 2018). Nesse espaço mediático, o humor tem surgido 
como forma privilegiada de comunicar, quer na sua já habitual 
formulação de infotainment – informação e entretenimento 
– quer numa novel aparência, a comédia séria (Martin et al., 
2020; Reilly, 2020).

O confinamento provocado pela pandemia teve um efeito 
imediato na comédia. A apresentação do humorista em frente 
ao público, a forma clássica de representação cómica desde 
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Aristófanes, esteve suspensa. Como foi referido no início do 
capítulo, o humor, habitualmente, suspende a realidade. No 
confinamento, foi a realidade que suspendeu a comédia.

Para esta reflexão, considerem-se dois comediantes norte-
americanos (Stephen Colbert e John Oliver), um brasileiro 
(Gregório Duvivier) e um português (Bruno Nogueira). Estes 
comediantes, sem o seu espaço habitual repleto de público, 
recriaram formatos a partir de casa, respeitando as políticas 
sanitárias - os três primeiros nos seus habituais programas 
de televisão e o português em lives do Instagram. A primeira 
observação é que o seu discurso humorístico foi absolutamente 
respeitador das directrizes sanitárias dos governos e das 
autoridades. Não cabe aqui discutir se essas directrizes eram 
correctas ou erradas, mas apenas aferir a (in)capacidade que 
estes comediantes tiveram de encontrar algum sentido de 
ridículo na construção discursiva da pandemia2.

Na experiência hipermediática, o nosso mundo quotidiano 
é regulado por observações de segunda ordem: observamos 
sempre como observam os outros. Da mesma forma, “os meios 
de comunicação não observam acontecimentos, observam 
observações” (Innenarity, 2006: 95-6). Estes comediantes, 
confinados ao seu espaço doméstico, viram o mundo pelos olhos 
de outros – jornalistas, médicos, políticos – tal e qual como os 
restantes espectadores. Consequentemente, suspenderam a 
suspensão da descrença.

2 Por isto se exclui desta reflexão Ricardo Araújo Pereira e a sua equipa, que mantiveram 
um programa semanal durante o confinamento, onde a paródia se dirigia tanto a quem 
desenhava as rígidas políticas sanitárias como a quem delas desdenhava.
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Vimos anteriormente que o ridículo é universalmente útil 
como meio de socialização e de preservação da ordem social 
quotidiana, através do efeito disciplinador do constrangimento. 
Da mesma forma, pode-se prever que todas as culturas fazem 
exigências aos seus membros. Em consequência, a necessidade 
de reprimir as perturbações e as tentações será universal, 
embora a natureza exacta dessas tentações varie de cultura para 
cultura.

De forma geral, os comediantes optam, nos meios de 
comunicação mais generalistas e de maior audiência, por 
não aderir à comédia negra, que representaria, perante a 
pandemia, a “ambivalência natural da tragédia e da comédia” 
(Schachtman, 2005: 169). A acrescentar a isto, terá contribuído 
uma crescente crítica da atitude irónica no espaço público e uma 
maior indeterminação terminológica entre a ironia e o sarcasmo 
(Kreuz, 2020).

Nesta pandemia, o ridículo e o sarcasmo ficou reservado para 
os que desconfiam e desconfinam, arriscam ou resistem. A 
maioria dos comediantes usou a prerrogativa da ridicularização 
como forma disciplinadora. Nesta percepção do humor como 
forma de controlo, a comédia não se apresentou ao lado dos 
que contestam, mas dos que se conformam. Ao considerarem 
moralmente errada uma das opções (respeitar ou desrespeitar o 
confinamento), os comediantes criaram, com os seus discursos 
cómicos, um forte cerco disciplinador e ridicularizante, dirigido 
aos mais fracos (Davies & Ilott, 2018) – foram os mais pobres 
os que mais sofreram as consequências do confinamento e, 
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simultaneamente, as consequências da ridicularização por não 
o cumprir.

Desta vez, os humoristas assumiram sem reservas o papel 
de intelectuais públicos, com as responsabilidades inerentes 
à produção de informação e, se necessário, de condução das 
massas. Em nome da cidadania, a arma satírica foi apontada 
para os insatisfeitos. Note-se que, mesmo que haja quem 
dela discorde, uma cidadania sanitária é ainda uma ideia de 
cidadania.

O humor ficou guardado para apontar aos que não alinham com 
o discurso moral das elites, a que os comediantes pertencem (ou 
julgam e desejam pertencer), desviando-se daquilo que Bakhtin 
(2009) ou Sanders (1995) defendem – uma comédia subversiva 
– ou, num puro essencialismo cómico, uma comédia com piada. 

Durante esta pandemia, tal como tantas vezes sucedia nas 
cortes medievais (Otto, 2001; Billington, 1984), o riso do bobo foi 
simplesmente conivente com o sorriso do nobre e desagradável 
com a gargalhada do camponês.
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