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APRESENTAÇÃO
O presente livro é derivado de apoio financeiro advindo da FAPERGS, edital nº 02/2017 – PQG,
sob a outorga nº 17/2551-0001-165-1 e nº17/2551-0001178-3, a qual agradeçemos a concessão.
Também o mesmo é advindo da articulação acadêmica de grupos de pesquisa de diversas
Universidades brasileiras e estrangeiras, tendo como objetivo principal a difusão de conhecimento
científico entre os programas de Pós-graduação do Brasil devido às problemáticas advindas da
pandemia da COVID-19.
Houve a interação de grupos de pesquisas, sendo eles: Metamorfose Jurídica da Universidade
de Caxias do Sul, Regulação Ambiental da Atividade Econômica Sustentável (REGA) da Escola Superior
Dom Helder Câmara, Filosofia do Direito e Pensamento Político da Universidade Federal da Paraíba –
UFPB, Teoria do Direito (UNISINOS), Jurisdição Constitucional e Democracia (UPF) e Direito
Ambiental, Transnacionalidade e Sustentabilidade – DATS (UNIVALI).
O livro “COVID-19 e seus paradoxos” aponta o problema que a comunidade mundial enfrenta
acerca do coronavírus. O Objetivo do mesmo é ampliar as discussões e reflexões acerca das pesquisas
realizadas sobre a temática com a finalidade de buscar a difusão do conhecimento científico para a
melhoria e para o benefício da sociedade atual.
Os organizadores agradecem a todos os colegas pesquisadores e autores que contribuíram
com seus excelentes trabalhos, os quais compõem essa obra, sendo que houve o comprometimento
e a investigação de diversas temáticas por todos, o que permitirá ao leitor uma visão acurada e
esclarecedora dessa obra.
Caxias do Sul, maio de 2020.
Liton Lanes Pilau Sobrinho1
Cleide Calgaro2
Leonel Severo Rocha3
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PREFÁCIO

A convite dos organizadores desta obra fui incitado a escrever algunas palabras a título de
Prefácio.
Pensando a respeito resolvi, incialmente – e distintamente do que se faz, ou se deveria fazer
em um Prefácio - chamar a atenção para algo que, em muitas leituras tem passado despercebido por
muitos daqueles que se dedicam ao tema aquí problematizado ou, fique subjacente em outros
tantos. Qual seja: o reflexo das políticas neoliberais na desconstrução das fórmulas dos Estados
(Liberais) Sociais contemporâneos, em particular nos seus sistemas de saúde pública.
Um dos fatores que tem levado os atores da saúde pública, em todo o mundo, a tomarem o
isolamento social como uma, se não a melhor, estratégia para o controle da pandemia, buscando o
“achatamento da curva de demanda por assistência médico-hospitalar”, como se ouve
reiteradamente e se tem experimentado em diversos – diría, todos – os países afetados pela doença
– Covid19 -, reflete exatamente tal situação.
Imagino que nenhum sistema de saúde, provavelmente, daria conta de uma demanda
exponencial e concentrada temporalmente por determinados tipos de tratamento, sobretudo
aqueles nomeados de alta complexidade, uma vez que os sistemas de saúde, de regra, operam com
base em orientações epidemiológicas que consideram a incidência das doenças e as necessidades daí
decorrentes. Mas, de qualquer modo, um sistema público organizado, mesmo aqueles hoje em
processo de desconstrução – como o caso do Sistema Único de Saúde brasileiro – têm se
demonstrado o melhor “remédio” para o combate à crise sanitária, como, aliás, foi levado a
reconhecer o Primeiro Ministro britânico ao sair de seu período de hospitalização por conta do novo
coronavirus.
Claro que este deve ser um debate que vá se por no futuro próximo, até no contexto do
retorno da discussão em torno à retomada da intervenção estatal no período pós-pandemia, como
indicam algumas das análises feitas até mesmo por economistas até ontem membros das hostes do
pensamento neoliberal.
Mas, esta é apenas uma nota, no âmbito destas linhas iniciais.
O que importa, no momento, é chamar a atenção para a importância das reflexões que aqui se
põem, como contribuição para, “no calor da batalha”, contribuir para a compreensão crítica daquilo
que estamos vivenciando e que toca o campo jurídico-político de maneira profunda.
9

Os Organizadores, com o apoio da FAPERGS, conseguiram, em tempo recorde, reunir um
conjunto de autores que têm, nos seus variados campos de reflexão, se colocado à disposição do
saber acadêmico.
Nos trabalhos que seguem, vemos um conjunto de preocupações que vão nos acompanhar
nos próximos anos, dada a força com que fomos atingidos, não apenas na nossa vida biológica, pela
experimentação de algo que, pelo que se tem visto, não esperávamos se abatesse sobre nós.
Como se tem dito, a crise sanitária traz para o presente um debate que parecia sempre
postergado, como quando se trata, por exemplo, da crise ambiental. Esta aparece como algo a
acontecer, mais cedo ou mais tarde, exigindo tomadas de posição que sempre são deixadas para os
próximos, para aqueles que virão, com raras exceções dos que, como muitos de nós, se batem por
uma mudança radical de postura desde logo. Porém, esta crise é e está “aqui e agora”. Não podemos
relegar o seu enfrentamento para o amanhã. As respostas precisam ser imediatas e certeiras, mesmo
que, como dito no início, estejamos “no calor da batalha” e as certezas tenham sido as primeiras.
“garantias” a entrar em crise.
Por isso mesmo, o mérito da obra já está posto. Precisamos de todas as cabeças pensantes
reunidas em torno da busca de respostas. E, algumas delas aqui estão apresentadas, pela iniciativa
dos Organizadores, nos textos que compõem este livro e a qualidade de seus diversos e plurais
autores.
Parabéns a eles e aos autores reunidos. Obrigado pelo convite.

Do isolamento, maio de 2020.

Jose Luis Bolzan de Morais
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PARADOJAS DE LA DEMOCRACIA EN CUARENTENA
Un borrador lleno de reflexiones sueltas
Alberto Acosta1
11 de mayo del 2020

„Demasiado sencillo, demasiado economicista
(es decir, sencillo, de simples modelos con pocas variables).
Porque el caso es general y, probablemente, nadie sabe en qué va a parar todo esto.
Unos dicen ruptura, otros dicen aceleración de tendencias anteriores al virus,
otros revolución, los de más allá autoritarismos.”
2

José María Tortosa
20 de abril del 2020

Se movió el piso. Las certezas se desvanecen. Las incertidumbres nos envuelven. Parecería
que todo se volvió coyuntura. Las prioridades económicas, desaparecen. Y el futuro aparece más
difuso que antes, tanto que predecir posibles evoluciones resulta casi como apostar en un casino… en
donde casi siempre gana la banca si no tomamos las debidas providencias, cabría apostillar. Lo cierto
es que pandemias de todo tipo, no solo la sanitaria derivada del coronavirus (Covid-19), acosan a la
sociedad humana. La pregunta es si sabremos transformar tanta amenaza y riesgo en oportunidades
para una gran transformación. ¿Habrá voluntad política y consciencia social para cambiar
radicalmente? ¿Podremos asumir el reto en función de la supervivencia colectiva? ¿Conseguiremos
dar respuestas a la actual emergencia, coordinando acciones políticas para previnir nuevas
pandemias? ¿Habrá llegado el monento de la inflexión histórica para construir una conciencia
colectiva como especie? Preguntas que las planteamos con una enorme carga de esceptisimo.
En ese contexto leer lo que sucede con viejos prismas es casi un despropósito. Ante un mundo
tan cambiante, con un factor sorpresa alucinante, la tarea es interpretar de la mejor manera las
posibles evoluciones, intentado conocer mejor sus orígenes. Formulemos entonces algunos
cuestionamientos sin transformarlos en pretexto para desplegar nuevamente nuestras conocidas
respuestas. A partir de un ejercicio de real humildad reflexionemos sobre lo que está pasando,
haciendo un ejercicio colectivo de memoria, para repensar el futuro… sin intentar asumir el papel de
1

Economista ecuatoriano. Profesor universitario. Ministro de Energía y Minas (2007). Presidente de la Asamblea Constituyente (20072008). Candidato a la Presidencia de la República del Ecuador (2012-2013). Compañero de lucha de los movimientos sociales.
2
Ver “Incertidumbre”, disponible en https://mundomundialtortosa.blogspot.com/2020/04/incertidumbre.html
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vanguardias iluminadas.
Tiempo habrá para reflexiones más profundas y para las correspondientes teorizaciones.
Además, es obvio que los reduccionismos y las comparaciones lineales son inadmisibles, pues
oscurecen el panorama e impiden construir estrategias que potencien los diversos procesos en
marcha. No se trata de negar lo más valioso de los aportes teóricos y reflexivos acumulados hasta
ahora, pero si es preciso renovarlos y complementarlos con nuevos ejercicios de reflexión que nos
permitan leer de mejor manera lo que sucede para buscar colectivamente caminos para salir de las
enormes amenazas globales que nos atosigan. La pandemia del coronavirus y las múltiples
pandemias del capitalismo desbocado, de alcance global y profundamente interrelacionadas, no nos
pueden simplemente conducir a resetear el sistema para empezar nuevamente buscando
reencontrarnos con la senda perdida. Necesitamos otros sistemas, a partir de nuevos y renovados
programas de acción.
Por cierto, en medio de tanto desconcierto, no podemos quedarnos callados.
Lo primero que cabe hacer es asumir el origen de muchas de estas pandemias en el colapso
climático producido por los seres humanos, el “antropoceno”, que en realidad es el “capitaloceno”;
colapso que tiene muchas facetas. Bien lo anota el sociólogo Jeremy Rifkin3:
“La actividad humana ha generado estas pandemias porque hemos alterado el ciclo del agua y
el ecosistema que mantiene el equilibrio en el planeta. Los desastres naturales –pandemias,
incendios, huracanes, inundaciones…– van a continuar porque la temperatura en la Tierra
sigue subiendo y porque hemos arruinado el suelo. Hay dos factores que no podemos dejar de
considerar: el cambio climático provoca movimientos de población humana y de otras
especies; el segundo es que la vida animal y la humana se acercan cada día más como
consecuencia de la emergencia climática y, por ello, sus virus viajan juntos.”

La democracia en tanto verbo a ser conjugado permanentemente
Por lo pronto, teniendo como lupa de lectura al coronavirus y la recesión económica mundial,
centremos nuestra atención en la democracia.
Lo cierto que es que la democracia, sin cargarla de inútiles calificativos y apellidos, demanda
nuevas lecturas. Siendo un objetivo fundamental no puede quedarse en esa sola categoría. Tampoco
no puede ser vista simplemente como un estado de situación. Para nada es suficiente asumir el reto

3

Ver entrevista: “estamos ante la amenaza de una extinción y la gente ni siquiera lo sabe”, 23 de abril del 2020. disponible en

https://ethic.es/2020/04/jeremy-rifkin/
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viendo el tema como “la transición a la democracia” o como una temporal convulsión participativa.
De ninguna forma es suficiente ni conveniente analizar la democracia enmarcándola en los meandros
de una institucionalidad formal. Sería por igual equivocado que, a cuenta de asegurar la salud de la
población, la democracia pase a ser una suerte de tapabocas para ocultar las crecientes prácticas
autoritarias con las que se sostienen crecientes desigualdades e inequidades.
Entonces, la democracia, tan estudiada desde siempre, desde muchas aristas, por muchas y
muy lúcidas personas, no es solo un tema que se puede encasillar en simples análisis académicos, en
ocasionales ejercicios electorales, en discursos casi siempre carentes de la voluntad política necesaria
para que la democracia se enraíce y fructifique. A la democracia, entonces, veámosla como un
proceso: más que un sustantivo o un simple adjetivo, la democracia es un verbo; si, un verbo que hay
que conjugarlo en todas las personas y que demanda una permanente radicalización, cabría acotar,
con indispensables y efectivos mecanismos de participación popular deliberativa.
Todavía afectados por el estupor, miramos con preocupación el estado de la democracia en
todo mundo y en concreto en Nuestra América. Aquello de que vivimos en una región “plenamente
democratizada”4, como se afirmaba ingenuamente pocos años atrás, se desvanece aceleradamente…
Lo grave es que a medida que se desarma lo existente, comienza a organizarse un nuevo
régimen, que, por lo pronto, parece que recupera lo peor del viejo... y en esta recuperación del
pasado, causante de tantas pandemias, la tentación autoritaria está cada vez más presente. Y por
cierto surgen dudas de si con democracia podremos enfrentar el reto de la pandemia del coronavirus
y otras tantas existentes o por venir5, pues esto, según el filósofo Umberto Galimberti6
“Ocurre porque estamos en la condición en que toda nuestra modernidad, protección tecnológica,
globalización, el mercado, en resumen, todo lo que nos jactamos, lo que en resumen llamamos
progreso, de repente se encuentra lidiando con la simplicidad de la existencia. humana. Nos
enfrentamos a lo inesperado: pensamos en controlar todo y, en cambio, no controlamos nada en el
momento en que la biología expresa ligeramente su revuelta. Digo a la ligera, porque este es solo uno
de los primeros eventos biológicos que denunciarán, de aquí en adelante, los excesos de nuestra
globalización.”

4

Hans-jürgen Burchardt; “Desigualdad y democracia”, en la revista Nueva Sociedad número 215, mayo-junio 2008. disponible en
https://www.nuso.org/articulo/desigualdad-y-democracia/
5
entre muchas otras amaenzas latentes se puede anotar el potencial nocivo del sistema mundial agroindustital, tal como lo anota silvia
ribeiro; “gestando la próxima pandemia”, la jornada, méxico, 25 de abril del 2020. disponible en
https://www.jornada.com.mx/2020/04/25/opinion/023a1eco
6
entrevista: “umberto galimberti, riflessioni ai tempi del coronavirus sul senso del futuro”, cq, 15 de abril del 2020. disponible en
https://www.gqitalia.it/news/article/umberto-galimberti-filosofo-coronavirs
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Los sacudones de la democracia antes del coronavirus
En América Latina, si se me permite poner la lupa en esta región, hasta hace poco
registrábamos sociedades en movimiento con sus múltiples revueltas y resistencias, declinando el
verbo democracia en todos sus tiempos.
A fines del año 2019 afloraron múltiples rebeliones populares que responden a las diversas y
crecientes desigualdades, a las muchas inequidades envolventes sean de género o étnicas, a la
creciente brutalidad de gigantescas urbes deshumanizadas y desnaturalizadas, a la explotación de la
vida de muchos a favor de la dolce vita de pocos, a la imparable destrucción de la Naturaleza de la
mano de extractivismos cada vez más voraces, a la permanente precarización del trabajo, a la miseria
que acosa la vida de la mayoría de personas de la tercera edad, a las diversas violencias objetivas y
subjetivas que matan sueños y expectativas, al atropello real y simbólico provocado también por la
corrupción y el robo del que lucran impunemente las burocracias y las élites doradas, al abandono de
las actividades productivas campesinas así como de otras dinámicas propias de la economía popular,
a la pérdida de capacidades para el autoabastecimiento alimentario, a las postraciones a las que
condenan las políticas económicas empeñadas en equilibrios macro que sacrifican los servicios
públicos y aúpan las desigualdades, al peso de onerosas deudas externas que terminan por cancelar
el futuro, al mañoso uso de la justicia utilizada como herramienta para la dominación por parte del
Estado y de los monopolios, a publicidades cosificantes y alienantes, a una colonialidad y patriarcado
imparables, a la misma estafa de una democracia encadenada en las urnas a la que ni siquiera se
respeta…
Sin pretender agotar este listado de duras realidades que dan paso a las conjugaciones
democráticas de dichas revueltas, no podríamos olvidar al engaño de la misma modernidad que
ofrece bienestar para todos empaquetándola en una carrera agotadora detrás de un fantasma: el
desarrollo7 y su progenitor el progreso, a los que se encadenan sufrimientos sin fin justificándolos
para dizque alcanzarlos...
Esa lista de problemas y frustraciones acumulados es muy larga y con seguridad puede crecer.
Lo que interesa, sin tener la más mínima pretensión de dar una visión completa y acertada, es
identificar algunos mínimos comunes denominadores que expliquen estas explosiones sociales a nivel
regional, sin minimizar u olvidar las características propias de cada caso concreto.

7

Entre muchos otros textos sobre el tema, resulta aleccionadora la reflexión de Eduardo Gudynas sobre el tema: “El agotamiento del
desarrollo: la confesión de la CEPAL”, 14 de frebrero del 2020. Disponible en https://bbl.com.ar/nota_10481_el-agotamiento-deldesarrollo-la-confesion-de-la-cepal
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En definitiva, la frustración social acumulada e incluso expresada ya en diversas luchas, creada
y exacerbada por la civilización de la desigualdad, y los estragos que ésta va dejando en la periferia
del mundo, ha generado explosiones que hicieron temblar al escenario político regional. Sí, la
rebelión en toda Nuestra América, como Chile, Bolivia, Colombia, Haití, Ecuador… se nutre de todas
estas lacerantes realidades. Las acciones que se vivieron desde fines del año 2019 parecían
movilizaciones populares asimilables a terremotos o al menos a fuertes temblores que mueven y
cuestionan las placas tectónicas de nuestras sociedades inequitativas e injustas, y hasta debilitan las
viejas formas y los viejos conceptos usados para comprender estos procesos. Esas luchas aparecen
ahora, por efecto de las cuarentas impuestas para paliar la pandemia del coronavirus, como
suspendidas…
Entender tal complejidad no es fácil. En ningún caso se vislumbraban en esas revueltas salidas
democráticas claras. La fuerza de las movilizaciones fue enorme, pero no necesariamente
presentaron opciones de cambio, aunque quizás abrían horizontes nuevos para la disputa del sentido
histórico. Además, las amenazas que ya envolvían a estos procesos eran mayúsculas. Basta constatar
las sombras de la militarización de la política que asomaron como constante en varios rincones de
Nuestra América, sea en países con gobiernos neoliberales como en aquellos con gobiernos
“progresistas”, a los que no les podemos asumir simplonamente como de izquierda. Estas respuestas
represivas se nutren de los rasgos más conservadores, retrógrados y nauseabundos de diversas élites
empresariales, políticas y hasta periodísticas, empeñadas en buscar explicaciones desde los
epifenómenos de estos complejos procesos. Y muchas veces desde estos ámbitos represivos exacerbados en estos convulsos tiempos de pandemias globales- se sigue esgrimiendo el respeto a la
democracia y su vigencia como justificativo para tanta miopía y torpeza, en realidad ese discurso prodemocracia de las élites -carente de contenido efectivo- funciona como mecanismo para sostener los
privilegios de esas mismas élites.
El fondo el problema tiene muchas más aristas. El peso de las estructuras clasistas,
patriarcales, xenófobas y racistas persiste y hasta aflora con redoblada fuerza en oposición a las
múltiples protestas liberadoras, sea de indígenas, de feministas, de trabajadores y trabajadoras, de
campesinos y campesinas, de pensionistas, de jóvenes.... En definitiva, la pobreza y las desigualdades
acompañan y desatan las frustraciones de amplios grupos -en especial de la juventud- movilizados sin
nada que perder, pues hasta el futuro se les ha robado...
Realidades que se complicarán aún más como resultado directo de la pandemia del
coronavirus y la recesión global. ¿Cómo será el despertar de las masas luego de la pandemia del
coronavirus?, es una pregunta difícil de responder. Sin embargo, respuestas que apunten a una gran
15

transformación, en clave con la visión de Karl Polanyi8, asoman como indispensables, pues en
palabras de la mexicana Ana Esther Ceceña,
“Dentro del capitalismo no hay solución para la vida; fuera del capitalismo hay incertidumbre, pero
todo es posibilidad. Nada puede ser peor que la certeza de la extinción. Es momento de inventar, es
momento de ser libres…”9

La democracia en la trampa de los extractivismos
A esta lectura cabría agregar los problemas nacidos de las propias contradicciones del
capitalismo periférico, bajo las cuales los países latinoamericanos son constantemente empujados a
perpetuar su carácter de economías primarias exportadoras, siempre vulnerables y dependientes. Y
todo enmarcado en acciones propias de los imperialismos, a los que pocas veces se incorpora en los
análisis.
Vistas así las cosas, no podemos perder de vista los diversos imperialismos existentes y sus
disputas. No solo hay intereses norteamericanos y europeos en juego. Actualmente, China utilizando
particularmente sus cuantiosas sus reservas monetarias y financieras, adquiere cada vez más activos,
incluyendo yacimientos petroleros y mineros, en todos los continentes, ampliando aceleradamente
su influencia; Rusia, aprovechando sobre todo su fortaleza bélica, no se queda atrás. Es evidente que
América Latina -neoliberal y “progresista”- no sacó lecciones de su pasado. Al contrario, vía
aumentados extractivismos10, ha terminando por profundizar sus lazos de dependencia con el
mercado mundial y los diversos imperialismos.
Esa realidad del capitalismo mundial y su reconfiguración actual no puede pasar
desapercibida. Las contradicciones interimperialistas incluyen diversos tipos de guerras de
tipo militar, ideológico, biológico... pero sobre todo de tipo económico en tanto las grandes potencias
se disputan recursos naturales, mercados… en definitiva territorios, cuerpos y subjetividades. Esta
confrontación se concreta de una forma precisa en Nuestra América dada su importancia
geoestratégica por sus múltiples reservas, pero fundamentalmente por la Amazonia.
Estas disputas geopolíticas continúan con creciente fuerza, mientras las luchas sociales
8

Karl Polanyi ([1944] 1992); La gran transformación–Los orígenes políticos y económicos de nuestro tiempo, Fondo de Cultura
Económica, México.
9
Ana Esther Ceceña (s/f); “Dominar la naturaleza o vivir bien: disyuntiva sistémica”. Disponible en
http://www.geopolitica.ws/media/uploads/vivirbienodominarlanaturaleza.pdf
10
Consultar en Eduardo Gudynas; Extractivismos – Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la
Naturaleza, CLAES - CEDIB, La Paz, 2015. Entendemos como extractivismo aquellas actividades que remueven y se apropian de grandes
volúmenes de recursos naturales que son colocados en el mercado mundial con ninguno (o muy poco) procesamiento. Los
extractivismos no se limitan a minerales o petróleo. Hay también extractivismos de tipo agrario, forestal, pesquero, inclusive turístico,
siempre dentro de una definición rigurosa que impida su dispersión y la confusión.
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parecen en cuarentena por la pandemia.
Dentro de toda esa complejidad rápidamente descrita se destaca el agotamiento de una
modalidad de acumulación y de sus sistemas políticos -sean “progresistas” o neoliberalessustentados en estructuras sociales y económicas cada vez más injustas, con insuperables rasgos
coloniales. Dichas estructuras son forzadas cada día más a niveles explosivos por las demandas
insaciables del capitalismo global. Nos referimos a las estructuras propias de las modalidades de
acumulación primario exportadoras, que encuentran en los extractivismos una de sus principales
manifestaciones. Bien anota Raúl Zibechi:
“Las revueltas de octubre en América Latina tienen causas comunes, pero se expresan de
formas diferentes. Responden a los problemas sociales y económicos que genera el
extractivismo o acumulación por despojo, la suma de monocultivos, minería a cielo abierto,
mega-obras de infraestructura y especulación inmobiliaria urbana.”11
En este punto cabe reconocer que la violencia en la apropiación de recursos naturales,
extraídos atropellando todos los Derechos (Humanos y de la Naturaleza), “no es una consecuencia de
un tipo de extracción sino que es una condición necesaria para poder llevar a cabo la apropiación de
recursos naturales”, enfatiza Eduardo Gudynas (2013), renombrado analista de la realidad regional. Y
esta violencia aflora sin importar los impactos nocivos, sean sociales, ambientales, políticos,
culturales, sicológicos e incluso económicos. Imposible olvidar que estos extractivismos, levantando
la (inalcanzable) promesa de progreso y desarrollo, se imponen violentando la vida misma:
territorios, cuerpos y subjetividades. De hecho, la violencia extractivista hasta podría verse como la
forma concreta que toma la violencia estructural del capital en el caso de las sociedades periféricas
condenadas a la acumulación primario-exportadora.
En síntesis, las violencias -en sus más diversas formas- son parte de la vida de los países
atrapados por la “maldición de la abundancia”. 12 Son violencias que configuran un elemento
consustancial de un “modelo ecocida”. Se trata de violencias fundadas también en estigmatizar,
reprimir, criminalizar y perseguir a los defensores y las defensoras de la vida.
En estos países primario-exportadores, los gobiernos -neoliberales o “progresistas” y las élites
dominantes, la “nueva clase corporativa” y los viejos grupos oligárquicos, han capturado no sólo el
Estado (sin mayores contrapesos) sino también a importantes medios de comunicación,
encuestadoras, consultoras empresariales, universidades, fundaciones y estudios de abogados. Este
es un punto medular. De esta manera consiguen bloquear los tímidos procesos democratizadores en

11
12

Ver Raúl Zibechi; “Las revueltas de octubre”, 5 de noviembre del 2019. Disponible en https://rebelion.org/las-revueltas-de-octubre/
Podríamos recomendar el libro de Alberto Acosta; La maldición de la abundancia. CEP, Swissaid y Abya–Yala. Quito, 2009.
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los ámbitos electorales, los que, además, están cada vez más capturados por el poder del dinero,
incluyendo el del narcotráfico y otras formas abiertamente delincuenciales. Frente a esta lacerante
realidad explotan las protestas de diversa manera.
Las lógicas del rentismo y del clientelismo, incluso del consumismo y del productivismo,
impiden construir ciudadanías en términos amplios, entendidas como ciudadanías individuales, pero
sobre todo ciudadanías colectivas e inclusive meta-ciudadanías ecológicas (es decir responsables de
garantizar los derechos de la Naturaleza). Y estas prácticas clientelares, al alentar el individualismo y
el consumismo, desactivan las propuestas y acciones colectivas, afectando tanto a las organizaciones
sociales como al mismo sentido de comunidad, lo que constituye un asunto aún más preocupante.
Todos estos gobiernos tratan de subordinar a los movimientos sociales y, si no lo logran, plantean
estructuras paralelas controladas por el propio Estado, como lo hicieron inclusive los gobiernos
“progresistas” de Rafael Correa en Ecuador o el de Evo Morales en Bolivia.
Los gobiernos de estas economías primario-exportadoras no sólo cuentan con importantes
ingresos -sobre todo en el auge de los precios- para asumir la obra pública, sino que pueden
desplegar medidas y acciones que coopten a la población para asegurar una “gobernabilidad” que
permita introducir reformas y cambios pertinentes desde sus intereses. De suerte que las buenas
intenciones desembocan, con frecuencia, en gobiernos autoritarios y mesiánicos disfrazados, en el
mejor caso, de democracias que tienen su alfa y omega en las urnas.
Otro mito “extractivista” bastante repetido en todos los países tiene que ver con la urgencia
de los ingresos provenientes de estas actividades extractivistas -petroleras o mineras- para financiar
políticas sociales. Lo pobre del argumento se nota al ver que ni los ingresos obtenidos por tributación
de dichas operaciones -muy limitada, cabría anotar- han podido sostener adecuadamente dichas
políticas que, por lo demás, muchas veces se mueven al son de los rasgos clientelares propios de los
extractivismos; como es, por ejemplo, el uso de las regalías anticipadas para “aceitar” la aceptación
de las actividades mineras en las comunidades afectadas, entre otras acciones.13
Además, la mayor erogación pública en actividades clientelares reduce las presiones latentes
por una mayor democratización. Se disciplina la sociedad con múltiples mecanismos objetivos y
subjetivos. Se da una “pacificación fiscal”, dirigida a reducir la protesta social; ejemplo son los
diversos bonos empleados para paliar la extrema pobreza, sobre todo aquellos enmarcados en un
13

Este esquema -aunque a algunas personas les parezca insólito- fue recomendado por el presidente “progresista” Rafael Correa al
entonces presidente neoliberal colombiano Juan Manuel Santos, quien agradeció públicamente al mandatario ecuatoriano por esta
sugerencia que sirve para romper la resistencia de las comunidades, en el discurso que sostuvo en la instalación del II Congreso
Internacional de la Asociación Colombiana del Petróleo, el 29 de septiembre del 2016. El discurso en el que Santos agradece a Correa
está disponible en https://www.youtube.com/watch?v=b870ezpLm3Y
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clientelismo puro y duro que premia a los más sumisos. Pero cuando la bonanza termina y se
empiezan a pagar las cuentas del desperdicio la protesta está a la vuelta de la esquina, pues quienes
cargan con el peso de la factura son quienes realmente no disfrutaron del festejo…
No nos olvidemos, los altos ingresos gubernamentales le permiten desplazar del poder y
prevenir la configuración de grupos y fracciones contestatarias o independientes, que demanden el
cumplimiento de derechos. Estos gobiernos -neoliberales y “progresistas”- asignan cuantiosas sumas
de dinero para reforzar sus controles internos incluyendo la represión a opositores. Incluso destinan
cuantiosos recursos para perseguir y reprimir a los contrarios, incluyendo a quienes “no entienden ni
aceptan” las “indiscutibles bondades” extractivistas. En este escenario, sin una efectiva participación
ciudadana se vacía la democracia, por más que se consulte repetidamente al pueblo en las urnas. Y es
peor todavía la situación, como sucede en Colombia y también en Ecuador, cuando se bloquean las
instancias constitucionales al inviabilizar o desactivar las consultas populares sobre los extractivisnos.
Tantas violencias, corrupción y autoritarismo que acosan a la democracia no son una mera
consecuencia del extractivismo, son una condición necesaria para su cristalización. Michael J. Watts14
lo sintetizó en pocas palabras:
“toda la historia del petróleo (o de la minería o de las plantaciones exportadoras, NdA) está repleta
de criminalidad, corrupción, el crudo ejercicio del poder y lo peor del capitalismo de frontera”.

La democracia jaqueada por los efectos del coronavirus
El coronavirus nos confronta con una realidad que se ha venido acumulando desde hace
décadas y sobretodo en el último tiempo. Y esa realidad responde, más allá de lecturas inspiradas en
el complot y de una avalancha de interpretaciones sobre la pandemia, a un proceso fraguado por los
seres humanos en el marco del “capitaloceno” que es, a su vez, el responsable del colapso climático
en marcha, como lo anotamos al inicio de este texto. Además, la misma recesión económica, que nos
golpea con creciente fuerza, que ya nos presionaba antes del coronavirus, resulta de esa lógica
infernal de acumulación del capital. Y así, esta convergencia de pandemias -patriarcado, colonialismo,
discriminación, extractivismos, violencias, ecocidios, etnocidios, imperialismos- agudiza los problemas
y nos enfrenta a una realidad en extremo compleja que nos convoca a pensar y actuar.
Bien nos haría un ejercicio de memoria de lo que se ha vivido en las cuarentenas o en la lucha

14

Michael J. Watts; “Petro-violence-Somethoughtsoncomunity, extraction, and politicalecology”, Working Papers, Institute of
International Studies, University of California, Berkeley, 1999. Aquí se estudia el caso de la violencia petrolera en Nigeria y Ecuador.
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desesperada por sobrevivir en las calles. Solo así podremos aproximarnos a lo que significa y
significará esta es crisis multifacética, la más profunda y compleja que ha enfrentado hasta ahora la
Humanidad. Pues nunca antes tantas personas y tantos países han sido confrontados tan
rápidamente con un problema tan grave, tan global. Cabe hacer un ejercicio de memoria colectiva y
guardarla para que nos sirva para una reflexión, para compartir ideas y sacar conclusiones para la
acción.
Puntualicemos algunos elementos clave. El coranavirus desnuda varios temas, muchos de ellos
ya conocidos, entre los cuales destacamos tres:
El primero, el Covid-19 demuestra la profundidad de las desigualdades. La misma política de
“quédate en casa” está cargada con un enorme matiz de privilegio de clase. La disponibilidad de
viviendas dignas limita el cumplimiento de este mandato sanitario. La urgencia del trabajo diario para
los sectores informales o la ausencia de ahorros mínimos conspiran contra la cuarentena. Así a más
de los graves problemas sanitarios, explotan agravados muchos otros problemas sociales: el hambre,
la miseria, la inequidad, la marginalidad; aspectos que los dejamos sentados anteriormente.
Segundo, el coronavirus y esta crisis, al demostrar la lógica del poder, sirven para exacerbar los
temores y las aberraciones. La forma en que la enfrenta dice mucho de esto. Se ha organizado un
plan de guerra para vencer a un “enemigo invisible”. Con estas lecturas bélicas se oculta el origen el
problema. En clave de “chivos expiatorios”: migración y coronavirus caminan de la mano
exacerbando la xenofobia. Además, aún cuando cayeron aparatosamente las lecturas negacionistas
de algunos gobernantes, estos de forma descarada se niegan a aceptar que hay problemas
ambientales globales que se deben enfrentar globalmente y fuerzan el retorno a la normalidad.
En línea con lo anterior, el Estado retorna. Lo que, a primera vista, resulta hasta deseable. Hay
un reclamo para que el Estado asuma tareas sociales, pues en muchos países se las había dejado
librados a lógicas mercantiles, la salud sobretodo. Lo grave es que, simultáneamente se consolida un
Estado autoritario: hay que disciplinar a la sociedad para controlar la pandemia, es el mensaje. La
cuarentena, más allá de su utilidad para frenar el contagio, implica una restricción de derechos para
garantizar la vida de la colectividad. Este retorno del Estado también implica la búsqueda de
seguridad para mantener el statu quo, sobre todo cuando lo que se pretende es atravesar este
complejo momento y retomar el ritmo de crecimiento económico: “no debemos matar la actividad
económica por salvar vidas”, declara sin rodeos el gerente general de la Cámara de Comercio de
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Santiago de Chile, Carlos Soublette.15
También asoma un Estado que, una vez más, luego de un largo interregno neoliberal, asume
su papel como empresa de reparaciones del sistema, como el caso de Alemania y Estados Unidos,
donde se destinan miles de millones de dólares o euros para sostener a las grandes empresas, para
que a la postre todo siga igual. En palabras de Breno Bringel,
“el Estado interventor es reivindicado ahora hasta por los neoliberales, pero con él también
vienen los militares en las calles, los estados de emergencia y la instalación de una lógica
bélica no sólo contra el virus, sino también contra algunos sectores de la sociedad”.16
A partir de esa situación amorfa, confusa y angustiante los riesgos son graves. Todo indica que
para salir de esta crisis el Estado emerja con crecientes lógicas autoritarias. Los mensajes que
emanan de las respuestas tecnológico-autoritarias asoman con creciente fuerza invitando a
consolidar mecanismos de creciente disciplina y control social.17
La tentación del autoritarismo tecnológico chino es enorme. Sobretodo allí, sin excluir
prácticas similares en todo el mundo, los avances tecnológicos han devenido, como explica Raúl
Zibechi, en
“una herramienta capaz de controlar multitudes con la misma eficacia que el control
individualizado. Las tecnologías que se han desarrollado en los últimos años, muy en particular
la inteligencia artificial, van en esa dirección… se desarrollan prioritariamente aquellas que son
más adecuadas para el control de grandes masas”.18
“El gran hermano” de George Orwell, transformado en “el estado tecnototalitario perfecto”,
de Franco Berardi Bifo 19, asoma como una realidad cada vez más cercana. A modo de ejemplo
concreto, el sistema de vigilancia del país más poblado del mundo avanza imparable con la
identificación facial -logro de ciencia-ficción- en donde ya han instalado 400 millones o más de
cámaras de vigilancia facial. Un sistema combinado con un esquema de crédito social dotado de
premios y castigos para seguir uniformando a la sociedad en un sistema orientado por el creciente
consumismo e individualismo tan necesario para sostener en marcha las ruedas de acumulación del

15

Citado en Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA); “Si hay que volver a algo, que sea a la Tierra”, 22 de abril
del 2020. Disponible en https://radio.uchile.cl/2020/04/22/si-hay-que-volver-a-algo-que-sea-a-la-tierra/
16
Consultar en “Aprendizajes políticos y resistencias sociales en tiempos de coronavirus”, Diario El Universo, Guayaquil, 2 de abril del
2020. disponible en https://www.eluniverso.com/opinion/2020/04/02/nota/7802349/aprendizajes-politicos-resistencias-socialestiempos-coronavirus
17
Esta tendencia ya viene de antes. ver, por ejemplo, las reflexiones de Alberto Acosta: “La tecnología, ¿herramienta de dominación o
mecanismo de liberación?”, 27 de febrero del 2018. disponible en https://rebelion.org/la-tecnologia-herramienta-de-dominacion-omecanismo-de-liberacion/
18
Ver en “El siglo del control de la masas”, La Jornada, México, 16 de ferbrero del 2018. Disponible en
https://www.jornada.com.mx/2018/02/16/opinion/019a1pol
19
Franco Berardi Bifo, “Crónica de la posdeflación”, Mundo Nuestro, 19 de marzo del 2020. Disponible en
http://mundonuestro.mx/index.php/ autores/item/2303-franco-berardi-bifo- cronica-de-la-psicodeflacion
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capital y todo con la égida del Partido Comunista Chino. Nadie puede dudar que vivimos en una
época de dominación tecnológica, que como anota el mismo Zibechi: “es parte de la brutal
concentración de poder y riqueza en los estados, que son controlados por el 1 por ciento más rico”.
Esta afirmación obviamente repercute en la economía global, pues las redes sociales y sus
desarrollos tecnológicos son monopolizados por pocas grandes transnacionales, que combinan el
control de la información con la especulación financiera, en un ejercicio de acumulación global
inaudito. Aquí, afloran varias preguntas: ¿Puede el incesante progreso tecnológico resolver los
enormes problemas sociales existentes? ¿Cuáles son los límites de las tecnologías? ¿Cómo se
combinarán estas prácticas de un elevado autoritarismo tecnológico con los tradicionales
mecanismos de represión social, particularmente en aquellos países menos avanzados en el uso de
las tecnologías modernas?
Tales dudas no implican un conservadurismo ante el progreso tecnológico, sino una crítica
sobre su sentido. Guste o no, la tecnología moderna está cada vez más subsumida a la autovalorización del capital, volviéndose nociva en muchos aspectos. Es más, el avance tecnológico tiende
a acelerarse en aquellas actividades que benefician a la acumulación (un ejemplo cruel es el avance
tecnológico militar), mientras que en otras el avance es lento y hasta llega al estancamiento, o peor
aún a la marginación: un ejemplo es el encarcelamiento tecnológico del mercado de las patentes (
cuya supuesto “incentivo a la innovación” es más que cuestionable 20), como sucede con muchas
medicinas que podrían paliar problemas de salud en el mundo. ¿No estamos viendo esto mientras
avanza la pandemia y se ha desatado una feroz competencia para fabricar la vacuna… teniendo como
motivación el gran negocio que ésta representará?
Un reto clave recae en ver cómo se controlan conocimientos y tecnologías. En realidad,
muchas nuevas tecnología provocan renovadas formas de desigualdad y de explotación, así como de
enajenación, dominación y de hegemonía: la dominación tecnológica se vuelve “normal”, es aceptada
voluntariamente y hasta deviene en deseable para los dominados (por ejemplo, personas
desesperadas comprando teléfonos donde voluntariamente registran hasta su información facial
). Por lo tanto, se debe impedir que las máquinas dominen a las personas, como recomendaba Iván
Illich, cuyo pensamiento, junto al de André Gorz, cobra creciente vigencia cada día que pasa.
Un Estado fascista puede aparecer en nuestros países vinculado con la filantropía de los
grupos acomodados que cederán algo de sus enormes riquezas para que las explosiones sociales no
20
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afecten a sus privilegios. Se perfila más neoliberalismo, más extractivismo, es decir más flexibilización
laboral y ambiental para ser competitivos y recuperar el tiempo perdido: hay que crecer y salir del
bache nos dicen; todo eso ahondará las desigualdades. Al finalizar la pandemia habrá más ricos: las
farmacéuticas, las grandes empresas que suministran y comercializan los alimentos. También habrá
más pobres: la CEPAL, en un primer estudio, dice que en América Latina habrá un incremento de la
pobreza en 35 millones de personas.21 Y es muy probable que haya menos democracia…
Cuando la pandemia deviene en pandemonio, cuánta razón tienen las palabras del sociólogo
ecuatoriano Juan Cuvi:
“Lo más sorprendente del coronavirus es su capacidad para desquiciar la lógica política y
poner patas arriba todos los escenarios previstos. A diferencia de la guerra, que en medio de la
barbarie no impide que afloren intereses y objetivos identificables y predecibles, la pandemia
no permite vislumbrar ni actores ni juegos de poder. El virus es una amenaza impersonal,
incorpórea, irracional e incierta que, no obstante, provoca impactos muy concretos en la
sociedad. El colapso sanitario en innumerables países es uno de ellos.”22

Otro mundo democratizado desde las comunidades y los barrios
En medio de este pandemonio será que se abren puertas para propuestas y respuestas más
coherentes con los derechos de los seres humanos y no humanos. No con acciones inspiradas en
mandatos construidos desde arriba. ¿Cuál es el potencial real de las respuestas surgidas desde la
simple necesidad de la sobrevivencia? Este asoma como un tema crucial. Sobretodo porque, a pesar
de todas las dificultades, se perfila una inmejorable oportunidad para disputar el sentido histórico de
las transformaciones desde posturas radicalmente democráticas.
Afrontamos complejidades múltiples inexplicables desde la monocausalidad. Y menos aún con
simples respuestas escapistas. Parecen cada vez más necesarias respuestas múltiples, diversas,
pequeñas y grandes (si fuera posible). Sin desestimar las acciones gubernamentales y la construcción
de alternativas estratégicas de largo plazo, estando el control sobre los cuerpos en la mira del poder
esos cuerpos son y serán los campos de batalla. La lucha, una vez más, emerge desde abajo,
multiplicando rebeldías, resistencias y desobediencias ciudadanas frente a tanto atropello en marcha.
Urge identificar y -de ser posible- transformar las herramientas de dominación, como, por
ejemplo, las redes sociales, para convertirlas en instrumentos de comunicación y organización
21

CEPAL; “Dimensionar los efectosdel COVID-19 para pensaren la reactivación”, 17 de abril del 2020. Disponible en
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liberadora. Asoman como indispensables acciones guiada por las luchas de aquellos grupos
históricamente oprimidos -desde enfoques feministas hasta indígenas, incorporando las visiones
ecologistas y socialistas-, así como de propuestas comunitarias de quienes viven -o al menos
imaginan- un mundo de libertades plenas, viable en la medida que confluyan la justicia social y la
justicia ecológica. En definitiva, necesitamos ejercicios de contra-hegemonía.
En estas condiciones se construyen respuestas desde abajo, en contra corriente.23 En las
comunidades indígenas y campesinas, así como en los barrios -sitiados por la pandemia- la
solidaridad aflora con fuerza, tanto como las alternativas y las propuestas de cambio. 24 No solo
ahora. Ya desde antes, cual círculos concéntricos provocados por una piedra lanzada en un lago, se
expanden inclusive en ciudades grandes, muchos ejercicios emancipadores alentadores en donde los
actores sociales intercambian mutuamente conocimiento artesanal; cambian tierras baldías y
levantan con autogestión nuevos espacios abiertos para todas y todos; cultivan huertos urbanos,
amplían los espacios verdes y las zonas peatonales para liberarse de la dominación de la automovilidad; aprenden a reparar máquinas para aumentar su durabilidad; consolidan espacios de
intercambio cultural comunitario; y a través de estas y muchísimas prácticas más incrementan
también sus márgenes de acción.
Convendría revalorizar respuestas en todas partes del planeta para asegurar la soberanía
alimentaria desde abajo, desde el campesinado. No solo hay que demostrar que los sistemas de
producción y consumo locales son viables y más exitosos que los grandes emprendimientos, sino que
en clave con la soberanía alimentaria deben ser el pilar para construir otras relaciones sociales. En
tiempos de pandemias, el aislamiento voluntario de comunidades indígenas e incluso de los barrios
puede ser más eficaz que las medidas médico-represivas de las estrategias oficiales, recuperando los
sistemas de salud ancestral al tiempo que se potencian las respuestas preventivas en el ámbito de la
salud formal. De esta manera, recuperando todas las prácticas propias del paradigma del cuidado, a
partir de satisfacer las demandas comunitarias de salud y alimentación en primer término, se pueden
construir otras formas de organización social, que podrían encontrar elementos inspiradores en las
“caracolas zapatistas”. Aquí, desde esos ámbitos comunitarios, pueden surgir otras formas de
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conjugar el verbo democracia.
Las tecnologías, sobre todo las que ahorran fuerza de trabajo (física o mental), deberían
liberar al ser humano del trabajo orientado a acumular capital, permitiendo instaurar jornadas
laborales menos extenuantes, tal como se consigue en varios países industrializados: en Alemania los
trabajadores avanzan para establecer una semana de 28 horas de trabajo. De hecho, aquí interesa
repensar la organización de la vida desde el derecho al ocio, antes que desde el derecho al trabajo,
que, en el sistema capitalista, es el derecho a ser explotados… lo que implica inclusive la necesidad de
redistribuir el trabajo tanto como la riqueza y los ingresos.
Todo esto se podría lograr, por ejemplo, también liberando el conocimiento científico e
impulsando un diálogo respetuoso con los saberes ancestrales, mientras las estructuras de
producción y consumo se transforman para construir sociedades donde la explotación a la
Humanidad y a la Naturaleza sea inviable.
También hay que trabajar en otros ámbitos escalares de acción. Hay que liberarnos de la
economía del crecimiento permanente y de la acumulación de bienes interminable, dinámicas que
son la esencia misma de la sociedad capitalista. Y a la sociedad del decrecimiento, con el fin de
superar el laberinto capitalista, se camina también desde transiciones postextractivistas.25 Conviene
señalar lo que tienen en común las dos perspectivas: la fuerte crítica al capitalismo que trae consigo
una mercantilización cada vez más marcada de las diversas constelaciones sociales y de los
elementos de la Naturaleza. Tal punto de coincidencia puede servir, incluso, como un elemento de la
post-economía: des-mercantilizar los bienes comunes26 y la Naturaleza, además de reconocer sus
Derechos, construyendo relaciones de armonía con todos los seres vivos. Dicho elemento puede
combinarse con otros como la introducción de criterios comunitarios para “valorar” los objetos;
descentralizar y desconcentrar la producción; cambiar a profundidad los patrones de consumo;
redistribuir radicalmente la riqueza y el poder; y muchas otras acciones a pensarse en colectivo.
Asimismo, decrecimiento y post-extractivismo concuerdan en que el problema social de fondo
son las visiones y las prácticas de progreso, “desarrollo” y crecimiento económico profundamente
enraizadas. Y ambas visiones son incluso conceptualmente complementarias: el decrecimiento
configura un concepto “obús” en tanto destructor, no constructor, como nos recuerda Koldo
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Consultar en Alberto Acosta y Ulrich Brand; Salidas del laberinto capitalisa – Decrecimiento Postextractivismo, ICARIA, Barcelona,
2017.
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Unceta27, mientras que el Buen Vivir28 es constructor en esencia.
Superar tantas inocultables irracionalidades, que se sostienen por una suerte de locura
colectiva explicable por diversas y perversas formas de manipulación de la gente, sería parte de una
gran transformación. El reto, entonces, es dar vuelta estas anormalidades, tan claramente
formuladas por Ivan Illich:
“En una sociedad tan intensamente industrializada, la gente está condicionada para obtener las cosas
más que para hacerlas; se le entrena para valorar lo que puede comprarse más que lo que ella misma
puede crear. Quiere ser enseñada, transportada, tratada o guiada en lugar de aprender, moverse,
curar y hallar su propio camino. Se asignan funciones personales a las instituciones impersonales. La
gente aprende viendo y haciendo, se mueve con sus pies, se cura, cuida su salud, y atiende la salud de
los demás. Esta actividades poseen valores de uso que resisten a la mercantilización.(...) El
reordenamiento de la sociedad en favor de la producción planificada de mercancías tiene dos
aspectos que resultan finalmente destructivos: la gente está entrenada para consumir y no para
actuar, y al mismo tiempo se restringe su radio de acción”. 29

La democracia de la Tierra, un paso imprescindible
Un par de reflexiones adicionales. Ojalá se entienda que la cuestión ambiental ha sido núcleo
fundamental en los crecientes conflictos en el mundo entero. Esta pandemia del Covid-19 no surge
de la nada, no es el producto de un simple complot. Eso si, la pandemia nos confronta con una
realidad que se ha venido deteriorando aceleradamente desde hace unas siete décadas por lo
menos, pero aún con más brutalidad en el último tiempo. Y en este complejo escenario, como lo
hemos anotado, la democracia está entrando en cuarentena… dirán inclusive, sin sonrojarse, que
para protegerla.
El reto no se resuelve de la noche a la mañana. Defender y fomentar la democracia en todos
los ámbitos de acción estratégica -desde lo local a lo global-, como un proceso de permanente
radicalización, sigue siendo el camino para sociedades respetuosas de la diversidad, de la igualdad y
la libertad. Es más, no podrá haber paz entre los humanos si simultáneamente no transitamos hacia
la paz con la Naturaleza. Y eso nos invita a sintonizarnos con la democracia de la Tierra para construir
sociedades una sociedad basada en la justicia social, la democracia descentralizada y la
sustentabilidad ambiental.
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Los elementos básicos de dicha democracia radican en la relación armoniosa con la Madre
Tierra, reconociendo que todos los seres vivos tienen un valor intrínseco, independientemente de si
tienen o no alguna utilidad para los seres humanos. La diversidad biológica y cultural es la base de
esa forma de democracia raizal, que no puede más apuntar hacia la uniformización productiva,
cultural e incluso política. La sustentabilidad pensada en clave de las futuras generaciones obliga a
priorizar los bienes de subsistencia básica, asegurando salud, alimentación y vivienda como derechos,
no más como mercancías. Otra economía es un reto imperioso a partir de la diversidad, la
sostenibilidad y la pluralidad, potenciando lo local a partir de las nacesidades, demandas y decisiones
locales. Los concimientos ancestrales en estrecho diàlogo con los conocimientos científicos deben
hacer realidad la convivialidad de relaciones sociales, económicas y políticas. Inclusión y participación
sustentan la base de esa otra democracia propuesta en conjugación permanente desde abajo.
Derechos y deberes deben potenciarse desde lo local a lo global para globalizar la paz, el cuidado y la
solidarida en vez de la lógica de competencia y del conflicto que ahogan al planeta.
Eso demanda generar transiciones desde miles y miles de prácticas alternativas existentes en
todo el mundo, orientadas por horizontes utópicos que propugnan una vida en armonía entre los
miembros de la Humanidad y de estos con la Naturaleza, aprendiendo de formas de vida indigenas,
plasmadas en los buenos convivires.
Sin minimizar las acciones a nivel nacional y global, todo indica que el gran impulso surgirá con
acciones desde abajo, desde barrios y comunidades, reencontrándonos con la Madre Tierra. Una
faena que no puede ser en ningún caso romantizada en tanto emerge desde la misma brutalidad del
mundo capitalista. Se trata de una construcción y reconstrucción paciente y decidida, que empieza
por desmontar varios fetiches -particularmente económicos, empezando por el imposible
crecimiento en un mundo finito- y en propiciar cambios radicales, desde experiencias existentes o
desde imaginarios a ser transformados en realidades. Y eso nos conmina a desbaratar las bases
patriarcales y coloniales del capitalismo, con lo cual inexorablemente se desmoronará esta
civilización de la desigualdad y la violencia.
Para desconsuelo de ciertas personas estas luchas diversas y heterogéneas rompen los moldes
tradicionales de “la revolución”, pues no asoman en el horizonte las banderas desplegadas de las
vanguardias de iluminados asaltando “el palacio de invierno”. Tampoco nos sirven aquellas lecturas en esencia siervas de anquilosados paradigmas- que pretenden priorizar las luchas en marcha de
acuerdo a viejos modelos transformados en dogmas, que en lugar de aclarar lo que sucede, lo
nublan.
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Y esa tarea demanda conjugar la democracia en todas sus formas. Bloqueos y levantamientos
son indispensables cuantas veces el poder actúe de forma vándala contra los pueblos y la Naturaleza.
Consultas populares deben nutrir cada vez más las decisiones que afecten la vida de comunidades y
su entorno. Asambleas constituyentes para construir proyectos de vida en común son también
poderosas herramientas democratizadoras. Pero sobre todo, procesos sociales -económicos y
políticos- con profunda pedagogía democratizadora, deben ir construyendo los poderes
contrahegemónicos necesarios para transformar la civilización del capital. Esta tarea tendrá éxito en
la medida que subyerta la institucionalidad dominante y que construya redes de resistencia y reexistencia con las que -sin pedir permiso- se potencie y se radicalice la democracia en la vida de los
pueblos.
En suma, nos toca construir un mundo -el Pluriverso30- donde quepan otros mundos, sin que
ninguno de ellos sea marginado ni explotado, y donde todas y todos vivamos con dignidad y en
armonía con la Naturaleza y con nosotros mismos. Y para lograr esos otros mundos, recuperemos la
conclusión de Umberto Eco:
“Ya lo ves, señor Nicetas –dijo Baudolino–, cuando no era presa de las tentaciones de este mundo,
dedicaba mis noches a imaginar otros mundos. Un poco con la ayuda del vino, y un poco con la de la
miel verde. No hay nada menor que imaginar otros mundos para olvidar lo doloroso que es el mundo
en que vivimos. Por lo menos, así pensaba yo entonces. Todavía no había entendido que, imaginando
otros mundos, se acaba por cambiar también éste”.
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COVID-19, CAUSADA PELO CORONAVÍRUS: PALAVRAS SOBRE UMA PANDEMIA
ANUNCIADA
Agostinho Oli Koppe Pereira1
Henrique Mioranza Koppe Pereira2
Cleide Calgaro3
INTRODUÇÃO
Os Autores que subscrevem o presente capítulo pretendem trabalhar a pandemia da COVID19, sob a ótica do consumo e do Estado, vislumbrando a atuação deste – ou não atuação – frente os
riscos pandêmicos e, também o próprio perigo, dentro da catástrofe que está ocorrendo.
O cenário a ser trabalhado é claro e indiscutível. Sabe-se que, de acordo com dados da
Organização Mundial da Saúde, OMS, citados pela Organização Pan-Americana de da Saúde, OPAS
(2020) foi no dia 30 de janeiro de 2020, que a epidemia da doença causada pelo novo coronavirus,
também conhecido por COVID-19, se constituiu uma Emergência de Saúde Pública de Importância
Internacional de acordo com o previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Já em 11 de março
de 2020, a COVID-19 foi qualificada pela OMS como uma pandemia, sendo que já foram confirmados
no mundo 3.672.238 casos de COVID-19 e 254.045 mortes até 7 de maio de 2020.
Vive-se tempos catastróficos, no qual a pandemia demonstrou a fragilidade humana frente ao
planeta e à natureza. Para que haja a sobrevivência e a resistência da espécie humana existe a
necessidade de mudança de padrões de consumo e modos de vida, os quais degradam o planeta e
levam a saturação do mesmo. Os problemas socioambientais existentes, na atualidade, agravam cada
vez mais a situação, sendo que observa-se que existem seres humanos que não possuem água
1
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potável, saneamento básico e material de higiene pessoal. Em contrapartida existem poucos que
possuem muito. Essa disparidade com a pandemia atinge mais remotamente as classes pobres visto
que as classes privilegiadas acabam possuindo melhores condições para enfrentar os efeitos
causados pela COVID-19.
A situação mundial demonstra que a humanidade não estava preparada para a crise da
pandemia do COVID-19. Com o vírus se comprovou a precarização de uma sociedade inteira, a qual
parecia se pautar sobre uma estrutura organizada e politizada, mas, que se evidenciou, na verdade,
através do caos e do desajuste social em alguns países, como é o caso do Brasil.
No Brasil, principalmente, a situação sócio-política, é catastrófica. A humanidade está
aprendendo que existe a necessidade de se reinventar, além do que os governantes precisam investir
em direitos e garantias fundamentais básicas. Se está em meio ao caos, no qual há contradições do
sistema que já demonstra as suas falhas.
É sobre esses fatos, inegáveis, que se desenvolve o capítulo, buscando analisar os “porquês”
desses acontecimentos, sobre a ótica do Estado e do consumo, tendo em vista as sucessivas
pandemias que ocorreram na história humana, sempre com a repetição de milhares, senão milhões,
de seres humanos.
1. O SER HUMANO, A SOCIEDADE CONSUMOCENTRISTA E SUA LIGAÇÃO COM A COVID-19
A pergunta crucial que deve ser formulada neste momento é: o mundo - a humanidade - está
preparado para enfrentar as pandemias? A resposta é complexa e envolve várias hipóteses, entre
elas: tecnologicamente, pode-se afirmar que sim, porque os avanços podem enfrentar o risco;
politicamente, pode-se dizer que não, porque a racionalidade moderna está vinculada ao poder do
mercado. Estas ideias, necessitam, é claro, de aprofundamento, que pretende-se desenvolver no
presente capítulo. Primeiramente, demonstra-se a situação da pandemia do coronavírus e como a
COVID-19 encontrou campo fértil para a sua propagação.
Nesse item, notou-se que a precarização da saúde e o não direcionamento adequado da
ciência são dois quadros que ficaram evidenciados pela pandemia, sendo que os hospitais com a
superlotação levam à beira do caos. Com isso denotou-se que há necessidade de investimento em
saúde e em outros direitos básicos e fundamentais aos cidadãos, isso principalmente no Brasil.
Segundo dados de casos da COVID-19 por região do Brasil, se observa que no momento seguinte.
No que se refere ao Brasil, se verifica que regiões brasileiras começam a viver o verdadeiro
caos social, onde os mortos se acumulam.
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Tabela 01 – Dados por Região do Brasil

Fonte: Coronavírus Brasil, 07 de maio 2020
Também no que se refere a acumulação de casos de mortes e datas se pode observar uma
elevação no Brasil, conforme é demonstrado na tabela abaixo.
Tabela 02 – Acumulado de casos e óbitos

Fonte: Coronavírus Brasil, 07 de maio 2020

Isso demostra que o Brasil não está despreparado para enfrentar o COVID-19, seja na questão
da saúde, social, econômica e política. Vive-se o caos e o despreparo do cidadão para o
enfrentamento da pandemia, também se torna evidente, pois o mesmo não possui informação do
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poder público sobre a real situação que o vírus estabelece.
Estabeleceu-se, no Brasil, um “furacão” de ódio e indiferença, no qual o maniqueísmo é muito
premente na sociedade. Forças diversas se digladiam desnecessariamente, ao invés se juntarem para
minimizar a crise da pandemia. O caos humano é tão grande quanto o da pandemia. A vida vale
pouco, e o “vírus” do ódio e da indiferença começa a prevalecer na sociedade.
As instituições públicas, a mídia, o poder econômico e a sociedade civil correm em caminhos
opostos, que não convergem na busca de minimização do caos, que já se apresenta, e tende a piorar
ainda mais. O “vírus” do ódio prejudica a população que vive a margem da pobreza e da desigualdade
social e, que não tem, o mínimo existencial para viver em meio a essa confusão.
A COVID-19, entretanto, como se disse acima, não escolhe classe social, embora as classes
mais privilegiadas têm melhores condições de enfrentá-la e, desse modo, é o momento de repensar o
nosso papel na sociedade como ser humano e cidadão. Que futuro se quer? Será que após todo o
caos passar o “vírus” do ódio e da indiferença ainda será tão forte? Que futuro espera a
humanidade?
Para responder parcialmente essas questões, no momento seguinte se analisa o
consumocentrismo como centro das ações humanas.
2. CONSUMOCENTRISMO: O CONSUMO COMO CENTRO DE TODAS AS ATITUDES HUMANAS
Nos últimos anos tem-se trabalhado sobre o consumocentrismo e seus nefastos reflexos
socioambientais, chamando a atenção para um possível decrescimento e um voltar para a qualidade
de vida do ser humano.
A modernidade se desenvolveu sobre o consumo, deixando de lado o que se denominava de
“sociedade de produtores”, para se assumir como “sociedade de consumidores”, tudo isso
acontecendo a partir do início da revolução industrial até a segunda metade do século XX.
O consumocentrismo inicia-se no último quartel do século XX, com desenvolvimento no final
deste século e consolidação no início do século XXI, deslocando o hiperconsumo como compra ainda
pensada, para um hiperconsumo desregrado e fora dos contextos de racionalidade, dando azo,
inclusive a doenças de compras compulsivas como a “Oniomania”, que já vem sendo tratada nos
consultórios dos psicólogos e psiquiatras.
No andar dessa verdadeira overdose consumista, o antes cidadão se transforma em mero
consumidor levado pelo mercado. As atitudes desse novo ser não economicus - porque sua atuação
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não é racional no âmbito econômico -, se desenvolve de forma alienada para todos os âmbitos, seja
no econômico, em sentido estrito, quanto no social, de uma maneira geral.
O consumidor, dentro da sociedade consumocentrista, busca a sua felicidade no consumo e,
nesse sendero – não luminoso –, deixa de atuar como cidadão dentro do Estado e, também, já não
mais busca se interessar por aspectos transcendentais, que atendem ao seu contexto espiritual.
No que se referem ao Estado, algumas considerações devem ser feitas. Uma, no aspecto
macropolítico, o antes cidadão, agora consumidor, não mais tem interesse em participar das decisões
do Estado, resumindo sua atuação ao votar, dando aos seus representantes amplos poderes, sem, ao
menos, acompanhar o que estes fazem no legislativo, ou executivo. Para não restringir a atuação do
consumidor ao voto, pode-se dizer que ele se manifesta, às vezes, quando o seu poder de compra é
retirado por alguma política estatal, vez que o seu único interesse é ser feliz através das compra,
reduzindo seu mundo ao microcosmo das lojas físicas, shopping center, ou lojas virtuais através da
internet.
Duas, no ponto micropolítico, o agora consumidor se afasta dos aspectos espirituais interiores
e até mesmo dos vínculos pessoais, inter-humanos, para buscar sua felicidade nos objetos do desejo.
Aqui o “ser” se confunde com a “coisa”, com o “objeto”. Afastado de suas referências interiores e
interpessoais materializa-se por completo e, nesse diapasão só busca os conceitos espirituais se estes
lhe favorecerem materialmente.
Nesse contexto, o imbricamento entre o “Estado” e o “cidadão-consumidor” faz com que as
demandas mercadológicas levem o Estado a ver o “progresso” como se ele fosse apenas o aumento
do Produto Interno Bruto (PIB). Assim, o âmbito macropolítico trabalha em função do
macroeconômico, como se o único caminho da política fosse à economia.
Por essa ótica, onde o consumo de bens e serviços se sobrepujam a qualquer outro aspecto, o
Estado endereça todos os seus esforços para a “ordem econômica”, com consequente “desordem”
dos demais aspectos que compõem o próprio indivíduo – o ser humano -, que possui sua base em
aspectos: espirituais (nem todas as correntes aceitam este elemento); psíquicos (cognição, mente,
emocional – que se estabelecem vinculados em níveis de saúde -) e biológicos (físico-químicos,
também vinculados em níveis de saúde).
A palavra desordem colocada, no parágrafo anterior em negrito e com aspas tem como
finalidade chamar a atenção no alinhamento que se configura o ser humano enquanto indivíduo e
enquanto cidadão, vez que este sujeito possui uma configuração individual – espiritual, psíquica e
biológica – e, sem sombra de dúvidas uma configuração social – representada em todos os aspectos
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do inter-relacionamento humano -, dentro do contexto da sociedade.
Pois bem, não é novidade que, em todos os regimes, seja ele capitalista, socialista, ou
comunista, a preocupação maior dos governos está com o chamado progresso que se define pelo
aumento dos bens econômicos. Criou-se, aqui, uma verdadeira doutrina do progresso baseada na
ciência e tecnologia, que chegou as fronteiras do dogma, num verdadeiro contrassenso ao
preconizado rompimento, pela modernidade, com as ideias tradicionais pré-modernas. Abordando o
assunto Dupas, citando Barzun, dispõe: “A doutrina do progresso acabou se incorporando à filosofia
do século XVIII e foi se convertendo em um credo que os constantes avanços tecnocientíficos
retificavam ao criar produtos e serviços que se transformavam em objeto de desejo e símbolos do
progresso” (DUPAS, 2012, p.13). E é nessa configuração da modernidade, que os bens e, em
consequência, o econômico material, recebe a maioria da atenção do Estado, uma vez que o “ter”, se
torna mais importante que o “ser”.
Esse é apenas um dos erros da modernidade, configurar o progresso sobre o maior número de
bens materiais, ou seja, sobre o acúmulo de bens materiais, esquecendo-se do bem-estar da
população. É nesse contexto que se insere o cenário da COVID-19, também chamada de pandemia do
“Coronavírus”. Esse cenário revelou ao mundo o descuido dos Estados com a saúde de seus cidadãos,
embora já se anunciasse a possibilidade de um grande surto viral desastrando do mundo.
A humanidade não aprendeu com sua própria história: a peste bubônica, século 14, causadora
da “peste negra”, que matou cerca de 100 milhões de pessoas no mundo (causada pela falta de
higiene e saneamento das cidades, que induziram ao aumento da população de ratos urbanos); o
cólera que em 1817 atinge os seres humanos, matando milhares de pessoas (causada por meio de
água ou alimentos contaminados); a chamada gripe espanhola, 1918 com mais de vinte e cinco por
cento da população mundial sendo afetada; mais próximo dos dias de hoje, 2009; a gripe H1N1,
também conhecida como gripe suína, (transmitida através da carne de porco), inaugurou as
pandemias do século XXI. Tudo isso sem falar da varíola, (causada pala picada do mosquito
transmissor, que picou antes uma pessoa infectada com o vírus), da febre amarela (transmitida pelo
mosquitos Aedes aegypti), da SARS (esse advém de morcegos que passaram para civetas e desses
para o homem), da MERS (possivelmente vinda dos camelos), a vaca louca (causada pela ingestão de
carne bovina contaminada), que também se mostraram nefastos à humanidade até recentemente.
É de se questionar, a partir dos acontecimentos pandêmicos, o que gerou essas pandemias.
Aqui, é de se ressaltar que as pandemias conhecidas estão vinculadas a necessidade de políticas
públicas voltadas aos aspectos sanitários e/ou aspectos de produção de alimentos.
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Neste último, nota-se que a grande maioria das pandemias está vinculada ao consumo de
carne – gado bovino, suíno, galinhas, logo, a produção de animais para o abate - produção de carne
para o consumo –.
A produção de carne pode e deve ser questionada, porque ela é feita por formas que
propiciam o desenvolvimento de vírus e/ou aumentam a sua potencialidade de agredir o ser
humano.
Partindo-se da ideia de que vírus que atingem animais podem atingir o ser humano – e isso
está demonstrado pelas pandemias vinculadas as zoonoses – a produção de carne em larga escala,
intensiva, demostra-se como um grande problema.
Na produção, junta-se animais em grandes quantidades, colocando-os em lugares fechados.
Medica-se esses animais com antibióticos para evitar doenças – antibióticos colocados,
preventivamente, na própria alimentação dos animais – porque, aglomerados, se tornam mais frágeis
imunologicamente, e estruturalmente, necessitando de medição preventiva, vez que se um animal
pegar qualquer vírus todos pegarão. Ora, nessa lógica, os próprios vírus se beneficiam desses
medicamentos, vez que, como é sabido, bactérias e vírus combatidos com um medicamento
desenvolvem resistência a esse medicamento, possibilitando o ataque desenfreado aos seres
humanos.
Como se pode ver, a produção de animais, para abate, dever ser questionada se se desejar um
combate efetivo aos surtos pandêmicos. Sobre o consumo de carne, outro aspecto a ser atentado é o
consumo de carne de animais selvagens, verdadeiros vetores na transmissão de vírus aos ser
humano. Aqui ousa-se propor a proibição total desse consumo, como forma de evitar a propagação
de epidemias e pandemias.
Por outro lado, existem os problemas sanitários, que, como se viu, levaram ao aumento dos
ratos urbanos causando a Peste Negra. Porém não é apenas esta a questão, porque a falta de água
potável, de saneamento de esgotos traz consigo uma gama infindável de doenças. E, ainda, sobre
este aspecto, é de se notar, que a falta de políticas sanitárias deixa mais vulneráveis as populações
mais pobres, sendo elas as que sofrem mais os efeitos das pandemias, justamente porque não
possuem condições econômicas para o enfrentamento dos efeitos pandêmicos, bem como estão
mais vulneráveis por viverem em condições de sub-habitações, sem saneamento básico onde a água
potável é um dos elementos mais premente.
Da mesma forma, não se pode deixar de abordar os problemas ambientais, gerados por uma
sociedade despreocupada com o meio ambiente e que só vê no consumo sua razão de existir. Aqui,
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através da poluição dos rios e mares, da destruição das florestas incrementa-se – sem entrara em
outras searas nefastas - a proliferação de mosquitos, e outros insetos transmissores de vírus que
acabam por atingir o ser humano.
Com todos esses exemplos a ser enfrentado pelo Estado, opta-se por investir em uma
economia voltada para o consumo de bens materiais, num verdadeiro contraditório com o próprio
antropocentrismo, vez que o ato – ato de consumir – junto à coisa consumida vale mais que o ser
humano enquanto ser, porque a economia, gerenciadora do progresso, vê este vinculado,
unicamente, como já se falou, ao aumento do PIB. Esse direcionamento é concretizado na
modernidade, resultado de uma industrialização de produção em massa, que se consolida, mais tarde
em uma sociedade consumocentrista. Conforme já se dispôs em outro escrito:
Na sociedade moderna contemporânea, vive-se numa era consumista, em que os
sujeitos estão mais ligados a mercadorias e a objetos do que, propriamente, a outros sujeitos, pois
os valores funcionais dos objetos fazem com que o sujeito se sinta pertencente à sociedade de
consumo – sujeito/objeto – e não à sociedade humana, no sentido de ligação sujeito/sujeito. O
consumocentrismo é a dinâmica desse sistema e impõe ao sujeito a disciplina da alimentação, da
cultura, da vestimenta, entre outras. Assim, o mesmo caracteriza-se pelo ciclo das mercadorias, que é
efêmero, quando o sujeito precisa consumir para se sentir pertencente à sociedade contemporânea
(CALGARO; PEREIRA, 2018, p. 15).
No consumocentrismo o ser humano é deixado de lado para dar lugar ao consumo,
abandonando-se assim o antropocentrismo. Essa ideia, que já se vinha defendendo, se demonstra
clara quando se trabalha com a pandemia do coronavirus em uma sociedade consumocentrista, vez
que:
A modernidade solidificou o sujeito em uma sociedade consumocentrista, sendo que o
Brasil

não

fugiu

a

esta

regra. O Consumocentrismo moderno é o responsável pelos danos

causados à sociedade e ao meio ambiente em todos os âmbitos, pois, para sustentar o modelo de
consumo, acumulação e descarte imposto, optou-se: em primeiro, lugar pela exacerbada extração
dos recursos naturais, como atuação necessária à produção dos bens de consumo; em segundo,
pela acumulação desses bens e/ou acumulação dos resultados econômicos gerados por eles; em
terceiro, pela geração de poluição das águas, da terra e do ar e, por consequência, causando
riscos à saúde humana.( PEREIRA; CALGARO, 2019, p. 10).
Por outro lado, essa realidade configura uma nebulosa relação de poder entre “Estado” e as
“Grandes Corporações Econômicas Internacionais” onde, embora não apareça claramente – por isso
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nebulosidade – o Estado, na busca de um progresso econômico, aceita a interferência dessas
corporações, encantado pelo “canto das Sereias que põe à deriva o navio”, pois as corporações só
buscam o lucro econômico para seus acionistas, pouco se importando com os cidadãos dos Estados
onde atuam. De se esclarecer que o lucro que se está falando é aquele capaz de gerar poder sobre o
Estado e as suas populações; aquele capaz de induzir à desigualdade social; aquele capaz de gerar
exclusão social e violência.
Encantado por esse lucro que aumenta o PIB à custa de mazelas socioambientais, o Estado,
não busca as precauções necessárias - como Ulisses, na Odisséia de Homero, tapando os ouvidos
daqueles que guiariam o navio pela passagem perigosa até um lugar seguro (2003, p.161) orientadoras dos órgãos estatais que comandam sua economia, para não se ver naufragar nas
redomas das nefastas consequências socias causadas por uma economia voltadas aos bens de
consumo e não para o ser humano.
Uma sociedade consumocentrista não consegue, por outro lado, se aperceber dos riscos que
surgem e, aqui se está abordando o risco diferente da catástrofe, conforme dispôs Beck em seu livro
La Sociedad del Riesgo Mundial, no item “Riesgo y catástrofe”, quando afirma:
Riesgos no es sinónimo de catástrofe. Riesgos significa la anticipación de la catástrofe. Los riesgos señala
a ala possibilidade futura de ciertos acontecimentos y processos, hacen presente una situación mundial
que (aún) no existe. Mientras que una catástrofe está definida espacial, temporal y socialmente, la
catástrofe antecipada no conoce concreción espaciotemporal ni social. La categoria del riesgo se refiere
por lo tanto a la realidade discutible de una posibilidad que no es mera especulación pero tampoco una
catástrofe efetivamente acaecida (BECK, 2008, p. 27).

Em outra obra, o mesmo Autor ainda dispõe:
Riscos não se esgotam, contudo, em efeitos e danos já ocorridos. Neles, exprime-se sobretudo um
componente futuro. Este baseia-se em parte na extensão futura dos danos atualmente previsíveis e em
parte numa perda geral de confiança ou num suposto `amplificador do risco`. Risco têm, portanto,
fundamentalmente que ver com antecipação, com destruições que ainda não ocorreram, mas que são
iminentes, e que, justamente nesse sentido, já são reais hoje (BECK, 2010, p. 39).

A visão do risco traz o momento da ação para evitar a catástrofe. Ulisses (HOMERO, 2003, p.
160-161) sabe do risco do canto das Sereias e, cauteloso, toma os cuidados de tapar os ouvidos da
tripulação, evitando, assim, a catástrofe. O Estado moderno, sabe dos riscos das pandemias, mas, ao
invés de tomar as atitudes necessárias para evitá-la ou, como Ulisses, passar por elas sem danos, não
toma nenhuma decisão que possa configurar qualquer um dos cenários: impedir, ou minimizar
exponencialmente os danos pandêmicos.
A pandemia do coronavírus – COVID-19 – desnudou dois aspectos importantes dentro das
políticas de Estado concentradas na economia de bens e serviço, muitas vezes supérfluos: um, a
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busca do lucro do capital. Lucro este, que se baseia na criação de uma felicidade efêmera do que era
cidadão e se tornou mero consumidor – cidadão dessubjetificado pelo mercado – que direciona seus
interesses unicamente para o consumo; dois, a fragilidade de um sistema que pretende ser liberal,
longe da mão do Estado, e que a ele recorre para se salvar a cada pandemia que balança o sistema
econômico por ele criado; três, trouxe à tona a irresponsabilidade da criação de animais para o
consumo humano, baseada em uma produção que não analisa as consequências de seu método de
gerenciamento voltado para a concentração de animais em espaços reduzidos e utilização de
medicamentos, de maneira preventiva, que só auxiliam a resistência dos vírus, possibilitando surtos
pandêmicos, conforme já visto; quatro, por final mostra que o ser humano moderno demonstra-se
altamente sensível à doença transmitidas quando consome carne de animais selvagens.
No que se refere às grandes corporações é de se notar que elas nunca perdem: em primeiro
lugar lucram com a sociedade consumocentrista, que direciona sua produção para um consumo de
bens desvinculados com a possibilidade de evitar os riscos das pandemias sempre anunciadas – bens
esses que atendem aos interesses mercadológicos de uma fictícia felicidade -; em segundo lugar,
lucram quando as pandemias acontecem porque, detentores do poder sobre os Estados buscam nele
a sua recuperação – se é que acontecem perdas – econômica. Nesse contexto, os únicos que perdem
são os cidadãos, que no contrato social deram ao Estado a sua liberdade em troca de proteção que
não acontece.
Essa é a sociedade consumocentrista, que possui um cidadão dessubjetivado e entorpecido
pelo consumo e um Estado que busca um progresso voltado para o capital, esquecendo-se do
humano, enquanto “ser”. Nessa sociedade, as políticas estão voltadas para o que o mercado dispõe
e, para este – consequentemente também para o Estado – os riscos das pandemias não estão na
prioridade.
A pandemia da COVID-19 é, seguramente uma “pandemia anunciada” e nenhum Estado
estava preparado para enfrentá-la, vez que todos eles estavam preocupados na produção de bens,
que se perfaziam longe do real bem-estar do cidadão, incluindo-se, aqui, a saúde que fica de lado
quando o lucro e o aumento do PIB é prioridade.
Nesse diapasão, os Estados preferiam direcionar seus aportes para a produção de bens e
serviços que giram rapidamente no mercado, gerando lucros exponenciais as grandes corporações e
aumento do PIB, do que investir em bens direcionados à saúde e bem-estar do cidadão e, também,
que já estivessem direcionados para o enfrentamento das anunciadas catástrofes pandêmicas.
Parece incrível e até inacreditável, que Estados avançados cientificamente, capazes de colocar o
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homem em viagens espaciais, sejam incapazes de dar, aos seus cidadãos, uma resposta
tranquilizadora efetiva para a catástrofe que se procura enfrentar.
Não há como negar que o risco era conhecido – sempre se abordou o assunto dos vírus como
uma das possíveis formas de destruição da humanidade - e, mais, que se conheciam as formas de
evitar, ou minimizar exponencialmente seus efeitos, porém nenhuma atitude preventiva foi
elaborada. A humanidade não havia se preparado para fazer frente a uma situação que se tinha como
muito possível de acontecer.
O risco deixou de existir, veio a catástrofe que encontrou os Estados sem estrutura alguma
para sair ileso do flagelo que cai sobre ele: não possui hospitais suficientes; não possui equipamentos
– respiradores e outros – para pôr a disposição dos contaminados; não possui leitos hospitalares
suficientes para os doentes; não possui equipamentos – EPIs, máscaras cirúrgicas, luvas, aventais não
estéril e óculos de proteção - suficientes para proteger os agentes de saúde que tratam dos doentes;
não possui médico e agentes de saúde suficientes. Com se pode ver, embora todos soubessem dos
riscos, nada foi feito para evitá-lo.
Mas não é só, especificamente na área da saúde, que os Estados não atuaram
preventivamente para blindar seu povo da catástrofe anunciada, eles não sustentaram uma
economia possível de vencer a pandemia. E aqui, novamente, se está diante do conceito de
progresso, adotado pela modernidade, que se volta para o econômico visando o lucro e, nessa
configuração, a felicidade prometida vem a se desfazer como gelo ao sol, porque o lucro não foi
distribuído e nem investido no sentido de diminuição dos riscos pandêmicos. Com a concentração de
renda e lucro, comum à sociedade moderna consumocentrista, surgem as mazelas sociais, vez que a
exclusão é característica do modelo, que não traz nada de novo para o cenário global, já que a
exclusão parece ser uma constante na história humana.
Para explicar melhor a questão do progresso deve-se abrir um parêntese, posto a importância
com que ele se apresenta à situação – pandemia – sob comento, vez que a modernidade configura
uma verdadeira doutrina do progresso, conforme já se dispôs, baseada em bens de alto consumo.
Bens esses que transitam entre os imóveis – casas, apartamentos, terras... - e móveis –
eletrodomésticos, vestuário, alimentação...-, naturalmente para uma classe que possa gerar lucros as
grandes corporações.
Talvez, aqui se possa falar em ir além de uma doutrina, para abraçar a ideia de modo de vida,
que foi a pretensão da modernidade, falando, é claro no âmbito ocidental, que vem embalado sobre
as conquistas concretizadas sobre o extermínio de populações, que chegaram aos patamares do
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epistemicídio, a destruição do conhecimento para implantação do conhecimento colonizador –
indígenas nas Américas, negros na África, aborígines na Austrália, só para exemplificar ––. Por outro
lado, esse modo de vida atingiu, também, devastadoramente, o meio ambiente através da destruição
das florestas, poluição das águas dos rios e mares e poluição do ar.
Essa é uma sociedade baseada na exclusão social e através dessa exclusão social configurada,
vê-se que os Estados, mais uma vez, deixam de cumprir com a obrigação de enfrentamento dos riscos
pandêmicos conhecidos. Nesse contesto em uma população pobre, muitas vezes faminta, que vive
com menos de 1,20 dólares por dia, sem escolaridade, que não possuem residências adequadas e
dignas, que não possuem saneamento básico - esgoto sanitário, abastecimento de água potável,
drenagem urbana, limpeza urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais é lógico que os
vírus mais letais criam, rapidamente, uma catástrofe.
Como se vê, existe a necessidade de se refletir sobre o modo de vida no planeta, sobre a
forma de consumo e exploração da natureza e dos seres humanos. A forma de progresso atual
demonstrou que não se conseguiu evitar o caos nos países. Necessidades e desejos humanos são
parcialmente retirados em tempos de isolamento social. O conhecimento e a busca pela realização
no cenário atual requerem mudanças dos arranjos institucionais e sociais, onde as disputas políticas e
ideológicas, que levam a frustações e alienações precisam ser superadas se se quer buscar um
mundo e uma sociedade melhor.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Traçado o cenário, que é de caos causado pelo vírus do COVID-19. Traçado o histórico das
pandemias – de onde vieram e suas consequências -. Traçado o panorama de ódio e da indiferença,
denotou-se que a formação social moderna está em contradição dentro de seus mecanismos
econômicos-sociais que alimentam essa formação social, ambiental e política na “evolução” do
mundo.
O vírus sofre mutações ao longo do tempo. A pergunta que cabe aqui é: a sociedade e o ser
humano sofrerão mudanças a fim de se aprimorarem e viverem num viés de solidariedade, respeito e
alteridade para fazer frente às pandemias?
Uma coisa é certa: a transformação do sistema social é necessária. Se é parte de um mundo
experimental o qual os processos sociais, ambientais e econômicos precisam ser reavaliados e
repensados. Uma nova racionalidade deve surgir a fim de minimizar o caos que acontece na
atualidade e que ocorrerá, novamente, no futuro. Por isso, a submissão a exigência de determinadas
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classes sociais, o consumo desregrado e a degradação do meio ambiente devem ser repensados e
revistas, sob pena de catástrofes epidemiológicas continuares acontecendo.
O impasse que a humanidade se encontra tem que servir para que se possa recompor o
planeta em que se habita. Essas atitudes necessárias vão desde a modificação, como já se falou, da
forma de consumo exagerada e desregrada, a modificação na forma de produção de carne para o
consumo humano – ou término dessa produção -, a preservação dos ciclos vitais da natureza e a
construção de um sistema social justo que não deixa as pessoas à margem da pobreza e da
desigualdade social. É necessária ser capaz de construir o humano enquanto ser fraterno para se
poder reconstruir o planeta e a sociedade.
O ciclo vicioso das desigualdades e degradação ambiental, ameaça a humanidade pela
negligência e imprudência de seus atos, onde a luta humana é pelo poder, dinheiro e consumo o que
leva a asfixia e prolifera sentimentos que destroem tudo o que encontra pela frente; o “vírus” do
ódio e da indiferença, que leva aos genocídios, cresce assustadoramente e o mundo.
Não basta tomar medidas paliativas e de caráter conjuntural para tentar resolver problemas
estruturais. Existe a necessidade de se pensar no futuro e de reinventar a forma de vida, o que levaria
a um novo e admirável mundo que vai trabalhar, armazenar, se solidarizar e conservar as ligações
sociais e ambientais. Se terá lugar a telas de alteridade e solidariedade, onde lado a lado, sem
diferenças sociais as paisagens se formam numa consciência que é parte de uma totalidade e de uma
transfiguração que perpassa o espelho da existência. A inércia levará a ilusão de um mundo que já
não será mais igual e que dificilmente a humanidade conseguirá se resgatar da corrupção biológica,
social e ambiental.
É dessa atitude, complexa e estrutural, que depende a existência humana, por isso há
necessidade de se parar com a sujeição ao capital, ao econômico, ao consumo, as lutas travadas em
nome de poder e satisfação, a dissecação e exploração do meio ambiente, entre outras guerras que a
humanidade trava consigo mesma.
A lógica do poder e a sua força não devem prevalecer na sociedade, pois acarreta a ausência
de infraestruturas e de direitos que seriam comuns a todos, e, por causa disso, o caminho fica aberto
aos riscos pandêmicos. Poder ilegítimo, força, racismo, preconceitos de gênero, sexuais, religiosos,
genocídios ainda estão na ordem do dia. Esses elementos necessitam ser extirpados do meio social. O
Estado possui papel fundamental em todo esse processo, pois a ele foi dado, pelo contrato social, o
poder legítimo, para promover a proteção e o bem-estar dos cidadãos, o que, pelo mesmo sendero
coloca o enfrentamento das pandemias, em geral e da COVID-19, em especial.
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OS PARADOXOS SOCIAIS E CULTURAIS ANTE O COVID-19: CAMPO DE
IMPREVISIBILIDADE E INCERTEZAS
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INTRODUÇÃO
A partir das ciências sociais temos a pretensão de elaborar uma contribuição à
compreensão de paradoxos ante um fenômeno social. O convid 19 suscitou longas
controvérsias no campo da ciência, conflitos entre forças políticas, diversas ações irracionais e
respostas comedidas em meio ao desespero, incredulidade e dilaceramentos sociais. A nova
onda virótica ocasiona e propaga consequências institucionais, culturais, econômicas e
políticas. Ao mesmo tempo, inclusive no campo acadêmico, o mundo se dá conta dos limites de
suas conquistas ou as lacunas do conhecimento e a imperícia do processo civilizatório.
Existe uma pandemia em curso na medida em que significa um risco potencial de
contágio e sua transmissão se alastrar infectando a população independentemente do país e de
forma quase simultânea. Mesmo contemplando uma multiplicidade de expressões em uso
corrente, aqui por uma opção arbitrária vamos usar a denominação de Convid 19. Frente ao
desafio de compreender os efeitos adversos no presente e o desenho das mudanças em curso o
olhar das ciências sociais pode soar como estratégico para a compreensão de fenômenos que
se apresentam paradoxais. Diante deste quadro abordaremos aspectos do Estado de bem1
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estar, necropolítica como prática governamental, a explicitação do medo, da violência e as
incertezas, os riscos como condição da nossa sociedade, entre outros.
O isolamento social representou uma importante estratégia diante das incertezas e
ausência de respostas da ciência para conter a proliferação e a preservação de vidas expõe os
limites dos sistemas de saúde. Isto, no entanto, manifesta a força das formas de sociabilidade
familiares, institucionais e mercantis, destacando-se um estresse crônico que emerge por
ocasião do isolamento social, ou seja, um deslocamento do sólido ao fluido.
De um ponto de vista antropológico a realidade enfocada requer acima de tudo um
conhecimento paradoxal, que reconhece as possibilidades da (ir)reversibilidade, a
complexidade em contraposição ao dualismo, onde as certezas se diluem, onde pensar as
contingências do real sempre é algo arriscado. A situação paradoxal nos põe diante, de um
lado, a pretensão de regular a incerteza com a construção de modelos decisórios e, de outro, o
reconhecimento dos riscos e da indeterminação. O paradoxo se traduz no reconhecimento de
contrários associados ao mesmo movimento do real e diante do qual ainda temos
conhecimento e práticas sociais insuficientes. Em certo sentido, o nexo entre o convid 19 e
dimensões paradoxais4 pode implicar profundas interações entre natureza e cultura, bem como
endossar que nos encontramos diante da mudança de paradigmas epistemológicos.
O capítulo é composto por duas partes. A primeira examina os conflitos políticos
na gestão da crise sanitária, com um aceno às medidas do Estado de bem-estar e de outro as
controvérsias quanto às medidas profiláticas e de isolamento defendidas por cientistas, pelo
Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), por governadores e prefeitos.
A segunda parte versa sobre as dimensões antropológicas e a perplexidade que abarca as
ciências diante de um fenômeno que parece um deslizamento das certezas. O paradoxo para as
ciências sociais consiste na tentação de abandonar o império do pensar lógico cartesiano, pois
que o desafio se desenha em destacar uma reflexão sobre o concreto ou para realçar a
investigação sobre as incertezas.
1. A PANDEMIA, A POLÍTICA KEYNESIANA E O LUGAR DAS DESIGUALDADES NO BRASIL
A crise (política, sanitária, humanitária e econômica) em curso no Brasil, para além de
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desnudar a ideologia neoliberal que submete as relações sociais à esfera do mercado
autorregulável (POLANYI, 2000) e revelar a trágica condição em que navega o atual governo
federal, tem apontado a impreterível ação coletiva e reinvenção de formas de sociabilidade. O
objetivo destas é minorar os efeitos deletérios da pandemia de Convid 19 sobre a vida humana,
a estrutura econômica/produtiva e evitar o esgarçamento da sociabilidade por meio do
fortalecimento do colchão de proteção social.
A pandemia mostra que países de tradição liberal estão promovendo uma intervenção
estatal sem precedentes para salvaguardar os bancos, o empresariado, minimizar o
desemprego e aumentar substancialmente o investimento em saúde e proteção social. Em
contradição à ideologia do livre-mercado, queremos salientar a atuação contracíclica
keynesiana no enfrentamento da pandemia que se consubstancia na intervenção deliberada do
Estado no sentido de injeção de liquidez no sistema financeiro, no incentivo ao consumo e aos
gastos governamentais, na concessão de empréstimos e créditos ao setor produtivo bem como
nas políticas de proteção social via transferência de renda para os mais vulneráveis.
Nesta pandemia global atuam mais intensamente, tornando empiricamente falaciosa a
retórica neoliberal de desregulação da economia (CHANG, 2004), ou, como o ditado popular:
“faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, ou ainda “o liberalismo somente é bom para
os outros”. Convém elucidar que os Estados latino-americanos e, particularmente, o Brasil são
marcados

pela

debilidade

do

poder

infraestrutural,

segundo

o

conceito

do

sociólogo Michael Mann5 (2006). A América Latina conta com desigualdades agudas e elites
resistentes às medidas de tributação progressiva e de impostos para financiar o Estado de BemEstar. Ainda são deficitários água tratada, habitação, serviços médicos, benefícios a
desempregados e esgotamento sanitário à parcela expressiva da população. O desafio imenso
diz respeito à capacidade de incorporar suas diversificadas populações à cidadania nacional,
com Estados democráticos (MANN, 2006), com indispensável fortalecimento institucional em
todas as suas dimensões: representativa, participativa e deliberativa6.
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lobby, ensejando a desigualdade. Segundo, a democracia participativa se manifesta através da sociedade civil como
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deliberativa, que diz respeito a um modelo teórico-normativo de democracia e, assim, contempla a realização de referendos,
plebiscitos, iniciativas populares voltados à participação direta e à regulação da vida coletiva.
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O fato é que o Convid 19 colocou no centro de gravidade da agenda pública global e
nacional a urgência de robustecer o poder infraestrutural do Estado para minimizar a letalidade
do vírus e salvaguardar os arranjos institucionais de bem-estar social. No caso do Brasil, cuja
desigualdade é uma das mais vigorosas do mundo, somada ao fato de que o regime de
austeridade, em vigor desde 2015, vem limitando significativamente os recursos para garantir a
sustentabilidade das políticas públicas, a ação do Estado se faz premente.
1.1. Os impactos da crise do Covid19 e as reformas de austeridade
Com o comportamento parasita do sistema financeiro será muito difícil recuperar o país
do grave processo de desindustrialização, da destruição do setor produtivo da economia e do
desemprego. A liberação de parte da população para o trabalho mediante a realização maciça
de testes para garantir que não haverá contaminação encontra-se num longo compasso de
espera, pois os empresários defensores da reabertura ou do fim do isolamento não
apresentaram propostas de como arcar com os custos desta operação. A pandemia vem
abalando a estrutura que alicerçou a associação oportunista e a aliança de Paulo Guedes com o
presidente, que fora endossada pelo empresariado, a grande mídia, a bancada conservadora do
Congresso Nacional e o capital financeiro (PINHO, 2020a). Isso não significa, no entanto, que a
agenda de austeridade foi rechaçada por inteiro; muito pelo contrário.
Viceja no caso do Brasil um “keynesianismo de ocasião” ou um “keynesianismo
privatizado”, tal como conceituado Crouch (2009). Assim que a pandemia for debelada, a
expectativa por parte dos signatários da ortodoxia liberal é que o ajuste fiscal seja restabelecido
com vigor para controlar a expansão do gasto público e a aceleração da dívida pública. Trata-se
de uma forma de sinalizar aos investidores e ao capitalismo financeiro internacional o
comprometimento do Estado brasileiro e da burocracia econômica com as reformas de
austeridade, a preservação da Emenda Constitucional (N. 95/2026 ou Teto de Gastos Públicos),
a contenção e o corte de gastos públicos, que supostamente revitalizariam o investimento
privado, que é muito insuficiente. O que fará diferença para os investidores é a sinalização da
concretude à agenda de reformas e à política de contração fiscal, a reforma tributária, o marco
do saneamento, as privatizações e o cenário de inflação e juros baixos.
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1.2. O governo central e os governos subnacionais na gestão da crise política e
sanitária
Em flagrante oposição às recomendações sanitárias oriundas da Organização Mundial
de Saúde (OMS), do Ministério da Saúde, da comunidade científica e das medidas profiláticas
adotadas por governos do mundo inteiro no sentido de reforçar o isolamento social horizontal,
setores minoritários, inclusive o presidente da República, adotam posicionamentos de
contestação. Isto denota o quanto os cidadãos se encontram fragilizados e o quanto de
incertezas pairam no ar. Além de ser um presidente vaidoso, volúvel e inconstante, essa
postura mostra o egocentrismo e a persistência de características “sultanistas” (LINZ; STEPAN,
1996) e arbitrárias que procuram salvaguardar seus interesses privados, sujeitando os
indivíduos, grupos e instituições à imprevisibilidade e a uma intervenção desregrada e
despótica.
Neste diapasão, corre o risco de ser julgado por crime contra a humanidade, já que vem
atuando contrariamente às organizações internacionais das quais o Brasil é signatário e
isolando cada vez mais o país do tabuleiro geopolítico global. Há um risco iminente de colapso
do sistema de saúde. Há casos que são um retrato7 do que pode acontecer no resto do país,
caso o sistema de saúde fique ainda mais sobrecarregado com o aumento de casos da Covid-19.
Há estados requisitando administrativamente leitos da rede privada, a depender da taxa de
ociosidade, para atender pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde).
Neste sentido, a crise engendrada pela Convid 19 aponta para a consistência da
intervenção do Estado ao forjar um “contramovimento” (POLANYI, 2000) de políticas públicas
para reduzir o grau de letalidade do vírus e seus impactos socioeconômicos, em contraposição
à (falaciosa) retórica de que a “mão invisível” do mercado é capaz de assegurar a alocação
eficiente de recursos e o bom funcionamento da sociedade.
A disputa entre presidente da República e seus asseclas, de um lado, e de outro os
setores ilustrados pelos cânones científicos, obteve a intervenção do STF, que decidiu
liminarmente que governadores e prefeitos podem deliberar sobre as restrições de circulação.
Nesse contexto, a pandemia da Convid 19 tem desencadeado uma nova modalidade de
7
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coordenação federativa com articulação dos governos estaduais, alicerçada no SUS, que, por
seu turno, constitui o cerne da estruturação cooperativa de relações intergovernamentais no
bojo do federalismo brasileiro. No SUS, os governos estaduais desempenham relevante
atribuição de coordenação das ações de saúde no seu território, promovendo a interlocução
junto aos governos federal e municipais nos distintos fóruns de negociação. Também é possível
compreender as distintas posições ante a pandemia, na medida em que é da competência dos
governos subnacionais a oferta de serviços de média e alta complexidade, em que se
encontram os leitos hospitalares que já estão abrigando os pacientes graves internados por
conta do Convid 19, mas a capacidade do número de leitos se apresenta crítica. Uma vez que se
trata de uma atribuição estadual, não é um fato excepcional que os governadores estejam se
dedicando com afinco a evitar a propagação8.
Cabe ressaltar a presença rotineira nas mídias sociais de uma extrema-direita retrocada
com membros movidos pelo ódio, pelo ressentimento, dotados de um ímpeto reacionário e
destruidor de legados institucionais. De viés anticientífico declarado e ao rejeitar a “velha
política”, os sectários demonstram aversão ao presidencialismo de coalizão, como uma
singularidade das instituições políticas brasileiras9. Considerando a diversidade regional, as
disparidades sociais e o caráter disforme do federalismo brasileiro, o governo de coalizão
requer a capacidade de coordenar bancadas partidárias heterogêneas e fragmentadas no
Congresso Nacional, além de aptidão política e gosto para lidar com conflitos (ABRANCHES,
2018). Deve ser capaz de disciplinar tais bancadas de modo a conferir a amplas e heterogêneas
alianças uma ação estruturada para dar concretude a uma agenda governamental, porém de
forma reiterada o presidente abriu mão de montar uma coalizão partidária no Congresso,
proferiu sistematicamente declarações injuriosas às instituições do Estado de Direito, o que
sugere um “presidencialismo de desarrumação10”.
Na crise sanitária, os governadores e prefeitos agem sozinhos, haja vista o vácuo de
poder do desgoverno que, além de não enfrentar a crise, contribui intencionalmente para o seu
agravamento, tornando indispensável a coordenação horizontal pelos governos subnacionais. O
estilo autoritário (para não dizer sanguinário) constitui um empecilho à gestão coordenada da
crise sanitária e à implementação das medidas de combate à recessão iminente.

8

FRANZESE, Cibele e SEGATTO, Catarina I. (2020). Um novo papel aos governadores? Federalismo brasileiro e coordenação na
crise do coronavírus, Estadão, 30/03/2020. Acesso em: 30/04/2020.
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COUTO, Cláudio G. (2020). Bolsonaro e o presidencialismo de desarrumação, Estadão, 23/04/2020. 0
Idem
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1.3. Subfinanciamento do SUS, regressividade tributária e desigualdades
A Constituição Federal de 1988 inspirada nos Estados de Bem-Estar Social avançou
substantivamente ao instituir o Capítulo da Ordem Social, quando comparada às cartas
constitucionais que a precederam. Não obstante, a conjuntura macroeconômica adversa da
década de 1990 (hiperinflação, crise fiscal, endividamento externo, arrocho nas contas
públicas) agravou o problema do subfinanciamento e o sucateamento da Seguridade
Social (Saúde, Previdência Social e Assistência Social), particularmente do SUS (FLEURY, 2014).
Ao mesmo tempo o governo federal retira, anualmente, 20% dos recursos que a Carta Magna
destinou para a Seguridade Social e a educação, com o fito de formação de superávit primário e
cumprir com o pagamento de juros da dívida pública (FLEURY, 2008).
O segundo fator que evidencia uma contradição constitucional e que contribui para
debilitar o financiamento do SUS é o arranjo tributário fortemente regressivo, cujo ônus incide
de forma assimétrica sobre os mais pobres e beneficia os ricos, contrariamente à
progressividade do sistema, que promoveria a equidade fiscal, a autonomia federativa e a
instauração de um novo padrão de gasto público (FANDIÑO e KERSTENETZKY, 2019).
Finalmente, a disseminação dos lobbies e poderosos grupos de interesse do
empresariado da saúde redefiniram as circunstâncias para implementação de políticas
sociais redistributivas conducentes a um sistema de seguridade mercantilizado. O formato
do sistema de proteção social é universalista em sua concepção, mas substancialmente
seletivo, pois limitou o sistema público a um atendimento para os pobres, portanto, precário,
reforçando as classes médias a aderir aos planos privados, à medicina de grupo ou de empresa,
configurando um misto de privatização e seletividade (VIANNA, 1998).
A Covid-19 fez emergir todos esses obstáculos à efetiva democratização e ampliação do
SUS, o qual vem sendo desmontado pela Emenda Constitucional N. 95/2016, que reduz
drasticamente o gasto social público em saúde e inviabiliza a política fiscal contracíclica (PINHO,
2020a). A crise sanitária mostra que o SUS não destina somente atenção médica para os
pobres, mas contempla todas as classes, além de executar as ações de vigilância sanitária e
epidemiológica. Ainda assim, continua sendo sabotado tendo em vista que foram alterados os
instrumentos de financiamento da atenção de saúde da família e da atenção básica, pois agora
o repasse de recursos não será para a população de um município inteiro, mas somente para
aquela que está inscrita nos postos de saúde de atenção primária. Tal medida reduzirá o
financiamento, já que nem toda população que demanda pelo serviço está inscrita, embora
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possa vir a ser usuária (FLEURY, 2020).
O processo de subfinanciamento da Seguridade Social, com sucateamento, a
depauperação da rede de atenção hospitalar, a insuficiente disponibilidade de leitos para
internação prolongada, bem como a escolha política por um arcabouço tributário regressivo
penalizam os mais pobres. O Brasil indispõe de recursos suficientes para viabilizar testes em
massa e minimizar a letalidade do Convid 19. Dados recentes mostram que a nação perdeu 34,5
mil leitos de internação entre 2009-2020, observando-se desigualdades na distribuição de leitos
e sua redução em locais que enfrentam grave crise sanitária11. A população pobre em situação
de rua, com camadas na informalidade (estimada em 41%, segundo o IBGE), com empregos
precários, desprotegidos e que residem nas periferias das metrópoles é desprovida das
condições para a prática das medidas sanitários de prevenção (PINHO, 2020a).
A crise sanitária mostra que quem mais sofre com a pandemia do Convid 19 são os mais
pobres, que são penalizados com as políticas de austeridade e regras fiscais rígidas (Emenda
Constitucional N. 95/2016) que cortam investimentos em políticas públicas de educação, saúde,
proteção social, saneamento básico. Além disso, tal contingente populacional expressivo está
sujeito ao desemprego, à precarização, à informalidade e à desregulamentação das relações
laborais, que foram potencializadas pela aprovação da reforma trabalhista e da terceirização.
Grande parte da população que mora em aglomerados urbanos subnormais, favelas,
loteamentos irregulares, vilas, palafitas, etc., não dispõe de recursos para a compra de álcool
em gel, precisa trabalhar para a satisfação de necessidades imediatas (alimentação), não têm
acesso à poupança e enfrenta dificuldades para a compra de itens básicos (FLEURY e PINHO,
2018; PINHO, 2020a).
Temendo o impacto explosivo da pandemia em condições de isolamento precário ou
insuficiente ou senão inexistente, até mesmo os narcotraficantes e milicianos das favelas
cariocas vêm impondo, sob forte coerção, o toque de recolher para que os moradores
respeitem a quarentena e a política de isolamento (PINHO, 2020a). A passagem da pandemia
vai reconfigurar alguns aspectos da ordem social global ao local, sendo que a tarefa do cientista
social consiste, entre outras perspectivas, tentar vislumbrar as direções possíveis e as condições
de possibilidade.
Com a paralisação das atividades econômicas, os trabalhadores, sem poupança,
demandam ação imediata do Estado para garantir condições de sobrevivência e evitar a
11

ESTADÃO. (2020). Brasil perdeu 34,5 mil leitos de internação entre 2009 e 2020, 22/03/2020.
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irrupção de um quadro de anomia, de esgarçamento da sociabilidade e convulsão social. Daí o
imperativo indispensável de uma renda mínima de R$ 600,00 por três meses, com possibilidade
de prorrogação, a ser provida imediatamente pelo Estado brasileiro, tendo em vista a gravidade
da situação humanitária. A crise iminente, além de depreciar a estrutura produtiva, provocar
quebra de empresas, a deterioração da renda e a perda de empregos, certamente terá fortes
impactos nos indicadores de desigualdades, o que torna fundamental um consenso político
nacional – aliado ao desencadeamento de uma corrente global de solidariedade - de que tal
renda mínima provisória se transforme em renda mínima universal permanente. A crise em
curso mostra o fracasso do neoliberalismo radical e salienta a revisão do modelo econômico de
primazia do capital financeiro rentista e não produtivo.
Segundo pesquisadores do IPEA, se alcançar todos os potencialmente elegíveis, o
benefício emergencial poderá atender 117,5 milhões de pessoas integrantes das 36,4 milhões
de famílias nas quais há um ou dois beneficiários diretos, o que corresponde a cerca de 55% da
população brasileira. Trata-se de um desafio inédito: gerar folhas de pagamento para um
público vasto, preparar a estrutura logística e burocrática de forma que o dinheiro alcance essa
parte da população em tempo recorde. Os dados indicam que mais de 75% do público elegível
já está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, que foi criado em 2001, mas ganhou
escopo e abrangência ao longo do tempo por ser a plataforma de informações do PBF. Graças a
esse programa social focalizado de transferência de renda condicionada, tantas vezes criticado
com argumentos preconceituosos, que foi factível construir uma infraestrutura operacional
capaz de implementar grande parte do auxílio emergencial12. Entretanto, dados divulgados em
30/04/2020, mostram que de 96,9 milhões de cadastros processados pela Dataprev, 50,5
milhões foram aprovados. Assim, 52,1% do total de pedidos já analisados e enviados à Caixa
Econômica Federal receberão o auxílio; 33,8% foram reprovados, o que corresponde a 32,77
milhões de pessoas, e 13,67 milhões (14,1%) estão classificados como inconclusivos, ou seja,
precisam de complementação nos cadastros13.
Em face do grau de insegurança, indiferença e desconfiança é urgente um novo pacto
social que seja capaz de efetivar uma sinergia solidária entre os mais diversos setores da
sociedade brasileira de modo a fortalecer as instâncias de solidariedade social (PINHO, 2020b):

12

BARTHOLO, Letícia; PAIVA, Luís H, SOUZA, Pedro H. G. F. (2020). “O desafio de implantar o auxílio emergencial para os
informais”, Valor Econômico, 03/04/2020.
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G1. (2020). Auxílio Emergencial: de 96,9 milhões de cadastros processados pela Dataprev, 50,5 milhões foram aprovados,
01/05/2020. Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/05/01/auxilio-emergencial-de-969-milhoes-decadastros-processados-pela-dataprev-505-milhoes-foram-aprovados.ghtml. Acesso em: 06/05/2020.
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governo federal, burocracia pública, governos subnacionais, empresários, banqueiros,
comunidade científica, classe artística, esportistas, intelectuais, universidades, centros de
pesquisa, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, etc.
As medidas de contingenciamento adotadas pela intervenção estatal consideram o grau
elevado de imprevisibilidade da ocorrência do contágio, mesmo que sejam ações de
complexidade visando atenuar os riscos e as incertezas decorrentes do fenômeno histórico. As
delimitações do Estado do bem-estar social mostram a sua face, ou seja, agora também no seu
reverso como delimitador em face do mal-estar social (Magalhães, 2020). O risco, incerteza,
imprevisibilidade se transmutaram em motor da contemporaneidade, com variações e
proporções diferentes que vão do pavor existencial como as tragédias e as catástrofes. As
ciências sociais acompanham a emergência do infortúnio.
2. AS CIÊNCIAS SOCIAIS E A EMERGÊNCIA DO INFORTÚNIO: A SOCIEDADE DO
CONTÁGIO
Antecedido por outros episódios de infortúnio, no ano de 2020 estamos vendo na
televisão informações diárias sobre uma nova pandemia planetária14: o Covid 19. Estamos
absortos ou atordoados e como adolescentes não conseguimos imaginar o que o destino
reserva daqui a uns anos. As medidas paliativas se reportam a termos como distanciamento,
confinamento e isolamento social. No momento, parece irracional a referência a um grupo
radical, comunista ou terrorista vinculado à sua origem e disseminação, como falado no filme
dos “12 macacos”15. Debate-se a origem chinesa dos efeitos nocivos das novas tecnologias da
14

Uma outra versão tem sido publicada em Uy.press e reproduzido por Ateliê de Humanidades e IHU online, 22-04-2020
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É o ano de 2035 e o planeta terra foi devastado por um vírus que acabou com a vida de milhões de pessoas. Os
sobreviventes se refugiaram em comunidades subterrâneas escuras e úmidas, enquanto isto na superfície os animais
selvagens vagam sem rumo. Um prisioneiro, chamado James Cole, personificado pelo ator Bruce Willis, se voluntaria para
viajar no tempo e obter uma amostra do vírus, pelo qual os cientistas poderiam criar um antídoto. Durante sua viagem, ele
conhece uma psiquiatra e uma pessoa com problemas mentais e qualidades surpreendentes e de raciocínio. O objetivo era
encontrar o exército dos “12 macacos”, um grupo radical ligado à doença mortal. Eles seriam os eventuais responsáveis pela
catástrofe. É o filme “12 macacos” (1995), dirigido por Terry Gilliam. Quando o protagonista chegou à superfície do planeta,
estava protegido com um traje apropriado para evitar qualquer suposto contágio. Tal como capacete, ele carregava em sua
cabeça uma pesada bolha de vidro que lhe fornecia oxigênio para respirar. Essa cena contrastaria com muitas outras em que
apareceria sem nenhuma proteção contra o contágio supostamente iminente. Acidentalmente, ou por exaustão
voluntária, James Cole se exporia ao vírus como se todas as informações acumuladas sobre ele tivessem passado para o
segundo plano, informações que sugeriam o comportamento de reserva e cuidado. O protagonista vivia a tensão
permanente de oscilação entre o real e o ficcional, fruto do esforço para compreender seu entorno ou o resultado de algum
efeito sofisticado da imaginação. Perdia, às vezes, a noção de tempo e espaço: quando acreditava que estava no passado,
estava em seu presente; quando julgava estar no futuro, as imagens o devolviam ao passado. A incerteza parecia se
converter no meta-relato de uma distopia que o lançou no futuro próximo de várias informações de difícil compreensão. As
suas ações pareciam sugerir que tudo o que vivia se mostra ambíguo e reversível e que, afinal, é precisamente com certas
doses de neurose que as pessoas se protegem mais efetivamente da loucura. No final desta experiência, talvez você tenha
chegado à conclusão: que o vírus poderia ter sido uma reação defensiva da espécie humana contra o risco de promiscuidade
total, do contato próximo e direto que, paradoxalmente, deixaria cada vez mais a descoberto o sintoma de um crescente
distanciamento afetivo entre as pessoas.
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comunicação (5G) e do biocapitalismo, da indiferença/individualismo, do fetichismo do
dinheiro, dos morcegos e dos infortúnios em experiências de laboratório. No caso em análise
não há voluntários neste momento, talvez alguma volta no tempo de outras catástrofes, e
alguma prospecção de futuro.
Até o momento, 6 de maio de 2020, à luz das estatísticas publicadas, 3.772.367 pessoas
foram infetadas com o Covid-19 no mundo, das quais 1.252.240 se recuperaram e 264.189
faleceram 16 . Por ocasião da construção do presente texto pelas estatísticas oficiais a
contaminação e as mortes no Brasil ainda estavam numa curva ascendente. Talvez mais
importante do que montantes oficiais é a efetiva incerteza devido à subnotificação, se
comparar estatísticas de registro de óbitos em cartórios e cemitérios. Outro fator paradoxal
reporta-se às políticas em torno das medidas do Convid 19, cujo veredicto soa como
continuação da guerra por outros meios.
A temida nova pandemia ataca sistemas imunológicos, causando eventos infecciosos,
semelhantes à gripe e gerando, em casos mais graves, dificuldades respiratórias. A forma de
seu contágio é o que parece mais preocupar17. Objetos contaminados pelo vírus, como um
pacote de arroz no supermercado por pessoas que o carregam, mesmo que não o manifestem
com gripe ou tosse, por exemplo, são situações que despertam alarme e suspeita imediatos
sobre sua eventual letalidade e o perigo global. O que parece mais importante em tudo isso são
as possibilidades do próprio contágio, aquilo que sugere o fazer contato direto com os objetos
e as pessoas. Por esse motivo, o apavoramento se dá menos pelo próprio, mas pela sua
virulência social e capacidade de circulação e proliferação. Consequentemente, a probabilidade
de contágios múltiplos e difusos causa medo e pânico.
Diferentemente da experiência vivida de compreender a ciência como capacidade de
domínio sobre todas as coisas, no ano de 2020 o Covid 19 faz parte de um problema da
interação homem-natureza ou do biocapitalismo. Existe uma implicação biotecnológica sem
perspectiva de solução imediata, tendo em vista a impossibilidade de menosprezar algo tão
minúsculo ou invisível e desprezível, no tempo de infecção torna-se como que um gigante ou
um monstro (imagem cinematográfica). Por esse motivo, ao considerá-lo um acidente, cilada,
16
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O Covid-19 é um tipo de vírus originado ou descendente de outros, um patógeno que se espalhou em velocidade alarmante,
do continente asiático para o resto do mundo. Cf Naomi Klein, capitalismo e coronavírus: “O choque é o próprio vírus” IHU
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fatalidade, conspiração ou anomalia, passa a ser compreendido por sua capacidade de
subsequente contágio em todo o sistema, a comunicação, a informação, os dados estatísticos,
as variáveis matemáticas, as decisões governamentais, a capacidade de ação de indivíduos. De
maneira paradoxal, a onda do Covid 19 também se tornou uma outra arma poderosa de
desorientação em massa, seja por aqueles que alimentam a máquina do ódio e minimizam a
possibilidade do contágio, seja nas redes sociais onde a liberdade de expressão se confunde
com incivilidade, bem como uma polarização é adversa à solidariedade e à alteridade.
O Covid 19 é transbiológico e capaz de mutações; está para além de uma
imunodeficiência do nosso corpo, da soberania do acesso ao ar18, da água, etc, da soberba
humana ou da arrogância dos impérios econômicos agora ineficientes. Assim, o mundo real se
apresenta aqui tal como uma ordem de especulação racional que tem sido objeto de ataque de
sujeitos inescrupulosos invisíveis: o vírus, o entorno viral. A chave seria evitar o contato, uma
espécie de profilaxia social; o distanciamento social não é mais entendido, como no tempo da
emergência das ciências sociais, como sintoma de anomia e sim de uma racionalidade que
supõe múltiplas consequências práticas. Em lugar da intensa e ampliada circulação de
mercadorias19 e pessoas, recomenda-se parcimônia, o cuidado com o outro.
Outra consequência em face do risco de contágio são os indivíduos forçados à nova
realidade home office, quando o lar passou a ser organizado desde a perspectiva do trabalho.
As jornadas se estendem e extrapolam o razoável pelo acúmulo de tarefas onde a exposição ou
dedicação extenuantes também pode levar ao adoecimento. Porém, igualmente existem
aqueles que foram demitidos em decorrência da crise instaurada pela pandemia.
O cuidando com as pessoas não consegue por ocasião da pandemia distribuir os
recursos disponíveis de maneira equitativa, pois há os serviços essenciais, como saúde e
segurança, além da compulsão ao consumo. Nesse sentido, o objeto parece estar sendo outro:
Covid 19 compreensível como nova virulência social, ou desperta o olhar para uma
chocante virulência classista e racista, porque não dizer uma ameaça democrática, que tem
sido contaminada como espaço de negociação.
Parece estarmos perante um fenômeno semelhante à “distância psicológica” e social ou
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O Covid 19 repõe acesso a direitos como à livre respiração, portanto direitos não quantificáveis e relativos à uma
universalidade Achillei Mbembe. O direito universal à respiração Ecodebate, 14/04/2020. Disponível
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Em uma situação de pavor ou desesperança e despreparo advindo de desastres tecnológicos ou artificiais podem ocorrer
mudanças brutais, bem como novas formas de submissão com mudança no modo da sociabilidade. Cf. KLEIN, Naomi. A
doutrina do choque: a ascensão do capitalismo de desastre. Nova Fronteira, 2008.
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mesmo tragédia da cultura, da qual Georg Simmel (1998) intuía ao descrever a vida nas
metrópoles modernas, que assume a forma extrema da hipersensibilidade e ansiedade. Pode
também assumir a forma da indiferença, da atitude de reserva e de proteção contínua, de uma
busca da autopreservação individual que acaba afetando o modo de interação na vida das
cidades e nas expressões da sociabilidade moderna (GADEA, 2007). Em 1903 este autor afirmou
que essa atitude de “reserva extrema” para com os outros não teria sua origem meramente na
indiferença social ou na simples apatia, mas em uma “débil aversão, estranheza e repulsa
mútuas” (SIMMEL, 1979, p. 20) que surgiriam em situações de contato mais próximo e direto,
como o abraço, o aperto de mão e até um olhar interpretado como fora de lugar. A vida nas
grandes cidades teve seu fundamento, segundo o autor, no aumento da vida nervosa,
emergente na mudança rápida e contínua de estímulos externos, do bombardeio contínuo dos
sentidos com novas ou mutantes impressões, produzindo o que chamou de “personalidade
neurastênica20”. O resultado foi a tentativa de criar uma distância entre as pessoas e seu
entorno social e físico, usando uma multiplicidade de justificativas. No centro estava o medo de
estabelecer contato muito próximo com os objetos, na medida em que esses podem causar
algum tipo de dor ou frustração. Para o psicanalista Christian Dunker 21 , autor do livro
“Reinvenção da intimidade: políticas do sofrimento cotidiano (Ubu Editora), a pandemia da
Covid-19 criou três perfis de comportamento vividos como ameaça: o tolo, o desesperado e
o confuso.
A sensação de se sentir oprimido pelas exterioridades da vida moderna não parou no
diagnóstico da metrópole que Simmel brilhantemente realizou. Se essa sensação pode ser
considerada característica dos desajustes sociais derivados da experiência da modernidade,
outros tipos de desajustes foram sendo apresentados durante o século XX praticamente na
mesma direção. A AIDs, por exemplo, ao servir como forte argumento para uma nova proibição
sexual e, ao mesmo tempo, para o estabelecimento de novos comportamentos nas relações
sexuais. Ou o terrorismo, com sua violência política e a dominação pela difusão do medo.
Ambos são formas igualmente virais e ameaçadoras da convivialidade, fascinantes por seu
desafio permanente no início do funcionamento essencial do sexo e da política, multiplicado
20

Refere-se ao fundamento psicológico do tipo de personalidade urbana que Simmel descreve como associada ao incremento
da vida nervosa, que surge da mudança rápida e constante dos estímulos exteriores e interiores. Estas precondições
psicológicas da personalidade nervosa moderna são criadas pela vida na metrópole, ao permitir expor às pessoas ao
constante bombardeio dos sentidos com novas e mutáveis impressões, produzindo a “personalidade neurastênica”, que no
final não consegue suportar a corrente de impressões e enfrentamentos. Como resultado se produz uma tentativa por criar
uma distância entre nós e nosso entorno físico e social.
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pela virulência das imagens transmitidas pelos meios de comunicação. Por esse motivo, tanto a
AIDs, quanto o terrorismo e esse novo Covid 19 têm um ar de familiaridade entre si. Ambos são
fenômenos irradiados a partir da invisibilidade, da imprevisibilidade, da incontrolabilidade e da
incerteza, como características da sociedade de risco (BECK, 2011).
De outro lado, a imprevisibilidade ou o fator surpresa do evento pandêmico abre uma
nova temporalidade, quase uma perspectiva messiânica, ao mesmo tempo, de repente, tudo o
que era sólido se desmancha no ar. Irrompem outras oportunidades para imaginar outras
formas-de-vida. Junto às incertezas se põe a questão das mutações possíveis do vírus na sua
circulação por diversos ambientes e díspares efeitos sobre a saúde e a sociabilidade (GADEA,
2007). A incerteza se impõe aos nossos olhos, do que há de vir, mas fundamentalmente
depende da capacidade de nos desfazer dos odres velhos que azedam a vida no planeta e
construir novas relações sociais. O contágio e a reação em cadeia que cada um supõe não são
apenas ativos no interior de cada um, isto é, no interior do sexo (de sua prática), da política e
da biologia. Todos os três giram igualmente em torno de uma figura genérica: a catástrofe.
2.1. A catástrofe como uma configuração da tecnologia social
A configuração das novas tecnologias não está imune à ocorrência de catástrofes. Estas
uma figura social pertinente ao campo das vulnerabilidades e, como tal, têm sua força
expressiva derivada dos sentidos que a produziram socialmente. Um deles, ao voltar o olhar
sobre o evento do Covid 19 é a estatística, a variável funcional que o número adquire em
escalas que pressupõem que algum fenômeno social aumenta ou diminui, bem como se o
sofrimento pudesse ser medido por números. Infectados, mortes e curados podem se constituir
em dados numéricos significativos e, obviamente, a perda de vidas causadas é lamentável.
Neste sentido, DÍAZ e outros (2020) trazem uma estimativa de mortes nas pandemias mais
letais, ao longo de cinco séculos, arrolando como catástrofes doze eventos históricos.
O assombro da morte não é somente um número, de fato. Há uma dimensão subjetiva
que a transcende, uma afetividade em jogo, sempre que o lucro não se sobrepõe à vida. No
entanto, muitos já podem fazer notar que as estatísticas substituíram o vírus real e é a partir
disso que a posição de distanciamento, confinamento e isolamento social, por exemplo, é
mantida. Assim, os infectados e as mortes adquirem significado se forem assumidos como
integrados à legibilidade das curvas dos gráficos, formas exponenciais de números e imagens
que circulam nos meios de comunicação. O Covid-19 se tornou um fato estatístico no horizonte
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de uma realidade social que não pode mais se representar. As estatísticas produzem o vírus
como uma realidade antecipada e, portanto, uma catástrofe acelerada, diariamente
contabilizada, que cumpre a função de salvaguardar o sentido do “corpo social”, da própria
sociedade, corpo-objeto final.
A irrupção do Covid-19 se traduz no ensinamento de que os fluxos biológicos, os ciclos
da natureza ou os limites do ecossistema, ao lado das incertezas devem ser levados em conta
como paradigma social (DÍAZ et al, 2020). No mais, apesar de todas as conquistas, comparece
como contundente a cegueira do “homo Sapiens”, o fausto do “homo consumens”, o
egocentrismo do “homo economicus” as confissões do “homo pragmaticus”. De outro lado, por
certo, todas estas habilidades se dobram ante este impressionante e poderoso vírus, que veio
demonstrar o quanto a vulnerabilidade não nos abandonou. Ou o quanto apesar das
capacidades tecnológicas continuamos atentando contra a própria existência.
O que parece estar em jogo é a função do social como um termo dotado de sentido.
Existem as campanhas de solidariedade, os happenings em torno da música, o êxtase coletivo
pelas redes sociais virtuais, tudo para recriar/simular o social, em um sistema transparente,
baseado numa reação em cadeia. O temido contato com o invisível afeta estruturas de fato
transversais, desde a informação e a comunicação, a governança, até o dinheiro e o trabalho.
Para a tranquilidade emocional de alguns, o social parece possível de ser representado.
Outro dos sentidos que alimentam a catástrofe é o princípio da incerteza, da
imprevisibilidade, que é acompanhado por um crescente sentimento de desconfiança,
evidenciando um paradoxo crucial do nosso tempo. Este sentimento parece um desdém ora do
regime democrático, ora das medidas recomentadas pelos cientistas, ou ainda da própria
ciência. Em uma sociedade que imaginamos sob o controle de nossos artefatos técnicos, não
sem nos enganarmos com seus persistentes problemas históricos e recentes, surgem novos
desafios ante a angústia de um inimigo invisível, deixando o corpo social sem defesas. O
terrorismo, por exemplo, havia surgido como um novo vírus que elimina a vida pela violência,
nascido do paradoxo de uma sociedade permissiva e desigual.
As novas fobias, paranoias e pânicos, por outro lado, emergem dos corpos
superprotegidos de todos os cuidados com o asseio, das mais diversas técnicas de medicina e
cirurgia, embora vulneráveis de maneira quase universal aos vírus. A dimensão paradoxal é a
condição das salas de cirurgia, como o ambiente desinfetado onde nenhum micróbio ou
bactéria pode sobreviver. No entanto, parece que é exatamente aí que nascem certas doenças
57

virais misteriosas, uma vez que proliferam assim que recebem espaço. Paradoxalmente, dos
avanços tecnológicos emergem novos riscos imprevisíveis, também da própria desinfecção,
nasce o vírus, ou do veneno da cobra se faz o antídoto. Da mesma forma, o corpo social, como
o corpo biotecnológico, perde suas defesas à medida que avançam a sofisticação de seus
dispositivos técnicos, a comunicação generalizada e o êxtase sobre a informação. As novas
tecnologias recobrem uma dimensão paradoxal, alavancam e subordinam.
A incerteza ganhou terreno proporcionalmente ao avanço dos informes via meios de
comunicação sobre o Covid 19. E nisto reside uma importante força expressiva: o temor ou o
medo não é tanto o do vírus ou do acidente, mas sim a incerteza, o que não se pode predizer e
a persuasão. O que está restando a nós todos parece ser a enorme incerteza que se encontra
no próprio centro dessa euforia global para não dizer angústia, e isso tem suas consequências
práticas. O paradoxo é que se insistimos em escapar desse estado mental com mais
informações e comunicação, agravando com isso a relação de incerteza pois se nos dá conta do
quanto não é possível saber ou insuficiência dos cânones das ciências. É um círculo vicioso do
qual é muito difícil sair; é o resultado da virulência social, à qual o Covid 19 deve ser
compreendido como integrado. Todavia, isto é algo oposto ao negacionismo como um
fenômeno político-cultural. As relações sociais e o nexo entre ciência e ideologia são
ressignificadas, bem como a sua subordinação ao mercado financeiro ou as promessas da
biotecnociência (PASCHOALOTTE, 2019)
A informação não se sustenta assim como um efetivo antídoto para a incerteza, mas sim
o que, paradoxalmente, em face do efêmero diante de nossos olhos parece fazê-la proliferar
ainda mais22. A virulência social é aquela dos meios de comunicação e das informações, que
entram em nossos repertórios diários de reflexão trazendo mais elementos para a
compreensão da realidade prática, assim como dos conflitos permanentemente em movimento
entre homem e a natureza. Assim, a partir da incerteza e da desconfiança generalizada, o vírus
também nos permite reconsiderar toda a vida social à luz da hipótese da catástrofe, da possível
morte ou do contágio. Permite uma revisão de todo o espectro de doenças, da saúde da
população e dos serviços públicos disponíveis, à luz da hipótese da desestabilização da vida
social e da própria sobrevivência. Se para os humanos é delimitado um espaço para respirar,
Pereira (2020) e Santos (2020) advertem que especialistas demonstram que também o planeta
está respirando diferente com a queda dos índices de poluição da atmosfera, pois despencaram
22

De acordo com Beck, e também Giddens, habitamos num mundo fora do controle, porém, o que há é a incerteza, associada
ao processo de modernização.
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nos países em quarentena, devido à redução das emissões de gases que atuam sobre as
mudanças climáticas.
2.2. A sociedade de contágio
Incerteza, falta de confiança, distanciamento social, êxtase da comunicação,
desencontros nas redes sociais, sociedade da informação, Estado destituído de poder,
autossufiência comprometida. Noções que, em uma segunda conclusão, certamente ocupam as
reflexões dos expectadores de que tudo isto vai passar, tanto quanto dos que espreitam as
mudanças que vão emergir no transcurso da onda. Paradoxais medidas de mitigação ante à
ameaça de pandemia: de um lado parece reforçar a individualidade na medida em que cada um
se encontra refugiado em sua habitação, de outro existem reinvenção de formas de convivência
e do sentido da vida, no horizonte do cuidado, do reconhecimento e da alteridade.
As medidas tomadas para vigilância sanitária e para restringir a mobilidade com o
pretexto de combater o risco da pandemia, de acordo com Santos (2020) paradoxalmente
podem ser mecanismos protetores, ao mesmo tempo o Estado adquire poderes excessivos que
impõem restrições às regras da democracia. Seria o contágio do vírus do autoritarismo.
O espetáculo do Covid 19 está montado como num circo, não desaparece da superfície
do planeta a catástrofe que se materializou na sobrevivência ou suborno à ética ambiental,
ainda o refúgio na autonomia do indivíduo. Incerteza, imprevisibilidade, descontrole e efêmero
sobressaem em circunstâncias onde tudo é mostrado, medido, codificado, exposto, calculado,
saturado de informações. O que nos resta é a informação fornecida pela ciência, pelos meios de
comunicação e pela tecnologia. Informações que chegam até nós na forma de estatísticas,
variáveis e crises econômicas, desarranjos sociais, invisibilidade ambiental e desemprego social.
O Covid 19 nos expôs, agora, a uma virulência social que questiona os mandamentos de
nosso próprio espírito moderno e racional. O processo de globalização nas diferentes
esferas havia se constituído sob a premissa da livre circulação de objetos e ideias, do constante
contato em espaços abertos, bem como da publicização da intimidade. A sociedade do contágio
é, diferentemente, a da interrupção do contato, do freio dos fluxos, dos medos melancólicos,
do aprofundamento da neurose da vida urbana e do triunfo do digital sobre o epidérmico. A
estatística e o vírus nos falam de mortes e contágios, e da proliferação de mais e mais
contágios. O efeito multiplicador das informações contrasta, ao mesmo tempo, com a
negatividade do social, com sua recessão em um processo irreversível.
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A sociedade de contágio à semelhança da sociedade de consumo: circulação de
informação e comunicação, ao mesmo tempo em que exercemos o direito de estar a salvo de
qualquer contato demasiadamente próximo de outros. O virtual e o digital estão em ascensão.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No caso do Brasil, a difusão do Covid 19 promoveu uma mudança de rota com relação à
primazia da política fiscal contracionista, que vigora desde 2015. Além de evidenciar o quadro
de fragilidade e debilidade do arcabouço institucional de proteção social, agravado pelo forte
ajuste fiscal, mostrou o quão desigual é a nação, já que as medidas de isolamento total e de
higienização por meio da obtenção de álcool em gel, recomendadas pelas autoridades
sanitárias, não podem ser cumpridas pelos contingentes vulneráveis.
Diante das angústias, incertezas e imprevisibilidade há que se revogar a emenda do teto
de gastos públicos, pois que inviabiliza a política fiscal anticíclica e o aumento do gasto social
público como instrumentos de combate às múltiplas crises, tendo em vista a queda da oferta e
da demanda. A pandemia vem abalando a estrutura que alicerçou o pacto social
republicano. Nesta crise multidimensional e de ampla envergadura, qual seja, sanitária,
humanitária, política, ética, social e econômica não se pode colocar as instituições sob tensão
permanente, defenestrar a democracia, desdenhar de recomendações científicas de
instituições sanitárias nacionais/internacionais. A fatura da insegurança chegou e o Brasil está
pagando o preço de extremas desigualdades nessa situação de guerra, que demanda o
fortalecimento urgente de políticas de proteção e bem-estar social para atender o contingente
populacional desempregado, informal, subutilizado, desalentado e por demais precarizado com
a aprovação da reforma trabalhista e da terceirização, ainda do desemprego estrutural e da
crise fiscal.
Em face do vácuo de governabilidade, cabe às forças democráticas encamparem lições
de Karl Polanyi de que a crise em curso nos possibilita pensar em dois movimentos prospectivos
e antitéticos. Diante da ameaça de desintegração do corpo social, o primeiro diz respeito à
revitalização dos mecanismos de intervenção estatal, de solidariedade social e ao
fortalecimento de instâncias coletivas de cooperação, capazes de reforçar a interdependência e
a coesão social, em contraposição aos valores do livre mercado, da concorrência, da
competição. O segundo movimento refere-se ao fato de que, a partir da instrumentalização das
novas tecnologias para o incremento das margens de acumulação, haverá um processo de
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reestruturação e reconfiguração global do capitalismo, com impactos sobre a a educação, as
relações de trabalho e a sociabilidade rumo à “digitalização da vida”.
A onda provocada pelo Covid 19 advém de irracionalidades da destruição da
biodiversidade, do lucro incessante, da ruína de milhões de pessoas em meio à abundância.
Este vírus assustador efetivamente não está só, não pode ser visto como o causador inusitado e
decisivo do drama e da tragédia em curso. Sim, de maneira paradoxal, podemos compreendê-lo
como um agente oportunista, no lugar certo e na hora certa, que encontrou os meios propícios
devido a sociedades imprevidentes e despreparadas que hedonistas fizeram as suas opções
preferenciais pela irresponsabilidade socioambiental. No caso brasileiro os imensos lucros dos
bancos e as indústrias dos grandes números não estavam antenados para rapidamente fabricar
respiradores para as UTIs ou as máscaras de proteção do rosto. O fenômeno curioso, paradoxal
e significativo é que mulheres da tradição do trabalho artesanal geraram máscaras com
retalhos e tecidos ou foram importadas da China.
Finalmente, a difusão do vírus como pandemia aponta que a ciência, a tecnologia, a
inovação, a pesquisa situam-se em meio à insegurança e incertezas. Talvez, mais do que isto, a
suposta capacidade de domar todas as dimensões da natureza enquadrando-a sob as regras
científicas não se demonstrou uma afirmação histórica completa. As constantes inovações,
sendo um novo vírus uma entre elas, pode reforçar o individualismo e/ou a interdependência,
tanto projetar um distanciamento das pessoas como uma apartação, quanto dos objetos
devido ao medo de contágio e como tal inverso do anseio consumerista. Exatamente, uma
manifestação paradoxal, como consequências podem produzir, pelo ato de querer acessá-lo e
não conseguir, frustração e dor, e daí, então, a reação é de distanciamento.
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COVID-19: IMPACTOS Y EFECTOS. UNA REFLEXIÓN DESDE EL INICIO DEL FIN DEL
CONFINAMIENTO1
Álvaro A. Sánchez Bravo2
El Cordero rompió el cuarto sello, y oí la voz del cuarto ser viviente, que decía:
¡Ven!. Al mirar, vi un caballo amarillo montado por un jinete que se llamaba “Muerte”.
Detrás de él galopaba el “Abismo”, ambos con poder para aniquilar la cuarta parte de la
tierra valiéndose de la espada, el hambre, la peste y los animales salvajes.
Apocalipsis 6: 7-8

Las proféticas palabras de San Juan en su Apocalipsis parecen haberse convertido en
realidad en estos tiempos de pandemia. Ni en nuestros sueños más lúgubres hubiéramos
imaginados vivir la situación que se nos presenta ante nosotros. La realidad una vez más supera
a la ficción.
El mundo vive una crisis sanitaria, humanitaria y económica sin precedentes en el último
siglo y que evoluciona continuamente ante la epidemia del Coronavirus o Covid 193.
Las sociedades están entrando, o deberían entrar, en procesos de cuarentenas más o
menos estrictas, mientras las economías se paralizan, generando una situación solo comparable
a un contexto de Guerra.
Todavía se desconoce cuál será su duración y cuál su extensión y las formas en la que
tan la anhelada recuperación llegará, pero lo que es claro y determinante es que cuanto más
rápido y contundente sean las respuestas, menores serán los efectos negativos.
Ante esta tesitura los estados deben asumir actividades de planificación que generen las
condiciones para sostener y después recuperar la sociedad y su funcionamiento democrático.
Pero para ello, es necesario articular nuevas capacidades, sinergias y recursos y políticas
públicos acordes a los apremios a los que debemos hacer frente. Y siempre conforme a las
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realidades de cada uno de los Estados, pero con el objetivo prístino e irrenunciable de
preservar la salud, como derecho humano, basamento de la preservación de la democracia y
los derechos humanos.
No obstante, lo desconocido, y al mismo tiempo, contundente de la pandemia, aunque
las noticias llegaban alarmantes desde enero, hacen que las políticas que se implementan se
basen en procesos de aciertos y error, con lo que ello supone, infelizmente, de pérdidas de
vidas humanas. Pero ello no justifica banalizar, ni muchos menos, negar la realidad de la
situación crítica apelando a populismos trasnochados, cuando no a un repugnante
negacionismo, en aras del mantenimiento de intereses económicos, políticos o estratégicos,
que deben decaer siempre ante la defensa de los derechos de los ciudadanos.
Como consecuencia de ello, en algunos estados la crisis sanitaria estás adquiriendo
tintes de crisis política, como se manifiesta en el enfrentamiento entre las autoridades locales
con los gobiernos centrales, o viceversa (Brasil, Estados Unidos) o entre los propios países que
forman parte de instituciones de integración regional (Unión Europea).
En algunos casos, la desprotección de los más pobres y desfavorecidos y las dificultades
para garantizar sus bienes y servicios básicos y su salud han producido ya episodios de
estallidos sociales (Filipinas).
Cómo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, apoyada en un amplio consenso
científico, la contención del virus mediante el aislamiento, la cuarentena y el distanciamiento
social constituyen en la hora presente la acción más importante, pero su afectación a la
actividad económica implicará también la deceleración o interrupción de la actividad
productiva, lo que llevaba implícito el aumento del desempleo, la caída del consumo, la
pobreza y agravamiento de las desigualdades. Y todo ello, en un escenario previo en que la
confianza en la globalización y el multiculturalismo económico estaban en franco retroceso, con
una evidente desconfianza en la capacidad de los mercados4 colocada aquí nota de pie de
página páginas dos y tres desposé pal
La Crisis del coronavirus acelerará algunos cambios estructurales ya iniciados en la
última década. Los orígenes, efectos e implicaciones del coronavirus alcanzan dimensión
planetario, y todavía desconocemos la mayoría. No obstante, muy sucintamente, vamos a
detenernos tengo breves consideraciones respectos a los aspectos que consideramos más
4
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relevantes en este momento y que pueden determinar nuestro próximo futuro desde el punto
de vista individual y colectivo, como seres humanos y ciudadanos.
En un primer aspecto, la emergencia ha puesto entre interrogantes cómo proteger la
democracia y el Estado de Derecho.
El respeto a la democracia y los valores en que se fundamenta constituye, el soporte de
la confianza entre los Estados y el basamento de la garantía de los derechos fundamentales de
los ciudadanos. Los derechos humanos y la democracia se refuerzan mutuamente. Si bien, los
sistemas democráticos pueden manifestarse de diferentes formas, todos ellos tienen el común
denominador de lograr el respeto de los derechos humanos, ya sean civiles y políticos o
económicos, sociales y culturales5.
Como señala Pérez Luño, como “la idea guía del Estado de Derecho, en el que los
derechos fundamentales no aparecen como concesiones, sino como el corolario de la soberanía
popular, a través de cuyo principio la ley no sólo implica un deber, sino también un derecho para
el individuo. Se cumplía así el axioma a tenor del cual el hombre sólo puede ser libreen un
Estado libre, y el Estado sólo es libre cuando se edifica sobre un conjunto de hombres libres”6.
Ante esta pandemia se justifica, o intenta justificarse, que los gobiernos se doten de
poderes extraordinarios para adoptar medidas ejecutivas, pero esos poderes deben ser
limitados en el tiempo y sometidos al estricto control de los parlamentos y los medios de
comunicación7. Falsas actitudes patrióticas, o desprecio manifiesto a la realidad de la crisis
sanitaria mundial que soportamos, no pueden ser justificativas para abandonar a los
ciudadanos a su suerte, especialmente a los más desfavorecidos. La garantía de la salud y de la
supervivencia de los ciudadanos es prioritaria y preferente, y no caben apelos a falsos y
populistas idearios. La vuelta de partidos de extrema derecha y aislacionistas es el resultado de
la pérdida de confianza en las instituciones multilaterales, de proyectos estratégicos de
integración lo que acarreará el aumento del racismo y xenofobia. El verdadero patriota es aquel
que da un paso al frente en la defensa de los derechos, no el que se esconde en su cobardía e
ineptitud ante el desafío que afronta la patria. Éstos no son patriotas, tendrán que responder,
probablemente, por genocidas. Hay que ponerse en marcha y capitanear la lucha y la
recuperación.
5
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Como señala el clásico juramento, “Sí así lo hicieren, Dios y la Patria se lo premien y si no,
El y Ella se lo demanden”
Porque, además, una vez más, las respuestas unilaterales van a servir muy poco ante
una pandemia de ámbito planetario.
A este respecto, renombrados dirigentes internacionales, expresidentes de gobierno,
exministros de asuntos exteriores e intelectuales han solicitado al G20, y elaborado una
propuesta conjunta ante el enorme desafío sanitario y económico que plantea la pandemia a
nivel global. Frente al actual programa de acciones nacionales diversas y las dificultades,
incluso en bloques homogéneos, como la Unión Europea, solicitan cohesión en las iniciativas
internacionales para superar esta tragedia:

en el apartado sanitario, se propone la

convocatoria de una conferencia de donantes para, entre otras cosas, ofrecer apoyo financiero
a los Estados con sistemas sanitarios más debilitados; en el económico, fortalecer la
capitalización del Banco Mundial y otras instituciones financieras regionales incrementando los
fondos para las agencias de la ONU que ayudan a los desfavorecidos, y condonar a los países
más pobres el pago de la deuda de este año8.
Por su parte, la Unión Europea ha aunado esfuerzos con Francia, Alemania, el Reino
Unido, Noruega y Arabia Saudí para poner en marcha una campaña mundial de donantes, la
«Respuesta mundial al coronavirus», que comenzará el 4 de mayo de 2020. La presidenta von
der Leyen invitará a los Jefes de Estado y de Gobierno, así como a otros socios de todo el
mundo, a anunciar sus compromisos con el objetivo de alcanzar una financiación inicial de
7.500 millones de euros. Los fondos contribuirán al desarrollo y despliegue de diagnósticos,
tratamientos y una vacuna eficaces, universalmente disponibles y asequibles9.
No obstante esta propuesta, se ha producido un bochornoso espectáculo protagonizado
dentro de la Unión Europea, de enfrentamiento de unos países contra otros, respecto a la
dotación de fondos para luchar contra la pandemia

y el futuro plan de reconstrucción,

denominado informalmente como Plan Marshall 2, ante la más que cierta crisis económica y
social que nos asolará, y cuyos efectos son todavía no cuantificables.
Todo comenzó por la cuestión relativa a la emisión o no de los llamados “coronabonos”;
es decir, acudir a los mercados con el respaldo de la Unión Europea. Este era el gran debate
acerca de la respuesta que debe dar Europa a la crisis económica que está por llegar tras la
8
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paralización de varias economías de la Zona Euro por el coronavirus.
Las posturas estaban muy enfrentadas, pese a que nueve países apoyaban los
coronabonos y otros cinco no lo verían mal. En total, 14 países de los que que componen la UE
estarían a favor, pero en contra están algunos de los países más relevantes: Alemania,
Finlandia, Holanda o Austria.
Esa postura de los países del norte fue poco a poco cambiando ante las presiones
internas que sufrieron los Gobiernos de Holanda y Alemania, a los que se advirtió de que si se
dejaba caer a países como Italia o España se podría producir una crisis como la de 2008, con el
riesgo de que arrastrara al norte de Europa.
En el fondo del debate aún están las declaraciones del ministro de Finanzas holandés,
Wopke Hoekstra, que propuso en la reunión del Consejo del jueves investigar a países, como
España, por no tener margen presupuestario para luchar contra el coronavirus. Esas palabras
fueron calificadas como "repugnantes" por el primer ministro luso, Antonio Costa10.
Posteriormente, tras numerosas conversaciones, y las correspondientes presiones
diplomáticas, los Veintisiete lograron este jueves aprobar por fin un paquete de emergencia de
más de medio billón de euros para luchar contra la pandemia después de que España e Italia
lograran que el acceso a esos fondos no esté condicionado a ningún programa de ajustes o
reformas, como querían los Países Bajos. Los titulares de Finanzas de la UE pactaron también
crear un fondo para la recuperación económica que deberán abordar los jefes de Estado y de
gobierno en la próxima cumbre.
El paquete pretende ser una triple red de seguridad: para gobiernos, empresas y
trabajadores. El fondo de rescate europeo (Mede) será finalmente el salvavidas para los
gobiernos que requieran de fondos en caso de un deterioro rápido de sus finanzas públicas. El
acuerdo activa hasta 240.000 millones de euros que pueden solicitar todos los países de la zona
euro. A cambio, los países que pidan esos créditos se comprometen a estar dentro de las reglas
fiscales de la UE, lo que incluye sus márgenes de flexibilidad11.
Y no debe olvidarse que, el clima de inseguridad e incertidumbre planetaria se produce
en un contexto de inestabilidad política generalizada, incluso de agitación social. La confianza
en las instituciones políticas ha caído al 50% de su nivel más bajo en décadas. Esta pérdida de
10
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confianza en la democracia será mucho más grave si los gobiernos no dan una respuesta
adecuada a la pandemia. Pero la crisis no es solo interna, sino que agudizará una crisis
geopolítica y de redistribución del poder político económico y militar de las grandes potencias.
Especial atención habrá que prestarse a la erosión de derechos fundamentales y
libertades públicas ante estas medidas de reforzamiento del poder estatal.
En lo tocante a la cohesión social la crisis, como ya se ha manifestado, tendrá más
impacto en los sectores más vulnerables: personas con problemas de salud previos, adultos
ancianos,

jóvenes desempleados, personas subdesempleadas, mujeres, trabajadores

informales y migrantes, lo que aumentará considerablemente la desigualdad en este contexto.
Debe tenerse presente como, fundamentalmente, en el ámbito laboral se producirá uu
aumento del número de desempleados y subdesempleados, e igualmente afectará a la calidad
del trabajo con la correspondiente reducción de salarios y menos medidas públicas de
protección social y especialmente a los trabajadores de los sectores informales.
El desempleo mundial según estimaciones de la OIT aumentará entre cinco 5,3 y 24,7
millones de personas a más de las ya existentes en el planeta12. Es la segunda previsión que
hace el organismo internacional que avisa que el impacto mayor será en la zona de Asia
Pacífico. En Europa se perderán 12 millones de empleos a tiempo completo. Es algo más de la
mitad de todos los ocupados que hay en España.
“Los trabajadores y las empresas se enfrentan a una catástrofe, tanto en las economías
desarrolladas como en las que están en desarrollo”, ha declarado el director general de la
OIT, Guy Ryder, a través de un comunicado. “Tenemos que actuar con rapidez, decisión y
coordinación. Las medidas correctas y urgentes podrían marcar la diferencia entre la
supervivencia y el colapso”. Según el organismo internacional, los efectos se dejarán sentir
tanto en las economías desarrolladas como en las en desarrollo. La OIT ha avisado que los
efectos de la Covid-19 sobre el mercado laboral superarán a los perjuicios sufridos durante la
crisis financiera de 2008-2009. Los sectores más expuestos de padecer con mayor intensidad el
ajuste son los de hostelería y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las
actividades empresariales y administrativas.13.
Por grupos más afectados, los jóvenes y las mujeres serán los principales.
12
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Los primeros porque ya son la categoría en la que el desempleo y subempleo es más
alto, mientras que las mujeres están sobrerrepresentadas en el sector de servicios, que es uno
de los que más sufre por las medidas de confinamiento dictadas en varios países y la
incertidumbre general creada por la pandemia.
Las mujeres representan el 58,6 % de trabajadores en actividades de servicios en el
mundo, frente a un 45,4 % de hombres. A esto se suma que en diversos países que han
decretado medidas de confinamiento y cierre de escuelas, las mujeres son las que perderán
más ingresos al ser las que suelen quedarse en casa cuidado a los niños u otras personas
dependientes.
Para reducir este impacto, la OIT ofrece ejemplos de medidas que se pueden tomar,
entre las que cita los esquemas que permiten compensar a los trabajadores por las horas no
trabajadas (en caso de que sus actividades no puedan realizarse mediante teletrabajo).
Asimismo, menciona disposiciones que prohíben dar por terminado el contrato de un
trabajador inmigrante si está enfermo o en aislamiento, como el que China aplicó; o programas
de bonos o dinero en efectivo para ayudar a las familias más pobres afectadas y estimular la
demanda14.
Especial importancia, como decíamos, habrá que prestar a los trabajadores en el sector
informal, trabajo no declarado, que viven al día, sobre todo en contextos urbanos donde se han
quedado sin fuente de ingresos. Hay que reducir la transmisión del coronavirus con prevención
y control de la infección, pero es necesario apoyar a estas personas para que puedan cubrir sus
necesidades básicas inmediatas como alimentación y alquiler. De lo contrario la gente se va a
echar a la calle de un día para otro.
En los ámbitos rurales, si bien la dependencia respecto a la producción de alimentos
está más diluida sin embargo el cierre de carreteras y accesos y el confinamiento impide el
acceso a los mercados de los productores colocándolos en una situación de pobreza o
agravamiento de la misma15.
Conforme la OIT, entre los más vulnerables en el mercado laboral, casi 1600 millones de
trabajadores de la economía informal se ven muy afectados por las medidas de confinamiento
y/o por trabajar en los sectores más afectados.

14
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Se estima que el primer mes de la crisis dio lugar a una disminución del 60 por ciento de
los ingresos de los trabajadores informales a nivel mundial. Por región, la disminución prevista
es mayor en África y América Latina, del 81 por ciento. En lo que se refiere a los grupos de
ingresos, es del 82 por ciento en los países de ingresos más bajos y de ingresos medios-bajos,
del 28 por ciento en los países de ingresos medios-altos y del 76 por ciento en los países de
ingresos altos.
Además, la tasa de pobreza relativa, definida como la proporción de trabajadores cuyos
ingresos mensuales son inferiores al 50 % de la mediana de los ingresos de la población,
debería aumentar de al menos 34 puntos porcentuales para los trabajadores informales en el
mundo, de 21 puntos porcentuales en los países de ingresos medios-altos y de 56 puntos
porcentuales en las economías de ingresos medios-bajos. La OIT insta por la adopción de
respuestas políticas urgentes y significativas para proteger tanto a las empresas, en particular
las más pequeñas, como a los trabajadores, sobre todo aquellos que operan en la economía
informal16.
Especial atención habrá de prestarse a las posibles muerte y contagios entre las
poblaciones indígenas que se ven sometidas a un triple riesgo: por un lado una posible
vulnerabilidad física frente al contagio; por otro la exposición frente a la llegada de los médicos
externos a sus aldeas y; en último lugar, el aislamiento de muchos de ellos que viven en áreas
muy apartadas de los centros urbanos dónde están los hospitales17.
Por otro lado, las cuarentenas forzadas aumentarán la virtualización de las relaciones
sociales y económicas. El teletrabajo prevalecerá y la digitalización avanzará aún más rápido.
Es cierto que las medidas para detener el coronavirus han acelerado el ritmo al que el
trabajo y educación pasan al ámbito digital. Las tecnologías digitales han disminuido el impacto
de la pandemia en algunas profesiones y en la educación; al tiempo que han permitido sostener
comunicaciones personales y actividades de ocio en el hogar en estos momentos de
confinamiento.
Ahora bien es obvio, y se ha constatado el aumento de las desigualdades entre los que
tienen acceso o no a sistemas de banda ancha o de alta velocidad en las comunicaciones
electrónicas.
En lo tocante a la educación en numerosos Estados se ha apostado por la no
16

Observatorio de la OIT: El COVID-19 y el mundo del trabajo, cit.

17

Luna Gámez, El coronavirus pisa los talones a los pueblos originarios, El País Planeta Futuro, 15 de abril de 2020.

71

paralización de las actividades académicas y formativas, sustituyendo las actividades
presenciales por educación online. En otros será manifiestamente imposible desarrollar estas
políticas por la falta de infraestructuras tecnológicas digitales necesarias, además de una
brecha en el acceso a los ordenadores e Internet en muchos hogares, así como de grandes
diferencias entre los ámbitos rurales y urbanos
Pero el acceso a la educación no supone sólo el acceso a un conjunto de conocimientos.
La educación supone una herramienta poderosa de inserción e igualación social, y garante de
una mejora de la calidad de vida futura de muchos niños y jóvenes.
Es por ello que la interrupción de las actividades presenciales en centros educativos
tendrá efectos significativos en el aprendizaje, especialmente entre los más vulnerables que,
como venimos señalando, no tienen siempre fácil acceso; cuando no ningún acceso, a los
sistemas electrónicos. Pero es que los centros educativos proporcionan, además, en numerosos
casos seguridad alimentaria y cuidados a los niños lo que permite conciliar la vida laboral y
familiar de millones de familias que así puede garantizar su sustento y educación de aquéllos18.
En la actualidad, la constante y acelerada evolución de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones (TIC) está generando importantes transformaciones en los procesos de
trabajo y en la gestión de los recursos humanos. En una economía globalizada, en la que cada
día ganan más peso los empleos ligados a la generación, almacenamiento y procesamiento de
la información y el conocimiento, las empresas se encuentran ante el reto de desarrollar nuevas
formas de organización del trabajo que aumenten su productividad y mejoren la calidad de vida
y de trabajo de sus empleados, potenciando así su competitividad.
En este contexto, se ha constatado que el teletrabajo constituye una medida de
flexibilidad organizativa que genera incrementos en la productividad, facilita la conciliación de
la vida laboral y personal, favorece la inclusión de colectivos en riesgo de exclusión del mercado
de trabajo, contribuye a la cohesión territorial creando oportunidades de empleo en zonas
rurales o deprimidas económicamente, y, al reducir los desplazamientos hacia el lugar de
trabajo, beneficia al desarrollo sostenible19.
En los ámbitos laborales el nuevo mantra es teletrabajo. Pero de la misma forma que en
la educación no todos tendrán acceso a las herramientas tecnológicas para teletrabajar, ni
todos los trabajos pueden ser realizados telemáticamente. Incluso algunos ya se adhieren
18
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entusiásticamente a esta forma de cumplir las prestaciones laborales, como panacea para el
“nuevo mundo futuro”.
Porque los planteamientos teóricos sobre las bonanzas del teletrabajo parecen no
cumplirse en esta situación de crisis. Así, en el caso español, tan solo el 7,9% de las personas
ocupadas trabajó en remoto, al menos ocasionalmente, durante el cuarto trimestre de 2019, lo
que equivale a 1,5 millones de empleados.
Pero las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus
cambiaron la situación subitamente. Sin casi tiempo para reaccionar, miles de compañías
desplegaron lo necesario para seguir funcionando en remoto y sus trabajadores se
familiarizaron con todo tipo de plataformas de comunicación y colaboración.
Para hacernos una idea, entre el 14 y el 21 de marzo, el número de descargas en el
mundo de aplicaciones empresariales para iOS y Android llegó a los 62 millones, cifra que
supone el máximo histórico semanal en esta categoría y un crecimiento del 90% con respecto a
la media semanal de 201920.
Pero las experiencias del teletrabajo han sido dispares. En los actividades en que ya
había una cierta implementación, puede haberse producido transiciones sin grandes problemas
e, incluso, incremento de productividad. Pero, en otros casos ha sido negativo, por las prisas,
Así en España sólo podrían llegar a trabajar en remoto unos 4,4 millones de personas, es
decir, el 22,3% del total de la población ocupada. El resto de profesionales desempeña
actividades cuya naturaleza no posibilita esta opción porque requiere una atención
presencial21.
Además la generalización del teletrabajo puede cuestionar seriamente la dimensión
social y colectiva del trabajo. Los trabajadores, aislados del entorno social del trabajo, pueden
convertirse en mera productividad, alineados en el resto de sus actividades.
La generalización de esta modalidad de trabajo, puede también cuestionar el ejercicio de
los derechos individuales y colectivos reconocidos a los trabajadores, como los derechos de
negociación y conflicto colectivo; así como la actividad de defensa y representación de los entes
sindicales.
En lo relativo a la salud, se manifiestan fuertes tensiones por la escasez de mano de
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obra cualificada y de suministros médicos, así como por el aumento de los costos derivados de
la atención especializada que requiere la pandemia. Todo ello, en un contexto de sistemas de
salud, en muchos casos, débiles y fragmentados que no garantiza el acceso universal necesario
para hacer frente a una pandemia.
Las instalaciones son insuficientes para el nivel de demanda existente y dependen en
gran parte de equipamientos e insumos, como se ha manifestado actualmente en otra guerra
planetaria que se libra en que numerosos países y entre bloques de ricos y pobres respecto al
suministro de material sanitario22.
Este problema es crítico pues ya el once de marzo, veinticuatro países habían restringido
las exportaciones de equipos médicos, medicamentos o sus ingredientes.
Igualmente, hay grandes brechas en el acceso a los sistemas de salud; sistemas que en
numerosas partes del mundo ya estaban sobrecargados, como consecuencia de otras
epidemias como malaria, dengue o ébola.
Demográficamente, la estructura será diferente dependiendo de las regiones del
planeta. Los países y regiones con una población más sesgada hacia adultos mayores sufrirán
un impacto mayor, como los países desarrollados, lo que implicará una presión aún mayor
sobre los sistemas de salud. Todo ello nos conduce al riesgo de un maltusianismo social23.
Desde el punto de vista de las recomendaciones sanitarias, no debe olvidarse también
que, como señalamos anteriormente, el coronavirus pueda hacer estragos en los barrios más
pobres, con ausencia de centros sanitarios, donde algo tan simple como lavarse las manos es un
lujo para la mayoría.
Es difícil dimensionar la amenaza de este enemigo invisible cuando estás más
preocupado por no morir de hambre. Sin la posibilidad de cumplir con los requisitos de la
distancia social o de higiene personal, el riesgo de propagación del virus es enorme. Pero,
infelizmente, la distancia social es un lujo que solo se pueden permitir las clases medias o altas.
El dato es asustador: un 40% de la humanidad no tiene acceso al simple hecho de lavarse las
manos; es decir, 3000 millones de personas24.
Por ello es necesario en materia sanitaria una colaboración , global, planetaria que tenga
en el foco primero los más necesitados y los menos evolucionados, respecto a su sistemas de
22
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salud.
Como ha señalado la OMS, “hemos decidido poner en marcha un proyecto de
colaboración sin precedentes, de carácter mundial y por un periodo de tiempo limitado, cuyo
objetivo es acelerar en todo el mundo el desarrollo y la producción de nuevas tecnologías
sanitarias esenciales para hacer frente a la COVID-19, así como el acceso equitativo a las
mismas.
Sabemos que mientras haya alguien en riesgo por causa de este virus, el mundo entero
está en riesgo: hay que proteger a todas las personas del planeta de esta enfermedad.
Compartimos la idea de que, además de medidas de salud pública basadas en pruebas,
se necesitan medios de diagnóstico, tratamientos y vacunas innovadoras para hacer frente a la
COVID-19, en tiempo récord y a una escala y con unos niveles de acceso sin precedentes, si
queremos salvar millones de vidas e incontables billones de dólares, y devolver al mundo a una
situación de «normalidad».
Entendemos que el desarrollo y despliegue de productos innovadores es esencial, pero
que no será suficiente. Debemos acelerar de manera simultánea y urgente el fortalecimiento de
sistemas y capacidades sostenibles en la esfera de la salud que faciliten la entrega de las nuevas
herramientas contra la COVID-19 a quienes las necesitan y que mitiguen las repercusiones
indirectas sobre otras enfermedades.
Recordamos las enseñanzas del pasado, que han demostrado que incluso cuando el
mundo dispone de herramientas eficaces, a menudo solo algunas personas están protegidas
por ellas, mientras que otras no. Esta inequidad es inaceptable: todas las herramientas para
hacer frente a la COVID-19 deben estar a disposición de todos. En la lucha contra la COVID-19
nadie debe quedar atrás”25.
Desde el punto de vista ambiental, la crisis global del Covid-19 salpica todos los rincones.
Parecen concentrarse toda la actividad y reflexión sobre esta pandemia, pero cuestiones como
el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad siguen y seguirán presentes
y conectados con la situación que vivimos.
Se ha comprobado en China y en el resto del planeta como la reclusión y minimización
de actividades comerciales y transporte han supuesto una considerable disminución de la
25

Acelerador del acceso a las herramientas contra la Covid-19.

https://www.who.int/es/news-room/detail/24-04-2020-commitment-and-call-to-action-global-collaboration-to-acceleratenew-covid-19-health-technologies

75

emisión de gases de efectos invernadero. La contaminación atmosférica en las ciudades ha
disminuido sustancialmente, lo que contribuye a la salud de los ciudadanos de las ciudades,
que en algunos casos como en España alcanza la cifra de 100.000 muertes prematuras por
año, como consecuencia de la polución26.
Pero, cuando esto pase, los problemas seguirán estando presente por lo que
debe considerarse un escenario post pandemia en estas materias.
Alrededor del 60 por ciento de todas las enfermedades infecciosas en humanos son
zoonóticas, al igual que el 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes, en
otras palabras, nos llegan a través de animales.
Como ha señalado el PNUMA, “Si bien el origen del brote y su vía de transmisión aún no
se han descubierto, aquí hay seis puntos importantes que vale la pena conocer:
1. La interacción de los humanos o el ganado con la vida silvestre los expone al riesgo de
propagación de patógenos potenciales. Para muchas zoonosis, el ganado sirve como un
puente epidemiológico entre la vida silvestre y las infecciones humanas.
2. Los impulsores de la aparición de enfermedades zoonóticas son los cambios en el medio
ambiente, generalmente el resultado de actividades humanas, que van desde cambios
en el uso del suelo hasta cambios climáticos; cambios en animales o huéspedes
humanos; y cambios en los patógenos, que siempre evolucionan para explotar nuevos
hosts.
3. Por ejemplo, los virus asociados con los murciélagos surgieron debido a la pérdida del
hábitat del murciélago debido a la deforestación y la expansión agrícola. Los
murciélagos juegan un papel importante en los ecosistemas al ser polinizadores
nocturnos y comer insectos.
4. La integridad del ecosistema subraya la salud y el desarrollo humanos. Los cambios
ambientales inducidos por el ser humano modifican la estructura de la población de vida
silvestre y reducen la biodiversidad, lo que resulta en nuevas condiciones ambientales
que favorecen a los huéspedes, vectores y / o patógenos particulares.
5. La integridad del ecosistema puede ayudar a regular las enfermedades al apoyar una
diversidad de especies para que sea más difícil que un patógeno se extienda, amplifique
o domine.
26
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6. Es imposible predecir de dónde vendrá el próximo brote o cuándo será. La evidencia
creciente sugiere que los brotes o enfermedades epidémicas pueden volverse más
frecuentes a medida que el clima continúa cambiando”27.
Es evidente la conexión entre la destrucción de nuestros ecosistemas naturales y sus
impactos sobre las sociedades, y como aquélla no es debidamente justipreciada.
Ante esta situación de riesgo cierto y futuro, debemos reflexionar sobre las medidas a
adoptar para salvaguardar nuestra naturaleza, y a nosotros mismos como seres biológicos.
Como ha señalado Cepal, en primer lugar habrá que considerar los problemas
ambientales del denominado efecto rebote; si la salida del confinamiento no es escalada se
pueden producir picos en el consumo de bienes y servicios que provocarán un aumento de
emisiones de gases de efecto invernadero y compuestos contaminantes dado que nuestro
sistema económico todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles.
En segundo lugar, debe ampliarse la concienciación y educación ambiental ante esta
situación de crisis planetaria; puede y, así esperamos que pase, haber creado una conciencia
nueva sobre lo colectivo y nuestra corresponsabilidad ante los muchos desafíos que están por
llegar para nuestras sociedades en las próximas décadas. Debemos concienciarnos de que los
daños infligidos a la naturaleza pueden provocar en el futuro la aparición de nuevas
enfermedades. Podemos perder la capacidad de resistir ante el embate de situaciones
climáticas extremas. Perderemos, en definitiva, nuestra resiliencia como sociedad.
En tercer lugar necesitamos de un cambio de sistema. Deberemos redefinir la forma en
la que trabajamos y en la que nos relacionamos. Lo considerado hasta ahora como normal y
habitual debe ser repensado, dado que números actos cotidianos, individuales y sociales,
privados o colectivos, tienen un fuerte impacto sobre la naturaleza, sin ser generalmente
consciente de ello.
En cuarto lugar, deberá producirse un reforzamiento de la investigación. Las crisis
económica que nos afectará no debe repercutir profundamente en la inversión en educación y
en I+D+i. Si no somos capaces, como sociedad, de evitar que esto suceda corremos el riesgo de
que nuestros futuros problemas aumenten de forma desorbitada28.
Estas realidades son los nuevos retos a los que debemos enfrentarnos, tras ser evidentes
27

Six nature facts related to coronaviruses. UN environment programme.

https://www.unenvironment.org/news-and-stories/story/six-nature-facts-related-coronaviruses
28

Ibídem.
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los notables desequilibrios estructurales que tienen nuestros modelos económicos, sociales y
culturales.
Durante siglos hemos jugada a ser dioses, a pensar que el aumento de nuestros
capacidades intelectuales y cognitivas, apoyadas por

un imponente aparato científico y

tecnológico nos habían convertidos en seres indestructibles. Confiábamos que el cotidiano
avance de la ciencia nos proporcionara nuevas soluciones, bálsamos y remedios frente a todo
lo que estuviera por llegar. Cada generación , y sobre todo la nuestra, nos considerábamos los
elegidos, con derecho a usar, y a abusar, en aras de un ridículo y absurdo modelo de vida,
vinculado a periodos tan cortos de existencia como es la humana frente a la naturaleza y el
universo.
Y ahora, un elemento, minúsculo, pero participe al igual que nosotros de eso que se
llama vida, nos ha dejado en shock, ha matado ya millones de personas y se extiende, salvo
excepciones, por todo el planeta habitado.
Y es la primera lección a aprender, somos seres biológicos sometidos a leyes naturales,
muchas

de las cuales aún desconocemos, y por tanto ese carácter que nos ha hecho

“inteligentes”, también puede acabar con nosotros, eliminarnos como especies.
Nadie puede afirmar que no soportaremos en el futuro futuras pandemias, incluso más
terribles, y esperemos no tener que lamentarnos de que la solución estuviera en algún recurso
planetario que hayamos destruido sin siquiera haberlo considerado, o sin saber, siquiera, de su
existencia.
Esta terrible crisis que soportamos en una es también la manifestación de la prepotencia
y la soberbia individual y colectiva. Nos creíamos más ricos y poderosos de lo que éramos,
pensábamos más en aparentar que en ser, sin ser conscientes de nuestra fragilidad y de la
propia fragilidad de nuestro modelo cultural (eurocentrismo) y económico (capitalismo,
embebido en la soberbia del mercado).
Y el sistema se ha derrumbado y ahora quienes pagan son los seres humanos. Se van a
perder millones de vidas, medios económicos, empleos y derechos sociales que ha costado
décadas conquistar.
Pero cuidado, porque esta crisis es una llamada de atención a los que creen que
aislándose en su pequeño mundo personal o en sus límites geográficos, olvidando sus
injusticias internas, su ausencia casi absoluta de políticas públicas y de integración social, su
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falta de respeto por los derechos humanos de ingentes partes de su población, se van a salvar
pues son los elegidos, los “mesias”.
Si queremos superar esta crisis planetaria deberemos cambiar el paradigma.
De esta vez no valen con buenos deseos, sobre todo ahora que nos invade una ola de
solidaridad, y ayuda mutua. Lo importante es que está experiencia no se olvide, que no pase y
quede en los anaqueles de la historia como lago del pasado que se superó. Sus efectos van a
durar probablemente décadas.
Nuestra tradicional apelación al Estado como garante de nuestros derechos, no debe
ocultar nuestro compromiso individual y colectivo. Debemos esforzarnos por cambiar,
adaptarnos a las nueva vida que está por llegar, y que supone, y supondrá, renuncias y
sacrificios a los que no estamos acostumbrados. Lo que está en juego es nada menos que la
propia vida.
Es complicado, pero la utopía debe mantenerse, y ser un estímulo para otro mundo
diferente. Pero esta crisis puede ser también una oportunidad para modificar errores, repensar
nuestro camino y nuestro futuro y tomar conciencia de nuestra dependencia de la Naturaleza y
nuestra relación con ella.
De repetirse la crisis planetaria, el apocalipsis puede manifestarse en toda su
contundencia, y no habrá más historia que contar.
Como señala Marx, “"La historia ocurre dos veces: la primera vez como una gran
tragedia y la segunda como una miserable farsa”.
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QUANDO A UNIÃO (EUROPEIA) TORNOU-SE PLENA

Carla Della Bona1
Liton Lanes Pilau Sobrinho2

INTRODUÇÃO
O ano de 2020 ficará marcado na memória e na história por ter sido o ano em que a
Terra parou, uma vez que, todos os países do globo, por certo período de tempo tiveram fechar
as portas – interna e externamente – a fim auxiliar seus cidadãos a enfrentar uma guerra
invisível contra a pandemia3 do Covid-19.
Tal paradigma acertou em cheio os países-membros da União Europeia, os quais já
vinham com disputas dolorosos internamente, vide a questão do Brexit4 efetivado em janeiro
de 2020, e que pioraram com a presença de um inimigo não visível, mas capaz de ser mais letal
do que tudo e todos do que qualquer outra disputa no seio da União. Neste sentido, a União
Europeia, ante a calamidade pandêmica do Covid-19, foi chamada a tomar decisões
importantes na superação de vaidades e contrariedades, para o fim comum da solidariedade,
cooperação e integração, preceitos basilares e que nortearam os precursores deste ente
supranacional5.
Assim, a Covid-19 poderá ser a responsável por tornar a União Europeia
verdadeiramente uma União, com capacidade de enfretamento de crise, utilizando-se para
tanto, da força comum, ajuda e cooperação entre países-membros para a superação deste
1
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2

Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, com pós-doutoramento em Direito na Universidade de Sevilha,
Espanha. E-mail: liton@upf.br/liton@univali.br

3

O sentido literal da pandemia do coronavírus é o medo caótico generalizado e a morte sem fronteiras causados por um
inimigo invisível. Mas o que ela exprime está muito além disso. Eis alguns dos sentidos que nela se exprimem. O invisível
todo-poderoso tanto pode ser o infinitamente grande (o deus das religiões do livro) como o infinitamente pequeno (o vírus).
(SOUSA SANTOS, pág. 10)

4

Desde 29 de março de 2017, a Inglaterra ativou o artigo 50 do Tratado de Lisboa, abrindo as negociações para a retirada do
País da União Europeia dentro de um período de 2 anos, o chamado Brexit, tal situação consumou em 30 de janeiro de 2020,
quando a Inglaterra deixou de fazer parte da União Europeia.
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O significado do termo supranacional expressa um poder de mando superior aos Estados, resultado da transferência de
soberania operada pelas unidades estatais em benefício da organização comunitária, permitindo-lhe a orientação e a
regulação de certas matérias, sempre tendo em vista os anseios integracionistas. Do ponto de vista etimológico, alguns
preferem a denominação sobre-estatal ou supra-estatal, vez que traz imanente uma conceituação mais precisa do próprio
fenômeno. (Joana Stelzer, União Europeia e Supranacionalidade, pág. 75)
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momento sui generis pelo que passa o mundo como um todo.
Este capítulo, trará um breve esboço sobre o histórico de formação da União Europeia,
bem como as opções que os países-membros podem dispor para superar momentos como o
vivenciado atualmente. Não tentará, por óbvio, esgotar o assunto, mas tentará talvez, trazer
esperança de que as crises tidas e mantidas em um passado nem tão distante assim, sejam
plenamente superadas pelos verdadeiros princípios fundadores da União Europeia, os quais
sempre deveriam ter norteado toda e qualquer decisão tomada no seio da mesma.
Portanto, uma harmonização de soluções é o que deve reger, a partir de agora, as
decisões que serão tomadas pelos líderes europeus para garantir que a solidariedade urgente e
necessária à retirada da União Europeia da crise supere as desavenças entre o norte e sul
Europeus.
1. A FORMAÇÃO DE UMA UNIÃO (EUROPEIA)
Os países europeus produtores de carvão e de aço, Alemanha, França, Itália, Bélgica,
Luxemburgo e Holanda, nos idos dos anos 50, quando criaram a CECA6 (Comunidade Econômica
do Carvão e do Aço), com a finalidade de reconstruir a Europa devastada pela Segunda Guerra
Mundial e manter, a grosso modo, num patamar razoável o preço de seus produtos;
entretanto, nunca imaginariam que a criação de um bloco econômico pudesse ser o embrião da
união de um conjunto de Estados com uma finalidade comum – cooperação, integração7 e
solidariedade.
Após quase 70 anos de criação, tratados e discussões, a União Europeia que há muito é
uma realidade e modelo de entidade supranacional, conseguiu reunir países de diferentes
culturas, realidades sociais e direitos ditos antagônicos. Porém, mantém uma luta constante

6

O mentor deste tipo novo de organismo foi Jean Monet, que inspirou as declarações de Robert Schumam, de 9 de maio de
1950, propondo a criação de um mercado comum do carvão e do aço, regulado por normas de caráter supranacional,
revolucionando, assim, as relações tradicionais travadas até então pelos Estados. É importante referir que a razão primeira
da criação da CECA deveu-se à preocupação de Monet, surgida após a Segunda Guerra Mundial, de realizar a integração em
setores específicos, como o carvão e o aço, para depois passar para a integração de caráter econômica. (Jânia M. Lopes
Saldanha, Cooperação Jurisdicional, pág. 19)

7

As ideias de Jean Monnet e Robert Schuman para a Europa eram anteriores à criação da CECA. A intenção de Schuman e
Monnet era conseguir implantar, progressivamente, laços reais de união entre os Estados europeus, primeiro pelo
estabelecimento da cooperação e, depois, pela integração. Tais ideias suscitaram uma certa desconfiança por parte dos
Estados Europeus, haja visto que os mesmos não estavam preparados para aceitar a transferência de soberania, ferindo, até
mesmo, sentimentos nacionais latentes que provinham da Segunda Grande Guerra. A Declaração de Schuman representa a
pedra fundamental do complexo edifício da unificação europeia, constituindo-se um documento essencial para a perfeita
compreensão do espírito que fez nascer o fenômeno comunitário. A referida Declaração visava três objetivos: uma
organização de siderurgia europeia e de um conjunto formado por indústrias de base, uma regulamentação geral das
relações franco-alemãs e o relançamento da unificação europeia sobre novas estruturas. (Joana Stelzer. União Europeia e
Supranacionalidade, pág. 32/33)
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entre os países consolidados e fisicamente mais conservadores do Norte em detrimento dos
países chamados do Sul, endividados e, hoje, mais atingidos pela pandemia do Covid-19.
Mas, abstraindo esta questão em específico, faz-se necessário um olhar mais atento
para a origem e formação da União Europeia, para aquilo que os precursores deste organismo
supraestatal tinham em mente quando da sua constituição. Isto porque, a Europa Ocidental,
desde a década de 1950, conduz um processo de integração econômica complexo8. O tratado
mais importante do período 1950-65 para a formação deste cenário internacional, embrião da
atual União Europeia, foi o Tratado de Roma de 25 de março de 1957.
O processo evolutivo da construção europeia somente foi aprimorado após a adoção de
mecanismos jurídicos e a introdução de normas relativas à união econômica e monetária, o que
deu origem ao Tratado da União Europeia, TUE, assinado em Maastrich, em 7 de fevereiro de
19929. O texto deste tratado foi ratificado pelos Estados-membros após muitos deles terem
modificado as Constituições nacionais, a fim de garantir a adequação destas ao ordenamento
comunitário, distinto e superior às ordens jurídicas internas10. (SALDANHA, pág. 20-21.)
Neste interim entre o ano de 1992 ao ano de 2007, outros tratados foram celebrados no
seio da União Europeia, mas, o Tratado de Lisboa11 iniciado no ano de 2007 e que entrou em
vigor no ano de 2009, com certeza foi o mais relevante deles todos. O Tratado de Lisboa12 é
considerado o mais polêmico dos Tratados celebrados pelos países membros que compõem a
União Europeia, pois ele pretendeu reformar ou alterar determinadas características
legislativas do bloco. Neste ponto, a União Europeia, em razão da crise pela qual o mundo
passava no período, começa a preocupar-se em deixar mais flexível as regras europeias,
facilitando uma melhor compreensão delas por partes dos atores nacionais, europeus e

8

Há integração entre diferentes Estados quando, de forma duradoura, são adotadas políticas econômicas comuns, mormente
comerciais, com o objetivo de diminuir os entraves ao intercâmbio intrazona e diferenciá-lo dos vínculos estabelecidos com os
Estados que se situam extrazona. (SEITENFUS, Ricardo. Relações Internacionais. pág.194)

9

O processo de transformação da Comunidade Econômica Europeia em União Europeia foi baseado, essencialmente, na cessão
de competências – ou Soberania – pertencentes aos Estados-membros para a Comunidade e para a União Europeia. E isso
com uma importante particularidade: não se trata de competências enumeradas taxativamente, mas de competências que
se definem de forma indireta. (CRUZ, Paulo Márcio. Soberania e superação do Estado Constitucional moderno, pág. 9)

10

Na década de 90, mais especificamente, em 1997, foi celebrado em Amsterdã, um novo tratado, o qual visava responder a
um novo desafio para a União Europeia, qual seja, o alargamento da União em direção aos países do Leste Europeu. Em
virtude deste fato, o Tratado de Amsterdã trouxe diversas alterações nos procedimentos decisórios da Comunidade
Europeia. (SEITENFUS, Ricardo; VENTURA, Deisy. Introdução ao Direito Internacional Público, pág. 187)

11

O documento de Lisboa é um tratado reformador, modificador dos tratados constitutivos da União Europeia. Os documentos
modificados são: o Tratado Institutivo da Comunidade Europeia (CE), de 1957; o Tratado Institutivo da Comunidade Europeia
de Energia Atômica (Euratom ou CEEA), de 1957; e o Tratado da União Europeia ou de Maastricht, de 1992. (MACHADO,
Diego Pereira. Direito da União Europeia. São Paulo: Editora Saraiva, 2013. pág.85)
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O Tratado de Lisboa é de importância ímpar porque almeja aperfeiçoar a integração entre os países europeus e tem por fim
dar mais eficiência às suas instituições, adaptando-as aos atuais membros e aos que ainda ingressarão. (MACHADO, Diego
Pereira. Direito da União Europeia, pág. 86)
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transnacionais.
Desse modo, a partir de então, percebe-se que o sistema de organização das instituições
comunitárias que sempre ocupou um lugar de destaque entre os objetivos da União Europeia,
materializa-se através de um conjunto complexo de nova roupagem às instituições 13 e
procedimentos já existentes, bem como em relação as novas, cujo fundamento político e social
transcende os âmbitos internos e aos interesses individualizados dos Estados-membros.
(OLIVEIRA, pág.128.)
E, em razão da tentativa de modernizar e melhorar a estrutura e dinâmica da União
Europeia, a estrutura14 da União Europeia após o Tratado de Lisboa extingue aquilo que os
europeus chamam de “triângulo institucional” – o Parlamento, o Conselho e a Comissão,
tornando-a una15; além disto, o Tratado de Lisboa cria a figura do Presidente do Conselho
Europeu e um Alto Representante da União para os Negócios Estrangeiros e a Política de
Segurança.
Entretanto, apesar de todas as reformas trazidas pelo Tratado de Lisboa, não se deve
esquecer o papel de impulsão e de arbítrio desempenhado pelo Conselho europeu16. De fato,
foi nas reuniões dos Chefes de Estado e de Governo, organizadas no quadro desse Conselho,
que várias iniciativas foram tomadas a fim de fazer progredir a construção europeia. O modelo
político da União Europeia, corolário de sua gênese calcada ora sobre a cooperação política de
origem confederal, ora sobre a integração econômica de inspiração federal 17, torna-se, dessa
13

Neste prisma, a Comissão Europeia representa o interesse próprio da União; o Conselho, o interesse dos Estados-Membros; o
Parlamento Europeu, o interesse dos povos desses Estados; o Tribunal de Justiça, o princípio do Estado de Direito e o Tribunal
de Contas, o poder de controle financeiro. As funções das quatro primeiras instituições, entretanto, não correspondem ao
sistema apresentado por Montesquieu, no qual o Parlamento é o legislador, o Conselho e a Comissão, o governo e o executivo;
e os juízes exercem o poder jurisdicional. Na União Europeia, o poder legislativo corresponde ao Conselho, o poder
orçamentário encontra-se dividido, o Parlamento Europeu pode derrocar a Comissão, mas não o Conselho. Ademais, se a
Comissão, em princípio, é o executivo, o Conselho acumula as funções legislativas, executivas e governamentais. (OLIVEIRA,
Odete Maria de. A era da globalização e a emergente cidadania mundial, pág.127)
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A União Europeia passa a ser entidade única, dotada de personalidade jurídica, ainda com capacidade para celebrar acordos
ou participar de outras organizações internacionais. Não se fala mais em Comunidades Europeias, mas sim, unicamente, em
União Europeia. O termo “comunidade” tecnicamente não é mais adotado. A partir de dezembro de 2009, só União
Europeia. Eis a razão de a tendência doutrinária optar pela expressão “Direito da União”. (MACHADO, Diego Pereira. Direito
da União Europeia, pág. 86)

15

Em seu art. 13, o Tratado da União Europeia preceitua que a União “dispõe de um quadro institucional que visa a promover
os seus valores, prosseguir os seus objetivos, servir os seus interesses, os dos seus cidadãos e os dos Estados-membros, bem
como assegurar a coerência, a eficácia e a continuidade das suas políticas e das suas ações”, sendo que as instituições da
União são: “o Parlamento Europeu, o Conselho Europeu, o Conselho, a Comissão Europeia (adiante designada “Comissão”), o
Tribunal de Justiça da União Europeia, o Banco Central Europeu, o Tribunal de Contas”. (MACHADO, Diego Pereira. Direito da
União Europeia, pág. 90)

16

O Tratado de Lisboa tornou o Conselho Europeu uma instituição de pleno direito da União Europeia (artigo 13.º do TUE).
Segundo o Tratado, o Conselho Europeu “dá à União os impulsos necessários ao seu desenvolvimento e define as orientações e
prioridades políticas gerais da União” (artigo 15.º do TUE). O Conselho Europeu e o Conselho da União Europeia partilham a
secção II do orçamento da UE (artigo 43.º, alínea b) do Regulamento Financeiro), pelo que o orçamento geral é apenas
constituído por dez e não onze secções, apesar de o Conselho Europeu e o Conselho serem duas instituições distintas.

17

Um sistema federal é classicamente definido como aquele onde existe uma devolução substancial de poder, não aquele onde
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maneira, um modelo ad hoc, cujo funcionamento não é fácil de auscultar, mas necessário na
tentativa de tornar-se modelo ideal de resolução de disputas supraestatal e mesmo
transnacionais. (Oliveira, pág.148/149.)
Ademais, a realidade jurídica da União Europeia, como é de ciência de todos,
congregava, até pouco tempo atrás, países membros da civil law (a grande maioria), mas,
também, países pertencentes à common law, onde os Direitos internos destes países
recepcionam de forma diferente a principal fonte do Direito internacional público 18 e do Direito
comunitários – os tratados.
Neste particular, a situação do Direito da União Europeia em relação aos tratados que a
instituíram são, com efeito, aplicáveis no Reino Unido até à projetada saída deste da União
Europeia (Brexit19), independente da sua transformação em Direito interno. (Dário Moura
Vicente, pág. 275.)
Portanto, não há como negar a metamorfose pela qual passou o sistema como um todos
dos países componentes da União Europeia, rumo à construção de uma nova forma de
entendimento econômica e jurídico, em especial à jurídica aplicada pelo Tribunal/Corte
Europeia de Justiça. Além disto, deve ser levado em consideração, que a integração entre
Estados soberanos para construção de entes supranacionais geram, por vezes, grandes
perplexidades e discussões, com a subversão de convicções jurídicas seculares, bem como
inúmeras situações no âmbito interno quando da recepção destas decisões20.
há um Estado central dominante. Os cientistas políticos anunciaram uma “nova era do federalismo” enquanto os países
lutam contra o pântano de influências com que se defrontam. O federalismo admite regras partilhadas e regras próprias, um
governo nacional coordenado e, ainda diversidade, experiências criativas e liberdade. À exceção da China, todos os grandes
países do mundo são federações. Os Estados unitários que restam, tais como o Reino Unido, França, Espanha, Sri Lanka e
Indonésia, tiveram de enfrentar quase todos eles movimentos separatistas. O federalismo não é uma ideologia, mas uma
forma pragmática de governança, desejavelmente flexível e adaptável. Um sistema federal na Europa teria que lidar
simultaneamente com o problema da liderança e o défice democrático de longa data. (GIDDENS, Anthony. Este Turbulento e
Poderoso Continente, pág. 31/32)
18

Prevalece no Reino Unido uma concepção dualista acerca das relações entre o Direito Internacional convencional e o Direito
interno. Por força dela, os contratos internacionais não passam a integrar, mediante a sua ratificação por este país, a
respectiva ordem interna; tais tratados não são, pois, diretamente aplicáveis pelos tribunais ingleses: é necessária, para
tanto, uma lei do Parlamento que os transforme em Direito interno.

Em virtude deste regime, as leis prevalecem sobre os tratados anteriores se forem incompatíveis com elas. Não há, pois, na
Inglaterra um primado do Direito Internacional convencional como aquele que são acolhidos pelos Direitos dos países do
continente europeu. Trata-se de uma consequência da soberania do Parlamento. Entende-se, como efeito, que se os
tratados internacionais constituíssem fontes de direitos ou de obrigações na ordem jurídica interna, seria possível ao
Monarca inglês e ao Governo alterarem o Direito vigente sem a anuência do Parlamento, em contravenção àquela regra.
(Dário Moura Vicente, Direito Comparado, pág. 274)
19

Deliberada em referendo realizado a 23 de junho de 2016 e notificada ao Conselho Europeu, ao abrigo do art. 50º, n.º 2, do
Tratado da União Europeia, por carta da Primeira-Ministra Theresa May, de 29 de março de 2017, na sequência da
autorização para efeito concedida pelo Parlamento do Reino Unido através do European Union (Notification of Withdrawal)
Act 2017. (Dário Moura Vicente, Direito Comparado, pág. 275)

20

Outra polêmica interessante seria a que existiu entre Savigny e Thibaut acerca da necessidade de uma Codificação para a
Alemanha. Neste sentido, o embate intelectual entre esses autores transcendeu as barreiras de seu tempo e espaço, pois
exerceu enorme influência tanto no processo de elaboração do Código Civil Alemão do século XX, acarretando consequência
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Assim, a sociedade mundial atual tem exata ciência do poder que tem e exerce sobre os
Estados e organismos inter e supra estatais, vide o plebiscito que aprovou a retirada da
Inglaterra da União Europeia, fator que gerou o chamado Brexit. O mundo, então, tornou-se
mais dinâmico trazendo consigo criações (União Europeia) e reinvenções excepcionais a fim de
suprir as lacunas deixadas pela governança estatal tradicional.
E, neste sentido, que quando os precursores21 da União Europeia à pensaram tinham
como ideia trazer uma estabilidade e esperança a sociedade que à compunha (hoje Ela possui
mais de 500 milhões de pessoas composta por diferente matizes e origens) a fim de que a
mesma fosse uma propulsora de um novo caminho, mais flexível, solidário, cooperativo.
Mas, o certo, é que a União Europeia tem um papel significativo, insubstituível na
verdade, na coordenação da gestão de fronteiras, na sua articulação com iniciativas de política
externa e de boa vizinhança, bem como no suporte de seus cidadão quando ocorrer catástrofes
ou pandemias como a que estar se vivenciando. (GIDDENS, pág. 135)
Na verdade, uma União Europeia forte e democrática poderia empregar toda a sua
força, como maior poder comercial do mundo, na proporção de reformas reais, tanto internas
quanto externas. À política de desregulamentação das organizações transnacionais seria
necessário contrapor e exigência de uma nova regulamentação e a reintrodução de padrões
sociais22. A União Europeia poderia propiciar, como exemplo para os demais países mundiais,
um comércio mundial equilibrado, tendo em vista que globalização significa uma nova
regionalização23 sub e supranacional. (BECK, pág. 271/272)
até hoje. Da mesma forma, foi de suma importância para a construção e o aperfeiçoamento da Escola Histórica do Direito,
decorrente da publicação de Savigny sobre codificação, e que relaciona-se profundamente com o desenvolvimento do
positivismo jurídico.
21

A governança da União Europeia assenta-se num modelo gradualista, em que o papel mais proeminente é desempenhado
pela Comissão (a Comissão é formalmente responsável pelo lançamento de planos, projetos e políticas para a União no seu
todo). Esse modelo tem até um nome – “método Monnet”. Jean Monnet, conforme já mencionado nesta tese, é uma das
grandes figuras europeias, defendia que a melhor maneira de construir uma arquitetura era fazendo-o tijolo a tijolo. Os
diálogos e os debates que deram início a tais passos decorriam sobretudo em pequenos círculos fechados, deixando de fora
os parlamentos e as assembleias nacionais, e também os cidadãos. (GIDDENS, Anthony. Este Turbulento e Poderoso
Continente: Que Futuro para a Europa?, pág. 6)

22

Os debates culturais, políticos e ideológicos do nosso tempo têm uma opacidade estranha que decorre da sua distância em
relação ao quotidiano vivido pela grande maioria da população, os cidadãos comuns– «la gente de a pie», como dizem os
latino-americanos. Em particular, a política, que devia ser a mediadora entre as ideologias e as necessidades e aspirações dos
cidadãos, tem vindo a demitir-se dessa função. Se mantém algum resíduo de mediação, é com as necessidades e aspirações
dos mercados, esse megacidadão informe e monstruoso que nunca ninguém viu nem tocou ou cheirou, um cidadão estranho
que só tem direitos e nenhum dever. É como se a luz que ele projecta nos cegasse. De repente, a pandemia irrompe, a luz
dos mercados empalidece, e da escuridão com que eles sempre nos ameaçam se não lhe prestarmos vassalagem emerge
uma nova claridade. A claridade pandémica e as aparições em que ela se materializa. O que ela nos permite ver e o modo
como for interpretado e avaliado determinarão o futuro da civilização em que vivemos (SOUSA SANTOS, pág. 10).

23

Apesar deste cenário favorável, existem posições contrárias a questão da globalização como um incentivador de uma nova
regionalização, em especial em relação a União Europeia, isto porque afirmam que no atual panorama das relações
transnacionais, apenas processos como o da União Européia parecem cumprir os requisitos precisos para incorporar o ideal
do Estado de Direito. E, no entanto, esse processo é chamado por muitos economistas de "regionalização" e é considerado
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Portanto, a importância que a União Europeia possui, além de outros fatores, é ter unido
países com direitos, culturas e economias internas diferentes, colocando-os todos sob o mesmo
manto de decisões, bem como dando uma nova visão para os antigos problemas internacionais
pelos quais os Estados-membros estavam sujeitos, fazendo uma mudança de paradigma a nível
de Estado nação, o que hoje é cobrado da União Europeia no momento de crise global
decorrente da Covid-19.
2. A UNIÃO PELA UNIÃO EUROPEIA
“A união, em momento de crise, faz a força”. O ditado em referência cai muito bem ao
estágio atual vivenciado pela União Europeia. Inicialmente, o Covid-19 reascendeu divisões,
desavenças e até mesmo abismos que os países-membros criaram entre si ao longo dos anos
na União Europeia. Porém, com o avanço destruidor não somente da população, mas da
economia europeia, a União Europeia viu-se frente a um dilema: efetivar, definitivamente, a
União ou deixar cada um dos Estados-membros agir de acordo com as suas necessidades e
possibilidades24.
Bem, parece que o caminho escolhido pelos líderes europeus foi de unir definitivamente
esforços em prol de um bem maior – a União Europeia25. Assim, foi neste sentido, que em 17

uma ameaça potencial à globalização, uma vez que nada mais é do que a construção de um tipo de estado múltiplo com uma
base territorial clara e limites de fronteiras econômicas. (tradução livre realizada pela Autora)
En el panorama actual de las relaciones transnacionales sólo procesos como el de la Unión Europea parecen cumplir con los
requisitos precisos para incorporar el ideal del imperio de la ley. Y sin embargo ese proceso es llamado por muchos
economistas “regionalización”, y es mirado como una potencial amenaza frente a la globalización, pues no es sino la
construcción de un suerte de Estado múltiple con clara base territorial y límites económicos de frontera. (LAPORTA, p. 263)
24

Estamos experimentando un evento de significación histórica mundial del que posiblemente no midamos su abismal sentido
como signo del final de una época de larga duración, y comienzo de otra nueva edad que hemos denominado la
Transmodernidad. El virus que ataca hoy a la humanidad, por primera vez en su milenario desarrollo –en un momento en el
que puede tenerse conciencia plena de la simultaneidad (en tiempo real) verificada por los nuevos medios electrónicos– nos
da qué pensar en el silencio y aislamiento autoimpuesto de cada ser humano ante un peligro que muestra la vulnerabilidad de
un castillo de naipes que vivimos cotidianamente como si tuviera la consistencia de una estructura invulnerable. (DUSSEL, pág.
87)

Estamos experimentando um evento de importância histórica mundial, do qual não podemos medir seu significado abismal
como um sinal do fim de uma era de longa duração e o início de outra nova era que chamamos de Transmodernidade. O
vírus que ataca a humanidade hoje, pela primeira vez em seu desenvolvimento milenar - em um momento em que você pode
estar plenamente ciente da simultaneidade (em tempo real) verificada pelas novas mídias eletrônicas - nos dá um
pensamento para o silêncio e Isolamento auto-imposto de cada ser humano de um perigo que mostra a vulnerabilidade de
um castelo de cartas que vivemos diariamente como se tivesse a consistência de uma estrutura invulnerável. (tradução livre
dos Autores)
25

Conforme inúmeras vezes ressaltados no presente capítulo, no início da crise provocada pela Covid-19, na União Europeia a
pandemia realçou as diferenças regionais e o esgarçamento da relação entre os países do bloco. O fechamento unilateral de
fronteiras, a proibição pela França e pela Alemanha de exportação de equipamentos médicos para outros países da Europa (e
o auxílio prestado por países de fora do bloco) representavam bem o protecionismo adotado por alguns de seus integrantes.
Durante videoconferência entre ministros da área econômica, o ministro holandês das Finanças, Wopke Hoekstra, em face de
pedido de ajuda financeira de nove países, propôs que a UE investigasse as razões pelas quais aqueles países não dispunham
de recursos financeiros para combater a pandemia, sem precisar de auxílio de outros. Ressalta-se que tal situação, no final de
abril último (2020) alterou-se conforme abordado aqui. (MELO FILHO, pág. 78)
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de abril último (2020), os países-membros deste ente supranacional chegaram a um consenso
através de uma Resolução26 aprovada pela União Europeia quanto à liberação de auxílio aos
países-membros que mais necessitam de aporte financeiro neste momento de crise mundial, a
fim de começar um plano de recuperação da economia europeia. Calcula-se que poderão vir a
ser disponibilizados no fundo de auxílio alguns trilhões de euros através de alguns dos
mecanismos econômicos que a União Europeia possui (sendo um deles o Mecanismo Europeu
de Estabilidade).
Neste sentido, a resolução veio a dar uma resposta à constatação fática de que,
inicialmente, as respostas fornecidas pela União Europeia à Covid-19 haviam sido efetivadas
somente à nível doméstico. A partir de abril de 2020, a União Europeia procurou estabelecer
linhas gerais para cooperação e coordenação entre os Estados-membros diante da crise
sanitária e crise financeira que assola a Europa desde o início de 2020. Assim, a resolução está
lastreada no princípio da solidariedade entre os Estados-membros, visando promover a coesão
econômica e social, bem como o bem-estar dos povos, tudo em conformidade com o art. 3º da
TUE. Em relação as questões econômicas e financeiras, a resolução traz algumas preocupações
que deverão nortear os líderes europeus a partir de agora, sendo eles, a cooperação para a
saída da crise, a manutenção do trabalho e renda, as formas de financiamento da retomada das
empresas e interna de cada Estado-membro, e, os setores estratégicos para a economia pósCovid-19.
Felizmente, então, apesar de terem ainda algumas arestas que deverão ser acertadas, a
União Europeia consegue ver “luz no final do túnel. Até porque, em termos econômicos, já
estavam ocorrendo contingências, tanto a nível de governos quanto a nível de empresas
transnacionais, em razão ao impacto econômico provocado por fatores importantes, como
terrorismo e o SARS (síndrome respiratória aguda grave), da família do Covid-19, mas com grau
de letalidade, segundo especialistas, muito maior do que a Covid-1927.
Neste sentido, pode-se dizer que o tempo político condiciona o modo como a sociedade
contemporânea se apercebe dos riscos que corre, sendo que tal modo pode ser fatal. As crises
graves e agudas, cuja letalidade é muito significativa e muito rápida, mobilizam os poderes
políticos, e levam a que sejam tomadas medidas que, pretensamente, resolveriam
26

Disponível em: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0054_PT.html

27

Além dos obstáculos econômicos e jurídicos diretos, impostos pelos Estados – na forma de tributos, barreiras alfandegárias e
não-tarifárias – e pela concorrência – preços predatórios, pirataria, novas tecnologias – devem as empresas transnacionais
levar em consideração mais um fator de elevado risco, o das doenças que se propagam com o aumento do tráfego de
passageiros em viagens internacionais, como a SARS. (CRETELLA NETO, pág. 297)
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consequências da crise, mas não afetam as suas causas; pelo contrário, as crises graves, mas de
progressão lenta tendem a passar despercebidas mesmo quando a letalidade é
exponencialmente maior. A pandemia do coronavírus é o exemplo mais recente do primeiro
tipo de crise, tendo matado mais de 50.000 mil pessoas ao redor do mundo. (SOUSA SANTOS,
pág. 22)
Desde a gripe espanhola e a Segunda Guerra Mundial não assistia-se a quantidade de
vítimas que a atual pandemia vem produzindo. Assim, a Primeira Guerra Mundial fez menos
mortos do que a gripe, dita, espanhola28, cujas vítimas, segundo as últimas estimativas, podem
ascender a cem milhões. Já, em relação a Segunda Guerra Mundial, a mesma marca um
momento de mudança em termos de tanatocracia, tendo em vista que os homens tornaram-se
mais perigosos para os homens do que o mundo. (SERRES, pág.35)
Vislumbra-se, assim, que a pandemia provocada pela Covid-19 aflige o mundo pósmoderno29, com muito mais força do que as Guerras anteriores provocadas pelo próprio
homem, ou mesmo do que a gripe espanhola, visto que no mundo global, não havia mais
espaços para confinamento e pensamento, solidariedade e cooperação, mas sim, ações
voltadas à economia e a interesses individuais30.
Mas, o certo é que a importância de um acontecimento mede-se, pela extensão da era
que conclui; por outras palavras, em vez de se falar apenas do recente desastre financeiro31
28

A pandemia de Gripe Espanhola (1918-1920) provocou uma redução média de 18% na produção industrial e determinou um
volume de falências de empresas e famílias nunca visto, padrão que é consistente com a ideia de que as pandemias
deprimem a atividade econômica por meio de reduções tanto na oferta como na distribuição de demanda. E, importante, as
quedas na produção são persistentes: as áreas mais afetadas permaneceram deprimidas em relação às menos expostas até
1923. (MELO FILHO, pág. 77)

29

A pós-modernidade, entendida como período de revisão das heranças modernas e como momento histórico de transição no
qual se ressente o conjunto dos descalabros da modernidade, produz rupturas e introduz novas definições axiológicas, das
quais os primeiros benefícios diretos se podem colher para os sistemas jurídicos contemporâneos (a arbitragem, a
conciliação, o pluralismo jurídico, entre outras práticas jurídicas), e causaram em parte o abalo ainda não plenamente
solucionado de estruturas tradicionais, nos âmbitos das políticas públicas, da organização do Estado e na eficácia do direito
como instrumento de controle social. (BITTAR, pág. 142)

30

A rigidez aparente das soluções sociais cria nas classes que tiram mais proveito delas um estranho sentimento de segurança.
É certo que sobra sempre alguma insegurança, mas há meios e recursos para a minimizar, sejam eles os cuidados médicos, as
apólices de seguro, os serviços de empresas de segurança, a terapia psicológica, as academias de ginástica. Este sentimento
de segurança combina-se com o de arrogância e até de condenação para com todos aqueles que se sentem vitimizados pelas
mesmas soluções sociais. O surto viral pulveriza este senso comum e evapora a segurança de um dia para o outro. Sabemos
que a pandemia não é cega e tem alvos privilegiados, mas mesmo assim cria-se com ela uma consciência de comunhão
planetária, de algum modo democrática. A etimologia do termo pandemia diz isso mesmo: todo o povo. A tragédia é que
neste caso a melhor maneira de sermos solidários uns com os outros é isolarmo-nos uns dos outros e nem sequer nos
tocarmos. (SOUSA SANTOS, pág. 07)

31

Há que se lembrar, que entre o período de 2004-2012 foi marcado por profunda crise financeira mundial desencadeada em
2007-2008, momento que a União Europeia foi posta pela primeira vez em check, visto que a referida crise financeira, a qual
começou com o colapso dos subprimes nos Estados Unidos e depois, em setembro de 2008, com a falência do Lehman
Brothers pode ser compreendida como a primeira crise do capitalismo patrimonial globalizado do século XXI. E, neste
sentido, muitas perguntas foram realizadas, tal como na crise da Covid-19 voltaram a ser feitas: estará a União Europeia à
altura das esperanças que tantos depositam nela? A Europa voltará a ser potência pública continental e o espaço de
soberano democrática e poderá retomar o controle de um capitalismo globalizado que se tornou desvairado ? Ou será ela,
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que a pandemia provocada pelo Covid-19 está e continuará acarretando por alguns anos, e cuja
importância ruidosamente anunciada decorre do fato do dinheiro e a economia terem tomado
todos os poderes, a mídia e os governos, seria preferível assumir a experiência, evidente e
global, de que o conjunto das nossas instituições conhece a partir de agora uma crise que está
muitíssimo para lá do alcance da história vulgar. (SERRES, pág.42)
Por certo que na União Europeia a interpretação uniforme da ordem de integração anda
de mãos dadas com sua unidade extrínseca e intrínseca, sendo normal que ocorra uma
adequação da conduta dos Estados e indivíduos com essa regulamentação. Embora a
conformidade e a aplicação ocorram em diferentes Estados, sob autoridades nacionais com
critérios interpretativos divergentes como resultado de diferentes idiossincrasias, histórias e
realidades jurídicas, a falta de uniformidade interpretativa gera princípios violadores que
apóiam o processo, particularmente a igualdade dos Estados-membro. Os países envolvidos são
os destinatários deste acervo jurídico, ou seja, governos e indivíduos - pessoas físicas e jurídicas
- que negociam sob a lei atual, de modo que a diversidade interpretativa dos juízes ou árbitros
nacionais designados para resolver o conflito põe em perigo a unidade da ordenação da
integração.32 Na União Europeia isso se reflete claramente na importância da interpretação
uniforme da legislação comunitária facilitando medidas como as que estão e continuaram
sendo tomadas pelos líderes europeus, a fim de que a mesma saia fortalecida neste tempos de
crise.
Assim, crises demandam ações incisivas e provocam mudanças estruturais – conforme
vem acontecendo desde o início da pandemia do Covid-19 na União Europeia. O que segue em
aberto são as escolhas a serem tomadas por todos os demais países do globo, cujos efeitos
serão sentidos não apenas agora, mas nos anos que virão. (ISONI, pág. 15)
Pandemias são economicamente destrutivas em si mesmas. Especialistas dão como
certa uma crise econômica mundial, não apenas por conta da recessão decorrente da

mais uma vez, apenas o instrumento tecnocrático da desregulamentação, da concorrência generalizada e do rebaixamento
dos Estados perante os mercados? (PIKETTY, pág. 11/12)
32

La interpretación uniforme del ordenamiento de la integración va de la mano de su unidad extrínseca e intrínseca, esto es la
adecuación de la conducta de los Estados y los particulares con esa normativa. En tanto su cumplimiento y aplicación se
produce en Estados distintos, bajo autoridades nacionales con criterios interpretativos divergentes fruto de idiosincracias,
historias y realidades jurídicas disímiles, la falta de uniformidad interpretativa da cauce a violentar principios sustentadores
Del proceso, particularmente la igualdad de los Estados Partes. Los países involcrados son los destinatarios de este acervo
jurídico, o sea los gobiernos y los particulares – personas físicas y jurídicas – que negocian en el marco de la ley vigente, por
lo que esa diversidad interpretativa de los jueces nacionales o de los árbitros designados para solucionar el conflicto, pone en
peligro la unidad Del ordenamiento de la integración. En este punto resulta inevitable acudir nuevamente al modelo de la
Unión Europea que refleja en forma palmaria la importancia que ha tenido la interpretación uniforme de la normativa
comunitária realizada por el TJCE en el desenvolvimiento de esse proceso. (KLOR, pág. 13.) (tradução livre realizada pela
autora)
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pandemia, mas como por consequência da falta de coordenação de políticas globais, que hoje é
menor do que na crise financeira de 2008-2009. A falta de respostas conjuntas aos efeitos da
Covid-19 evidencia a adoção de medidas protetivas pelos diversos países, o que poderá
determinar a inviabilização de um ritmo de crescimento rápido, sustentável. Tal situação,
acarretada pela pandemia de Covid-19, seria um epílogo do processo de rompimento da ordem
neoliberal, podendo representar um ponto de inflexão e de estímulo à construção de
sociedades fundadas em um juízo crítico sobre sua razão e sentido, na definição de quais
devem ser as necessidades a satisfazer e os objetivos a perseguir. Assim, que seja, ao menos,
momento de reflexão sobre cada um e todos, fazendo emergir propósitos de cooperação,
solidariedade e respeito. (MELO FILHO, pág. 77 e 88)
Por certo, a União Europeia, através dos líderes europeus, terão nos próximos meses
grandes desafios para salvar vidas em decorrência da Covid-19 – tanto em decorrência do vírus
em si como em decorrência da crise econômica-financeira pela qual o mundo encontra-se
vivendo. As duas formas de salvar não deverão ser tratadas de forma isolada e a União
Europeia, a partir do último mês (abril de 2020), tem demonstrado que tentará implementar as
duas situações através do suporte/aporte para tentar resolver as duas crises por que vem
passando. Somente a verdadeira implementação da união, a que os países-membros se
propuseram na metade do século passada, fará com a União Europeia possa superar a crise que
assevera-se desde o início do ano 2020 e que não encontra precedentes.
O caminho é longo, mas por certo, haverá de chegar-se a um final condizente com a
grandeza deste ente supranacional, que sempre foi inovador desde a sua formação. Ademais, a
humanidade, em meio a crise, vem demonstrando que alguns preceitos e valores humanitários
não foram esquecidos, muito pelo contrário, várias são as demonstrações ao redor do globo33;
mas, somente o futuro poderá dizer se as medidas hoje tomadas pelos líderes da União
Europeia serão suficientes para levá-la adiante
CONSIDERAÇÕES FINAIS
De tempo em tempos, as crises globais, sejam elas econômicas e/ou sanitárias, como é a
que o mundo passa no momento – Covid-19, atingem a população e os países sem nenhum
aviso. A duração destas crises variam de acordo com as iniciativas e a forma como são tratadas
33

O que temos pela frente, além do Corona vírus, é pensar uma sociedade mais solidária e resiliente, em cada país e em cada
cidade. Uma outra dimensão capaz de ultrapassar a pandemia e apontar novos rumos é o desafio da governança planetária.
(Dowbor, pág. 117)
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pelos líderes governamentais.
No caso da Covid-19, ela solapa a vida da população mundial, trazendo medo,
insegurança e incerteza para as pessoas, como também vem esmagando a economia mundial
como um todo, como nunca antes visto (pior que as crises financeiras de 1929 e de 2008).
Entretanto, todos devem fazer a parte que lhes cabe, iniciando por atitudes estatais, ou
no caso em questão, supranacionais, firmes mas não autoritárias, necessárias mas não fugazes,
de cooperação mas nunca caóticas, onde a solidariedade deverá primar sobre a individualidade.
É neste sentido que espera-se que a União Europeia consiga, através de um plano de
recuperação ambicioso, a partir do momento que a pandemia do Covid-19 estiver contida, mas
que iniciar-se-á agora, evitar rachaduras que possam provocar o esfacelamento da mesma, o
que poderia trazer consequências irreparáveis tanto a nível doméstico quanto à nível
internacional.
Assim, apesar da pandemia conferir à realidade uma liberdade caótica, e qualquer
tentativa de aprisiona-la analiticamente estará condenada ao fracasso, dado que a realidade vai
sempre adiante do que se pensa ou se sente sobre ela, que a cautela em momento de crise
deve sempre reger os líderes mundiais, visto que qualquer limite ultrapassado poderá ser fatal
para as pretensões da humanidade. (SOUSA SANTOS, pág. 13)
A proposta apresentada e aprovada pelos líderes da União Europeia visa dar proteção
aos empregos, para as pequenas e médias empresas e para reforçar o sistema de saúde para
combater os impactos diretos e indiretos provocados pela Covid-19, contendo um nível de
solidariedade nunca visto antes em qualquer das Resoluções exaradas pela União Europeia.
Mas, não é somente a União Europeia que terá que tomar medidas protetivas –
sanitárias e econômicas - à sua população, todos os países devem fazer a sua parte; o Mercosul
poderia estar, assim como a União Europeia trabalhando unida e solidariamente pelo povo Sulamericano, mas até agora os Estados-membros do Mercosul estão agindo domesticamente e
não globalmente. Isto terá que mudar, com certeza, a fim de que a região Sul-americana possa
suportar a crise que se instalou no mundo.
Até porque, o caminho será árduo, mas tendo-se em mente os princípios humanitários e
solidários como base de qualquer plano de recuperação, a humanidade conseguirá superar
novamente uma crise global, desta vez, da Covid-19.
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AS DIRETRIZES DA OMS, A PANDEMIA DO COVID-19 E O DIREITO
TRANSNACIONAL

Carla Piffer1
Paulo Márcio Cruz2

INTRODUÇÃO
O novo coronavírus (Covid-19) se alastrou pelo Planeta, adquiriu o status de pandemia, e
afeta, sem distinção, as mais (e as menos) importantes potências mundiais. Estamos diante de
uma crise planetária de saúde pública com efeitos econômicos sem precedentes, temendo o
que, efetivamente, não conseguimos ver.
Diante deum contexto de incertezas pretende-se, a partir deste estudo, trazer à
discussão a importância do Direito Transnacional ante a ocorrência de fenômenos
transnacionais como o da atual pandemia, para discorrer acerca do Direito Transnacional a ser
aplicado pelos Estados a partir das diretrizes da OMS frente ao Covid-19.
Inicialmente, são tecidas considerações acerca das categorias endemia, epidemia e
pandemia para fazer a conexão do prefixo “pan” com o prefixo “trans”, e sua relação com o
Direito Transnacional. Na sequência, faz-se um breve esboço acerca do surgimento da OMS e
seu desempenho na elaboração de um arcabouço jurídico transnacional a ser considerado
quando da internalização das suas diretrizes por parte de cada Estado-membro.
A metodologia a ser empregada compreende o método indutivo, sendo acionadas as
técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da pesquisa bibliográfica.
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1. PARA INICIAR: UMA REFLEXÃO SOBRE AS CATEGORIAS
Desde que as doenças infecciosas passaram a ter características de uma endemia, de
uma epidemia ou de uma pandemia, as bases de combate a essas enfermidades passaram, a
partir da segunda metade da Modernidade, a ter uma característica fundamentalmente
transnacional.
Principalmente a partir do começo do Século XX, no momento em que muitos casos de
doenças infecciosas começaram a ser registrados nos sistemas de controle dos órgãos oficiais
de saúde, é natural que esses fatos passassem a ganhar visibilidade através dos órgãos de
comunicação, que começaram a noticiar sobre existência de endemias, epidemias e do
consequente risco de pandemias.
No caso do presente artigo, é importante que os conceitos de cada uma dessas
categorias sejam estabelecidos.
Essas enfermidades, nalguns casos, são endêmicas, ou seja, quando se trata de uma
determinada quantidade de casos que historicamente ocorrem em uma região também
determinada. Quando esse nível endêmico é superado, ou seja, quando há um aumento da
curva histórica de casos, é correto dizer que há um surto ou epidemia. No entanto, a distinção
entre epidemia e endemia não pode ser feita com base apenas na maior ou menor incidência
de determinada enfermidade em uma população, pois o que define o caráter endêmico de uma
doença é o fato de ser a mesma peculiar a um povo, país ou região (REZZENDE, 1998, p. 153).
Já a pandemia, incorporada ao glossário médico a partir do Século XVIII, sendo uma
epidemia de proporções mundiais, se caracteriza pelo surgimento de casos em vários países de
diferentes continentes. O termo pandemia, oriundo do prefixo neutro “pan” - que indica a ideia
de “todo, por inteiro” -, e “demos” – povo -, foi empregada pela primeira vez por Platão (1999),
em seu livro Das Leis XI (REZZENDE, 1998, p. 154).
Natural, então, que seja possível fazer a conexão do prefixo “pan” com o prefixo “trans”,
que sugere a existência de uma determinada questão, ocorrência ou fenômeno entre, e para
além dos países. São diferentes, mas se considerarmos que, no caso do presente artigo, a
pandemia indica a ocorrência de casos em inúmeros lugares – desterritorialização -, é natural
que a verificação de uma pandemia seja um fenômeno transnacional e seu combate, por
consequência, deve engendrar uma ação transnacional. Ou seja, há uma complementariedade
entre os dois prefixos, principalmente quando se trata de causa (pan) e efeito/reação (trans).
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2. A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE E SEU CARÁTER TRANSNACIONAL
Desde o Século XIX, inúmeras tentativas foram empreendidas no sentido de criar
mecanismos institucionalizados com o intuito de propiciar cooperação técnica, notadamente
entre as potências europeias da época.
Ao longo do Século XX, especificamente nos períodos posteriores às grandes guerras e à
Guerra Fria, o mundo assistiu ao florescimento de diversas organizações ou organismos
internacionais - reorganizados ou formalmente criados – cujos assuntos dos seus tratados
constitutivos passaram a delinear a deliberação de pautas comuns globais, envolvendo
temáticas sobre segurança, paz mundial, economia, trabalho, livre comércio, meio ambiente,
saúde, dentre tantas outras.
O engajamento de esforços em prol de interesses comuns, incrementados por episódios
mundiais marcantes como as grandes Guerras e o fim da Guerra Fria demonstrou e demonstra,
portanto, o ponto central de fundamento da criação e do funcionamento/mantenimento dos
organismos internacionais.
Especificamente com relação à saúde, desde o Século XIX, várias tentativas de organizar
uma instituição de caráter internacional para tratar dos problemas sanitários do mundo foram
empreendidas. O esboço dessas organizações teve início na Europa, em 1851, vinte anos após a
irrupção do cólera na Europa, quando Paris sediou a primeira Conferência Sanitária
Internacional, com o objetivo de chegar a um acordo, entre doze Estados, sobre as prescrições
mínimas da quarentena marítima, a fim de “prestar importantes serviços ao comércio e à
navegação” (OMS, 1958, p. 06)
Embora existam divergências quanto aos motivos para o surgimento de fóruns e
organismos de cooperação internacional para a formação de consensos em saúde e ações
estratégicas para o controle e prevenção de enfermidades, consenso existe quanto ao fator
fundamental justificador da criação deste organismo: o crescente fluxo de mercadorias e
pessoas propiciado pela industrialização e a expansão de mercados nos centros urbanos e sua
relação com o aumento de doenças (LIMA, 2002).
Diante desse contexto, em 1946 foi criada a Organização Mundial de Saúde – OMS,
regida pela Constituição da Organização Mundial da Saúde (OMS/WHO), em vigor desde 07 de
abril de 19483, dispondo em seu preâmbulo que “Os Estados Membros desta Constituição

3

Em 7 de abril de 1948, a Constituição da OMS entrou em vigor com a ratificação da participação de 26 dos 61 países membros.
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declaram, em conformidade com a Carta das Nações Unidas, que os seguintes princípios são
basilares para a felicidade dos povos, para as suas relações harmoniosas e para a sua segurança
[...]” (OMS, 1946).
Atualmente composta por 194 Estados, como membro do sistema da Organização das
Nações Unidas (ONU), é uma das organizações mais descentralizadas da família, incumbindo
aos seus seis escritórios regionais – África, Américas, Ásia do Sudeste, Europa, Mediterrâneo
Oriental e Pacífico Ocidental – formular diretrizes para a respectiva região, bem como executar
as decisões da sede, localizada em Genebra (Suíça) (GODLEE, 1994).
Além de sua vasta abrangência geográfica, a OMS ocupa um lugar único na saúde global,
graças à sua visionária carta constitutiva - denominada Constituição, o que é incomum no
sistema da ONU – assegurando um enfoque social da saúde, e afirmando-a como um direito
humano. E foi o discurso dos Direitos Humanos a ferramenta utilizada pela OMS para enfrentar
as restrições habituais da diplomacia dos Estados, embora muito ainda exista a fazer neste
sentido (LEGGE, 2012).
Nesse contexto, a ONU, e suas organizações, como a Organização Internacional do
Trabalho - OIT, a Organização Mundial do Comércio - OMC e a OMS, por exemplo, possuem
caráter essencialmente transnacional e emitem normativas e orientações que são
internalizadas pelos países membros, o que passou a criar, há décadas, um arcabouço de
normas jurídicas de natureza transnacional.
3. O DIREITO TRANSNACIONAL E A OMS
Como já tivemos a oportunidade de mencionar em inúmeros momentos (PIFFER; CRUZ,
2018a; PIFFER; CRUZ, 2019; PIFFER; CRUZ, 2020), abordar o Direito Transnacional significa fazer
menção à clássica obra de Philip C. Jessup, datada de 1956. Pouco mais de uma década após o
final da Segunda Grande Guerra, e vivendo um momento histórico ímpar de aprimoramento e
intensificação das relações entre os Estados, o autor é enfático ao afirmar que o Estado não é o
único grupo que nos interessa e que o termo “internacional” é enganador, já que sugere que
nos preocupemos apenas com as relações de uma nação (ou Estado) com outras nações (ou
Estados) (JESSUP, 1965).
Outros autores como Vagts e Steiner (1976), e Koh (1996), também seguiram a
Durante a Primeira Assembleia Mundial de Saúde, realizada em Genebra, delegações de 59 governos tornaram-se membros
da OMS. Sete de abril passou a ser, então, o Dia Mundial da Saúde, celebrado a cada ano.
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tendência de Jessup, evoluindo a análise do tema de maneira paulatina, à medida em que a
própria sociedade mundial passou a se deparar com demandas, ocorrências e questões
jurídicas transnacionais.
Com o desenvolvimento da globalização, a transnacionalidade como fenômeno passou a
ser

verificado

de

maneira

hialina,

sendo

destacada

como

“manifestações

da

transnacionalidade” (PIFFER; CRUZ, 2018b), ou a transnacionalidade como fenômeno reflexivo
da globalização (PIFFER; CRUZ, 2018a): criminalidade transnacional, a transnacionalidade do
meio ambiente, relações transnacionais em matéria de Direitos Humanos, migrações
transnacionais, empresas e corporações transnacionais, dentre tantos outros assuntos, se
encaixam perfeitamente ao discurso.
Novas manifestações da globalização, diferentes formas de pertencimento a arranjos
socioculturais e políticos (RIBEIRO, 1997, p. 03), desterritorialização (STELZER, 2009, p. 25) e
dificuldade de relacionar o fenômeno a determinado território (PIFFER, 2014), reconfiguração
das identidades culturais, novos atores sociais e econômicos, dentre outros fatores
demonstram, por si só, a borda já ultrapassada das fronteiras nacionais.
Nesse ponto, conveniente relembrar os cinco pontos de convergência que demonstram
alguns dos principais traços característicos das relações transnacionais que compõem a
transnacionalidade: relações horizontais, relações constantes e influentes, rompimento da
unidade estatal, rede de legalidades e enfraquecimento dos sistemas de controle e proteção
social (PIFFER, 2014).
Via de consequência, quanto mais o fenômeno se consolida, mais evidente é a
necessidade da aceitação da existência do Direito Transnacional. Este direito possui como
característica ímpar, também, a desvinculação da produção de normas autônomas da política
em uma sociedade mundial fragmentada, como aponta Teubner (2003). No lugar da hierarquia
e da unidade do Direito no Estado constitucional, chama-se atenção para a pluralidade
heterárquica de ordens jurídicas e dentre elas, aquelas produzidas por organismos
internacionais (TEUBNER, 2005).
Conforme ainda salienta Teubner, a emergência de ordens supra e transnacionais,
públicas e privadas, traz ao sistema jurídico elementos de complexidade, fazendo com que os
pressupostos já pacificados da modernidade devam ser necessariamente relidos. Assim, a
avaliação do Direito na globalização propõe a existência de uma diversidade de “Constituições
civis globais”, em âmbitos setoriais específicos, muitas vezes fora da política exercida pelos
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Estados, por isso, tratadas de forma equivocada pela divisão clássica entre Direito Internacional
Público e Direito Internacional Privado (TEUBNER, 2010).
Desse modo, o Direito Transnacional não emana de um único centro de formação de
vontade, mas é produzido por uma multiplicidade de decisões simultâneas, chamado por
Teubner (2010) de direito policêntrico. Significa, portanto, não ser mais possível entender tais
conceitos em suas versões clássicas, se é que ainda são conceitos operacionais para descrever
esta experiência institucional (MORAIS, 2011, p. 12).
Consequentemente, novas relações de poder e de concorrência são constatadas e novos
fatores de incompatibilidade entre os atores sociais e as unidades estatais passaram a ser
colocados à prova a cada dia, fazendo com que o direito também se adequasse aos novos
acontecimentos, pois o direito é um fato ou fenômeno social; não existe se não na sociedade e
não pode ser concebido fora dela (REALE, 2002).
Este pluralismo de ordens jurídicas envolve atores estatais e não-estatais para além dos
limites dos Estados que ficam aquém de conduzir atos jurídicos internacionais oficiais, pois os
reflexos jurídicos das relações transnacionais não se cingem às questões econômicas.
Contenciosos envolvendo direitos humanos – e consequentemente as questões relacionadas à
saúde – temáticas ambientais, atos de governança transnacional, organizações sociais
transnacionais, relações trabalhistas, relações familiares, contratos públicos ou privados e
tantas outras searas – jurídicas e não jurídicas - compõem o atual pluralismo jurídico
transnacional (PIFFER; CRUZ, 2020).
Especificamente com relação à atuação da OMS como ator transnacional, um debate
permanente envolve dois fatores: 1) se este organismo internacional deve ser
predominantemente uma agência normativa, estabelecendo padrões, desenvolvendo
protocolos e provendo informações que podem ser utilizadas pelos governos e agências
quando implementam seus próprios programas; ou 2) o quanto deve também estar envolvida
nas implementações de seus próprios programas (MCCARTHY, 2002).
A resposta a esta questão deve ser dada levando-se em conta o fenômeno da
transnacionalidade e a pluralidade de atores inseridos em contextos sócio-políticos e jurídicos
ímpares: em ambos os casos, a OMS desempenha o papel de ator transnacional e contribui
para a produção de um Direito Transnacional em matéria de saúde.
Ao normatizar ações e políticas de saúde em todo o mundo, oferecer manuais de
orientações e protocolos, assessorar os países membros na condução de políticas e programas
99

de saúde, implementar ações, intervir no combate a doenças e desigualdades que afetam o
estado de saúde das populações, elaborar relatórios mundiais sobre a Saúde e definir sua
implementação por parte dos sistemas de saúde dos Estados-membros, as características de
ator transnacional deste organismo são evidenciadas e a produção do Direito Transnacional
nesta área resta evidente, no momento em que os Estados-membros produzem suas
normativas internas a partir das diretrizes emanadas pela própria OMS.
Alinhando ao objetivo deste estudo, cita-se um dos documentos vinculativos produzidos
no âmbito da OMS e conhecido como Regulamento Sanitário Internacional – RSI4, em vigor no
Brasil somente 15 anos após a sua ratificação, às vésperas da pandemia, por meio do Decreto
nº. 10.212/2020 (BRASIL, 2020).
Negociado por todos os Estados-membros o RSI estabelece normas a serem aplicadas
pelos países com a finalidade de deter a propagação de epidemias, por exemplo. Negociado por
todos os Estados-membros, estabelece normas a serem aplicadas pelos países com a finalidade
de deter a propagação de epidemias, por exemplo. No ano de 20055 este Regulamento foi
ampliou o RSI de 1995 e nele foram inseridos novas enfermidades.
Como demonstração do aspecto transnacional da temática, o RSI introduziu novos
conceitos e categorias que redimensionou o controle internacional de doenças, estabelecendo
uma abordagem que cobre todos os riscos possíveis, independentemente de sua fonte ou
origem, introduzindo a terminologia “emergência de saúde pública de importância
internacional” (ESPII), além de estabelecer o dever do Estado de notificar a OMS “sobre todos
os eventos em seu território que possam constituir uma emergência de saúde pública de
importância internacional” (FIDLER, 2005, p. 362). Além disso, vale destacar que os assuntos
abordados no RSI vêm sendo constantemente discutidos no sentido de adequá-los à realidade
mundial atual: em 18 de maio de 2017, a Assembleia Mundial da Saúde, no documento A70/16
apresentou o Plano de implementação global do RSI, o qual compreende 6 áreas de ação,
sendo que a primeira delas, “Accelerating State Parties’ implementation of the International
Health Regulations (2005), inclui a elaboração de um “five-year global strategic plan to improve
public health preparedness and response”, para ser submetido à Assembleia Mundial da Saúde
em maio de 2018 (A70/16) (PAGOTTO).
4

O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) é um instrumento jurídico internacional vinculativo para 196 países em todo o
mundo, que inclui todos os Estados Membros da Organização Mundial da Saúde (OMS). Seu objetivo é ajudar a comunidade
internacional a prevenir e responder a graves riscos de saúde pública que têm o potencial de atravessar fronteiras e ameaçar
pessoas em todo o mundo.

5

O RSI entrou em vigor no dia 15 de junho de 2007. Nesse momento, todos os países do Mercosul já haviam ratificado o
Regulamento.
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Como forma de internalização do referido documento, o Brasil passou a adaptar as
estruturas e os recursos nacionais existentes para satisfazer às exigências de capacidades
básicas, nos termos do RSI, tais como as relativas às atividades de vigilância, aos informes, à
notificação, à verificação, à resposta e de colaboração nas atividades envolvidas em cada
temática inserida no Regulamento, conforme demonstra o Plano de Operação do Ponto Focal
Nacional para o Regulamento Sanitário Internacional de 2016 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016),
do Ministério da Saúde. Do mesmo modo, esperou-se idêntica atuação dos demais Estadosmembros
A importância do desempenho de um ator transnacional e a elaboração de um
arcabouço jurídico transnacional em matéria de saúde hoje, por si só, se justifica, ante a
ocorrência de uma “emergência de saúde pública de importância internacional”, e a previsão
de ações articuladas com os Estados por parte da OMS demonstram a necessidade de
engajamento de todo o Planeta ante a ocorrência da pandemia de Coronavírus, assunto que
será abordado na sequência.
4.

A

PANDEMIA

DE

CORONAVÍRUS

(COVID-19)

E

O

FENÔMENO

DA

TRANSNACIONALIDADE
A 15ª edição do Relatório de Riscos Globais apresentado no Fórum Econômico de Davos,
ocorrido em janeiro de 2020 na Suíça denota que os sistemas de saúde estavam sob novas
pressões em todo o mundo ante as vulnerabilidades resultantes da mudança de padrões
sociais, ambientais, demográficos e tecnológicos. Constatação mais do que acertada.
Com a recente declaração de pandemia de Covid-19 por parte da OMS, dois meses após
o referido relatório, as palavras lá inseridas se confirmaram integralmente. Segundo o
pronunciamento do Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom,
Todos somos afetados pela crescente pandemia de COVID-19. É um desafio para a saúde
sem precedentes e sabemos que pessoas e organizações em todos os lugares querem ajudar. A
Organização Mundial da Saúde está liderando e coordenando o esforço global, apoiando os
países a prevenir, detectar e responder à pandemia (OMS, 2020).
Se remontarmos às características do fenômeno da transnacionalidade perceberemos
que uma pandemia, como a que hoje se verifica, pode ser descrita como uma doença infecciosa
que se espalha entre a população localizada em uma extensa região geográfica como, por
exemplo, um continente, ou mesmo o Planeta Terra, de maneira transnacional.
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Da mesma maneira que ocorre com muitos fenômenos de alcance transnacional
(migrações, temáticas relacionadas ao meio ambiente, criminalidade, economia etc), a
pandemia que hoje se apresenta não conhece fronteiras, não respeita Estados soberanos ou
potências mundiais econômicas e não diferencia cor ou classe social: ela simplesmente
transpassa as fronteiras territoriais estabelecidas após o Tratado de Westfalia.
E mais: transpassa, amedronta e provoca o mais temido dano, a materialização do risco
dos riscos, a perda de milhares e milhares de vidas. Parece-nos adequado relembrar as palavras
de Beck acerca do conhecimento na Sociedade de Risco e a importância da saúde:
Seguramente, la ‘salud’ también es un valor culturalmente muy alto, pero es (más que
eso) precisamente el presupuesto de la vida. La universalización de las amenazas a la salud crea
amenazas que están presentes siempre y por doquier, las cuales afectan con una dureza
correspondiente al sistema económico y político. Así pues, aquí no se lesionan sólo las premisas
culturales y sociales, con lo cual se puede vivir, tal como muestra el camino de la modernidad
pese a todas las lágrimas que ha hecho derramar (BECK, 1998, p. 92).
Há mais de uma década, os estudos sobre a transnacionalidade e o Direito Transnacional
desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciência Jurídica - PPCJ da
Univali chamam a atenção para o fato de que as intensas mudanças que redundaram na atual
sociedade de risco exigem também novas estratégias das ciências política e jurídica (CRUZ,
OLIVIERO, 2012, p. 25).
Outrossim, quando Miglino (2007), que o problema ecológico provavelmente levaria à
criação de centros de poder transnacional, superando a ideologia e a estrutura jurídica das
relações internacionais, muitos discordaram. Agora, questiona-se: quem irá discordar da
necessidade da existência de centros de poder transnacional para a manutenção da vida?
Argumento mais consistente que este é difícil de ser encontrado.
No entanto, conforme afirmou recentemente Boaventura de Sousa Santos (2005, p. 05)
em seus escritos sobre a atual pandemia, “[...] a crise é, por natureza, excepcional e passageira,
e constitui a oportunidade para ser superada e dar origem a um melhor estado de coisas”.
No entanto, como resposta à pandemia instalada, os Estados passaram a se fechar - de
maneira não uniforme e não planejada - territorialmente, após não atentarem para qualquer
possibilidade de cooperação mundial em prol do interesse comum mais essencial: a
manutenção da vida. O princípio da solidariedade frente a pautas axiológicas comuns,
materializado pela cooperação, tantas e tantas vezes invocado na seara internacional, sempre
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pareceu inadequado, para não se dizer desnecessário. O mesmo pode ter ocorrido com o
Direito Transnacional.
Ferrajoli (2020), em recente escrito sobre esta pandemia, demonstra a “[...] dramática
confirmação da necessidade e da urgência de realizar um constitucionalismo planetário [...]”.
Também, cita a necessidade de serem adotadas medidas eficazes e homogêneas, a fim de
evitar que a variedade dos procedimentos adotados, em muitos casos totalmente inadequados,
acabe favorecendo o contágio e multiplicando os danos para todos.
No caso da Europa, embora todo o aparato jurídico envolvendo o Direito Europeu, as
divergentes medidas adotadas pelos países da União Europeia, e pelo seu ex-integrante, o
Reino Unido, vão contra qualquer lição básica de cooperação, interdependência mundial,
comunidade global, ou quanto ao fato mais do que consumado de que problemas globais são
desafios transnacionais e demandam respostas globais.
Todavia, o sentido do Direito Transnacional, “aplicado por instituições com órgãos e
organismos de governança, regulação, intervenção [...]”, e a atuação conjunta dos órgãos e dos
organismos transnacionais, diante de tais fatos, torna-se factível – e imprescindível -, a partir do
estabelecimento de “espaços públicos transnacionais” (CRUZ, OLIVIERO, 2012, p. 22), sendo o
Direito Transnacional já existente em matéria de saúde no âmbito da OMS o instrumento de
orientação dos poderes transnacionais, com a intensificação dos processos de abdicação das
competências soberanas dos Estados.
Agora, muito mais do que antes, clama-se pelo reconhecimento e respeito a uma
sociedade mundial afetada, indistintamente, por desafios oriundos de fenômenos
transnacionais – aos quais a pandemia atual ora se agrega.
Neste momento, não podemos nos olvidar dos ensinamentos de Beck quanto à relação
de dependência entre Estados nacionais – enquanto estados territoriais com seu poder
fundado no vínculo com um determinado espaço – e a sociedade mundial, por relativizar e
interferir na atuação daqueles, “[...] pois uma imensa variedade de lugares conectados entre si
cruza suas fronteiras territoriais, estabelecendo novos círculos sociais, redes de comunicação,
relações de mercado e formas de convivência” (BECK, 1999, p. 18).
O Direito Transnacional a ser aplicado pelos Estados a partir das diretrizes da OMS frente
ao Covid-19, juntamente com o estabelecimento de uma – urgente - ação planetária orientada
por redes transnacionais de cooperação e solidariedade, oferecem, portanto, o caráter de
efetividade e eficiência à novas estratégias globais de governança transnacionais no controle e
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combate à pandemia.
Esta sociedade mundial afetada por problemas transnacionais necessita, portanto, da
consolidação do Direito Transnacional, inicialmente produzido pelas diretivas da OMS,
orientado pela cooperação em ações de solidariedade: o mercado mundial e as grandes
empresas transnacionais sabem que são capazes de produzir e distribuir equipamentos
médicos e materiais de saúde; os países eventualmente menos afetados – ou mais preparados
para lidar com a pandemia – poderiam enviar profissionais de saúde aos mais necessitados; a
economia global, orientada pelos seus importantes atores, ao criar políticas econômicas
adequadas, poderiam contribuir para abrandar os estragos econômicos provocados e evitar
inúmeros problemas de ordem social.
Estabelecer-se-ia, portanto, os espaços públicos transnacionais que a sociedade atual
necessita.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente escrito, elaborado em meio a uma pandemia do Covid-19, buscou, mais uma
vez, ressaltar a importância do Direito Transnacional ante a um fenômeno transnacional desta
natureza, com proporções ainda não mensuráveis. E com todo o respeito ao Direito
Internacional, pois já sabemos que se trata de um passo adiante. Não mais de direito entre
estados, mas de um direito criado a partir de questões transacionais pelos estados.
A classificação da então endemia para o status de pandemia abre a possibilidade e, mais
do que tudo, denota a necessidade da aplicação coordenada e conjunta, por parte dos Estadosmembros que integram a OMS, das diretivas produzidas por este ator transnacional, sob a
forma de um Direito Transnacional a ser internalizado individualmente frente ao Covid-19.
Denota-se, portanto, que a OMS, ao emitir protocolos, recomendações e padrões diante
de uma pandemia, propicia que os Estados, sob uma mesma base de orientação, editem suas
próprias normativas internas e materializem o Direito Transnacional que orientará e vinculará
as ações em matéria de saúde pública.
É evidente que este direito, formado a partir de um escopo de um ator transnacional,
deve também ser permeado por redes transnacionais de cooperação e solidariedade,
possibilitando, assim, conferir o devido grau de eficiência às estratégias globais, levando em
consideração que o que está em “jogo” é, nada mais nada menos, que a preservação da vida
em escala planetária.
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O MUNDO APÓS O COVID-19: VULNERABILIDADES, INCERTEZAS E DESAFIOS
SOCIOAMBIENTAIS

Carlos Hiroo Saito1
Anne-Elisabeth Laques2
Aneta Afelt3
INTRODUÇÃO
Quando este texto for publicado, talvez o pico da crise tenha passado em muitos países,
ou talvez ainda estejamos vivendo novas etapas da pandemia global. A Organização Mundial da
Saúde (OMS) declarou a epidemia de coronavirus como sendo uma emergência de saúde
pública internacional em 30 de janeiro de 2020, e reconheceu o status de pandemia em 11 de
março de 2020 quando o mundo contabilizava mais de 118 mil infecções em 114 países e um
número superior a 4 mil óbitos.
Em 07 de abril de 2020, quando este texto começou a ser escrito, o mundo já
contabilizava mais de 1 milhão e 350 mil casos, 209 países e territórios e mais de 75 mil mortes.
A escalada sem precedentes da doença levou à decretação de uma série de medidas de
distanciamento social, confinamento e controle, que provocaram uma brusca parada da
economia mundial.
A partir dessa nova situação global, muitos se propuseram a refletir sobre as
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consequências, enquanto outros buscavam desesperadamente salvar vidas, seja nos hospitais,
seja nos laboratórios de pesquisa, num esforço coletivo de encontrar medicamentos eficazes ou
o desenvolvimento de vacinas.
A pandemia de Covid-19 é evidência concreta de um aumento no risco global para a
saúde, conforme as tendências registradas em todo o planeta nos últimos anos a respeito de
doenças reemergentes e recém-emergentes (Cliff et al., 2009; Belay et al., 2017). Diante disso,
é importante perguntar o que nos fez tão vulneráveis? Primeiramente, precisamos reorientar o
olhar da pesquisa para uma abordagem global, de forma a fazer face aos novos desafios em
escala global como esta pandemia. Em segundo lugar, tratar no seu conjunto a complexidade
das interações enquanto um sistema socioecológico. E terceiro, começar a ancorar as análises
de vulnerabilidade a este sistema socioecológico conforme Young et al. (2006). E essa análise
de vulnerabilidade deve ser feita articulando as escalas global, regional, nacional e local, de
forma a buscar sairmos mais fortalecidos da crise.
Neste sentido, considerando as diferentes realidades próximas de nós (Brasil, França e
Polônia), bem como os respectivos status e históricos de desenvolvimento social, econômico e
político, e a inserção regional em que nos encontramos mergulhados (Mercosul e União
Europeia), propomos aqui refletir sobre a emergência da pandemia, a vulnerabilidade de nossa
sociedade a essa pandemia, e as reflexões inspiradas por essas análises para entender a
construção do mundo após a crise.
O quadro referencial de vulnerabilidade tem servido para avaliar como as características
de um grupo social e sua situação influencia sua capacidade de antecipar, suportar, resistir e
recuperar-se de desastres, enquanto eventos danosos como como terremotos, tsunamis,
inundações ou secas extremas (De Silva; Kawasaki, 2018). A escolha do referencial de
vulnerabilidade permite assim enquadrar a análise desta pandemia dentro de um quadro
sistêmico estruturado, capaz de identificar em que medida nos tornamos mais ou menos
vulneráveis em função de nossa exposição ao virus, da sensibilidade de nosso sistema social
que nos faz mais ou menos propensos à manifestação das formas graves da doença, e como
nosso sistema social está mais ou menos preparado para responder à pandemia, de forma que
o desastre possa ser contido. Compreender essa vulnerabilidade dentro do contexto do risco de
desastres está prevista na prioridade primeira do Marco de Sendai para Redução do Risco de
Desastres 2015-2030 que orienta a Estratégia Internacional para Redução de Desastres das
Nações Unidas (UNISDR, 2015).
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Nesse trabalho, consideramos a vulnerabilidade como sendo o grau em que um sistema,
ou parte dele (neste caso, o sistema socioecológico) provavelmente sofrerá danos devido à
exposição a um perigo, a um distúrbio ou estresse (Turner et al., 2003). A vulnerabilidade é
analisada como função da exposição, sensibilidade e capacidade de resposta (Lindoso, 2013), e
que particularmente tem uma face social evidenciada nas catástrofes (Beck, 2006). A exposição
corresponde ao grau e duração no qual o sistema entra em contato ou é submetido à
perturbação; a sensibilidade está relacionada ao grau em que o sistema é impactado; e
capacidade de resposta é a habilidade para se ajustar à perturbação, moderar o dano potencial
ou lidar com as consequências das mudanças decorrentes (Adger, 2006; Gallopín, 2006).
Para desenvolver a reflexão, propomos abordar alguns temas que nos parecem cruciais
para o porvir dessa nova era de incertezas, organizando-as dentro dos componentes da
vulnerabilidade: bloqueios de locomoção, confinamento / quarentena enquanto fatores
relacionados à exposição; desigualdades sociais, o estado de bem-estar social e a estratégia de
imunização coletiva enquanto fatores que nos ajudam a compreender a sensibilidade; e a
integração regional e global, democracia e controle, e o papel da ciência como parte da
capacidade de resposta. Nós apresentaremos, também, algumas análises de interação entre os
aspectos de exposição, sensibilidade e capacidade de resposta, evidenciando as sinergias, e
finalmente, apresentamos nossas reflexões sobre o desenvolvimento sustentável e meio
ambiente, como tópicos que nos permitem tirar lições para o porvir.
1. EXPOSIÇÃO
Diferentes doenças que são vinculadas a coronavirus, como o SARS-CoV-2 e a síndrome
respiratória do Oriente Médio (MERS), apresentam origem na antropização do ambiente e
intensificação do contato entre humanos e patógenos silvestres, intermediados por vetores e
hospedeiros intermediários (AFELT; FRUTOS; DEVAUX, 2018). O mesmo fenômeno de
degradação ambiental expondo populações humanas a maior contato de animais silvestres
também tem influência em outras doenças, como a hantavirose (Santos et al., 2014). Estima-se
que 75% das doenças são de origem zoonótica (Belay et at., 2017). Em que pese a
imprevisibilidade e estocasticidade da emergência de uma nova virose, devemos considerar
que paisagens modificadas favorecem a criação de nichos que potencializam esse contato e
transmissão (Afelt; Frutos; Devaux, 2018; Afelt et al., 2018), ou seja, essa antropização
acelerada aumenta o risco de exposição.
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Portanto, uma vez dada a exposição do humano com o virus na natureza, para atenuar a
transmissão entre humanos o componente da exposição inicialmente foi respondido pelos
países com o fechamento de fronteiras, buscando com isso diminuir o contato de sua
população com portadores do vírus vindo de outras partes do mundo. Da mesma forma, a
quarentena imposta à cidade de Wuhan no início da pandemia pelo governo chinês também
representou, dentro desse modelo, a oportunidade de diminuir a exposição dessa vez do resto
do mundo ao virus vindo daquela localidade.
Internamente, dentro dos países, iniciativas isoladas de administrações nos territórios
sub-nacionais (Estados e municípios no Brasil, Départements e villes na França, Voivodeships e
gminas na Polônia), estabelecendo bloqueios em rodovias, acessos a cidades ou praias e outras
regiões de apelo turístico, eventos desportivos e culturais, se enquadram no mesmo contexto
de tentativa de diminuir a exposição.
As medidas internas de distanciamento social e confinamento visaram também diminuir
a exposição individual e produzir um efeito coletivo local.
A partir das medidas tomadas pelos diferentes países, é interessante analisar a relação
concedida à proteção da vida humana diante dos desafios econômicos e de acordo com os
meios que cada país possuía. Por exemplo na França, o confinamento foi escolhido porque era
a única medida possível para limitar a propagação do vírus na ausência de máscaras protetoras
e testes de triagem. Além disso, o país, como muitos outros, atrasou a instalação do
confinamento de sua população, porque significava paralisia da economia. No início da crise,
enquanto o Ministério da Saúde defendia o confinamento, o setor produtivo incentivava a
população a ir para o local de trabalho, a fim de limitar o fechamento de fábricas, empresas e
certos negócios, mesmo que isso expusesse as pessoas ao vírus. Os primeiros dois casos de
Covid-19 foram detectados em 24 de janeiro, a primeira morte em 14 de fevereiro. O
confinamento nacional, de caráter bastante restritivo, teve início em 16 de março e um
desconfinamento gradual e progressivo está sendo planejado na França a partir de 11 de maio.
O governo francês determinou em 18 de março a proibição do acesso ao território francês a
todos os estrangeiros de países que não são membros da União Europeia, do espaço Schengen
ou do Reino Unido, sem motivos convincentes, de forma que na prática, não houve bloqueio
no âmbito da União Europeia e as fronteiras continuaram abertas regionalmente.
Na Polônia o governo agiu de maneira oposta, com maior rapidez. Os testes começaram
em fevereiro de 2020 e, oito dias após o paciente oficialmente encontrado "0" (4 de março), o
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Ministério da Saúde anunciou uma emergência epidemiológica. A quarentena doméstica é a
primeira ação para as pessoas que vieram de regiões de risco; em 8 de março todos os eventos
públicos são proibidos e no dia 11 de março o primeiro-ministro decide fechar as escolas. A
fronteira do país foi fechada em 13 de março, um dia após a primeira morte. Mas, ao mesmo
tempo, não houve ações restritas para esfriar a economia. Oficialmente, a indústria está
trabalhando sem perturbações drásticas. As atividades de escritórios e serviços no espaço
público foram fechadas, mas por um longo período - quase até final de março, os shopping
centers ainda estavam abertos. O confinamento amplo e efetivo começou somente no final de
março, mas principalmente para atividades não industriais. O Ministério da Saúde ficou
encarregado das decisões relativas às atividades sociais e de trabalho. A ação governamental
contra a quebra de quarentena foi uma das mais duras da Europa, a multa foi de até 7.000
euros (30.000 zlotys poloneses). Como a Polônia é reconhecidamente um país católico, um dos
aspectos mais difíceis do confinamento foi a limitação para assistir à missa na igreja, e no início
da epidemia, as autoridades da igreja na Polônia opuseram-se às políticas governamentais de
confinamento restrito. A face governamental da epidemia mostrou-se mais autocrática do que
autoritária ou protetora.
No Brasil, o primeiro caso inicialmente detectado foi em 26 de fevereiro, mas
investigações posteriores indicaram que em 23 de janeiro teria ocorrido a primeira morte por
Covid-19. Tardiamente foi decretado o bloqueio da entrada de estrangeiros oriundos dos países
vizinhos da América do Sul em 19 de março e pra os demais continentes em 23 de março. No
entanto, não houve uma estratégia nacional de confinamento da população, diferentemente da
França e Polônia que adotaram essa estratégia em escala nacional, decidida a partir do poder
central. Neste país sul-americano, na ausência de uma política nacional em favor do
confinamento, e mais do que isso, uma posição clara do governo central contra isso, estados e
municípios autonomamente decidiram por estratégias de confinamento ou bloqueios
terrestres, inaugurando batalhas judiciais com o governo federal pelo direito de ditar políticas
em seu território sub-nacional.
A reflexão sobre o componente da exposição levanta a questão da complexa relação
entre as populações e seus governos, e o papel dos aspectos culturais de socialização e
aspectos religiosos na efetivação do distanciamento social (Bruns; Kraguljac; Bruns, 2020).
Adicionalmente, além dos meios estabelecidos para combater o vírus, é necessário analisar os
discursos que anunciam as medidas de proteção coletiva a serem tomadas, a escolha das
informações divulgadas, o tom e as palavras utilizadas, que em última instância revelam a visão
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sobre poder, vida e morte que está associada à política.
Essa relação entre poder, vida e morte nos exige a reflexão sobre o dilema ético que se
estabeleceu durante a pandemia, a partir do momento em que alguns governantes nacionais se
posicionaram contrariamente ao confinamento e defenderam que a economia não podia parar,
conclamando que os trabalhadores deveriam se fazer presentes para que as atividades
econômicas se realizassem sob pena de desemprego em massa. Eles não se preocupavam com
o aumento da exposição, que traz um aumento da vulnerabilidade à doença. Para justificar essa
escolha, apelaram para o negacionismo da periculosidade da pandemia num primeiro
momento e posteriormente passaram a comparar numericamente a quantidade de mortos que
seria insignificante frente à quantidade de possíveis desempregados.
Desta forma, no Brasil e nos Estados Unidos da América, o descompasso entre as
medidas de confinamento adotadas pelos governos na escala sub-nacional, ao conflitarem com
o discursos dos respectivos presidentes nacionais escancaram esse debate em torno do poder
sobre vida e morte: O governador do estado de Nova York, ao se manifestar sobre a pressão
feita pelo presidente norte-americano para reabertura do confinamento, disse que se
recebesse uma ordem to presidente que colocaria em risco a saúde pública das pessoas do seu
estado, ele não acataria. Similarmente, no Brasil, o prefeito da cidade de Belo Horizonte-MG,
disse que não cabe a ele determinar a flexibilização do confinamento, posto que as medidas de
isolamento social eram decididas por uma comissão e seguiam um protocolo internacional,
contrariando a pressão exercida pelo presidente brasileiro.
Neste contexto, é importante retomar a construção conceitual de necropolítica
(Mbembe, 2016), que significa a existência de controles sociopolíticos sobre a vida e a morte:
quem vai viver e quem vai morrer, seja porque se lança trabalhadores em meio a uma
pandemia com risco de contraírem a doença, seja porque não se fez os investimentos e a
precaução necessária para evitar a pandemia, a ponto de superlotar os hospitais. Na falta de
equipamentos suficientes para tratar os doentes durante a pandemia, os governos terminaram
por colocar os médicos frente à situação de ter que escolher entre quem salvar encaminhando
para as unidades de tratamento intensivo (UTI), quem vai receber equipamentos de respiração
assistida, e quem deixar entregue à sorte, como ocorreu na Itália, na França e no Brasil.
A estratégia de diminuir a exposição, portanto, tem relação com a limitada capacidade
de resposta, como no exemplo acabado de ser citado.
Em síntese, os elementos presentes na análise do componente exposição são todos
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parâmetros de referência para relatar a relação sociedade / governo. Além de levantar
questões sobre a existência de um clima de confiança, suspeita, desconfiança ou transparência
no território, a análise deste componente revela que as decisões tomadas levam em conta o
contexto de despreparo para a pandemia. Na linguagem do nosso modelo, isso significa que as
medidas para diminuir a exposição foram guiadas pelo reconhecimento da baixa capacidade de
resposta, expondo os conflitos em torno da manutenção da acumulação do capital, na forma
do discurso de que a economia não podia parar. Como a vulnerabilidade é função crescente da
exposição, medidas para reduzir a exposição tem por objetivo reduzir a vulnerabilidade.
2. SENSIBILIDADE
2.1. Desigualdades sociais e a vulnerabilidade
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), considerando os critérios
do Banco Mundial para medir pobreza monetária, o Brasil apresentou um aumento da pobreza
extrema passando a ter em 2018, 13,5 milhões pessoas com renda mensal per capita inferior a
R$ 145, ou U$S 1,9 por dia (6,5% da população). A parcela da população brasileira na faixa da
pobreza (rendimentos inferiores a US$ 5,50 per capita por dia, aproximadamente R$ 420
mensais) para o mesmo ano de 2018, foi de 52,5 milhões de pessoas (correspondendo a 25,3%
da população) (IBGE, 2019). Esses dados são confirmados pelo índice de Gini4 , calculado pelo
Banco Mundial (53,9 em 2018) (World Bank, 2019).
Segundo ainda o IBGE (2019), à pobreza monetária se soma precariedades e
vulnerabilidades nas condições de moradia, que apresentam entre si forte correlação. Como
exemplo dessa correlação, pode-se citar a ausência de banheiro de uso exclusivo dos residentes
do domicílio, sem compartilhamento, que em 2018 afetava 2,8% da população total, mas cujo
percentual aumentava para 8,5% entre a população pobre (rendimento domiciliar per capita
inferior a US$ 5,50 por dia). Outro exemplo dessa correlação é o adensamento domiciliar
excessivo, ou seja, a situação em que no domicílio existem mais de três moradores para cada
cômodo utilizado como dormitório (5,6% para a população em geral e 14,5% para a população
pobre com rendimento domiciliar per capita inferior a US$ 5,50 por dia). Além dessas duas
situações, a ausência de abastecimento da água por rede, afetando inicialmente 15,1% da
4

O índice de Gini é um indicador sintético que permite contabilizar o nível de desigualdade de uma variável e de uma
determinada população. Representa o Coeficiente de Gini multiplicado por 100, ou seja, expresso em pontos percentuais. O
Coeficiente de Gini é igual a 0 em uma situação de perfeita igualdade e é igual a 1 na situação mais desigual possível. As
desigualdades podem estar relacionadas a variáveis de renda, salários, padrão de vida, etc.
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população total, quando analisada apenas para a população pobre passamos a constatar que
25,8% dos domicílios apresentam essa precariedade, pois passam a depender de água buscada
em poços ou outras soluções precárias individuais. As três situações retratadas tem forte
importância na análise do contexto de combate à pandemia de coronavírus nas grandes
cidades, visto que as medidas de higiene e desinfecção num contexto de precariedade na
disponibilidade de água no domicílio, e as medidas de isolamento social de uma pessoa
supostamente contaminada ficam completamente prejudicadas.
O jovem Engels, num trabalho publicado em 1845, já demonstrava a maior sensibilidade
das classes menos favorecidas a doenças (Engels, 2010). Todas essas situações acabam se
enquadrando no conceito de sobrediscriminação social (Saito, 1996), que representa uma dupla
(ou múltipla) penalização em que os mais desfavorecidos economicamente são ainda
impactados pela ausência ou precariedade de equipamentos coletivos (serviços do Estado). Em
face dessa realidade, existe um temor muito grande sobre o impacto da chegada do
coronavirus nas periferias das metrópoles brasileiras, sobretudo nas favelas que apresentam
grande adensamento populacional com grande precariedade nos domicílios.
Na França metropolitana, em 2017, segundo o Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE), 8,9 milhões de pessoas viviam abaixo da linha de pobreza
monetária, fixada em 60% da renda média (1.041 euros por mês) (INSEE, 2019). Segundo o
barômetro Ipsos - Secours Populaire Française 2018, 21% da população (aproximadamente 14
milhões de pessoas) sofrem de insegurança alimentar e não comem três refeições equilibradas
por dia (Ipsos-SPF, 2018), e um estudo publicado pelo IFOP em março de 2019 mostrou que 3
milhões de pessoas na França precisam restringir o acesso a produtos de higiene básica (Le
Figaro, 2019). Estas situações também conferem sensibilidade da população que aumenta a sua
vulnerabilidade à pandemia.
Na Polônia, 5,8 milhões de pessoas viviam abaixo da linha da pobreza nacional em 2018,
correspondendo a 15,4% da população, segundo o Banco Mundial (WORLD BANK, 2020). A
renda é inferior à média da OCDE, que é agravada pelo fato de seu sistema tributário não ser
muito progressivo e com pouca contribuição para reduzir a desigualdade (OCDE, 2018). A
estimativa econômica mostra que a parcela dos impostos no salário é inversamente
proporcional à renda. Embora o índice de Gini da Polônia (29,7 em 2017) seja próximo ao
daFrança (31,6 em 2018) segundo a estimativa do Banco Mundial (WORLD BANK, 2019), o valor
nominal da renda é muito discrepante entre os dois países europeus. A partir de 2020, o salário
mínimo mensal na Polônia foi estabelecido pelo governo como 2600 PLN (610,8 euros)
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enquanto que o salário mínimo na França é de 1539,4 euros (COUNTRYECONOMY, 2020). Em
razão de impostos sociais e de saúde, o salário mínimo mensal líquido na Polônia é inferior a
250 euros. O poder de compra também é muito baixo e, quando não existe um sistema
nacional de moradia ou aluguel social, uma das dificuldades significativas são as despesas da
vida cotidiana, que representam aproximadamente 80% do salário. Consequentemente, a
percentagem de jovens adultos entre os 25 e os 34 anos que vive com os pais é de 45,1%,
enquanto na França é de apenas 14,7% considerando dados para o ano de 2018 (EUROSTAT,
2020). O número médio de pessoas no agregado familiar é de 2,64 segundo o Escritório Central
de Estatística da Polônia (Główny Urząd Statystyczny) (GUS, 2019).
A desigualdade social durante a pandemia mostrou também sua face racial: no Brasil,
ainda em estágio inicial de análise, as primeiras análises indicam que pessoas de origem étnica
negra ou parda, ainda que não constituam maioria dos casos, apresentam incidência de mortes
maior (MENA, 2020). Nos Estados Unidos da América, mais de 70% das mortes de por
coronavírus na Louisiana são afro-americanas, segundo o governador daquele estado. Em
Chicago, os números também são semelhantes. Naquele país, admite-se que os afroamericanos enfrentam um risco maior de exposição ao vírus, por 3 motivos: a) concentração
em áreas urbanas; b) trabalho em indústrias essenciais, o que leva a apenas 20% dos
trabalhadores negros declararam ser elegíveis para trabalhar em casa; c) falta de acesso a
seguro de saúde em comparação com seus colegas brancos e mais propensos a viver em áreas
carentes do ponto de vista do sistema de saúde, onde os cuidados primários são escassos ou
caros.
Em síntese, o cenário da pandemia vem a reforçar a análise de Ulrich Beck (2006) sobre
a sociedade de risco: o risco é socialmente desigual e segue os pobres. Quanto maior a
desigualdade social e quanto maior a parcela da população vivendo em condições de pobreza,
maior é a sensibilidade daquela sociedade à pandemia. Sendo maior a sensibilidade, maior será
a vulnerabilidade, o que exige dos Estados ações sobre outros aspectos da sensibilidade, e
sobre os componentes da exposição ou capacidade de resposta como medida de compensação.
2.2. O Estado de Bem-Estar Social fragilizado
O Estado de Bem-Estar Social (Welfare State) pode ser entendido como assunção de
uma responsabilidade social pelo Estado com o comprometimento das instituições públicas na
realização da justiça material dos indivíduos e famílias e na garantia da qualidade de vida e
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bem-estar físico e social dos cidadãos (Fernández-Álvarez, 2018).
No Brasil, o desmonte do Estado de Bem-Estar Social tem sido efetivado vigorosamente
durante o atual mandato presidencial com supressão de conquistas sociais nas políticas
públicas e redução crescente do orçamento em áreas sensíveis como a Saúde e Políticas Sociais:
no Ministério da Saúde, com exceção do ano de 2018, registra-se uma queda na alocação real
dos recursos nos últimos anos, que variou de -9,43%, em 2017, a -4,05% em 2020. O orçamento
do Ministério da Saúde no Brasil mantém o Sistema Único de Saúde (SUS), bem como os
programas de cobertura vacinal, farmácia popular e o pagamento de bolsas do programa de
residência médica. Para o Ministério da Cidadania, que responde por programas de cunho
social como o Programa Nacional de Apoio à Captação de Água de Chuva e outras Tecnologias
Sociais (Programa Cisternas), registrou-se uma queda de 46,5% no Projeto de Lei Orçamentária
Anual entre 2018 e 2019 (Couto, 2020).
Na França, desde o fim de 2018 o movimento dos coletes amarelos (Gilets Jaunes) vem
questionando o governo no que se refere à justiça social, desde o fim do imposto sobre
fortunas ao aumento do salário mínimo. Além desse movimento, em 2019 a França assistiu a
mobilizações do setor de saúde convocadas pelo coletivo Inter-Hôpitaux, envolvendo todos os
profissionais do setor, para exigir mais recursos e mão de obra na saúde. O fato de a França
apresentar índice de mortalidade na pandemia do Covid-19 muito acima da média mundial
demonstra justamente a grande vulnerabilidade da sociedade francesa.
A Polônia é um dos Estados-Membros da União Europeia com os menores dispêndios
em saúde, em especial em serviços ambulatoriais. A Polônia tem apenas 238 médicos por
100.000 habitantes - a menor proporção na União Europeia (KALAN, 2020). Os gastos com
benefícios de moradia e assistência para os socialmente excluídos são relativamente baixos
neste país, mas direcionados predominantemente às famílias com crianças (Sawulski, 2017). Os
gastos sociais pelo Estado na Polônia são inferiores à maioria dos principais países da União
Europeia, abaixo dos gastos nesta modalidade feita pelo governo francês. Em vista disso, a
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) concluiu que este país
se posiciona abaixo da média da OCDE em termos de saúde da população e qualidade
ambiental, e também na avaliação do bem-estar subjetivo (OCDE, 2018). O acesso precário ao
sistema nacional de saúde cria um sistema de atendimento privado em crescimento dinâmico,
onde os custos são totalmente cobertos pelos pacientes, à semelhança do Brasil,
comprometendo ainda mais a renda familiar. Demograficamente, a sociedade está
envelhecendo rapidamente. A mediana para 2019 é de 41 anos, mas a previsão para os
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próximos 20 anos mostra um aumento para 49 (principal escritório de estatística da Polônia).
Mesmo que o número de leitos hospitalares por 1000 habitantes seja um dos mais altos da
Europa (6,7/1000 habitantes em 2019), o número de leitos dedicados a cuidados geriátricos é
um dos mais baixos da Europa - 900 leitos em todo o país e apenas 430 médicos geriátricos.
Com 20% da sociedade com mais de 65 anos, para um leito geriátrico há uma demanda de
quase 9000 pessoas, tornando a vulnerabilidade maior.
O número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a França é de 11,6 leitos
por 100 mil habitantes (Rhodes et al, 2012). Este autor indica para a Polônia, 6,9 leitos por 100
mil habitantes, o que é considerado um dado equivocado por corresponder ao número de
leitos regulares em hospital. Além disso, o que precisa ser enfatizado é que nos últimos dez
anos, o número de leitos de UTI na Polônia diminuiu em cerca de 30%, e apesar de até o
momento, o número de pacientes de Covid-19 ser menor que o número de instalações
preparadas para a epidemia, o problema previsto nesse país é a falta de equipe médica quando
a contaminação no sistema de saúde atingir seu nível mais elevado.
No Brasil, segundo a Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB), o número de
leitos de UTI é de 20,3 leitos por 100 mil habitantes, mas menos da metade está disponível para
o SUS. O fato da oferta de leitos de UTI no SUS ser menor que o do setor privado mostra a
fragilização do Estado de Bem-Estar Social. Além disso, há grande disparidade entre as regiões
do país: enquanto a região norte tem 0,75 e a região nordeste 0,88 leitos do SUS, a região
Sudeste tem 1,69 e a região Sul 1,71 leitos do SUS, contra uma média nacional de 1,30 leitos do
SUS por 100 mil habitantes (AMIB, 2016).
O Estado de Bem-Estar Social fragilizado representa o resultado da hegemonia do
pensamento neoliberal de enxugamento do Estado. Mas mais do que um mero enxugamento
do Estado, trata-se do encolhimento em suas funções públicas de cunho social, para colocá-lo a
serviço dos interesses privados. Suplicy (2006), ao analisar as obras de John Kenneth Galbraith,
indicou que este pensador já denunciara este mecanismo em uma de suas obras (Galbraith,
2004), apontando que tanto na condução da guerra como da paz, o privado se torna o setor
público: a imiscuidade de interesses vem levando os governos a contribuirem para a
sustentação dos processos de acumulação de capital, incluindo o setor de saúde, privatizado
em larga medida.
Para David Harvey (2020), quarenta anos de neoliberalismo nos continentes americano e
europeu deixaram os países e suas sociedades totalmente expostos e mal preparados para
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enfrentar uma pandemia enquanto desastre global, porque em diferentes níveis da hierarquia
governamental, a linha de frente da defesa em emergências de saúde teve o orçamento
diminuído graças a uma política de austeridade, pois saúde pública, como outras funções
públicas do Estado eram monetizadas como despesas a serem enxugadas.
Diante da pandemia, quando países como a Alemanha e outros abandonaram a política
de austeridade para injetar dinheiro na economia (VALOR ECONÔMICO, 2020), deu-se mostras
da presença do pensamento alternativo formulado por Keynes. Keynes advogou a centralidade
do papel do Estado como indutor do crescimento econômico para fazer face à grande
depressão econômica de 1929, e suas ideias também se fizeram presente no enfrentamento da
crise econômica de 2008. Ao tomar medidas para retomar o papel do Estado de Bem-Estar
Social, pós-pandemia, passamos do campo da sensibilidade para o da capacidade de resposta.
Em síntese, a sensibilidade é função crescente da vulnerabilidade. Tanto a desigualdade
social como o desmonte do Estado de Bem-Estar Social representam elementos integrantes da
sensibilidade diretamente relacionados à vulnerabilidade à pandemia. Os exemplos citados
mostram que quando ocorre a exposição, a sensibilidade termina por explicitar as fragilidades
no tecido social (desigualdade social e pobreza) e a política de Estado (se há ou não o desmonte
do Estado de Bem-Estar Social). Infelizmente, a sensibilidade não pode ser fortalecida da noite
para o dia, e tal como um solo preparado para o plantio, quando a sensibilidade é aumentada,
colhe-se o enraizamento da pandemia com dolorosos frutos. Respostas pontuais de
fortalecimento do papel do Estado como indutor da economia em momento de crise configura
uma forma de capacidade de resposta, conectando os dois elementos através do tema do papel
do Estado do Bem-Estar Social.
2.3. Imunização coletiva
A estratégia de imunização coletiva (herd immunity em inglês, groepsimmuniteit em
holandês) implementada inicialmente no Reino Unido (depois abandonado por este) e nos
Países Baixos (já flexibilizado) confronta diretamente com a proposta do confinamento, como
decretado em países como Itália, França, Portugal, Espanha e Polônia. O princípio por trás da
estratégia de imunização coletiva é criar as condições para que um maior número de pessoas
desenvolva naturalmente anticorpos para o Covid-19 (Ebrahim, 2020; Cohen, 2020). Acredita-se
que se uma pessoa desenvolver imunidade, esta não transmitirá a doença, pois o que
normalmente ocorre quando a pessoa que contrai a doença e não se encontra imunizada é
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transmitir pelo menos para uma outra pessoa. Ampliando a escala para a sociedade, supõe-se
que se a transmissão não acontecer por imunização, a infecção irá desaparecer
progressivamente da população acompanhando o declínio da taxa média de contágio, à medida
que mais e mais membros dessa população estiverem imunizados. Por trás dessa estratégia
existe também a assunção de que o virus vai continuar circulando para além da duração da
crise, portanto, a melhor defesa para uma nova pandemia seria ter a maior a taxa possível de
pessoas imunizadas.
A discussão sobre a imunização coletiva é antiga. Fine (1993), num artigo de revisão
atribui o emprego do termo pela primeira vez na literatura a Topley e Wilson (1923). Para Fine
(1993), o conceito de imunização coletiva vem despertando interesse ao longo da história sobre
o fato de poder pensar na extensão da imunização conferida por um programa de vacinação
para além dos indivíduos vacinados, alcançando também os indivíduos não vacinados, desde
que uma parcela muito grande da população esteja de fato imunizada.
Nos casos analisados no passado, a imunização coletiva se deu progressivamente à
medida em que os indivíduos recebiam vacinas como forma de desenvolver sua imunidade,
num contexto de exigência de adesão maciça da população e responsabilidade coletiva de
contribuir para a imunização coletiva (Giubilini, 2019). No caso da presente pandemia de Covid19, não é o caso. Não existe vacina desenvolvida, nem o reconhecimento da eficácia de um
tratamento específico. A ideia de imunização coletiva para o Covid-19 reside na suposição de
que indivíduos sobreviventes estarão portando anticorpos, e que a imunidade desenvolvida nos
indivíduos seja persistente, ou seja, que os anticorpos sejam amplamente desenvolvidos, e
tenham longa duração. Além disso, há dúvidas sobre o tempo necessário para se alcançar os
limiares (% da população imunizada) para se configurar uma imunização coletiva. Sobre este
aspecto, ainda há muitas dúvidas (Engels, 2020). Neste momento, para se implementar a
estratégia, é preciso que não se realize o confinamento para expor a população ao vírus para
que se desenvolva a pretensa imunização por eles próprios, na falta de uma vacina específica.
Para que a estratégia possa seguir adiante, os governos precisam ser capazes de tratar os
infectados de forma que eles possam desenvolver a imunidade, e para isso a estratégia precisa
se sustentar num sistema de saúde bem equipado; na capacidade de testagem maciça; e numa
contenção da taxa de infectados dentro da capacidade de suporte de tratamento pelo sistema
de saúde.
Na pandemia de coronavirus, sendo uma decisão governamental pelo pleno
funcionamento das atividades sociais e econômicas, a opção pela estratégia de imunização
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coletiva não oferece à população a oportunidade de preferir a estratégia de confinamento.
Neste caso, a estimativa de um percentual "aceitável" de mortes na população até que se
desenvolva a imunização coletiva ou que ela seja acelerada pelo desenvolvimento de
tratamentos e vacinas é arriscada. Mais do que isso, levanta-se uma questão moral sobre o
direito de impor uma taxa de mortos, ainda que estimada pequena, no seio da população, à
conta de sacrifícios a uma causa maior. Configura-se assim, novamente, uma relação entre
poder e morte (Mbembe, 2016).
Em síntese, a imunização coletiva tenta diminuir a vulnerabilidade da sociedade atuando
na diminuição de sua sensibilidade pelo aumento de resistência imunológica. Essa escolha
difere daquela do confinamento, que atua sobre a exposição, buscando diminuí-la para ter
resultados negativos na vulnerabilidade. Nesta pandemia, a imunização coletiva depende,
também, de uma capacidade de resposta forte e rápida, para poder tratar os doentes e
recuperá-los, com base no que se conhece e no que se possa vir a desenvolver em termos de
novos tratamentos, sem que se crie uma sobrecarga nos hospitais. Além disso, é importante
que a sensibilidade da população no que se refere às condições sociais e o grau de
implementação do Estado de Bem-Estar Social seja baixa, ou seja, que o país tenha boa infraestrutura, boas condições de vida no conjunta da população e pouca desigualdade social. Ter
baixa sensibilidade seria um quesito fundamental para que a imunização coletiva, que num
primeiro momento expõe a população, não penalize a mesma, agravando sua vulnerabilidade.
3. CAPACIDADE DE RESPOSTA
3.1. A pesquisa científica enfraquecida
Embora o apoio à pesquisa científica faça parte das funções de Estado, e a redução de
verbas para pesquisa ou mesmo a burocratização da pesquisa possa exemplificar também o
enfraquecimento do Estado de Bem-Estar Social, nós decidimos enquadrar esse tema no rol das
capacidades de resposta. Primeiro porque houve um apelo desesperado para a ciência
encontrar a cura para o coronavirus. E em segundo lugar, porque o negacionismo da ciência,
que vem ganhando expressão no mundo inteiro, seja nas mídias sociais, seja nos postos de
governo, e se convertendo em política de governo, é determinante para que as medidas
propostas de distanciamento social e confinamento sejam compreendidas ou aceitas. Esse
negacionismo foi determinante também para o atraso na tomada de decisões sobre a
pandemia, sob o argumento de que se tratava de uma variante de gripe, com risco somente
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para os idosos, o que deixava a maioria da população a salva.
Para fazer face ao negacionismo, é preciso consolidar uma cultura de valorização da
ciência em nossa sociedade. Não se trata apenas de conhecer mais sobre a ciência, mas
desenvolver uma atitude científica, que possa orientar a tomada de decisões baseada em
escolhas racionais. É essa capacidade que provém da alfabetização científica, e que também é
fundamental para assegurar processos democráticos e participativos (Miller, 1983).
Como vários outros paradoxos vividos em tempos atuais de intensa polarização, do
confronto com o negacionismo nasceu a Marcha pela Ciência. Em 2017, na data que
comemora-se o dia da Terra, iniciou-se nos Estados Unidos da América e se espalhou pelo
mundo um movimento voltado para discutir e valorizar o papel da Ciência, e o uso de
evidências científicas nos processos decisórios (Saito; Bursztyn, 2017). Mais do que protestar
contra o negacionismo protagonizado na época pelo presidente americano, e o consequente
corte de verbas para pesquisa, a Marcha pela Ciência trouxe os cientistas também para a rua, e
desencadeou também um debate sobre o papel da ciência na sociedade (Musacchio, 2017).
Esse debate permitiu o ressurgimento da Science for the People (Mervis, 2017) dos anos 1970,
e em meio à pandemia, surge na França um movimento pela Re-fundação da Universidade e da
Pesquisa para recuperar o controle sobre o mundo e nossas vidas (RogueESR, 2020).
No Brasil, o negacionismo instalado no governo federal suprimiu bolsas de pesquisa,
promoveu corte de verbas de manutenção das universidades e questionou o valor da pesquisa
em Ciências Humanas.
Na França, o enfrentamento entre pesquisadores e governo tem se dado no terreno da
gestão, pelo fato do governo ter apresentado um projeto de lei de caráter produtivista que
promove competição entre os pesquisadores, além de reforçar a precarização por meio de
contratos temporários (Blin, 2020).
Na Polônia, o investimento em Ciência e Tecnologia na Polônia foi muito abaixo da
média dos países da organização (OCDE, 2018). A baixa remuneração dos pesquisadores tem
levado a uma migração de cientistas para os países da chamada Europa Ocidental. Atualmente,
o governo está tentando empurrar a atividade científica para um modelo organizacional de
estrutura corporativa promovendo competição interna. Contratos de curto prazo para jovens
pesquisadores e promoções em ambiente semelhante a clãs tornam as equipes de pesquisa
herméticas. Em certa medida, o mesmo vem ocorrendo no Brasil e na França, no âmbito de um
ideário produtivista e monetarista, nos mesmos moldes que fragilizou o Estado de Bem-Estar
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Social.
Ao ataque contra a ciência com efeitos diretos como descritos no Brasil somam-se os
efeitos indiretos, desde o menor recrutamento de pós-graduandos à menor capacidade dos
laboratórios de pesquisa de responderem às demandas de apoio em meio à pandemia, seja
com testes, produção de equipamentos ou desenvolvimento de medicamentos e vacinas.
Por outro lado, as relações diretas entre ciência e poder são desejáveis em tempos de
crise da saúde? Desde o início da pandemia, o governo francês criou um Conselho Científico5
composto por 12 pesquisadores reconhecidos em diferentes disciplinas, cuja missão era
informar a presidência sobre as diversas áreas a serem consideradas, a fim de tomar decisões
em situações de emergência. A constituição deste Conselho tranquilizou os franceses porque é
reconhecido que a ciência pode trazer um conhecimento essencial para resolver problemas em
campos não controlados por políticas. Nos primeiros dias da pandemia, o Presidente disse que
tomou suas decisões com base nas recomendações do Conselho Científico. Muito rapidamente,
esse grupo de pesquisadores deixou de ser sistematicamente consultado. Cada um deles
interveio de acordo com sua disciplina e seu ponto de vista, o que contribuiu para expressar
uma diversidade de posições sobre a escolha das medidas a serem adotadas, os remédios e os
protocolos de tratamento a serem aconselhados etc. Essas controvérsias assustaram os líderes
e a população, apesar da diversidade de posições ter sido sempre uma parte inerente da
pesquisa. Se a ciência precisa de controvérsia para progredir, esse não é o caso de políticas que,
pelo contrário, pedem respostas claras e precisas para um determinado problema como a crise
gerada pela pandemia, nem da população que precisa ser tranquilizada. O modo de expressão
do cientista pode muitas vezes não ser adequado para participar diretamente da tomada de
decisões em tempos de crise. Por outro lado, o conhecimento que ele traz é essencial para
encontrar as soluções certas para os problemas colocados. Edgar Morin nos conta que essa
crise deverá servir para revelar o quanto a ciência é mais complexa do que as pessoas
acreditam. Ele defende que a ciência é uma realidade humana que se baseia em debates de
ideias, tal como a democracia (Lecompte, 2020).
Num momento de crise como esta pandemia, a falta de compreensão sobre os
mecanismos da ciência, que é consequência de uma falta de alfabetização científica, leva desde
o reforço das críticas à ciência (mais negacionismo) a situações de cobrança sobre a ciência de

5

O Conselho Científico, presidido por um especialista em doenças infecciosas e imunologia, é composto por antropólogo,
sociólogo, especialista em modelagem, médico especializado em reanimação, epidemiologista, virologista, infectologista
(LASCAR, 2020).
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descoberta de cura ou vacina. O risco adicional nesse contexto é a possibilidade de tentar
acelerar o processo, com simplificação da pesquisa, e salto de etapas de segurança do teste de
medicamentos e vacinas, para entregar um produto milagroso ao mercado. A sociedade e os
políticos estão esperando resultados "aqui e agora". E se a vacina não se tornar realidade?
Vamos realmente culpar os cientistas?
Em síntese, ciência não se faz da noite para o dia, e o desenvolvimento de
medicamentos e vacinas, que serviriam de apoio à estratégia de imunização coletiva, muito
menos. A ciência e uma sociedade alfabetizada cientificamente enquanto capacidade de
resposta certamente teriam muito a contribuir neste momento. E se a capacidade de resposta
neste quesito fosse elevada, as medidas de isolamento social atuando sobre a exposição
poderiam ser flexibilizadas.
3.2. A geopolítica da integração regional e o multilateralismo enfraquecido
O confinamento imposto aos habitantes de Wuhan pelo governo chinês poderia ter sido
aproveitada como ganho de tempo pelo resto do mundo para agir com rapidez e sincronia, fato
que não ocorreu. O que se viu foi uma incapacidade dos organismos multilaterais de agir de
forma integrada, marcado pelo descrédito enquanto desastre mundial, demora no
reconhecimento da pandemia e falta de recomendações claras de ações por parte da OMS.
Além da OMS, a pouca operatividade do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco
de Desastres (UNDRR) ficou evidente, muito embora epidemias e pandemias também façam
parte dos desastres sob seus encargos, com base no Marco de Sendai para Redução do Risco de
Desastres 2015-2030. Tanto que Manyena (2013) tratou da epidemia do cólera de 2008-2009
no Zimbabwe dentro dos marcos referencias da Estratégia Internacional para Redução de
Desastres das Nações Unidas (UNISDR), baseado no Quadro de Ação de Hyogo 2005-2015
(QAH) que antecedeu o Marco de Sendai. Naquela ocasião, o país africano contabilizou mais de
98 000 casos e mais de 4000 mortos por conta do cólera.
A fragilidade do Escritório das Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres já
havia sido detectada por Branco (2015), que ao analisar o nível de implementação do QAH para
o Brasil, constatou uma série de fragilidades na origem dos procedimentos instaurados no
âmbito do UNDRR: por exemplo, ao aceitar a adesão das Regiões Administrativas do Distrito
Federal ao QAH por meio do encaminhamento de apenas um formulário preenchido, ficou
caracterizado o baixo nível de formalismo em políticas públicas exigido pelo UNDRR. No caso
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das Regiões Administrativas do Distrito Federal, porque essas adesões representavam
iniciativas individuais de um gestor sem formalismo legal, na opinião de Branco (2015) o UNDRR
revelou ainda desconhecimento da organização política do Brasil.
Mesmo a pandemia do Covid-19 tendo ocorrido numa era de globalização e crescimento
tanto de bases de dados como capacidade de processamento, a falta de confiança entre os
agentes de Estado e a falta de transparência nos dados, somado ao descrédito a alertas
científicos, levaram à inação global num primeiro momento, seguido de ações descoordenadas
em diferentes escalas.
A falta de coordenação global no combate à pandemia também foi agravada por uma
abordagem nacionalista e uma linguagem bélica: a palavra mais empregada pelos chefes de
Estado de todo o mundo foi "guerra". E em nome da guerra, travaram disputas em torno da
posse de materiais e equipamentos utilizados para conter o contágio, sobretudo aos
profissionais da saúde que atuam no tratamento das vítimas. Alemanha proíbe saída de
mascaras e equipamentos, de seu território; a Italia reclama da falta de ajuda da França e
Alemanha na cessão de produtos para o tratamento de seus pacientes; os Estados Unidos da
América foram acusados de uma nova modalidade de prática que foi batizada de pirataria
moderna: redirecionar para si mesmos um conjunto de 200 mil máscaras que tinha como
destino original a Alemanha, "confiscado" em Bangcoc, Tailândia (BBC, 2020). Uma empresa
que produzia máscaras em solo norte-americano foi proibida de exportar seus produtos
médicos para outros países, a partir de 20 de março quando o presidente daquele país recorreu
ao Ato de Produção de Defesa, uma lei de contexto de guerra dos anos de 1950, alegando que
não gostaria que outros conseguissem as máscaras. Os mesmos fenômenos de bloqueio por um
país de exportação de respiradores pulmonares comprados por outro ocorreram também na
América do Sul.
A falta de coordenação global também existiu na escala regional. Na União Europeia a
presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, criticou a desordem no fechamento
das fronteiras de forma unilateral pelos países da Europa (RFI, 2020). Mas essa desordem
advém da notável fragilidade da União Europeia nesse contexto. A falta de integração nas
políticas de saúde ou a ausência de estratégia de saúde em termos de epidemia, sobretudo na
fase inicial da crise, resultaram numa situação em que os países estavam agindo de forma
independente. O crescimento de uma "cultura de compromisso" na interação entre estados, e
o reconhecimento de um ideário supranacional e de integração regional emanado do Conselho
da União Europeia (Christiansen, 2017), e executado pela Comissão Europeia, esvaneceu-se na
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crise. A Comissão Europeia, sem conseguir atuar como órgão principal, como instituição líder,
levou os membros da União Europeia a criar uma política independente, e os interesses
nacionais suplantaram o regionalismo. A decisão coletiva sobre o fechamento das fronteiras do
conjunto da Europa em relação ao resto do mundo, no âmbito da União Europeia, foi
anunciada somente em 17 de março, quando outros países membros já tinham decidido
anteriormente pelo fechamento unilateral de sua fronteira (casos de Itália, Dinamarca,
Eslovaquia, Hungria, Polônia e República Tcheca), inclusive para pessoas com origem nos países
da própria União Europeia. Talvez seja a primeira vez na história que o acordo de Schengen
torna-se objeto de atenção. E mais do que simplesmente decidir fechar a fronteira do país, na
Polônia se observe que subjacente a essa decisão existe também o interesse pela redução das
viagens entre os países: por exemplo a administração da província de Mazóvia (Masovian
Voivodeship) decidiu fechar os escritórios de passaporte, impedindo assim a obtenção ou
renovação de passaporte, afetando o direito de locomoção.
Na América do Sul, a Argentina foi a primeira a tomar uma decisão unilateral de
fechamento de fronteiras, independente de uma ação coletiva e organizada no âmbito do
Mercosul. Sucessivamente, os países foram tomando decisões unilaterais sobre fechamento de
fronteiras, criando um mosaico de bloqueios fronteiriços na América do Sul.
O agravamento da pandemia revelou a falta de coordenação de ações e a fragilidade dos
organismos internacionais responsáveis pela gestão da crise. As principais conclusões de
Manyena (2013) sobre a escalada da epidemia do cólera em Zimbabwe de 2008-2009 enquanto
desastre, não foram levados em consideração, repetindo os erros apontados: a) alocação
inadequada de recursos humanos, materiais e financeiros para prevenir, mitigar, preparar,
responder e recuperar de desastres; b) uma estrutura jurídica e institucional inadequada, com
ausência de uma coordenação clara, mecanismos de prestação de contas, mobilização de
recursos, participação da comunidade e integração do desenvolvimento com relação à redução
de riscos de desastres; e c) falta de uma abordagem integrada, vontade política limitada ou
falta de dados, que fragilizam o reconhecimento de evidências para defender a redução do
risco de desastres.
Em síntese, a coordenação global e regional no caso de uma pandemia é fundamental
para articular a capacidade de resposta planetária. No entanto, o ideário de guerra ante a um
cenário de despreparo nacional desencadeou medidas isoladas e competições entre países, e
serviu para impedir esforços planejados de contenção, com fornecimento de equipamentos e
recursos materiais de forma escalonada segundo prioridades definidas multilateralmente, com
127

base no princípio da solidariedade, a partir de análise espacial. O que concluímos foi a
necessidade de uma cooperação internacional para diminuir a vulnerabilidade.
3.3. Democracia, controle e vigilância
É se utilizando desse cenário de falta de coordenação global e um quadro referencial de
guerra, propagado enquanto ideologia para a população, que alguns governos tem promovido
também uma escalada do autoritarismo tirando proveito do coronavirus.
Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán conseguiu aprovar autorização para
governar por decreto durante o estado de emergência decorrente do coronavirus, incluindo
penas de prisão por disseminar informações falsas ou equivocadas. Em diversas partes do
mundo o silêncio das ruas nas cidades tem sido vigiado por drones, e começam a surgir
inquietações sobre o alcance das medidas de controle instituídas, que vão desde o controle de
localização das pessoas para monitorar o cumprimento do distanciamento social e quarentena
até o rastreamento dos possíveis contágios interpessoais.
Os críticos do confinamento e quarentena forçada, dizendo tratar-se de um modelo
autoritário importado da China que tem um governo com esse mesmo perfil, tem utilizado a
Coréia do Sul como um exemplo de nação que não instituiu a quarentena geral na população.
Este país faz ampla testagem das pessoas suspeitas, e aplica hoje algumas lições aprendidas da
epidemia causada por outro coronavirus (MERS-CoV), que foi detectado pela primeira vez na
Arábia Saudita em setembro de 2012 e se espalhou para 27 países, com pouco mais de 2500
casos e mais de 850 mortes (NIAID, 2020). Mas a Coréia do Sul, em contrapartida, utiliza
tecnologia para controle individual, com rastreamento via GPS dos smartphones para verificar o
cumprimento das medidas de restrição daqueles infectados postos em isolamento (KIM, 2020),
e mapear a cadeia de transmissão.
A mesma estratégia de vigilância e controle também tem sido adotada em outras partes
do mundo. O Google disponibilizou no início de abril de 2020, o "Relatório de Mobilidade da
Comunidade" em 130 países. O primeiro-ministro de Israel autorizou recentemente a Agência
de Segurança de Israel a implantar a tecnologia de vigilância normalmente reservada aos
terroristas para rastrear pacientes com coronavírus (Harari, 2020).
No Brasil, o Facebook soltou três mapas com a movimentação dos brasileiros durante a
pandemia: sobre a probabilidade de pessoas de uma área entrarem em contato com grupos de
outra; sobre tendências de movimento; e sobre conexão social que pode ajudar a prever a
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propagação da doença e identificar áreas possivelmente mais atingidas. Da mesma forma, se
busca dados semelhantes junto às operadoras de telefonia celular no Brasil (Ventura, 2020;
MAGENTA, 2020).
Neste contexto, o que se discute não é a eficácia do controle, mas principalmente o
perigo social do controle. Iniciativas como a Pan-European Privacy-Preserving Proximity Tracing
(PEPP-PT) tentam responder ao desafio de fornecer uma solução tecnológica que auxilie no
enfrentamento da crise mas que adote fortemente as leis e princípios europeus de privacidade
e proteção de dados. A questão que se levanta é que nenhum de nós sabe exatamente como
estamos sendo vigiados e o que os próximos anos podem trazer (Harari, 2020). Um controle
dos dados sobre o comportamento pessoal também pode representar uma ameaça à liberdade,
alimentando o exercício do controle autoritário pelo Estado? O Professor Stan Matwin, diretor
da Dal's Institute for Big Data Analytics, demonstrou sua preocupação e a necessidade de
debater as questões éticas envolvendo os aplicativos visando o rastreamento dos casos de
Covid-19, particularmente no que se refer à proteção da privacidade em relação ao governo
(Matwin, 2020).
Estas reflexões são particularmente importantes quando se analisam os dados sobre o
panorama da democracia no mundo. O Relatório 2020 sobre a Democracia no mundo,
produzido pela V-DEM Institute, vinculado à Universidade de Gothenburg na Suécia, denuncia
que há uma “onda de autocratização" que está se acelerando e aprofundando: a
democratização declinou em 26 países durante 2019, ante 18 em 2017, configurando, pela
primeira vez desde 2001, uma situação mundial em que as democracias não são mais a maioria
(V-DEM, 2020). O mesmo relatório indica que os países que mais se autocratizaram (vem
perdendo o caráter democrático) nos últimos 10 anos são Hungria, Turquia, Polônia, Sérvia,
Brasil e Índia. Sobre as características desse processo, a análise da situação na Hungria, Polônia,
Brasil e Índia sugere que os primeiros passos desse fenômeno da autocratização correspondem
à eliminação da liberdade dos meios de comunicação e o estreitamento dos espaços da
sociedade civil. Segundo o V-DEM Institute, entre os alertas iniciais, incluem-se as leis de mídia
da Polônia de 2015/2016, e a queda na liberdade de imprensa simultaneamente ao aumento da
repressão da sociedade civil na Índia associado ao atual regime nacional-hindu (V-DEM, 2020,
p.16-17).
No Brasil, o governo do atual presidente da República revogou a Política Nacional de
Participação Social por meio do Decreto Federal 9.759, em 11 de abril de 2019. Além de
restringir os espaços de participação social nas políticas, o discurso de ódio e radicalidade do
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atual presidente da República incita preconceito e violência contra os indígenas (FÓRUM,
2019), e diversos casos de ameaça de morte a jornalistas e intelectuais, antes e depois de sua
eleição: como exemplos, temos o cancelamento da participação da jornalista Miriam Leitão e
do sociólogo Sérgio Abranches na 13a Feira do Livro de Jaraguá do Sul (SC), e o exílio da
professora Débora Diniz, da Universidade de Brasília (BLOG DA CIDADANIA, 2018),
pesquisadora e ativista na defesa dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, reconhecida
pela revista norte-americana Foreign Policy como um dos 100 maiores pensadores globais
(FOREIGN POLICY, 2016).
Os processos de autocratização explícitos, e os processos de controle dos indivíduos a
partir do surgimento da pandemia trazem duas questões sobre a capacidade de resposta a
desastres: a) a correta aplicação dos recursos para proteção de todos os cidadãos, e não apenas
de uma parcela da sociedade; b) a capacidade de compartilhar as informações, o conhecimento
e as dúvidas, de forma a tomar decisões mais acertadas a partir de uma visão mais ampla, e
plural sobre o problema.
Estados fechados com governos de perfil autocrático tendem a esconder informações
que permitam críticas à gestão do governo, restringem a divulgação de dados pela imprensa, e
podem tomar decisões equivocadas pelo fato do universo do debate e consulta ser limitado.
Um longo tempo sob um governo autocrático termina em geral por dissolver estruturas
institucionais de armazenamento de informação e mina a tradição de diálogo e cooperação
nacional, encolhendo a esfera pública, terminado por enfraquecer a capacidade de resposta e
por conseguinte aumentando a vulnerabilidade à pandemia.
Os Estados não devem se constituir em barreiras aos gestos de solidariedade e
obstáculos à inteligência coletiva. Essa pandemia ensina aos homens que são irmãos e irmãs
em solidariedade, e que não têm fronteiras políticas.
4. SINERGIAS ENTRE OS ELEMENTOS DA VULNERABILIDADE
Analisamos, até aqui, como os diferentes aspectos sociopolíticos se relacionam com a
pandemia e como eles podem ser melhor compreendidos quando enquadrados nos elementos
estruturantes do conceito de vulnerabilidade, a saber: exposição, sensibilidade e capacidade de
resposta. Agora é uma questão de entender o lugar que cada um deles ocupa no diagrama
apresentado na Figura 1 .
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Figura 1. Modelo de interações no arcabouço conceitual de vulnerabilidade aplicado à
pandemia do Covid-19.
Segundo o que vimos até agora, o principal mecanismo de enfrentamento da exposição,
buscando sua atenuação, foi o confinamento. Esta estratégia de confinamento se opõe à
estratégia de imunização coletiva defendida em alguns países, que por sua vez depende tanto
do avanço da pesquisa científica como da capacidade de resposta em termos da infra-estrutura
de saúde, como parte do modelo do Estado de Bem-Estar Social.
No rol dos fatores constituintes da sensibilidade, as desigualdades sociais fragilizam a
sociedade, tornando-a susceptível de contrair a virose ou manifestá-la nas formas mais graves.
Como o risco é socialmente seletivo na visão de Beck (2006), quanto maior a desigualdade
social e maior parcela da população na faixa da pobreza, maior a sensibilidade e portanto a
vulnerabilidade à pandemia. A fragilidade do Estado de Bem-Estar Social, sobretudo na oferta
de serviços públicos de saneamento básico e serviços de saúde também configuram aumento
de sensibilidade. Este fator de sensibilidade já com a pandemia em curso se converte em fator
de capacidade de resposta, capaz de efetivamente tratar dos doentes e recuperá-los, como
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também atuar em favor da segurança econômica das famílias e das atividades econômicas. O
Estado de Bem-Estar Social, enfraquecido pelas políticas neoliberais de minimização do Estado,
também responde pelo setor de educação, que promove o desenvolvimento de uma
coletividade letrada e alfabetizada cientificamente, e valoriza a pesquisa científica, que na
pandemia se vê que seu suporte é função essencial do Estado.
No rol dos fatores que integram a capacidade de resposta, a geopolítica da integração
regional e multilateralismo provou serem necessários para uma coordenação pró-ativa em
tempos de crise, fato que deixou de ocorrer comprometendo expressivamente o esforço de
contenção da exposição. O Estado de Bem-Estar Social deve ser visto também em escala
regional e global, a partir de ações coordenadas de suporte aos países e regiões
economicamente mais frágeis, um suporte não apenas financeiro mas também material, com
compartilhamento planejado de recursos e equipamentos de combate à pandemia. Entre os
fatores de capacidade de resposta, a consolidação da democracia aparece com sua
importância, tanto para o fortalecimento de políticas sociais que garantam o Estado de BemEstar Social como também a transparência da informação, o compartilhamento de dados,
inclusive em nível regional e global, como também o debate plural na busca de soluções tanto
para o combate ao Covid-19 como também sobre os impactos sociais e econômicos advindos
da pandemia.
A pesquisa científica ocupou um lugar de destaque no combate ao Covid-19, por ter-lhe
sido demandada a busca da cura para a doença. A ciência foi chamada para representar a
capacidade de resposta do mundo à crise. No entanto, para que a pesquisa científica se
desenvolva, é preciso investimento por parte do Estado, e resultados de pesquisa de vacinas e
medicamentos levam tempo. Além disso, a pesquisa científica ocupa outro lugar: a de sustentar
uma forma de abordagem da informação e o trato de crises em termos racionais, o que
significa instaurar na sociedade uma compreensão dos mecanismos de propagação da
pandemia e a eficácia das medias de combate propostas. Neste ponto, tal como resultados da
pesquisa, uma atitude científica, um letramento em ciências não se constrói da noite para o dia,
e depende, principalmente, do apoio do Estado à educação de modo geral, como parte da
sustentação do Estado de Bem-Estar Social.
Comparando as situações de três países, observamos que os governos de França, Brasil e
Polônia tiveram comportamentos distintos quanto às estratégias de enfrentamento da
pandemia com diferentes facetas de suas vulnerabilidades: a interação de exposição,
sensibilidade e capacidade de resposta de cada país trazem luz sobre o momento vivido da
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pandemia em seus respectivos territórios. No entanto, alertamos que a complexidade do tema
sugere que se analise o contexto global, e também na escala temporal, visto que importa não
apenas o resultado de número de casos, número de óbitos e velocidade de restabelecimento
dos doentes, mas também as implicações das estratégias adotadas para o futuro sociopolítico
desses países, e as relações entre sociedade e Estado.
Desta forma, esperamos ter sido capazes de demonstrar a complexidade que cerca a
análise da vulnerabilidade à pandemia, do ponto de vista de seus elementos estruturantes
(exposição, sensibilidade e capacidade de resposta), e como os fatores que atuam sobre esses
elementos interagem entre si.
5. PRIMEIRAS REFLEXÕES SOBRE O MUNDO APÓS A CRISE PARA COLOCAR EM
PERSPECTIVA
À essa análise integrativa acrescentamos uma análise transversal, começando por
questões sobre a relação sociedade-natureza e a ética, provocadas pela pandemia, no nível do
indivíduo e no nível do Estado, para podermos extrair lições que nos permitam olhar para um
futuro mais saudável e seguro para todos.
Considerando que as paisagens modificadas favorecem a criação de nichos que
potencializam o contato dos seres humanos com novas enfermidades de origem silvestre (Afelt;
Frutos; Devaux, 2018; Afelt, 2018), devemos refletir em como diminuir as possibilidades de
exposição.
Para além de repensar as praticas de acumulação do capital que promoveram a
destruição desenfreada de habitats naturais, quer pela busca do extrativismo mineral ou
produção de commodities, devemos também valorizar os estudos de paisagem, como os de
Dérioz, Béringuier e Laques (2010), visto que devemos buscar melhor entender como as
interações entre fragmentos em mosaico de complexidade podem contribuir nesse processo de
contato que potencializa a exposição a novas viroses.
Por outro lado, Tischer et al. (2017) em um estudo sobre a relação entre áreas verdes e
doenças respiratórias mostraram que a exposição a áreas florestais e agrícolas foi inversamente
relacionada à sensibilização atópica em crianças e adolescentes com até 20 anos de idade, e
que também observaram uma associação protetora entre o verde do ambiente residencial e o
chiado no interior da região euro-siberiana menos urbana, na Espanha. Eles propõem uma
reflexão de que a perda do ambiente natural e de sua biodiversidade, com o consequente
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declínio da diversidade microbiológica pode ser parcialmente responsável pelo aumento global
de prevalência de doenças inflamatórias respiratórias como asma e alergia nos ambientes de
acelerada urbanização. Segundo estes autores, o fato de estar expostos a um ambiente menos
diversificado em termos microbiológicos na infância pode levar a uma resposta imune e
fragilizada e menor tolerância contra alérgenos prejudiciais onipresentes no ambiente. O
debate proposto por estes autores vai na direção de uma maior diversificação da exposição,
que talvez, ao invés de se contrapor ao raciocínio aqui proposto, justamente cobra de nós uma
visão holística e a defesa de um equilíbrio na relação homem-natureza, lançando reflexões
sobre a interação exposição-sensibilidade como modo de repensar a vulnerabilidade.
Além de pensar a relação sociedade-natureza do ponto de vista da exposição e
sensibilidade a viroses, devemos reconhecer que essa mesma expansão desenfreada de nossa
sociedade e das atividades econômicas que sustentam esse modelo social pode produzir outros
desastres, como as extinções em larga escala de espécies ou as emergências climáticas. Essa
pandemia, ao provocar uma inimaginável paralisação do mundo, permitiram ver os indicadores
de qualidade do ar aumentando nas metrópoles do mundo todo (Dunford et al., 2020), e os
moradores constataram a olhos vistos, mesmo sem consultar os indicadores tal a magnitude da
mudança. A biodiversidade ocupou espaços, se fez visível nas áreas urbanas, e acasalamentos
em cativeiro chegaram a ocorrer. Um dos exemplos mais notáveis registrados foi o do
acasalamento de ursos panda no zoológico Ocean Park, em Hong Kong, depois de dez anos sem
sucesso, justamente graças à ausência de visitantes durante a pandemia (BARDEN, 2020).
Assim, precisamos entender que a pandemia não é um fruto meramente da natureza, e
devemos admitir que não existe a ideia de "natureza" fora e separada da cultura, assim como
dissociada da economia e vida cotidiana.
Desenvolver uma compreensão mais ampla e aprofundada sobre a relação sociedadenatureza é uma lição importante dessa pandemia, pois essa compreensão pode nos ajudar a
evitar novos desastres. Uma educação ambiental socialmente referenciada, com uma
abordagem interdisciplinar, complexa e ancorada no empoderamento sociopolítico será
fundamental no contexto atual de reflexão sobre alternativas (Saito, 2013).
O presente olhar sobre a vulnerabilidade que transformou a pandemia em crise deve
servir para apontar caminhos para o futuro, analisando diferentes situações e alternativas. Ao
escolher entre alternativas, Yuval Noah Harari (2020) defende que devemos nos perguntar não
apenas como superar a ameaça imediata, mas também que tipo de mundo habitaremos
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quando a tempestade passar.
Que formas de produção de alimentos vamos aceitar? Será que vamos continuar
produzindo alimentos com base em agrotóxicos e sementes modificadas que enriquecem
indústrias químicas sob a desculpa de que a maior produtividade é um mal necessário para
produzir abundância? Será que não é o momento de reverter a erosão genética e a pobreza de
diversidade nos alimentos? É preciso reforçar o debate sobre a agroecologia e a agricultura
urbana como solução local e autossustentável para a produção de alimentos, associada ainda a
paisagens como possibilidade de fomentar identidades regionais (Petry, 2019).
Se a pandemia pode fazer o esforço mundial em torno da Agenda 2030 sofrer duro revés
em alguns de seus objetivos do desenvolvimento sustentável (ODS), mais notadamente nos
ODS-1, ODS-3, ODS-8, ODS-9, e ODS-10, por outro lado, ODS-13, ODS-14 e ODS-15 podem
acabar se beneficiando da paralisação global. Diante desse outro quadro paradoxal, não se
trata de retomar de forma acelerada as atividades econômicas para compensar a paralisação
das mesmas quando a crise do Covid-19 tiver passado. Trata-se de pensar que modelo de
sociedade queremos, e se devemos reproduzir as mesmas condições de desenvolvimento
socioeconômico que conduziram o mundo à pandemia, e que levaram antes dela à formulação
dos ODS como uma forma de melhorar o mundo. Cabe assinalar que os ODS foram gestados em
uma estrutura top-down e dentro do mesmo modelo que gerou os desequilíbrios,
apresentando portanto severas limitações transformadoras, porque reproduzia o discurso de
que não se podia parar a forma como o mundo gerava o desenvolvimento econômico. Ainda
assim, seu lema de "não deixar ninguém para trás" é plenamente válido nesta pandemia. E
assegurar o alcance dos seus objetivos, como o ODS 6, metas 6.1 e 6.2, de água potável e
saneamento básico, por exemplo, certamente diminui a vulnerabilidade a futuras pandemias.
Bruno Latour (2020) propõe uma reflexão a partir da constatação de que a crise mostrou
que é possível parar tudo, repentinamente. Se podemos parar tudo, da noite para o dia, será
que não é o momento de interrompermos todas as atividades que consideramos não seguir na
direção certa para se viver melhor? O distanciamento social (gestes-barrières) não deveria ser
estendido e aplicado contra o retorno ao modo de produção pré-crise?
Com a pandemia, entendemos que gestos simples podem retardar a progressão de um
vírus se todos os observarem (lavar as mãos, espirrar no cotovelo etc.). Em outro exemplo, a
separação de resíduos no nível de seu lixo individual (jogar o papelão no lixo amarelo na
França) é qualificado como um gesto-cidadão, porque promove a reciclagem e contribui para
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salvar o planeta. Essas ações têm repercussões em áreas específicas: desaceleração de um
vírus, redução da poluição. Quando se trata de mudar o mundo, tornando-o menos vulnerável,
para nos permitir enfrentar as próximas crises de saúde e, mais além, também de mudanças
climáticas, que ações poderíamos propor coletivamente? Ninguém pode responder a essa
pergunta porque não podemos evitar de nos afogarmos na massa das queixas de cada pessoa?
Nossa capacidade de imaginar gestos de bloqueio/barreira (gestes barrières) genéricos e
universais é limitada porque ela se depara com a complexidade do objeto a ser atingido.
Bruno Latour fornece uma estrutura para que todos participem da definição de uma
nova sociedade, iniciada de baixo para cima, desde sua base até o topo do Estado. Para isso,
seria necessário ser capaz de organizar a soma de nossas ideias individuais em um todo
coerente e, portanto, realizável. Uma experiência já foi experimentada na França após os
longos meses de demonstrações dos Coletes Amarelos (Gilets Jaunes). Um grande debate
nacional foi organizado em 2019 pelo governo. Todos puderam levar ao chefe de Estado as
demandas e propostas que desejavam apresentar para iniciar uma mudança rumo a uma
sociedade mais igualitária. O processo de escuta social instalado baseava-se nos cadernos de
reclamações (cahiers de doléances) que já existiram no período anterior ao advento da
Revolução Francesa. No entanto, nada surgiu dessa maravilhosa experiência de liberdade de
expressão oferecida à sociedade francesa que representava a inversão da lógica de uma
abordagem tradicional de consulta pública de cima para baixo para uma posição de baixo para
cima. Mas por que não deu certo? A forma como os dados foram tratados não foi planejada ao
mesmo tempo em que o debate estava sendo organizado, e os objetivos deste processo nunca
foram claramente definidos. Era então impossível analisar cada pedido porque eram muito
poucos os meios disponíveis para fazê-lo. Os governantes também não quiseram reter certas
propostas para reorganizar suas linhas políticas. O resultado foi um imenso sentimento de
frustração para todos os participantes.
O período de confinamento pode se tornar uma segunda chance de relançar o debate
sobre a vulnerabilidade para a qual nossas políticas nos conduzem e, especialmente, sobre as
ações que poderiam ser realizadas para tender a um bem-estar individual e coletivo. De fato,
um parêntese se abre em nossas vidas para olhar para fora (das caixinhas convencionais), um
olhar que nos leva a tomar consciência do que constitui nossa vida cotidiana e nossa visão das
inter-relações tecidas uns com os outros, desde o vizinho do lado até o morador de 'um país
distante. Esse confinamento representa uma excelente oportunidade para todos refletirem
sobre o que ele valoriza em sua vida, o que ele quer manter, o que ele não quer mais ser
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confrontado,etc.
Bruno Latour propõe circunscrever o questionamento em torno de atividades que todos
se sentem privados pela crise atual e que dão a sensação de um ataque às suas condições
essenciais de subsistência. Para cada atividade, ele pede para identificar a cadeia de produção
subjacente e, em seguida, para indicar se gostaríamos que fosse retomado de forma idêntica
(como antes), melhor ou que eles não fossem retomados de forma alguma, ao final do
confinamento ou da pandemia. Se cada um identificar as atividades que ele não deseja retomar
com base no que é desejável para si e no que não é mais, será possível de se estabelecer os
gestos de bloqueio/barreira para se proteger contra isso, e desviar. Antes de querer mudar o
mundo, devemos ser capazes de formular o que queremos manter e o que não queremos mais.
Esse período de confinamento é propício para esse primeiro estágio de reflexão:
enunciar claramente o que é importante em nossas vidas e em nossa relação com o mundo. Se
começarmos, cada um por nossa conta, a fazer essas perguntas sobre todos os aspectos de
nosso sistema de produção, nos tornaremos efetivos comutadores (chaveadores) de
globalização - tão eficazes, diz Bruno Latour, como o famoso coronavírus à sua maneira de
globalizar o planeta. A partir do reconhecimento do que o vírus obtém pelo seu modo de
disseminação, que é a suspensão da economia global, podemos pensar em fazer o mesmo com
nossos pequenos gestos insignificantes, de ponta a ponta. Cada um de nós deve começar a
imaginar gestos de bloqueio/barreira, mas não apenas contra o vírus: contra cada elemento de
um modo de produção que não queremos retomar. Da nossa capacidade de nos expressar em
pontos precisos, surgirão mais facilmente ações que influenciarão as políticas econômicas e
sociais.
Não seremos mais indivíduos que expressam sua discordância em um discurso geral
contra uma ideologia, um tipo de sociedade, estilos de vida ou eventos, mas pessoas capazes
de designar o que querem e o que recusam e, portanto, apoiar a implementação de políticas
governamentais que permitam alcançar esses objetivos. Por exemplo, se somos uma grande
maioria desejando comer produtos saudáveis e buscando tratar da saúde em boas condições.
Torna-se fácil selecionar ações, políticas que ajudarão a atingir esses objetivos. De qualquer
forma, é mais fácil de implementar do que procurar definir os contornos de uma sociedade
mais igualitária.
Portanto, trata-se de reconhecer que o modelo de acumulação capitalista foi colocado
em cheque. Para além do nível do indivíduo, também temos que olhar no nível do Estado,
sobre o que é importante, sobre os atos valorosos, e que não podem ser julgados sobre a ótica
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monetarista, como números ou custos como foi preconizado pelo neoliberalismo.
Durante essa pandemia, chamou a atenção uma declaração do presidente francês feita
em 12/03/2020 quando foi anunciada a decisão de instituir a quarentena obrigatória em todo o
território nacional como uma das estratégias para combater a disseminação do Covid-19:
O que essa pandemia já está revelando é que os cuidados de saúde gratuitos, sem
condições de renda, carreira ou profissão, nosso estado de bem-estar, não são custos ou
encargos, mas bens preciosos, bens essenciais quando o destino acontece. É isso que essa
pandemia está revelando. Isso ocorre porque existem bens e serviços que devem ser colocados
fora das leis do mercado. Delegar nossa comida, nossa proteção, nossa capacidade de cuidar,
nosso modo de vida em última instância, aos outros é loucura. Devemos recuperar o controle,
construir ainda mais do que já fazemos, uma França e uma Europa soberana, uma França e uma
Europa que mantêm firmemente seu destino em mãos (MACRON, 2020)6.
Devemos então cobrar que se cumpra, devemos esperar que essas ideias se
disseminem. Assim, estaremos diminuindo a sensibilidade de nossa população, e ao mesmo
tempo, aumentando nossa capacidade de resposta face a um novo evento epidêmico.
Além do enfrentamento ao neoliberalismo, devemos também nos debruçar sobre a
busca de maior cooperação e solidariedade global. Conforme Harari (2020), tanto a epidemia
em si quanto a crise econômica resultante são problemas globais, e precisam ser enfrentados
pela cooperação global.
A cooperação científica posta em prática para buscar as melhores formas de tratar os
pacientes acometidos dá mostra da nossa capacidade de trabalharmos juntos, ainda que à
distância (Burstyn et al., 2020). A cooperação se fortalece na confiança no outro, somado à
capacidade de partilhar dados.
Indo mais na direção da solidariedade global, o Papa Francisco, na celebração da Páscoa
em meio à pandemia, exortou os países credores a perdoarem as dívidas dos países pobres.
Setorialmente, práticas solidárias entre nações também começaram a surgir:
transferência de pacientes entre fronteiras e internação de franceses e italianos nos países
6

Tradução livre da transcrição original: "Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition
de revenus, de parcours ou de profession, notre État-providence, ne sont pas des coûts ou des charges, mais des biens
précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. Ce que révèle cette pandémie. C'est qu'il ait des biens et des
services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Délégué notre alimentation, notre protection, notre capacité à
soigner, notre cadre de vie au fond à d'autres est une folie. Nous devons en reprendre le contrôle, construire plus encore que
nous ne le faisons déjà une France et une Europe souveraine une France et une Europe qui tiennent fermement leur destin en
main".
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vizinhos. Quando a região norte e leste da França foi sufocada pelo número de casos de
pacientes gravemente enfermos, o setor hospitalar daquela região reagiu transferindo seus
pacientes para hospitais com leitos disponíveis para tratamento intensivo. O mapa da Figura 2
mostra que os locais de recepção estão distribuídos entre o sul e o oeste do país (abaixo de
uma diagonal Cherbourg-Nice), mas também na Alemanha, Áustria, Suíça e Luxemburgo.
Num levantamento feito na primeira semana de abril, mais de 250 pacientes franceses
foram translocados, e o padrão geográfico dos casos de origem e das localidades que
receberam os pacientes da França revela o espírito solidário entre as regiões do mesmo país, e
entre países, confirmando a necessidade de colaboração entre regiões mais e menos afetadas
pelo vírus, independentemente da origem nacional.

Figura 2. Transferências hospitalares de pacientes franceses. Em vermelho, hospitais de
onde partiram os pacientes franceses. Em azul, os hospitais que acolheram os pacientes
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franceses. O tamanho dos círculos informa o número de pacientes envolvidos na translocação,
estando apresentado na legenda, círculos com referências a 10 pessoas (10 personnes) e 50
pessoas (50 pessoas). Fonte: Bouthier; Perrin (2020).
Médicos e outros profissionais da saúde como enfermeiros e paramédicos da Romênia,
Polônia e Noruega se dirigiram para a Itália. Equipamentos e materiais de proteção foram
enviados de diferentes países como Letônia, Áustria, República Tcheca, Eslováquia, para
socorrer as nações vizinhas, beneficiando Itália, Espanha, Croácia, Estônia (European
Commission, 2020).
A solidariedade internacional vem na sequência de muitas iniciativas solidárias na escala
nacional. No Brasil, as redes sociais impulsionaram ações que combinaram a retomada de
pequenos negócios com ações de solidariedade a grupos vulneráveis, da mesma forma que tem
havido esforços para assegurar que os patrões continuem remunerando as domésticas diaristas
e mensalistas mesmo deixando elas no confinamento de suas casas. Na França, os restaurantes
após o decretamento do fechamento dessa modalidade de comércio, decidiram organizar
doações de alimentos aos mais necessitados. No âmbito das indústrias, tanto no Brasil como na
França, assistimos fabricantes de veículos converterem linhas de montagem para fabricar
respiradouros, fabricantes de perfumes produzindo álcool gel para doação a hospitais,
fabricantes de roupas envolvidos na produção de máscaras e vestimentas de proteção para os
profissionais de saúde que estão atuando no enfrentamento da pandemia.
Serão esses elementos como confiança, solidariedade e alfabetização científica, guiados
pela ética em favor da vida, que fornecerão a ligadura para consolidar uma rede global mais
bem preparada, com capacidade respostas rápidas e eficazes em desastres futuros. Mais do
que reagir aos desastres, devemos ser capazes de evitá-los. Devemos ser menos vulneráveis,
construindo um mundo mais saudável, seguro, com menos desigualdades sociais e globais.
Edgar Morin nos diz, pelas mãos de Lecompte (2020) que o entrevistou, que devemos
aprender a aceitar e viver com a incerteza, enquanto nossa civilização instilou em nós a
necessidade de certezas cada vez mais sobre o futuro. Nosso recurso frenético ao seguro prova
isso para nós. Eles existem para tudo, sobre tudo. A sensação resultante de falsa segurança nos
encontra desamparados quando o imprevisível se apresenta. Esse pandemia deve nos lembrar
que a incerteza permanece como um elemento intrínseco da condição humana. E o
reconhecimento da imprevisibilidade e estocasticidade da emergência de uma nova virose
reforça essa incerteza. Você precisa se preparar para o inesperado e saber como reagir às
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situações mais perigosas. Para isso, vamos nos afastar dos pensamentos dogmáticos que
normalizam nossas capacidades de reação. Vamos nutrir nossas capacidades de resiliência que
surgem quando em situações de crise a inteligência coletiva entra em jogo. Mas precisamos
garantir que entraves à emergência dessa inteligência coletiva estejam afastados: autocracia,
desigualdades sociais, necropolítica.
Enquanto hoje, do Brasil, da França e da Polônia, estamos todos confinados, estamos
muito conscientes de nossa comunidade de destinos. Esta é a nossa força para amanhã.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As questões sobre a ética nas relações entre seres humanos, e da humanidade com a
natureza trazem a questão da solidariedade social e nova utopia. A construção do futuro mais
solidário e seguro deve passar pela diminuição da nossa vulnerabilidade a novas pandemias e a
outros desastres de modo geral. A solidariedade deve ser fortalecida não apenas nas relações
interpessoais dentro de uma nação, elas devem ser cultivadas entre as nações, e sobretudo,
entre os governantes.
O desenvolvimento tecnológico permitiu criar as condições para uma maior integração
entre as pessoas, no mundo todo. Para que se tire proveito dessa integração, é preciso que se
combata as desigualdades sociais dentro das nações, e entre as nações, e se promova o
fortalecimento da ciência, cultura e educação, como fundamentos de sociedades tolerantes.
Ainda, essas sociedades precisam estar ancoradas na racionalidade, a partir não apenas do
acesso a conhecimentos mas pelo desenvolvimento de uma atitude racional, com habilidades
para criticar, ponderar, refletir, de modo a compreender os riscos e promover escolhas em
favor da sustentabilidade do planeta. Trata-se de uma alfabetização científica, capaz de
iluminar o obscurantismo e promover um novo renascimento, livre, criativo, resiliente, que
valorize o respeito e a integração da humanidade com a natureza.
Após a crise do coronavírus, a ideia de um novo mundo pode substituir a do fim do
mundo muitas vezes gerado pela perspectiva de mudança climática. Paradoxalmente, essa
pandemia, ao mostrar a fragilidade da humanidade, despertou nossa vontade de acreditar que
o futuro pode ser melhor que o presente e o passado, e que o futuro está em nossas mãos. É
preciso apenas dedicar tempo e atitude concreta para isso como a Figura 3 nos inspira.
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Figura 3. O futuro pós-pandemia em nossas mãos. Fonte: Rodríguez (2020).
AGRADECIMENTOS
Este trabalho teve apoio do projeto INCT/Odisseia-Observatório das dinâmicas
socioambientais: sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas, ambientais e
demográficas (chamada INCT – MCTI/CNPq/CAPES/FAPs n.16/2014), e contou com suporte
financeiro de Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação de Apoio à
Pesquisa do Distrito Federal (FAP-DF). Gostaríamos também de agradecer à UMR ESPACE-DEV,
que permitiu o encontro de três autores de origem científica e de países diferentes.
REFERÊNCIAS DAS FONTS CITADAS
ADGER, W. N. Vulnerability. Global Environmental Change, v. 16, n. 3, p. 268-281, ago. 2006.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.006>.
AFELT, A.; FRUTOS, R.; DEVAUX, C. Bats, Coronaviruses, and Deforestation: Toward the
Emergence of Novel Infectious Diseases? Frontiers in Microbiology, v. 9, artigo 702, abr. 2018.
DOI: <https://doi.org/10.3389/fmicb.2018.00702>.
AFELT, A. et al. Bats, Bat-Borne Viruses, and Environmental Changes. In: MIKKOLA, H. (Org.).
Bats.

London:

InTech

Open

Access,

<http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.74377>.

142

2018.

p.

113-132.

DOI:

AMIB.

Censo

AMIB

2016.

São

Paulo:

AMIB,

2016.

Disponível

em:

<https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2018/marco/19/Analise_de_Dados_U
TI_Final.pdf>. Acesso em: 05 mai 2020.
BARDEN, B. Coronavírus: graças a isolamento, pandas em zoológico acasalam após dez anos de
tentativa.

BBC

News

Brasil,

07

abr.

2020.

Disponível

em:

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-52100140>. Acesso em: 07 mai 2020.
BBC. Coronavírus: EUA são acusados de 'pirataria' e 'desvio' de equipamentos que iriam para
Alemanha, França e Brasil. G1 - O portal de notícias da Globo, Rio de Janeiro, 04 abr. 2020,
Seção Mundo. Disponível em: <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2020/04/04/coronaviruseua-sao-acusados-de-pirataria-e-desvio-de-equipamentos-que-iriam-para-alemanha-franca-ebrasil.ghtml>. Acesso em: 06 mai. 2020.
BECK, U. Living in the world risk society. Economy and Society, v. 35, n. 3, p. 329-345, 2006.
DOI: <https://doi.org/10.1080/03085140600844902>.
BELAY, E. et al. Zoonotic Disease Programs for Enhancing Global Health Security. Emerging
infectious

diseases,

v.

23,

n.

13),

p.

S65–S70,

2017.

DOI:

<https://doi.org/10.3201/eid2313.170544>.
BLIN, S. Un projet de loi contre l’avis de la recherche. Libération, Paris, 04 mar. 2020, Seção
France. Disponível em: <https://www.liberation.fr/france/2020/03/04/un-projet-de-loi-contrel-avis-de-la-recherche_1780608>. Acesso em: 06 mai. 2020.
BLOG DA CIDADANIA. Antropóloga brasileira teve que se exilar por ameaças de bolsonaristas.
Blog

da

Cidadania,

26

nov.

2018.

Disponível

em:

<https://blogdacidadania.com.br/2018/11/antropologa-brasileira-teve-que-se-exilar-porameacas-de-bolsonaristas/>. Acesso em: 06 mai. 2020.
BOUTHIER, B.; PERRIN, C. Le transfert médicalisé de patients, une autre carte de France du
coronavirus.

Libération,

Paris,

07

abr.

2020,

Seção

France.

Disponível

em:

<https://www.liberation.fr/france/2020/04/07/le-transfert-medicalise-de-patients-une-autrecarte-de-france-du-coronavirus_1784478>. Acesso em: 07 mai. 2020.
BRANCO, M.S.L.C. Vulnerabilidade socioambiental de cidades sujeitas a desastres de origem
hidrológica: a internalização do Quadro de Ação de Hyogo. 2015. 156f. Dissertação (Mestrado
143

em Desenvolvimento Sustentável) - Centro de Desenvolvimento Sustentável, Universidade de
Brasília, Brasília.
BRUNS, D. P.; KRAGULJAC, N. V.; BRUNS, T. R. COVID-19: Facts, Cultural Considerations, and
Risk of Stigmatization. Journal of Transcultural Nursing, on-line First, 21 abr. 2020. DOI:
<https://doi.org/10.1177/1043659620917724>.
BURSZTYN et al. Annus Horribilis - 2020 (Editorial). Sustentabilidade em Debate, v. 11, n. 1, p.
6-9, abr. 2020. DOI: <https://doi.org/10.18472/SustDeb.v11n1.2020.30982>.
CHRISTIANSEN, T. The European Union and Global Governance. In A. Triandafyllidou (Org.),
Global Governance from Regional Perspectives: A Critical View. Cambridge, Oxford University
Press, 2017. p. 209-233
CLIFF, A. D. Infectious Diseases: Emergence and Re-Emergence, A Geographical Analysis.
Oxford: Oxford University Press, 2009.
COHEN, J. Caught Between Herd Immunity And National Lockdown, The Netherlands Hit Hard
By Covid-19 (Update). Forbes, New York, 27 mar. 2020, Seção Innovation. Disponível em:
<https://www.forbes.com/sites/joshuacohen/2020/03/27/caught-between-herd-immunityand-national-lockdown-holland-hit-hard-by-covid-19/#111d92383557>. Acesso em: 06 mai.
2020.
COUNTRYECONOMY. NMW - National Minimum Wage. Countryeconomy, 2020. Disponível em:
<https://countryeconomy.com/national-minimum-wage>. Acesso em: 07 mai. 2020.
COUTO, L. F. A crise do Covid-19, regras orçamentárias e suas interpretações: mudanças
necessárias?

Nota

Técnica

n.28.

Brasília:

IPEA,

2020.

Disponível

em:

<http://repositorio.ipea.gov.br/handle/11058/9835>. Acesso em: 06 mai. 2020.
DE SILVA, M. M. G. T.; KAWASAKI, A. Socioeconomic Vulnerability to Disaster Risk: A Case Study
of Flood and Drought Impact in a Rural Sri Lankan Community. Ecological Economics, v. 152: p.
131-140, out. 2018. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2018.05.010>.
DÉRIOZ, P.; BÉRINGUIER, P.; LAQUES, A.-E. Mobiliser le paysage pour observer les territoires :
quelles démarches, pour quelle participation des acteurs ? Développement durable et

144

territoires,

v.

1,

n.

2:

1-27,

set.

2010.

DOI:

<https://doi.org/10.4000/developpementdurable.8682>.
DUNFORD, D. et al. Coronavirus: The world in lockdown in maps and charts. BBC News, 7 abr.
2020, Seção World. Disponível em: <https://www.bbc.com/news/world-52103747>. Acesso
em: 07 mai. 2020.
EBRAHIM, Z. What is ‘herd immunity’ and can it really solve the coronavirus pandemic?
Health24,

Cidade

do

Cabo,

06

abr.

2020,

Seção

Medical.

Disponível

em:

<https://www.health24.com/Medical/Infectious-diseases/Coronavirus/what-is-herd-immunityand-can-it-really-solve-the-coronavirus-pandemic-20200402>. Acesso em: 06 mai. 2020.
ENGELS, F. The Condition of the Working-Class in England in 1844: With Preface Written in
1892. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
ENGELS, J. Groepsimmuniteit? Die is in Nederland nog ver te zoeken. Trouw, Amsterdam, 16
abr.

2020,

Seção

Binnenland.

Disponível

em:

<https://www.trouw.nl/binnenland/groepsimmuniteit-die-is-in-nederland-nog-ver-tezoeken~bd73c307/>. Acesso em: 06 mai. 2020.
EUROPEAN COMMISSION. Coronavirus: European Solidarity in action. European Commission,
Bruxelas, 24 abr. 2020 (última atualização). Disponível em: <https://ec.europa.eu/info/livework-travel-eu/health/coronavirus-response/coronavirus-european-solidarity-action_en>.
Acesso em: 07 mai. 2020.
EUROSTAT. Share of young adults aged 18-34 living with their parents by age and sex - EU-SILC
survey.

Eurostat,

06

mai.

2020,

[ilc_lvps08].

Disponível

em:

<https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do>. Acesso em: 07 mai.
2020.
FERNÁNDEZ-ÁLVAREZ, A. L. Estado de Bem-Estar, Instituições Públicas e Justiça Social. Revista
Estudos

Institucionais,

v.

4,

n.

2,

p.

884-904,

2018.

DOI:

<https://doi.org/10.21783/rei.v4i2.315>.
FINE, P. E. M. Herd Immunity: History, Theory, Practice. Epidemiologic Reviews, v. 15, n. 2: p.
265-302, 1993. DOI: <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.epirev.a036121>.

145

FOREIGN POLICY. FP The global thinkers 2016 - the advocates. Foreign Policy. 2016. Disponível
em:

<https://2016globalthinkers.foreignpolicy.com/2016/category/the-

advocates?3fa4cfa909=>. Acesso em: 06 mai. 2020.
FÓRUM. Discurso de ódio de Bolsonaro incita preconceito e violência contra indígenas, alerta
bispo.

Fórum,

Santos,

16.dez.

2019,

Seção

Brasil.

Disponível

em:

<https://revistaforum.com.br/brasil/discurso-de-odio-de-bolsonaro-incita-preconceito-eviolencia-contra-indigenas-alerta-bispo/>. Acesso em: 06 mai. 2020.
GALBRAITH, J. K. A Economia das Fraudes Inocentes. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.
GALLOPÍN, G. C. Linkages between vulnerability, resilience, and adaptive capacity. Global
Environmental

change,

v.

16,

n.

3,

p.

293-303,

ago.

2006.

DOI:

<https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.02.004>.
GIUBILINI, A. The Ethics of Vaccination. Durham: Palgrave, 2019. Disponível em:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538383/pdf/Bookshelf_NBK538383.pdf>.

Acesso

em: 06 mai. 2020.
GUS. Demographic Yearbook of Poland (Rocznik Demograczny). Varsóvia: Główny Urząd
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BRASIL EM TEMPOS DA COVID-19 E AS RESTRIÇÕES AOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS: DA LIMITAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO À CAMPANHA
“O BRASIL NÃO PODE PARAR”

Clóvis Gorczevski1
Micheli Piucco2

INTRODUÇÃO
Desde o final do ano de 2019, o mundo vem sofrendo com uma nova pandemia: a do
novo coronavírus COVID-19. A pandemia iniciou na China, por volta de dezembro de 2019 e,
desde então, está se dissipando em todo o planeta terra. No Brasil, os casos da COVID-19
começam a ser registrados no final do mês de janeiro de 2020. Desde então, os infectados e
mortos somente aumentam não apenas no Brasil, mas no mundo. Além disso, os peritos na
área afirmam que existem milhares de casos subnotificados e que o número de infectados e
mortos é muito maior.
Desde o momento de seu aparecimento, cientistas de todas as partes do planeta estão
realizando estudos para buscar uma solução. As estruturas hospitalares e funerárias estão
entrando em colapso e, no Brasil, segundo dados, o pico de contaminação e mortes ainda não
foi atingido. Dados da Universidade Johns Hopkins, de 23 de abril de 2020, apontam que o país
conta com cerca de 47 mil infectados e aproximadamente 3.000 mortos.
Diante disso, organismos internacionais como a Organização Mundial da Saúde - OMS e
organizações nacionais iniciaram a luta contra a COVID-19, adotando diversas medidas, como o
fechamento do comércio não essencial, de universidades, escolas, campanhas publicitárias
como a “Fique em Casa”, com o objetivo de conter a disseminação do coronavírus. No presente
trabalho duas iniciativas controvertidas serão abordadas na medida em que se relacionam, de
forma oposta. A primeira estabelece que pessoas não adentrem em territórios de
determinados municípios, configurando, assim, uma restrição como medida de contenção da
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COVID-19. A segunda propõe que as pessoas retomem suas atividades normalmente,
independente de possível contaminação.
O primeiro caso a ser analisado decorre da edição de decretos municipais, de algumas
cidades no estado de São Paulo, que determinaram o fechamento territorial municipal, não
permitindo que as pessoas se desloquem e adentrem em tais municípios. Destaca-se que
barreiras sanitárias são reconhecidas como plenamente válidas e podem ser realizadas, mas,
frisa-se, qualquer determinação expansiva, como a realizada através de decretos municipais, é
uma visível violação ao direito à liberdade de locomoção em tempos de paz no país.
Quanto à campanha publicitária “O Brasil não pode parar”, segundo caso a ser
analisado, iniciada pelo Governo Federal brasileiro, possui como objetivo divulgar que a COVID19 e as medidas adotadas não devem prevalecer em decorrência de que a economia do país
não pode “parar”. Importante salientar, que a nível mundial os países estão adotando medidas
de restrição e campanhas para que as pessoas tenham cuidado e permaneçam em suas casas,
objetivando restringir a contaminação e, ainda, em decorrência das estruturas hospitalares.
Visualiza-se, na campanha brasileira em comento, afronta ao direito à informação clara, precisa
e informativa, realizada pelo Executivo Federal.
Em ambos os casos, o Poder Judiciário nacional foi ágil e garantiu que os direitos fossem
reestabelecidos imediatamente. Para além da importância da manifestação do judiciário é
necessário que ocorram responsabilizações e conscientização popular, para que no futuro
medidas como as mencionadas não sejam novamente adotadas ou, que sendo adotadas ou
mencionadas, não sejam eficazes socialmente. Os direitos fundamentais são constituídos em
momentos de paz, e sua fundamentalidade está em sua prevalência também e, principalmente,
em momentos de crise.
O estudo proposto refere-se à pesquisa básica, que possui como base lógica operacional
o método dedutivo. Como instrumento para a realização do processo investigatório, utiliza-se a
técnica bibliográfica, com suporte em instrumentos normativos internacionais, além de fontes
bibliográficas e jurisprudenciais.
1. O NOVO CORONAVÍRUS COVID – 19 E AS MEDIDAS ADOTADAS NO BRASIL
Desde a descoberta do novo coronavírus COVID-19 os números de infectados e de
mortos está se alastrando rapidamente. Diante desse cenário, a Organização Mundial da Saúde
– OMS e os governos nacionais estão lutando no enfrentamento da pandemia do coronavírus,
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na tentativa de salvaguardar o máximo de vidas.
Dados da OMS relatam que o primeiro caso de coronavírus foi notificado em Wuhan, na
China, em 31 de dezembro de 2019. Como principais objetivos a, OMS está colaborando com os
países de todo o mundo, seus governos e organizações, para desenvolver os conhecimentos
científicos sobre o novo coronavírus, rastreando a propagação e colaborando nas medidas de
proteção à saúde e prevenção do coronavírus COVID-19 (OMS).
Segundo a OMS o coronavírus é uma extensa família de vírus que pode causar
enfermidades em humanos e também em animais. O novo coronavírus causa a enfermidade
pelo coronavírus COVID-19, que se caracteriza como uma enfermidade infecciosa. Grande parte
dos infectados, cerca de 80%, se recuperam sem fazer tratamento especial. Cerca de 2% das
pessoas que foram infectadas morrem (OMS). Os índices de letalidade são variáveis, de acordo
com o país.
Estudo realizado pela Universidade Johns Hopkins revelou que o total de casos
confirmados de coronavírus COVID-19 no mundo é de 2.682.225 pessoas, sendo que até o
momento 187.330 pessoas perderam suas vidas. No Brasil, já foram registrados 46.701 casos
confirmados e 2.940 mortes (JOHNS HOPKINS)3.
A OMS informou que quanto às formas de contaminação da COVID-19:
Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el
virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las gotículas
procedentes de la nariz o la boca que salen despedidas cuando una persona infectada tose o
exhala. Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo
que otras personas pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se
tocan los ojos, la nariz o la boca. También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya
esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a
más de 1 metro (3 pies) de distancia de una persona que se encuentre enferma (OMS).
Na comitiva de imprensa sobre a COVI-19, celebrada em 11 de março de 2020, o DiretorGeral da OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, considerando os dados alarmantes sobre o
coronavírus, que demonstravam que a multiplicação fora da China, naquele momento, havia
aumentado 13 vezes e que o número de países infectados havia triplicado, declarou que a
COVID-19 pode ser considerada uma pandemia (OMS).

3

Dados em 23 abril de 2020.
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“«Pandemia» no es una palabra que deba utilizarse a la ligera o de forma imprudente. Es
una palabra que, usada de forma inadecuada, puede provocar un miedo irracional o dar pie a la
idea injustificada de que la lucha ha terminado, y causar como resultado sufrimientos y muertes
innecesarias.” (…) Esto no es solo una crisis de salud pública, es una crisis que afectará a todos
los sectores, y por esa razón todos los sectores y todas las personas deben tomar parte en la
lucha (OMS).
O Brasil, considerando os índices mundiais de contaminação e, os casos de nacionais
infectados editou a Lei no. 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre “as medidas de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019”, além de diversas medidas provisórios sobre o
tema central da COVID-19 na tentativa de conter novos casos e proteger a população (BRASIL).
A lei estabeleceu medidas objetivando a proteção da coletividade, sendo de
competência do Ministro de Estado da Saúde dispor sobre a duração da situação de
emergência. Além disso, dispõe sobre atos que podem ser adotados em decorrência da
situação de enfrentamento mundial do COVID-19, como o isolamento, a quarentena, a
realização de forma compulsória de exames médicos, testes laboratoriais, entre outros. Por sua
vez, a Medida Provisória no. 926/2020, de 20 de março de 2020, alterou a mencionada lei,
dispondo, ademais, sobre os “procedimentos para aquisição de bens, serviços e insumos
destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus”. As principais mudanças da MP n o. 926 estão no art. 3º, caput, e
seus parágrafos. Desde a sua edição foi objeto de controvérsia, gerando, inclusive, a proposição
de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (BRASIL).
Diante do cenário que se instaurou no país em decorrência da Medida Provisória n o.
926/2020, o Partido Democrático Trabalhista – PDT, propôs uma Ação Direita de
Inconstitucionalidade – ADI 6341, conforme preceito do art. 103, VIII, da Constituição Federal.
Essa ação tem como finalidade a declaração de incompatibilidade parcial com a Constituição
Federal, da mencionada Medida Provisória no. 926/2020, considerando às alterações realizadas
no caput do art. 3º e nos incisos, I, II e VI, além dos parágrafos 8º, 9º, 10 e 11 da Lei no. 13.979
(STF, p. 01). Dispositivos impugnados:
Art. 3º Para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas
competências, dentre outras, as seguintes medidas:
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I - isolamento;
II - quarentena;
(...)
VI - restrição excepcional e temporária, conforme recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou aeroportos
de:
a) entrada e saída do País; e
b) locomoção interestadual e intermunicipal;
(...)
§ 8º As medidas previstas neste artigo, quando adotadas, deverão resguardar o
exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais.
§ 9º O Presidente da República disporá, mediante decreto, sobre os serviços públicos e
atividades essenciais a que se referem o § 8º.
§ 10. As medidas a que se referem os incisos I, II e VI do caput, quando afetarem a
execução de serviços públicos e atividades essenciais, inclusive as reguladas, concedidas ou
autorizadas, somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação
prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador.
§ 11. É vedada a restrição à circulação de trabalhadores que possa afetar o
funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais, definidas nos termos do disposto
no § 9º, e cargas de qualquer espécie que possam acarretar desabastecimento de gêneros
necessários à população (STF, p. 01).
O pedido versa pela inconstitucionalidade formal da lei, pois a matéria disciplinada
deveria ser editada através de lei complementar. Os mencionados dispositivos implicaram em
inovação da Lei no. 13.979/2020, além de que, o tema referente à saúde pública possui
competência concorrente/comum entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios,
conforme art. 23, II, Constituição Federal, não ficando a competência restrita à União, como
subentende-se da leitura (gramatical) do texto. Reiteraram que o parágrafo único, do art. 23,
da CF, menciona que por meio de lei complementar será realizada a cooperação entre os entes.
Assim, e em conformidade com o art. 62, § 1º, CF, não caberia a edição de Medida Provisória
(STF, p. 01-03). Quanto ao pedido:
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Sob o ângulo material, aponta a competência administrativa comum, atribuída aos
demais entes da Federação, voltada à adoção de medidas de isolamento, quarentena, restrição
de locomoção por rodovias, portos e aeroportos, bem assim de interdição de atividades e
serviços essenciais. Sustenta esvaziada a responsabilidade constitucional, atribuída a todos os
entes, para cuidarem da saúde, dirigirem o sistema único e executarem ações de vigilância
sanitária e epidemiológica, nos termos dos artigos 23, inciso II, 198, inciso I, e 200, inciso II, da
Constituição de 1988, bem como o critério da predominância do interesse. Sublinha violada a
autonomia dos entes da Federação, a revelar adequado o afastamento da exclusividade da
União para dispor sobre as referidas providências (STF, p. 03).
Dessa forma, o partido requereu a declaração de nulidade dos dispositivos citados,
considerando que há vício formal e material na Medida Provisória n o. 926/2020. Em sede
liminar, requereram a invalidade da Medida Provisória citada e, como consequência, a
invalidade do Decreto no. 10.282/2020, o qual regulamenta a Lei no. 13.979/2020 (STF, p. 03).
No entendimento do Ministro Relator, Marco Aurélio, somente se verificou no pedido a
pertinência da suspensão da eficácia dos dispositivos aferidos. Considerou que os aspectos dos
mencionados não transgridem a Constituição Federal, mas as providências a serem adotadas
pelo Executivo Federal não afastam a competência dos atos praticados pelos Estados, pelo
Distrito Federal e pelos Municípios, considerando o disposto no art. 23, II, da CF (STF, p. 04).
Assim, a Medida Provisória no. 926/2020 pode continuar vigente, mas considera-se que quanto
aos dispositivos atinentes à saúde pública, os demais entes também podem legislar, conforme
determinação constitucional.
Quanto à regulação da matéria por lei complementar, não compreendeu o Ministro
Relator a sua pertinência. Considerou como descabida a tese de que o tema somente poderia
ser disciplinado por lei complementar. Presentes urgência e necessidade em disciplinar sobre o
tema, está correta a utilização de Medida Provisória pelo Governo Federal, ponderou.

Frisa-

se que com as considerações aludidas, foi reiterado que a matéria disciplinada não afasta a
competência concorrente do art. 23, II, CF. Dessa forma, a medida acauteladora foi deferida
parcialmente, sendo referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF, p. 05-06).
Diante do caos instaurado no Brasil, em virtude do COVID-19, os demais entes da
Federação (Estados, DF e Municípios) iniciaram suas medidas de contenção através da
decretação de estado de emergência ou de calamidade pública. No mesmo sentido, o Senado
Federal aprovou no dia 20 de março de 2020, estado de calamidade pública no país, através do
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Decreto Legislativo no. 6 (SENADO).
Assim, mesmo que liminarmente, resolvida a questão referente à Medida Provisória n o.
926/2020, outros diversos instrumentos governamentais e municipais passaram a ser objetos
de verificação judicial quanto a legalidade dos atos então adotados. No próximo tópico, será
desenvolvido o tema referente aos instrumentos limitativos de direitos fundamentais utilizados
pelos Municípios, realizados através de decretos municipais.
2. LIMITAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO
Para contenção do coronavírus é necessária a contenção das pessoas. Assim, devem
permanecer em seus lares, não contaminando os demais e não sendo contaminadas. O apelo
mundial é de que todos fiquem em seus respectivos domicílios e residências. Diante da situação
caótica nacional e internacional, diversos municípios decretaram restrição de acesso a seus
territórios como forma de conter a transmissão do coronavírus. Limitando assim, direitos e
garantias fundamentais, como a liberdade de locomoção, dispostos no art. 5º, da Carta Magna
brasileira.
Em meio à crise planetária, no Brasil surgem medidas controversas: Prefeitos que
através de decretos proíbem pessoas de adentrarem nos limites do território municipal. Podem
tais decretos municipais serem considerados como medidas válidas? Teriam competência os
Prefeitos para limitar o direito à liberdade de locomoção constante na Constituição Federal? A
situação drástica da pandemia permite que estas medidas sejam adotadas?
No Estado de São Paulo, por exemplo, municípios de Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e
Itariri, entre outros, determinaram o bloqueio de determinados trechos de rodovias com a
finalidade de evitar o acúmulo de pessoas em seus territórios. Judicializada a questão, o Relator
Pinheiro Franco determinou que as restrições impostas não poderiam ser efetivadas (TJSP).
No mesmo sentido, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, emitiu Nota
Técnica informando aos prefeitos que os decretos de emergência ou de calamidade pública,
que adotem medidas para impedir a entrada de pessoas não residentes nos limites de seus
territórios, em decorrência da pandemia do COVID-19, não possuem amparo legal (MPRS).
O MP reitera que, nas situações de emergência e calamidade pública, como a vivenciada
hoje em vista do coronavírus, medidas radicais de vedação de ingresso de não residentes em
Municípios e de proibição indiscriminada de circulação, sem embasamento técnico adequado,
são contrárias à Constituição Federal, pois limitam sem justificativa os direitos fundamentais
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inscritos nos artigos 5º, inciso XV, e 12, parágrafo 2º (MPRS).
Dessa forma, a atuação dos municípios é limitada, não cabendo impedir acesso de
pessoas em seu território ou, ainda, proibir de forma genérica a circulação. Ademais,
considerando a Lei no. 13.979/2020, o fechamento de estradas e saídas de cidade necessita de
autorização do Ministério da Saúde. Também excede os limites impostos pela Portaria n o.
356/20204, do Ministério da Saúde, no que se refere às medidas restritivas de direitos. Os
bloqueios também desconsideraram uma atuação organizada e cooperada entre os demais
entes federados, com orientação da União, em conformidade com a Portaria n o. 188/20205 do
Ministério da Saúde (MPRS).
Para Ministério Público de Santa Catarina, a restrição de acesso aos municípios, somente
pode ocorrer se embasada em “dados concretos de risco de contágio e embasamento
científico, como barreiras sanitárias, por exemplo, e não de forma irrestrita e generalizada”.
Ademais, devem os prefeitos e governadores ter o cuidado de não cometerem excessos e
ilegalidades em suas medidas, mesmo que sejam realizadas em decretos de emergência ou de
calamidade pública (MPSC).
Um dos principais temas que remete atenção é a limitação do direito de locomoção,
constante na Constituição Federal de 1988, e objeto de restrição por decretos municipais:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer
pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens (BRASIL).
Não apenas a Constituição Federal brasileira faz referência ao direito à liberdade de
locomoção. No Sistema Universal de Proteção aos Direitos Humanos, a Declaração Universal de
Direitos Humanos, prevê em seu art. 3º, o direito à liberdade. Além disso, o art. 29.2, desse
instrumento internacional dispõe (ONU):
En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará
4
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(COVID-19) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
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Declara Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo
Coronavírus (2019-nCoV) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
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solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el
reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas
exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática
(ONU).
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas – ONU, também faz referência ao direito à liberdade de
locomoção, no art. 12.1, direito de livre circulação. Dispõe o art. 9.3 que poderá sofrer
limitação esse direito, desde que previstas as limitações em lei e com o objetivo de proteger,
entre outros casos, a saúde pública (NACIONES UNIDAS DERECHOS HUMANOS).
Por sua vez, no Sistema Regional Interamericano a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos - Pacto de San José da Costa Rica, dispõe em seu art. 7.2, sobre o direito à liberdade
pessoal, reiterando que a liberdade física é a regra, somente podendo ser limitada quando
assim dispuser e permitir o ordenamento nacional, mas em condições fixadas previamente
(CIDH).
A Convenção Americana determina que para a suspensão das garantias e dos direitos
nela compreendidos:
Art. 27. Suspensão de garantias. 1. Em caso de guerra, de perigo público, ou de outra
emergência que ameace a independência ou segurança do Estado Parte, este poderá adotar
disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitados às exigências da situação,
suspendam as obrigações contraídas em virtude desta Convenção, desde que tais disposições
não sejam incompatíveis com as demais obrigações que lhe impõe o Direito Internacional e não
encerrem discriminação alguma fundada em motivos de raça, cor, sexo, idioma, religião ou
origem social (CIDH).
A menção aos dispositivos internacionais ocorre em virtude do disposto no art. 5º, § 2º,
da CF, que determina que os direitos e garantias expressos no texto constitucional não excluem
os decorrentes de tratados internacionais que o Brasil seja parte (BRASIL, 1988). Assim sendo, o
Brasil como signatário dos instrumentos internacionais comentados, também a eles deve
observar e garanti-los, inclusive quanto às limitações que os sistemas internacionais opõem.
O direito de locomoção é compreendido como o direito fundamental de “mais
elementar e imediata manifestação da liberdade geral de ação das pessoas”, em âmbito
nacional e internacional. Sem este preceito e garantia, o direito à liberdade referido no caput
do art. 5º, da CF estaria prejudicado. Na Constituição brasileira, o direito de ir e vir engloba
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diversos direitos autônomos, sendo eles: o direito de locomoção, o direito de fixar residência
em território nacional, o direito de emigrar e o direito de reingresso (GOMES CANOTILHO;
SARLET; STRECK; MENDES, 2018. p. 325).
Para Gomes Canotilho, Sarlet, Streck e Mendes:
Quanto ao âmbito normativo de proteção, o direito fundamental à liberdade de
locomoção protege, prima facie, um feixe de faculdades ou ações da pessoa. Qualquer pessoa
poderá deslocar-se (ir e vir), livremente, em tempo de paz, de um local para outro: nas
fronteiras de um município (locomoção intramunicipal), de um município para outro
(locomoção intermunicipal), de um Estado para outro (locomoção interestadual, incluído o
Distrito Federal e os territórios federais) e de uma região para outra (locomoção inter-regional).
(...) Os Poderes Públicos, em primeiro plano, e também os particulares não poderão impedir,
interditar ou obstaculizar a qualquer pessoa o exercício da liberdade de ir, vir e permanecer nas
fronteiras internas da República Federativa do Brasil (GOMES CANOTILHO; SARLET; STRECK;
MENDES, 2018, p. 325).
Esse direito não é ilimitado. Sua disciplina dispositiva traz os limites: aplicação em tempo
de paz. A Constituição Federal prevê mais casos em que poderá ocorrer a restrição da
liberdade. Podem ser mencionados, os casos de cumprimento de penas de privação de
liberdade pelo indivíduo (art. 5º, XLVI, a) e, na vigência de Estado de Sítio. Gomes Canotilho,
Sarlet, Streck e Mendes realizam uma pergunta oportuna ao atual contexto: “para além dessas
hipóteses expressamente previstas pela Constituição, há outras que justificam a restrição da
liberdade de locomoção?” (GOMES CANOTILHO; SARLET; STRECK; MENDES, 2018, p. 325;
BRASIL).
Da interpretação literal do inciso, a conclusão é restrita, pois considera-se que é livre a
locomoção no território brasileiro6 em tempos de paz, ou seja, poderá ser limitada quando não
presente esse estado. Para os autores essa interpretação está superada:
O direito à liberdade de locomoção assim como os demais direitos fundamentais,
mesmo quando não há expressa autorização constitucional, está sujeito a restrições sempre
que estiverem em jogo outros direitos ou bens constitucionalmente protegidos (saúde pública
na hipótese de uma epidemia ou segurança pública na hipótese de o toque de recolher em
6

O remédio constitucional para os casos de privação do direito de locomoção do indivíduo é o Habes Corpus. O art. 5º, LXVIII,
CF dispõe que “sempre” que alguém sofrer ou estiver ameaçado de sofrer violência ou, ainda, coação em seu direito à
liberdade de locomoção, considerando que o fato tenha ocorrido por ilegalidade ou abuso de poder, será concedido habeas
corpus (BRASIL).
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determinados locais e horários ser medida necessária para preservar a vida e o direito de
propriedade de ataques ou arrastões criminosos) (GOMES CANOTILHO; SARLET; STRECK;
MENDES, 2018, p. 327).
Precisamos observar que a limitação, para que haja legitimidade constitucional, precisa
observar o princípio da proporcionalidade (GOMES CANOTILHO; SARLET; STRECK; MENDES,
2018, p. 327). Para o Ministro Alexandre de Morais, por outro lado, lei ordinária pode delimitar
a amplitude do direito de locomoção, ficando a competência ao legislativo e não aos demais
poderes. Ademais, reitera que o texto constitucional somente permite de forma excepcional a
limitação desse direito, ao prever a possibilidade no art. 139, quando decretado Estado de Sítio
(MORAES, 2019, p. 151).
Dessa forma, é importante observar que os direitos fundamentais não podem ser
restringidos de forma ampla. A própria restrição considerada como oportuna deve verificar os
requisitos constitucionais e legais. Importante destacar que os doutrinadores, não possuem um
entendimento uníssono sobre a restrição de direitos fundamentais, como a liberdade de
locomoção em tempos de paz. Assim, a restrição a direitos fundamentais é uma medida
excepcional, considerando que, no atual contexto, diversas outras medidas podem ser
adotadas que não tenham como escopo a restrição de direitos fundamentais.
3. LIMITAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS: A CAMPANHA PUBLICITÁRIA “O BRASIL
NÃO PODE PARAR”
A campanha “O Brasil não pode parar” do Governo Federal teve como objetivo propor a
flexibilização do isolamento social em decorrência da COVID-19. Como decorrência, duas
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 668 e 669, foram propostas
no Supremo Tribunal Federal.
Diante desse fato, contrariando todos os demais Estados, a Organização Mundial da
Saúde, o Ministério da Saúde e outros organismos, propostas as ações no STF, o Ministro
Barroso, se manifesta sobre o assunto.
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITARIO. ARGUICOES DE DESCUMPRIMENTO DE
PRECEITO FUNDAMENTAL. SAUDE PUBLICA E COVID-19. CAMPANHA PUBLICITARIA APTA A
GERAR GRAVE RISCO A VIDA E A SAUDE DOS CIDADAOS. PRINCIPIOS DA PRECAUCAO E DA
PREVENCAO. CAUTELAR DEFERIDA (STF, 2020, p. 01).
O pedido realizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos e pela
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Rede Sustentabilidade, em que foi alegada violação constitucional aos preceitos do direito à
vida, à saúde, à informação, à moralidade, à probidade, à transparência e a eficiência, em
conformidade com o disposto nos art. 5º, XIV e XXXIII, no art. 37, caput e § 1º, art. 196, art. 220,
caput e § 1º, da CF. Importante destacar, que o Ministro Barroso somente se manifestou sobre
o pedido suscitado pela Rede Sustentabilidade, por se tratar de legitimado, conforme
determina o art. 103, VIII, da CF (STF, 2020, p. 03).
Ademais, afirmaram que essa campanha ao invés de promover a informação da
população sobre os fatos e as reais consequências, que são visualizadas em todos o planeta,
promove a divulgação de mensagens falsas, promovendo um grave risco para a população
brasileira, pois gera desinformação e, além disso, incita que os brasileiros tenham atitudes que
podem comprometer ainda mais a saúde pública individual e coletiva, atingindo diretamente
ao bem fundamental que é a vida. Além disso, informaram que a contratação utiliza-se de
recursos públicos, os quais deveriam ser, no atual momento, utilizados para proteger a saúde
da população e não agravar o risco a ela. Assim, solicitaram que a campanha, bem como a
contratação de qualquer propaganda neste sentido, fosse suspensa de forma imediata (STF,
2020, p. 03-04).
Considerando, o Relator Ministro Barroso, que a Constituição Federal assegura a todos
os direitos à vida, à saúde, à segurança e à informação, compete ao poder público garanti-los e
não colocá-los em risco. Ademais, quanto às campanhas que promovem, devem ter o caráter
“informativo, educativo ou de orientação social”, conforme estabelece o art. 37, § 1º, CF (STF,
2020, p. 05).
Pois bem. E fato público e notório que o mundo enfrenta uma pandemia de proporções
inéditas, que tem levado a milhares de infectados e de mortos, ao fechamento de fronteiras, a
decretação de medidas de quarentena, de isolamento social, ao colapso dos mais estruturados
sistemas de saúde das nações mais desenvolvidas e preparadas para enfrentar um quadro
dessa ordem. A situação e gravíssima e não ha qualquer duvida de que a infecção por COVID-19
representa uma ameaça a saúde e a vida da população (STF, 2020, p. 06).

A necessidade de adoção de tais medidas é confirmada pela comunidade científica,
como a OMS, o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira
de Infectologia. Destaca-se que a campanha promovida pelo Governo Federal de que o Brasil
não pode parar, constitui uma campanha que não tem o objetivo de informar, educar ou
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orientar a população, conforme determina o art. 37, § 1º, da Constituição Federal (STF, 2020, p.
07). Ademais:
Em momento em que a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, as mais
diversas entidades medicas se manifestam pela necessidade de distanciamento social, uma
propaganda do Governo incita a população ao inverso. Trata-se, ademais, de uma campanha
“desinformativa”: se o Poder Público chama os cidadãos da “Pátria Amada” a voltar ao
trabalho, a medida sinaliza que não ha uma grave ameaça para a saúde da população e leva
cada cidadão a tomar decisões firmadas em bases inverídicas acerca das suas reais condições
de segurança e de saúde. O uso de recursos públicos para tais fins, claramente desassociados
do interesse publico consistente em salvar vidas, proteger a saúde e preservar a ordem e o
funcionamento do sistema de saúde, traduz uma aplicação de recursos públicos que não
observa os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, além de deixar de alocar
valores escassos para a medida que e a mais emergencial: salvar vidas (art. 37, caput e §1o, CF)
(STF, 2020, p. 15-16).
Diante disso, o Ministro do STF, em 31 de março de 2020, deferiu a medida cautelar
com vedação de produção e circulação da campanha “O Brasil não pode parar” ou de qualquer
outra informação que sugira que a população deve retomar suas atividades e, ainda, que
expresse que a pandemia da COVID-19 não possui gravidade para a saúde e a vida da
população. Determinou que fosse sustada qualquer contratação de campanha publicitária
destinada à mesma finalidade (STF, 2020, p. 07).
Quanto a violação dos direitos de informação, mencionado pelo Ministro Barroso em
seu julgamento sobre a campanha publicitária mencionada podemos definir as principais
características do direito à informação como um direito fundamental.
O inciso XIV do art. 5º, da Carta Constitucional brasileira define dois direitos
fundamentais: o direito de acesso à informação e o direito de resguardar o sigilo da fonte. O
primeiro deles, é o direito do indivíduo se informar. Protege assim, esse direito, a procura, o
levantamento, a consulta, a pesquisa, a coleta e o recebimento de informações, considerando
que não é absoluto, conforme destaca o segundo elemento (GOMES CANOTILHO; SARLET;
STRECK; MENDES, 2018, p. 323).
O direito fundamental de acesso à informação contribui para a livre formação das ideias,
opiniões, avaliações, convicções e crenças da pessoa sobre assuntos ou questões de interesse
público, relativos ao Estado e à sociedade civil, e de interesse individual ou de grupo. Contribui
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para o livre, consciente e responsável desenvolvimento da personalidade. Por fim, contribui
para a preservação e desenvolvimento do pluralismo político (art. 1o, V) e, por consequência,
do regime democrático (GOMES CANOTILHO; SARLET; STRECK; MENDES, 2018, p. 324).
Ademais, considerando a abertura constitucional para às normas internacionais, art. 5, §
2º, CF, também fica o ordenamento vinculado aos tratados internacionais dos quais tenha
ratificado o Estado brasileiro. Dessa forma, dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos
que todo o indivíduo tem o direito à liberdade, englobando nela o direito a receber
informações. Por sua vez, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos em seu art. 19.2,
segue a mesma perspectiva da Declaração Universal ao prever o direito de liberdade de
expressão, o qual inclui o direito de receber informações e ideias de qualquer natureza. A CADH
dispõe em seu art. 13.1 que no direito à liberdade de pensamento e expressão, está
compreendido o direito de receber informações e ideias.
Assim, importante salientar que além de estar disposto como um direito fundamental
elencado no art. 5º, da Carta Magna brasileira, o direito à informação clara, correta e sem
ideologias é um direito consagrado no art. 37, § 1º do texto constitucional. Assim, o poder
público fica vinculado a não dispor de dinheiro público para realizar campanhas que colocam a
vida de milhares de brasileiros em risco, devendo a informação ser prestada de forma
consciente e clara, informativa.
Observa-se que o Poder Judiciário, como um conjunto, vem operando de forma efetiva,
restringindo as violações a direitos fundamentais, como as citadas. Além disso, é importante
que o judiciário se manifeste quanto as responsabilizações dos governantes que operam em
visíveis violações a direitos consagrados no ordenamento jurídico nacional e internacional. A
efetiva garantia de direitos fundamentais e a responsabilização dos responsáveis pelas
violações, ou tentativas de violações, fazem com que uma mudança cultural societal ocorra. Os
direitos fundamentais precisam estar presentes não apenas em tempos de paz, mas também
nos tempos de crise.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O coronavírus – COVID-19, considerado pandemia pela Organização Mundial da Saúde –
OMS, vem causando um cenário catastrófico, não apenas no Brasil, mas mundialmente. Os
números de infectados e mortos se alastram rapidamente. Nos países em que o pico de crise já
foi alcançado, a realidade demonstra que as preocupações, em termos de Brasil, somente
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devem aumentar, pois os sistemas, como o de saúde, pode, a qualquer momento, entrar em
colapso, os que ainda não estão.
O Brasil adotou diversas alternativas para restringir a contaminação dos indivíduos,
como a adoção da Lei no. 13.979/2020 e de diversas medidas provisórias, pelo coronavírus,
entre elas, restrições à abertura do comércio, de indústrias, de universidades, entre outros,
sendo que aos que permaneciam com autorização de abertura, como, por exemplo, mercados,
hospitais e farmácias, adotaram diversas medidas para prevenir a contaminação, como a
utilização de máscaras e disponibilização de álcool em gel nos recintos.
Diante de tais medidas, algumas são analisadas no presente trabalho como limitativas
de direitos fundamentais: a decretação por Prefeitos de fechamento de territórios municipais
de forma indiscriminada e a campanha publicitária “O Brasil não pode parar” do Governo
Federal. A primeira por restringir o direito à liberdade de locomoção em tempos de paz. A
segunda, por limitar o direito de receber uma informação técnica, clara, lúcida e sem
ideologias, a qual não estabelece ou fornece informações verdadeiras sobre a situação
brasileira em decorrência da COVID-19, podendo agravar ainda mais as consequências
desastrosas do coronavírus.
Diante disso, pode-se concluir que sim, estão ocorrendo violações a direitos
fundamentais assegurados constitucionalmente, como os direitos à liberdade e o direito a
receber informações. Em ambos os casos, os Tribunais de Justiça dos estados e o STF atuaram
de forma ágil para restaurar tais direitos. As situações precisam ser apuradas e os responsáveis
responsabilizados, para que atitudes de exceção não sejam, presente e futuramente, a regra.
Além disso, a população deve estra consciente das verdadeiras consequências da não
observância das medidas determinadas e consideradas por especialistas na área da saúde.
Ademais, os governantes precisam criar a conscientização de que eles também são
vinculados às leis e que a elas também se submetem. As leis vinculam a todos. Além disso, a
Constituição Federal brasileira não pode, em determinados momentos, ser esquecida e
afrontada, os direitos fundamentais possuem esse status exatamente para que em momentos
de crise não sejam violados ou “esquecidos” ou, ainda, sob o véu da “necessidade” afrontados.
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INTRODUÇÃO
A pandemia causada pelo sars-CoV-2., conhecido por novo coronavírus, está gerando
terror em todo o planeta, com milhares de infectados sofrendo nos hospitais e pessoas mortas.
Para além do sofrimento pessoal, a dor sentimental pela perda de entes queridos e pela
impotência diante de uma doença sem cura que se alastra de forma incontrolável por todos os
continentes assustam os profissionais de saúde e leigos.
A dor do luto, agravada pela impossibilidade de se acompanhar o funeral diante da
potencialidade de contágio, bem como, a ausência de pessoas queridas ao lado daqueles que
padecem nos hospitais, é enorme.
Certamente, a incerteza do encerramento ou, pelo menos, a atenuação da pandemia,
traz para todos um desconforto, induzindo, comumente, quadros psíquicos doentios, vez que
veio à tona a fragilidade de todos os seres humanos diante de certas doenças.
O isolamento social, vale dizer, a impossibilidade do contato físico entre as pessoas,
obrigando a todos viverem em seus lares, muitas vezes de pequena dimensão, causa tristeza e
inconformismo, vez que somos, eminentemente, seres gregários.
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A falta do contato físico com as pessoas que gostamos, a dificuldade de se praticar
esportes, a ausência do ambiente laboral, a imposição de se utilizar a computador como
substituto dos meios ordinários de aprendizado, são fatores que dificultam com que as pessoas
realmente se enclausuram dentro de suas residências.
Todavia, o isolamento social, para a maior parte dos cientistas da saúde, inclusive pela
Organização Mundial de Saúde (OMS), é comportamento absolutamente necessário para que
os efeitos devastadores da pandemia sejam atenuados, na medida em que os hospitais não
recebam, de forma concentrada, uma quantidade gigantesca de doentes, causando um colapso
no sistema de atendimento à saúde.
O tema central que se apresenta é se existe responsabilidade civil daquele que
desrespeita o isolamento social, mesmo ciente que é portador do vírus COVID-19 ou apresenta
seus sintomas.
O problema jurídico ora enfrentado é de grande importância, afinal, uma simples
conduta sem danos comprovados pode caracterizar responsabilidade civil? É imprescindível a
demonstração firme do nexo entre o desrespeito ao isolamento e o contágio efetivo como se
acarretar uma responsabilidade civil? Normas municipais e estaduais podem impor condutas
aos cidadãos e torná-los obrigatoriamente enclausurados em suas residências?
Objetiva-se com o texto demonstrar que a responsabilidade civil evoluiu e exige dos
juristas um novo enfoque, inclusive permitindo sua configuração independentemente da
demonstração de danos, nexo causal ou ato ilícito no sentido estrito.
Justifica-se este estudo na medida em que a vida humana, como bem de máxima
valoração jurídica, merece toda sorte de proteção, inclusive jurídica, imputando-se ao ofensor
responsabilidade penal, administrativa e civil, na intenção de proteger o que temos de mais
sagrado.
Utilizou-se o método analítico-dedutivo para a pesquisa, com consulta doutrinária e dos
textos legais produzidos durante a pandemia, partindo-se de um referencial teórico calcado na
responsabilidade civil antes do dano, com caráter eminentemente preventivo, como
sustentado por Felipe Peixoto e Nelson Rosenvald.
1. PANORAMA BRASILEIRO DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19
No final do ano de 2019, quando o mundo científico recebeu a notícia da existência de
um novo coronavírus, que hoje conhecemos como COVID-19, não poderiam imaginar que três
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meses depois o número de infectados no mundo passariam de 200 mil pessoas, atingindo todos
os povos, não tendo atingido ainda apenas a Antártida.
No Brasil, as primeiras atitudes com relação ao embate à COVID-19, de forma pública,
começaram no mês de fevereiro com a polêmica repatriação dos brasileiros que viviam em
Wuhan, cidade chinesa que concentrou o pico da doença na China, tendo sido imposta aos
trinta e quatro brasileiros repatriados a quarentena de quatorze dias na Base Aérea de
Anápolis, localizada na cidade de Goiás.
Inicialmente acreditou-se que o primeiro caso no Brasil teria sido, no final de fevereiro,
um homem de 61 anos que viajou à Itália, e deu entrada no Hospital Albert Einstein no dia
anterior, após ter realizado um jantar com familiares e amigos. Hoje já se sabe que o primeiro
caso foi em Minas Gerais, no final do mês de janeiro de 2020.
Após o crescimento de forma desordenada no mundo de infectados, o Brasil começou a
proteger inicialmente suas fronteiras anunciando oito países em alerta para o coronavírus:
Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia.
Em menos de cinco dias o número de suspeitos de COVID-19 no Brasil subiu de cinco
para cento e trinta e dois suspeitos, e apenas após vinte dias o Ministério da Saúde apresentou
campanha para prevenção ao coronavírus, onde as orientações para população se resumiam
basicamente na intensificação dos hábitos de lavar as mãos com água e sabão, usar álcool em
gel a 70% e não compartilhar objetos pessoais.
No início de março o Ministério da Saúde ampliou os esforços para evitar a doença,
o programa “Saúde na Hora” foi ampliado nos municípios, aumentando unidades de saúde
funcionando até as 22h e aos finais de semana; foi feita convocação de médicos para o
programa “Mais Médicos” como reforço no atendimento nas Unidades de Saúde da Família
(USF); foi aprovada também a organização de rotina de pacientes com doenças crônicas; bem
como a disponibilização da telemedicina no auxílio ao atendimento de doentes graves e a
ampliação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva.
Apenas

no

dia

11

de

março

de

2020

foi

declarada

pandemia

de coronavírus pela Organização Mundial da Saúde.
Dois dias depois, o Ministério da Saúde brasileiro regulamentou critérios de isolamento
social e quarentena que deveriam ser aplicados pelas autoridades sanitárias em pacientes com
suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus.
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Na mesma semana foi exarada Portaria do Governo Federal tornando crime contra a
saúde pública a recusa do cidadão em respeitar o isolamento social e à quarentena
determinados pelas autoridades em caráter emergencial. A norma prevê detenção de um mês a
um ano, além de multa, a quem descumprir medidas sanitárias preventivas e autoriza uso da
força policial para cumprimento das determinações.
Em

seguida

a

Câmara

dos

Deputados

aprovou

o decreto

de

calamidade

pública solicitado pelo governo federal. A medida flexibilizou os gastos e metas da União para o
ano de 2020.
Como forma de conter a contaminação do vírus várias medidas foram tomadas como
a restrição do governo brasileiro à entrada de estrangeiros no país permitindo apenas a entrada
de todos que vinham dos Estados Unidos. Também não se aplicava a brasileiros nascidos ou
naturalizados, nem a imigrantes com prévia autorização de residência no Brasil.
No final de março o Brasil passou a integrar o conjunto de países que realizariam
o Estudo Solidariedade, da Organização Mundial da Saúde (OMS). O ensaio, foi coordenado
pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) passando a testar a eficácia de quatro tratamentos para
a COVID-19.
O avanço da COVID-19 foi considerado acelerado desde o início. Passaram-se 25 dias
entre o primeiro contágio confirmado até os primeiros mil casos (26/02 a 21/03). Foram seis
dias para confirmação de 2 mil contaminados pelo novo coronavírus (21/03 a 27/03). O número
de casos chegou a 4 mil na semana seguinte (27/03 a 02/04), atingindo 8 mil casos.
Inúmeros Governadores e Prefeitos determinaram o isolamento social, imediatamente
foi determinada a suspensão de aulas, sendo feita a recomendação de adoção de trabalho
remoto, fechamento de shoppings, comércios e parques, interrupção de atividades culturais e
recreativas, entre outras, tudo isso com fundamento na Lei 13.979/2020, além da competência
conferida pela Constituição Federal (art. 23, II e art. 24, XII) para atuar em prol da saúde
pública.
A partir da decisão de isolamento social de forma vertical, que determina que todo
cidadão que não exerce atividade essencial e não apenas os grupos de riscos, deve ficar em
casa, por parte de inúmeros Governadores e Prefeitos é reconhecida a lentidão da expansão
dos vírus em comparação a outras cidades do mundo.
Na tentativa de frear ainda mais a contaminação e frente a dificuldade de manter o
172

isolamento social e as medidas necessárias de higiene para todos, inúmeros municípios e
cidades passam a determinar o uso obrigatório de máscaras nos locais públicos.
Em meio a todas as restrições e o claro retrocesso da economia o Governo libera ajuda
emergencial para as famílias de baixa renda, autônomos e autoriza as empresas a negociarem
acordos com os funcionários.
Por todo o mundo e em especial no Brasil diversos grupos econômicos, empresários e
pessoas civis se unem em prol da ajuda ao próximo, com todo tipo de doação e ajuda solidária.
2. A JURIDICIDADE DA IMPOSIÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL
Nos meses iniciais do ano de 2020 o mundo foi obrigado a entender o significado do
isolamento social e o impacto dessa medida no cotidiano da sociedade, com o objetivo de
tentar deter a contaminação do COVID-19.
No Brasil, diferentemente de outros países, não existiu a determinação do governo
federal para o isolamento social, primeiramente foi apenas sugerido que quem pudesse ficasse
em casa, sendo determinado o isolamento social verdadeiramente apenas para aqueles que
apresentassem sintomas de “gripe”.
Diante da falta de um direcionamento do governo federal, de informações controversas
entre o ministério da saúde e o presidente da república, considerando que todos os estudos
científicos e que a experiência dos demais países, que foram contaminados anteriormente e se
apresentam com estágio mais avançado de disseminação do COVID-19, e que de forma incisiva
a Organização Mundial de Saúde, OMS, em colaboração com autoridades de todo o mundo,
indicaram o distanciamento social como o protocolo de prevenção e contenção da escala de
contágio da pandemia, especialmente no estágio de transmissão comunitária, em que se
encontrava o Brasil desde 20/3/2020 (Portaria 454/2020 do Ministério da Saúde), inúmeros
governadores e prefeitos iniciaram medidas de isolamento.
As principais medidas de contenção do avanço da contaminação como a suspensão de
aulas de todos os níveis, recomendação de adoção de trabalho remoto para todas as áreas,
fechamento de todos os lugares que causam aglomerações como shoppings, comércios e
parques, interrupção de atividades culturais e recreativas, até a obrigatoriedade de uso de
máscaras nos locais públicos, entre outras, tudo isso com fundamento na Lei 13.979/2020,
além da competência conferida pela Constituição Federal (art. 23, II e art. 24, XII) para atuar em
prol da saúde pública, foram tomadas com foco principal de diminuir a contaminação buscando
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garantir que o sistema de saúde consiga atender a todos de forma eficiente e que não falte
nenhum tipo de insumo para o tratamento.
De forma a facilitar o cumprimento das determinações e minimizar o impacto no dia a
dia das pessoas o MEC acabou por autorizar aulas de forma online, diversas empresas se
uniram e se transformaram em empresas digitais da noite para o dia e artistas passaram a fazer
shows e apresentações de forma digital.
Na contramão de todas as medidas tomadas nos âmbitos municipais e estaduais o
presidente da república, Jair Bolsonaro, iniciou campanha em proteção à economia nacional,
ironizando a doença e defendendo a reabertura de todo o comércio e atividades econômicas,
sendo acusado de violar os preceitos fundamentais: o direito à saúde (art. 6º, caput, e art. 196
da CF) e o direito à vida (art. 5º, caput, da CF); o princípio federativo (art. 1º, caput, da CF).
Desta forma, em meio a pandemia, nasce a discussão sobre a competência para legislar
sobre a proteção de defesa da saúde. Para melhor compreender a juridicidade da imposição do
isolamento social é necessário inicialmente o destaque das seguintes normas:
Existe competência concorrente entre a União e os Estados para atuar na área da saúde,
exarada no art. 24, XII, da Constituição Federal;
As medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019, estão previstas na Lei
13.979/20;
O Decreto Legislativo 6/20, reconhece, para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da
solicitação do Presidente da República encaminhada por meio da Mensagem nº 93, de 18 de
março de 2020;
Ainda os decretos presidenciais 10.282 e 10.292, ambos de 2020 que regulamentam a
Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, definindo os serviços públicos e as atividades essenciais;
Já com relação ao cerne da questão com relação à saúde e a assistência pública, com
ênfase no tocante à organização do abastecimento alimentar, a Constituição Federal consagra,
nos termos dos incisos II e IX, do artigo 23, a existência de competência administrativa comum
entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
No mesmo sentido temos, nos termos do artigo 24, XII, o texto constitucional que prevê
competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e
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defesa da saúde.
Já nos termos do artigo 30, inciso II, da CF temos a possibilidade dos Municípios de
suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local que
justifique tais decisões.
Assim devemos considerar a descentralização político-administrativa do Sistema de
Saúde prevista no artigo 198, CF, e no artigo 7º da Lei 8.080/1990, bem como a
descentralização da execução de serviços e distribuição dos encargos financeiros entre os entes
federativos, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica
previstos no artigo 6º, I, da Lei 8.080/1990.
Diante do exposto e de toda a legislação existente temos que a determinação de
isolamento social determinada pelos Municípios e Estados é totalmente legítima não podendo
o Governo Federal interferir diretamente nas determinações.
3. A ILICITUDE PERPETRADA PELA PESSOA NATURAL QUE CONSCIENTE DE SER
PORTADORA DO VÍRUS INOBSERVA O ISOLAMENTO SOCIAL
As implicações da pandemia do coronavírus refletem diretamente em bens que
possuem proteção fundamental no ordenamento jurídico, sendo estes considerados essenciais
à dignidade da pessoa humana, como a vida e a liberdade de ir e vir. Desta feita, diante de tal
relevância, é possível que sua tutela ocorra por meio do Direito Penal.
Por efeito da transmissão comunitária do vírus, medidas de isolamento social com
restrições da liberdade individual foram globalmente impostas. Diante desse panorama de
conhecimento da gravidade vivida e de medidas legais exercidas pelos governos dos diversos
Estados é pertinente questionar a conduta do agente que não respeita o isolamento social.
Observa-se que o Código Penal tipifica condutas que atentem contra à saúde pública,
algumas dessas tem correspondência direta com ações praticadas neste cenário pandêmico. A
exemplo, o art. 268 prevê pena de um mês a um ano, bem como a imputação de multa, àquele
que infringir determinação do poder público, destinada a impedir introdução ou propagação
de doença contagiosa. Além disso, a desobediência de ordem legal de funcionário público
também tem sanções penais previstas, conforme o disposto no art. 330.
Vale frisar que a previsão do art. 268 é uma norma penal em branco5, que neste caso foi
5

Normas penais em branco ou primariamente remetidas são aquelas em que há necessidade de complementação para que se
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complementada pela Lei 13.979/206 em conjunto com a portaria 356/207. A possibilidade de
sanção penal e ligação entre as condutas tipificadas veio, por sua vez, através da Portaria
Interministerial nº 5, de 17 de março de 20208.
A teoria analítica tripartida de crime, adotada pelo ordenamento penal brasileiro,
assevera que é necessário que a ação seja típica, ilícita e culpável para que um fato seja
condenável penalmente. A tipicidade concerne em analisar se a conduta do agente que pratica
a ação ou omissão tem nexo de causalidade com o resultado e se este resultado tem uma
previsão legal. Já a ilicitude decorre quando a ação não se enquadra em legítima defesa, estado
de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, como
também em observância ao consentimento do ofendido. Já a culpabilidade incumbe-se de
abarcar a imputabilidade do agente, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta
diversa.
A tipicidade da conduta de inobservância do isolamento social corresponde aos
citados arts. 228 e 330 do CP. Contudo, merece destaque interpretar, por meio do instituto do
Direito Penal, a qualificação da conduta do agente que sabe estar infectado e mesmo assim
decide por violar as medidas de segurança de isolamento social.
Nesse recorte, necessário valer-se da compreensão do elemento subjetivo 9geral do
ilícito, o dolo. Nas palavras do doutrinador Carlos Cezar Bittencourt, este é definido como “a
consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo penal” (BITENCOURT,
2018, p. 521). Conforme a previsão do Código Penal em seu art. 18, I, o crime é considerado
doloso “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”. Assim, este se
constitui “por dois elementos: um cognitivo, que é o conhecimento ou consciência do fato

possa compreender o âmbito de aplicação de seu preceito primário. Isso significa que, embora haja uma descrição da
conduta proibida, essa descrição requer, obrigatoriamente, um complemento extraído de um outro diploma – leis, decretos,
regulamentos etc. – para que possam, efetivamente, ser entendidos os limites da proibição ou imposição feitos pela lei
penal, uma vez que, sem esse complemento, torna-se impossível sua aplicação. (GRECO, 2017, p. 98)
6

Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do
coronavírus responsável pelo surto de 2019.

7

Dispõe sobre a regulamentação e operacionalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que estabelece
as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus
(COVID-19).

8

Dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública previstas na Lei nº 13.979,
de 06 de fevereiro de 2020. […] Art. 3º O descumprimento das medidas previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 2020,
acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores. Art. 4º O descumprimento das medidas
previstas no inciso I e nas alíneas "a", "b" e "e" do inciso III do caput do art. 3º da Lei nº 13.979, de 2020, poderá sujeitar os
infratores às sanções penais previstas nos art. 268 e art. 330 do Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código
Penal, se o fato não constituir crime mais grave.

9

Os elementos subjetivos que compõem a estrutura do tipo penal assumem transcendental importância na definição da
conduta típica, pois é através do animus agendi que se consegue identificar e qualificar a atividade comportamental do
agente. (BITENCOURT, 2018, P. 520)
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constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de realizá-la” (BITENCOURT, 2018, p.
521). A diferenciação do dolo e culpa decorre deste elemento volitivo, visto que quando existe
somente a mera previsão do resultado afasta-se o dolo.
Diante da ação do agente que, sabendo de sua condição de infectado, não respeita o
isolamento social deve-se atentar pela intenção finalística de sua ação. Caso aja diretamente
com o intuito de infectar alguém seu dolo seria direto. Mas, se o agente age somente com a
intenção de desrespeito às medidas de segurança impostas, sabendo, contudo, do risco
intrínseco de sua ação e o assumindo, trata-se de dolo eventual. A definição de dolo eventual
consiste em:
É indispensável uma determinada relação de vontade entre o resultado e o agente: a
anuência ao resultado, isto é, aceitá-lo como provável, sem se importar com sua ocorrência,
sendo-lhe indiferente; anuir ou consentir no resultado é uma forma de querê-lo.
(BITTENCOURT, 2018, p.530) (grifo nosso)
Em harmonia, destaca-se o posicionamento do doutrinador Rogério Greco:
Fala-se em dolo eventual quando o agente, embora não querendo diretamente praticar
a infração penal, não se abstém de agir e, com isso, assume o risco de produzir o resultado que
por ele já havia sido previsto e aceito. (GRECO, 2017, p. 322) (Grifo nosso.)
Ademais, os crimes previstos pelo art. 268 e 330 do CP, podem ser classificados como
de mera conduta. Nesse sentido, não se espera um resultado, quer seja a contaminação, mas
sua consumação ocorre, justamente, pela simples ação ou omissão do agente. Nas palavras de
Greco:
O crime de mera conduta (ou de simples atividade), como a própria denominação diz,
não prevê qualquer produção naturalística de resultado no tipo penal. Narra, tão somente, o
comportamento que se quer proibir ou impor, não fazendo menção ao resultado material,
tampouco exigindo sua produção. (GRECO, 2017, p.322)
Nota-se que o potencial ofensivo da ação configura perigo abstrato, assim o perigo não
precisaria ser provado, “pois seria suficiente a simples prática da ação que se pressupõe
perigosa” (BITTENCOURT, 2018, p. 415). Não obstante, ao deixar aberta qual conduta passível
de punição, permite-se que o limite do exercício punitivo estatal seja expandido, o que mitiga o
princípio da ofensividade10.

10

“Somente se justifica a intervenção estatal em termos de repressão penal se houver efetivo e concreto ataque a um interesse
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Vale destacar que a técnica legislativa envolta na construção das normas penais em
branco possui ressalvas devido a possibilidade de lesões ao princípio da legalidade11, um dos
norteadores do Direito Penal. Apesar de fornecerem respaldo legal, tornam-se, por via das
intercalações das normas, de difícil acesso de conhecimento ao agente, que deve, em teoria,
compreender quais são as condutas puníveis pelo Estado.
Portanto, percebe-se que o Direito Penal pode ser utilizado como forma de sancionar o
indivíduo que consciente de ser portador do vírus não observa o isolamento social. Contudo,
ainda existem pontos controversos e deficientes na atual legislação.
Ademais, a pena que culmina em restrição de liberdade não traria uma resposta efetiva
a conduta do infectado que não cumpre o isolamento, com efeito contrário, pode ser um risco
ao sistema penitenciário, que já sofre as mazelas da superlotação carcerária, o que torna
cenário de risco para a contaminação em massa.
O papel do Direito Penal deve ser acionado em concordância com o princípio da
intervenção mínima 12 , sendo respeitada suas características corolárias, fragmentariedade e
subsidiariedade, para que se proteja os bens jurídicos mais importantes das lesões mais graves,
quando estes não tiverem tutela adequada por meio dos outros ramos do ordenamento
jurídico.
Assim, o tratamento da matéria pela responsabilidade civil, torna-se a alternativa que
pode incutir, por meio de sanções inibitórias e punitivas, a conscientização da necessidade,
como dever cívico, do isolamento social.
4. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO PORTADOR DO VÍRUS QUE INOBSERVA O
ISOLAMENTO SOCIAL
A clássica responsabilidade civil surgiu como forma de vingança e como forma de
resolução de conflitos envolvendo questões contratuais. Para sua caracterização foi imposto
um trinômio com uma ação ou omissão (dolo ou culpa), nexo causal e dano.
Com a Lex Aquilia que, conforme Rezende e Andrade (2019, p. 344), “se ampliou a
socialmente relevante, que represente, no mínimo, perigo concreto ao bem jurídico tutelado.” (BITENCOURT, 2018, p.85)
11

“Pelo princípio da legalidade, a elaboração de normas incriminadoras é função exclusiva da lei, isto é, nenhum fato pode ser
considerado crime e nenhuma pena criminal pode ser aplicada sem que antes da ocorrência desse fato exista uma lei
definindo-o como crime e cominando-lhe a sanção correspondente.” (BITENCOURT, 2018, p.67)

12

“O princípio da intervenção mínima, também conhecido como ultima ratio, orienta e limita o poder incriminador do Estado,
preconizando que a criminalização de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário para a prevenção de ataques
contra bens jurídicos importantes. Ademais, se outras formas de sanção ou outros meios de controle social revelarem-se
suficientes para a tutela desse bem, a sua criminalização é inadequada e não recomendável.” (BITENCOURT, 2018, p. 72)
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responsabilidade civil para os atos ilícitos, isto é, aqueles praticados por um agente que não
possua relação jurídica anterior com o lesado ou que, ainda que possua, não esteja ligada ao
dano”.
Porém, a clássica responsabilidade civil não estava dando conta de suprir todas as
demandas, pois, segundo Nelson Rosenvald (2017, p. 25), “a exigência de demonstração da
prova diabólica da culpa tornava-se um perverso filtro capaz de conter o êxito de demandas
indenizatórias”. Isso deixava de trazer equidade nas relações, indo contra o que Rawls (2000, p.
11) tinha como justiça que era “evitar que se tire alguma vantagem em benefício próprio
tomando o que pertence a outrem”.
A responsabilidade objetiva é aquela em que a culpa é dispensada e nasceu na França
durante o século XIX, com o que Rosenvald (2017, p. 25) chamou de “teoria do risco,
desenvolvida em França por SALEILLES e JOSSERAND, concretizando um clamor por igualdade
material e solidariedade”.
A primeira condicionante da responsabilidade civil é a ação ou omissão, cuja previsão
legal está nos atos ilícitos do art. 186 e 187. Santiago e Campello (2015, p. 176), na Revista
Veredas do Direito, traz o conceito de ato ilícito, que “gira em torno da ideia de que violar um
dever jurídico imposto por um dado ordenamento implica a incidência em ato ilícito, o qual,
acarretando dano a outrem, enseja novo dever jurídico, atrelado à reparação de tal prejuízo”.
Quem abusa de um direito também comete ato ilícito com base no que Costa e Rezende (2011,
p. 49), chama de “[...] Teoria dos Atos Emulativos (ou abuso de direito) consagrada no artigo
187 do Código Civil”.
O nexo causal, nas palavras de Capelotti (2012, p.91), é o que “[...] conecta a
consequência danosa à conduta de alguém”. Elemento que será tratado mais a fundo a frente e
que é flexibilizado no caso do direito ambiental e também, no caso de epidemias, como é o
caso do presente artigo, pela analogia do que é poluição.
A função principal da moderna responsabilidade civil é prevenir. Funciona também como
instrumento precaucional, reparatório e punitivo, com base nos princípios da dignidade
humana, da solidariedade, da fraternidade, da igualdade e da liberdade. A base está na tese de
Ulrich Beck (2010) de que nossa sociedade ultrapassou a concepção de sociedade
industrializada e passamos a ser uma sociedade pautada no risco.
Estamos vivendo um momento único, pois nunca ocorreu de nossa geração suportar um
isolamento social. Tal isolamento foi imposto pelo poder estatal com base no estudo científico
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dos profissionais competentes. Tal medida, tem como objetivo achatar a curva de infectados,
uma vez que a doença tem possuí um grande potencial de transmissibilidade. Tal medida é
imposta inclusive para aqueles que não enfrentam os piores sintomas, bem como os
assintomáticos.
Esse isolamento é um desafio para todos, uma vez que somos seres sociais e precisamos
disso para nos sentirmos bem. A falta disso, já está acarretando problemas mentais e, nesse
sentido, Angélica Yolanda Bueno Bejarano Vale de Medeiros, Eliane Ramos Pereira, Rose Mary
Costa Rosa Andrade Silva e Fabio Araújo Dias trazem:
Nessa perspectiva, em tempos de pandemia, qualquer forma de prevenção da vida é
adotada, mas o sofrimento pode trazer a sensação da perda da mesma, junto com todos os
desafios que representam uma doença até hoje sem cura, pode desencadear sérios problemas
psíquicos. (MEDEIROS et al, 2020, p. 10)
Diante disso, as pessoas estão começando a perder a razão, e, algumas estão saindo de
casa, mesmo contra a ordem médica de que o isolamento é a melhor medida. Já há casos em
que pessoas mesmo com diagnóstico saem de casa e vão a festas ou fazem atendimento
médico, colocando em risco aquelas pessoas que tiveram contato e mesmo as outras que irão
ser afetadas sem nem saber de onde, fazendo com que o número de pessoas afetadas por essa
conduta irresponsável não possa ser quantificado.
Diante disso, qual a responsabilidade civil dessas pessoas? Isso será o assunto do artigo,
mas uma coisa é certa, mais do que nunca a doutrina terá um papel muito importante nos
eventos que irão acontecer e em como serão julgados casos envolvendo situações de quebra
do isolamento social de pessoas que possuem a confirmação de portar o Covid-19.
4.1. A dispensa da demonstração do elemento dolo ou culpa
A

dispensa

da

demonstração

do

elemento

dolo

ou

culpa configura a responsabilidade objetiva. A constituição brasileira exemplifica algumas
hipóteses de sua aplicação, sendo devida quando se tratar de danos nucleares, na
responsabilidade extracontratual na administração pública e no dano ambiental.
A legislação civil também traz algumas hipóteses da aplicação da responsabilidade civil
objetiva. O parágrafo único do art. 927 é uma destas hipóteses, cuja base é o risco, tal como o
caso de transmissão do COVID-19 representa para a sociedade. Ademais, para aplicação
objetiva no COVID-19 pode-se imputar pela responsabilidade ambiental da lei 6938/81, cuja
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justificativa será dada adiante.
Ademais, os empresários respondem objetivamente com base no risco da atividade (art.
931 CC/02), o dono ou detentor de animais (art. 936 CC/02), os empregadores por atividade
exercida pelos seus empregados (art. 932 CC/02), os pais pelos filhos que estiverem em sua
companhia e autoridade (art. 932 CC/02), o tutor ou curador (art. 932 CC/02), os que
gratuitamente participarem do produto do crime (art. 932 CC/02), os hotéis pelos seus
hóspedes (art. 932 CC/02), as escolas pelos alunos (art. 932 CC/02), o dono pela ruína do
edifício (art. 937 CC/02), o edifício pelas coisas que caem dele (art. 938 CC/02) e as pessoas
jurídicas públicas pelos danos que seus funcionários causarem para outros (art. 43 CC/02).
Em regra, na aplicação da responsabilidade civil objetiva elimina-se a culpa do trinômio e
basta a ocorrência do dano com nexo causal, tal modalidade é necessária para haver equilíbrio
em algumas relações especificadas por lei ou atividades que envolvam risco.
Nessa linha de pensamento, Rezende e Andrade (2019, p. 345) afirmam que “deixa o
âmbito da culpa e passa para o risco, com o surgimento da responsabilidade objetiva, na qual o
agente responde independentemente de culpa”.
No caso da epidemia, há ordem estatal e recomendação da OMS para se manter o
isolamento social, como medida de prevenção. Ordem essa, que inclui quem está confirmado
com a doença sem quadro grave. Dessa forma, a ação daquele que descumpre a medida de
segurança imposta, se enquadra a aplicação da modalidade objetiva da responsabilidade, haja
vista que mesmo não existindo dolo ou culpa impõe risco à saúde pública pela mera ação,
sendo este descumprimento o nexo de causalidade.
A aplicação dessa modalidade, no caso de epidemia, se baseia, no primeiro momento,
na leitura do parágrafo único do artigo 927, “Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos
de outrem” (grifo nosso). Outrossim, Arnoldo Wald traz uma abordagem da responsabilidade
civil objetiva no caso em que a segurança está em risco:
Ao mesmo tempo, de modo gradual, admitiu-se um direito à segurança por parte da
vítima da lesão de direito, abrangendo tanto a integridade física da pessoa como a
intangibilidade dos seus bens. Assim, quando o direito à segurança sofria uma lesão surgia uma
responsabilidade por parte do autor do dano. A doutrina explicou que houve um deslocamento
do prisma pelo qual se examinava a responsabilidade civil. Abandonou-se, em alguns casos, a
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apreciação da conduta do autor do dano para garantir o direito à segurança de quem tinha
sofrido a lesão. (WALD, 1998, p. 101)
4.2. A dispensa da demonstração do nexo causal perfeito
O nexo causal possui grande discussão doutrinária, as divergências aumentam
quando se trata o elemento no viés da responsabilidade objetiva. Pois, nessa modalidade de
responsabilidade civil há uma preocupação maior com a vítima e, por isso, não há necessidade
da prova da culpa e consequentemente menos rigidez na aplicação do nexo causal perfeito.
Mas, então, o que seria nexo causal? Capelotti (2012, p. 91) traz que “O nexo causal
conecta a consequência danosa à conduta de alguém. São duas as principais funções atribuídas
à relação de causalidade: determinar quem deve se responsabilizar pelo dano e traduzir a
extensão do que se deve indenizar”.
O nexo causal perfeito, para o direito civil brasileiro, é a teoria do dano direto e
imediato. Essa teoria foi idealizada por Francis Bacon (2011) durante o século XVI, in jure non
remota causa sed próxima spectatur, ou seja, só se considera a última ação como causa do
dano. Porém, houve críticas que essa forma de imputação do nexo de causalidade não
necessariamente apontava o culpado do dano e, por isso, foi retirado o critério cronológico e
imposto a lógica diante do caso concreto. João Paulo Capelotti vem com essa linha de
pensamento:
a ligação entre causa e dano deve subsistir mesmo distante no tempo. Basta que essa ligação não
tenha se rompido em razão do aparecimento de outra causa (mais imediata) que se ligue de
maneira mais direta com o dano, exonerando o primeiro agente a menos que comprovado que
ambas tenham sido igualmente necessárias. (CAPELOTTI, 2012, p. 99)

No entanto, a perfeita causalidade entre o ato e o dano gerado é possível, pois, o
dano muitas vezes pode ser determinável e mensurável, tal como ocorre nos danos ambientais,
bem como na conduta do agente que, mesmo com diagnóstico positivos e ordem médica de
ficar em casa, sai, não sendo possível avaliar a extensão do dano causado. Tal conduta pode,
inclusive, ser enquadrada como poluição e quem a comete como poluidor, pois, a lei 6.938/81
não tinha como preocupação a proliferação de vírus no ar, tal como, vêm ocorrendo
atualmente. Para análise trago o art. 3º, III e IV:
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente: [...] a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; [...] b)
criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
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c) afetem desfavoravelmente a biota; [...] d) afetem as condições estéticas ou sanitárias
do meio ambiente; [...] e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos; [...] IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental; (LEI 6938/1981)
Dessa forma, entende-se plenamente possível a invocação da referida lei para o caso de
disseminação de vírus pelo paciente que conscientemente não obedece ao isolamento social,
pois, o vírus tal como a poluição é invisível e prejudica a saúde de um número indeterminável
de pessoas.
Com a aplicação, no caso do COVID-19, da interpretação da lei ambiental, aplica-se
também a teoria do risco integral, pautada no art. 14, §1º da referida lei. Consequentemente a
aplicação da teoria do risco integral a indenização vai ter mudanças, cujas especificidades serão
tratadas a frente.
4.3. A dispensa da demonstração do dano
O dano é elemento essencial da responsabilidade civil, sendo, um dos elementos do
trinômio já tão trabalhado anteriormente. Difícil pensar em uma responsabilidade civil sem a
demonstração de dano, mas é possível e será demonstrada a frente.
Vivemos em uma sociedade cujo paradigma de sociedade industrializada foi
ultrapassado para uma sociedade que Ulrich Beck (2010) chamou de sociedade do risco, pois, a
modernidade trouxe conforto, mas, insegurança para todos. Essa insegurança, baseia-se no
medo em perder o que já foi conquistado e no risco que as coisas modernas trouxeram. Esse
risco muitas vezes vem da falta de certeza científica das consequências das invenções ou de
problemas de saúde que surgiram advindas desses produtos da modernidade e da vida
moderna.
O COVID-19 se encaixa no risco da vida moderna, pois, é uma doença que
provavelmente surgiu por conta da intervenção humana na natureza, inclusive, objeto de
estudo científico e, que no Journal of Medical Virology confirmou essa informação:
All three epidemics caused by these three coronaviruses are linked to wild animal
markets. SARS and MERS are defined as zoonotic disease, and transmitted by intermediated
hosts (palm civets and dromedary camels respectively). Recent studies showed pangolins and
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snakes at wild animal markets were likely to be intermediate hosts of SARS‐CoV‐2.16 13(WANG
et al., 2020, p. 3)
Por fim, o grande problema do vírus é a falta de visibilidade do agente responsável.
Dessa forma, é difícil verificar a extensão do dano e como ele se propaga. Essa dificuldade se
piora quando uma pessoa irresponsavelmente sai do isolamento e colabora para a propagação
do vírus. A mensuração exata de quais e quantas pessoas foram infectadas por tal
comportamento e, por isso, essa pessoa não pode sair sem ser responsabilizada civilmente,
mesmo sem poder mensurar o dano. Teresa Ancona Lopez trabalha bem essa questão:
Será possível caracterizar como dano (prejuízo) a ameaça ou risco de "danos graves e
irreversíveis"? Existiria o "dano de risco"? Pensamos que é possível na teoria e na prática. Ainda
nos socorrendo do direito à saúde, podemos lembrar de situações em que pessoas tiveram
contato com algum vírus, mas não desenvolveram a doença ou porque ainda não passou o
período da chamada "janela imunológica", como no caso da AIDS, e não é possível averiguar se
o exame vai dar positivo ou negativo; ou, então, porque há u m lapso de tempo muito grande
entre o contato e o desenvolvimento da doença, como no caso da temida "hepatite C " Poderá
pedir indenização pela ameaça ou risco de desenvolver a doença? O medo constante de ser
portador de vírus de doença incurável é, com certeza, dano indenizável. Também poderíamos
colocar a hipótese de u m a ação civil pública contra o Município do Rio de Janeiro, e m nome
de toda a população carioca (não somente dos já contaminados), pelo risco de adquirir dengue
por falta de precaução da Prefeitura do Rio de Janeiro. O dano aqui é o risco. (LOPEZ, 2013, p.
1231) (Grifos nossos)
4.4. A necessidade de se utilizar o Direito Civil Punitivo
Diante da problematização do vírus que já fora trabalhada durante todo o texto
há a necessidade em se punir o responsável. Isso deve ter como objetivo reparar os danos
causados para quem conseguir provar diretamente o contágio e para indenizar a coletividade,
uma vez que não tem como inferir as pessoas lesadas pela conduta. Tal pagamento deveria ser
enviado para um fundo vinculado ao combate e a pesquisa para o COVID-19.
Essa indenização precisa ter valor suficiente para desencorajar o ato e ao mesmo tempo

13

Todas as três epidemias causadas por esses três coronavírus estão ligadas aos mercados de animais selvagens. SARS e MERS
são definidos como doença zoonótica e transmitidos por hospedeiros intermediários (civetas de palma e camelos
dromedários, respectivamente). Estudos recentes mostraram que pangolins e cobras nos mercados de animais selvagens
provavelmente eram hospedeiros intermediários da SARS-CoV-2.
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reparar os danos causados, mesmo que abstrato. Nelson Rosenvald traz bem essa ideia:
Pune-se a conduta para desencorajar a repetição do fato. Ilustrativamente, nos casos de
ofensa à personalidade pela via de meios de comunicação em massa, a responsabilidade
sempre terá que afirmar o aspecto do desestímulo, para incidir sobre a posição jurídica daquele
que, tendo à disposição uma liberdade constitucional (de informar, opinar, criticar) e, em regra,
imune a responsabilidade, no caso concreto culmina por não conformar a sua conduta à
prerrogativa constitucional. (ROSENVALD, 2017, p. 242-243).
Outrossim, essa indenização tem que ter qualificada, uma vez que a conduta do agente
põe em risco uma parcela grande da população por uma atitude egoística do agente. E, em
analogia às tragédias, o dano é qualificado e em consequência há a qualificação da indenização.
Nesse sentido, Vasconcellos e Rezende (2020, p. 84), “a tragédia é uma qualificadora dos danos
ambientais envolvendo a magnitude, todavia o dano apresenta as mesmas peculiaridades que
ensejam um tratamento legal diferenciado, ainda que não se trate de um evento de grandes
proporções”.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pandemia causada pelo vírus sars-CoV-2., conhecido por novo coronavírus é,
indiscutivelmente, o maior horror que a sociedade mundial vive.
A enorme quantidade de falecidos, pessoas agonizando nos hospitais, disputas políticas,
incerteza do aspecto temporal, ausência de vacina, desconhecimento de medicamento
efetivamente capaz de tratar o paciente, variedade sintomática, dificuldade de diagnóstico,
dentre outras características, trazem para todos os habitantes do nosso planeta, uma sensação
de absoluta fragilidade e impotência.
Especialistas em saúde pública, na sua grande maioria, afirmam categoricamente que o
isolamento social, ou seja, a imposição de mínimo contato físico entre as pessoas é,
aprioristicamente, o único meio de reduzir os efeitos nefastos causados pela doença, vez que
uma vez que não se tem vacina ou remédio, o colapso no sistema de saúde somente pode ser
atenuado com a redução concomitante da procura por milhares de pessoas pelos hospitais.
Em outras palavras, ainda que não tenhamos como tratar o doente ou evitar a doença,
bem como, que o contágio é ao longo do tempo quase que inevitável, resta, neste momento,
que as pessoas não fiquem doentes ao mesmo tempo, acarretando, uma internação hospitalar
simultânea, o que não seria suportável pelo sistema de acolhimento.
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Em resposta ao problema assinalado na introdução, este texto afirma que as normas
municipais e estaduais que imponham isolamento social se coadunam com os princípios do
direito e com a Constituição, devendo, pois, serem respeitadas.
Não obstante, a responsabilidade civil é, insofismavelmente, um instrumento coercitivo
de conduta, na medida em que, aquele que não observa o isolamento social como meio de se
preservar a vida, sobretudo quando ciente que é portador do vírus ou apresenta sintomas da
doença, deve arcar com a resposta jurídica por sua conduta.
Importante ressaltar a importância deste texto, vez que demonstra a evolução da
responsabilidade civil, daquela clássica na qual se exigia dano, nexo causal e ato ilícito, como os
três requisitos inarredáveis para sua configuração, para uma contemporânea racionalidade, na
qual a simples potencialidade danosa, um agir com mínimo grau de reprovabilidade e a
flexibilização da demonstração do nexo causal, são suficientes para que uma pessoa que
despreza a vida humana, arque com os efeitos jurídicos de sua conduta na órbita do Direito
Civil.
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SOVRANITÀ DEI TECNOCRATI, MECCANISMO EUROPEO DI STABILITÀ E
L’EMERGENZA DA COVID-191

Fiammetta Salmoni2

INTRODUZIONE
Il 14 aprile 2020 è stata pubblicata una lettera-appello al Governo italiano, sottoscritta
da 101 economisti dal titolo “Non firmate quell’accordo”. In essa, con un inusitato idem sentire
tra studiosi aderenti ai più diversi orientamenti e provenienti da diverse scuole di pensiero, si
legge che “l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo il 9 aprile scorso sugli interventi europei per
fronteggiare la pandemia e le sue gravissime conseguenze economiche è insufficiente, prefigura
strumenti inadatti e segna una continuità preoccupante con le scelte politiche che hanno fatto
dell’eurozona l’area avanzata a più bassa crescita nel mondo”, perché “non prende atto
dell’eccezionalità della situazione, senza precedenti almeno nell’ultimo secolo, né del fatto che
questo sconvolge i paradigmi che hanno guidato la politica economica negli ultimi decenni”.
Tale circostanza, proseguono i 101 economisti, dovrebbe far prendere in esame “provvedimenti
eccezionali, che dovrebbero avere almeno due caratteristiche essenziali: 1) essere attivabili in
tempi il più possibile brevi; 2) ridurre al minimo possibile l’aumento dell’indebitamento degli
Stati, già destinato inevitabilmente a crescere per finanziare gli interventi indifferibili per ridurre
i danni della crisi”.
In effetti, lo scorso 9 aprile, a Bruxelles, l’Eurogruppo ha raggiunto l’accordo sintetizzato
nel Report on the comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, nel
quale si dichiara che “è necessaria una strategia coordinata e globale per far fronte alle
esigenze dell’emergenza sanitaria, sostenere le attività economiche e preparare il terreno per la
ripresa”, una strategia che “dovrebbe combinare iniziative a breve, medio e lungo termine,
tenendo conto delle ricadute e delle interconnessioni” tra le diverse economie degli Stati
dell’Eurozona, considerando altresì la “necessità di preservare la fiducia e la stabilità”. Tra
queste iniziative, si distingue, per la sua rilevanza, ma anche per la sua problematicità e la
1
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conflittualità che ha scatenato tra le forze politiche nazionali e finanche all’interno della stessa
maggioranza di governo, il ricorso al Meccanismo europeo di stabilità (MES) sotto la forma di
una speciale linea di credito, denominata Pandemic Crisis Support (PCS), che dovrebbe basarsi
sull’esistente Enhanced Conditions Credit Line (ECCL) e “adjusted in light of this specific
challenge, as a relevant safeguard for euro area Member States affected by this external
shock”.
Questa linea di credito sarebbe attivabile da parte di tutti gli Stati dell’Eurozona “with
standardised terms” decisi ex ante dal MES, che riflettano le attuali sfide, sulla base di
valutazioni preliminari effettuate dalle Istituzioni europee. L’unico requisito richiesto per
accedervi consisterebbe nel fatto che lo Stato membro che ne fa richiesta dovrà
obbligatoriamente utilizzarla per sostenere il finanziamento dei costi connessi all’assistenza
sanitaria diretta e indiretta, alla cura e alla prevenzione correlati alla crisi provocata dal virus
COVID 19. In questo contesto, continua il Report, da una parte, saranno comunque rispettate le
disposizioni del Trattato istitutivo del MES; dall’altra, il credito sarà concesso in una misura pari
al 2% del PIL dello Stato membro richiedente, utilizzando, come parametro di riferimento, la
fine 2019.
Questa linea di credito, infine, rimarrà disponibile fino a quando non sarà terminata la
crisi determinata dal COVID 19, dopo di che gli Stati membri dell’Eurozona (richiamo la
citazione testuale in inglese affinché sia esplicito quanto dichiarato nel Report), “would remain
committed to strengthen economic and financial fundamentals, consistent with the EU
economic and fiscal coordination and surveillance frameworks, including any flexibility applied
by the competent EU institutions”.
1. IL CONSIGLIO EUROPEO DEL 23 APRILE 2020, L’INTERVENTO DEL MES NELLA CRISI
PANDEMICA E L’IPOTESI DI CONDIZIONALITÀ LIGHT
Tre giorni dopo la lettera-appello dei 101 economisti, il 17 aprile 2020, il Parlamento
europeo ha approvato un’importante Risoluzione, nella quale, nel suo punto 26, ha invitato “gli
Stati membri della zona euro ad attivare i 410 miliardi di EUR del Meccanismo europeo di
stabilità con una linea di credito specifica”, sottolineando che “come misura a breve termine, il
Meccanismo europeo di stabilità dovrebbe immediatamente estendere le linee di credito
precauzionali ai Paesi che chiedono di accedervi per far fronte alle esigenze di finanziamento a
breve termine per affrontare le conseguenze immediate della COVID-19, con scadenze a lungo
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termine, tassi competitivi e condizioni di rimborso connesse alla ripresa delle economie degli
Stati membri”.
In sostanza, il Parlamento europeo ha accolto le indicazioni deliberate pochi giorni prima
dall’Eurogruppo, ma ha suggerito due “aggiustamenti” importanti: innanzi tutto, che
l’intervento del MES non si limiti al 2% del Pil del 2019 dei Paesi membri, ma utilizzi tutta la sua
dotazione finanziaria per sostenere le spese sanitarie degli Stati più impattati dalla pandemia; in
secondo luogo, che la restituzione del prestito sia effettuata con scadenze a lungo termine,
applicando tassi di interesse competitivi e che le condizioni per il rimborso siano meno rigorose
di quelle attualmente previste dal corpus normativo che disciplina il MES, tenendo conto
dell’andamento della ripresa delle singole economie degli Stati membri.
Ciononostante, nell’attesissima riunione del 23 aprile, il Consiglio europeo, come riferito
dal suo Presidente, ha proceduto: 1) ad approvare la tabella di marcia comune per la ripresa, in
cui si stabilisce che la ripresa dovrà ispirarsi ai principi di solidarietà, coesione e convergenza; 2)
ad approvare le tre reti di sicurezza per i lavoratori, le imprese e gli enti sovrani, con un
pacchetto del valore di 540 miliardi di EUR operativo dal 1 giugno 2020, che include, anche
l’approvazione del MES così come proposta dall’Eurogruppo il 9 aprile 2020, senza tener conto
della Risoluzione del Parlamento europeo; 3) ad impegnarsi a creare un fondo per la ripresa (il
c.d. Recovery Fund), di entità adeguata, “mirato ai settori e alle aree geografiche dell’Europa
maggiormente colpiti e destinato a far fronte a questa crisi senza precedenti”, incaricando la
Commissione di analizzare le esigenze specifiche e di presentare con urgenza una proposta che
chiarisca il nesso con il Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (QFP), che in ogni caso dovrà
essere adeguato per affrontare l’attuale crisi e le relative conseguenze.
L’idea che ha preso forma a livello europeo, quindi, (oggetto di accese discussioni anche
tra gli Stati meno afflitti dalla pandemia e più stabili dal punto di vista economico-finanziario e
quelli più colpiti dal virus ed economicamente e finanziariamente più fragili), è stata quella di
attivare il MES applicando condizionalità ridotte, ossia in una forma c.d. light, per finanziare gli
ingentissimi costi generati dall’emergenza sanitaria. Su questa ipotesi, come accennato, le
posizioni degli studiosi e della politica si sono divise. Da una parte, vi sono coloro che
sostengono la necessità di attivare il MES nella convinzione che non si debba perdere questa
occasione, visto che l’unica condizionalità che sarà applicata sarà quella di indirizzare i denari
provenienti da questa Istituzione verso le spese sanitarie necessarie a fare fronte all’emergenza
COVID 19. Dall’altra, coloro che si oppongono recisamente alla sua attivazione in
considerazione del fatto che, a norme invariate, sarebbe impossibile usufruire di quei
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finanziamenti senza essere assoggettati anche ad altre condizionalità, ben più rigorose.
Per prendere una posizione in un senso o nell’altro, dunque, la domanda fondamentale
alla quale occorre rispondere è se il MES, in base alla sua natura e così come attualmente
strutturato e disciplinato, possa assumere la configurazione light poc’anzi descritta oppure no,
ma anche, ammesso che sia consentito prevedere un’unica condizionalità legata al vincolo di
spesa, se, una volta erogato il prestito, non sia poi possibile cambiare, in corso d’opera, le
condizionalità e prevederne di più rigide.
2. LA NASCITA DEL MES: IN QUALE CONTESTO, PERCHÉ E QUANDO
Per esprimere un’opinione il più possibile laica, ritengo utile rammentare in quale
contesto, perché e quando tale organismo sia stato istituito e tratteggiarne, altresì, molto
sinteticamente, le principali caratteristiche e finalità definite dalle fonti che lo disciplinano.
Il contesto storico-economico nel quale si è fatta strada l’idea di istituire un Meccanismo
europeo di stabilità permanente risale -come ampiamente noto- alla crisi del debito sovrano
che travolse la Grecia nel 2009 e alle misure del tutto inadeguate e insufficienti che furono
adottate, in quell’occasione, dalla c.d. Troika (Banca Centrale Europea, Commissione europea e
Fondo Monetario Internazionale), cui, il 23 aprile del 2010, il Primo ministro Papandreou decise
di chiedere supporto finanziario e che, attraverso accordi bilaterali -al di fuori del diritto
dell’UE-, il 7 maggio 2010, deliberò un programma di salvataggio consistente in un prestito di
110 miliardi di euro .
Durante la crisi del debito greco, divenne subito evidente che tutti gli strumenti creati
sino a quel momento non erano adeguati per fare fronte al rischio di contagio sistemico che
incombeva su tutti gli Stati membri dell’UE, al rischio cioè che tutta l’architettura dell’Unione
europea, fondata come era sull’Unione economica e monetaria, si sgretolasse. Ne furono ben
consapevoli le stesse Istituzioni europee le quali, mentre da una parte si occupavano di
negoziare l’erogazione dei prestiti alla Grecia, dall’altra, parallelamente, si riunivano per
ragionare della creazione di un sistema più solido per fronteggiare la grave situazione
finanziaria che stava ormai travolgendo anche altri Stati europei. Un salvataggio, quello greco,
che, come sottolineato in dottrina, non fu affatto accordato in virtù di un qualche spirito
solidaristico nei confronti dei cittadini ellenici o al fine “di soccorrere la Grecia in quanto tale” 3,
bensì per salvaguardare l’euro, preservando la stabilità finanziaria dell’Eurozona nel suo
3

Cfr. M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, Napoli, 2016, 56.
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complesso e la solvibilità della Grecia stessa4, il cui eventuale default avrebbe rappresentato un
danno ingentissimo anche per le banche tedesche e francesi e, quindi, per i debiti pubblici di
quegli Stati, le cui casse erano piene di titoli del debito pubblico greco5. La soluzione della crisi
greca, pertanto, assurse “a «paradigma» di un processo di «constitutional deconstruction» che
l’Unione europea” impose a tale Stato membro6.
Il principio democratico, già molto compromesso a partire dall’istituzione dell’Unione
economica e monetaria, fu messo in discussione in misura ancora maggiore da quanto accadde
in questa occasione, che, non a caso, rese ancora più evidente la “contraddizione sussistente
tra l’allargamento e l’approfondimento del processo di integrazione europea, specie nella sua
dimensione economica, e la salvaguardia delle prerogative democratiche dei popoli
dell’Europa”7. La crisi greca aveva “repentinamente evidenziato (…) tutti i gangli scoperti del
processo di integrazione: un’unione politica senza politica, una moneta senza Stato, una forma
di governo senza governo”8, mettendo, altresì, a nudo la stupefacente impreparazione dell’UE
“di fronte a una crisi finanziaria in atto da diversi mesi” e “la difficoltà di trovare all’interno del
quadro istituzionale fornito dai Trattati le soluzioni adeguate al caso”9. Fu chiaro, quindi, che
per fare fronte a quanto stava accadendo si rendevano necessarie Istituzioni e normative che
avrebbero dovuto gestire situazioni molto diverse tra di loro, ancorché strettamente
interconnesse, e che l’Unione europea non era stata in grado né di gestire adeguatamente
l’emergenza, né tanto meno, di prevederla. Era urgente e necessario predisporre una serie di
misure anticrisi, tra cui, oltre alla modifica del Patto di stabilità e crescita (PSC) e l’adozione di
normative più stringenti sulle politiche di bilancio nazionali (Six Pack, Fiscal compact e Two
pack), spiccavano, per importanza e per complementarietà sia la creazione di una struttura che
avrebbe dovuto preservare la stabilità finanziaria europea e soccorrere gli Stati membri a
rischio default nel caso di un aumento incontrollato del loro debito pubblico (per l’appunto, il
MES), sia l’istituzione di meccanismi idonei a vigilare e sostenere le banche in crisi dei Paesi
dell’Eurozona -e non- perché il loro fallimento avrebbe potuto avere serie ripercussioni sui
debiti sovrani degli Stati membri (l’Unione bancaria europea) .
Durante il Consiglio europeo di Bruxelles del 28 e 29 ottobre 2010, quindi, i capi di Stato

4

Cfr., C. DE FIORES, L’Europa al bivio. Diritti e questione democratica nell’Unione al tempo della crisi, Roma, 2012, 150.
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Cfr., A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, Milano, 2016, 18.
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Cfr., M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, 2018, 358.
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Cfr., M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., 358.
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Cfr., C. DE FIORES, L’Europa al bivio, cit., 150.
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M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit., 57.
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e di governo concordarono sulla necessità che gli Stati membri adottassero quella che, in altra
sede10, ho definito la “seconda macro misura anticrisi” e cioè l’istituzione di “un meccanismo
permanente di gestione delle crisi per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel
suo insieme”. A tale scopo, invitarono il presidente del Consiglio europeo ad avviare
consultazioni con i membri del Consiglio stesso relativamente ad una modifica limitata del
TFUE, che avrebbe fornito la base giuridica per il meccanismo permanente di gestione delle
crisi, che avrebbe dovuto essere istituito entro il marzo del 2011, sostituendo i precedenti
meccanismi, entrambi provvisori (il MESF e il FESF). Il 25 marzo 2011, fu adottata la Decisione
2011/199 , che modificò l’art. 136 TFUE introducendo un paragrafo 3 ai sensi del quale gli Stati
dell’Eurozona avrebbero potuto istituire un meccanismo di stabilità permanente da attivare ove
indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, fermo restando
che “la concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo
sarà soggetta a una rigorosa condizionalità”. In questo modo, con uno stratagemma talvolta
(non del tutto erroneamente), criticato in dottrina, la base giuridica sulla quale incardinare
l’istituzione del nuovo Meccanismo europeo di stabilità non fu più (come nel caso del MESF)
l’art. 122, par. 2, TFUE, che faceva riferimento al principio di solidarietà, bensì il novellato art.
136, par. 3, TFUE, che faceva riferimento al principio della stabilità finanziaria e alla
conseguente salvaguardia della zona euro nel suo insieme .
È sulla base di questi presupposti, dunque, che, l’11 luglio del 2011, fu istituito il MES ed
il 2 febbraio 2012 gli Stati appartenenti all’area dell’euro ne sottoscrissero, con modifiche, il
Trattato istitutivo, ratificato in Italia con legge 23 luglio 2012, n. 116, con il compito di
assicurare una protezione finanziaria permanente della zona euro, che avrebbe dovuto
garantire la capacità finanziaria necessaria per il salvataggio degli Stati membri in difficoltà.
Grazie alla sua particolare struttura patrimoniale, il MES nacque con una capacità di prestito
pari a 500 miliardi di euro, soggetta a verifica periodica almeno ogni cinque anni . Esso, inoltre,
poteva finanziarsi attraverso il collocamento di titoli di debito e la partecipazione del FMI alle
operazioni di assistenza finanziaria, mentre gli Stati membri al di fuori della zona euro
avrebbero potuto partecipare su una base ad hoc.
Si tratta, com’è evidente, di una vera e propria Istituzione, un’organizzazione
intergovernativa permanente, nata in virtù della sottoscrizione di un trattato internazionale
esterno al perimetro dell’UE, pur trovando -curiosamente- la propria base giuridica nel TFUE.
Un soggetto di diritto internazionale che “si presenta ai più come un veicolo finanziario, ma che
10

F. SALMONI, Stabilità finanziaria, Unione bancaria europea e Costituzione, Padova, 2019, 125.

194

del veicolo finanziario non ha né la forma, né la sostanza”, perché, in realtà, è “un istituto di
diritto internazionale che è stato abilitato dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea
a esercitare attività bancaria”. Non è un fondo d’investimento “ma può finanziare gli Stati
oppure i sistemi bancari degli Stati e così facendo agisce tuttavia con le regole del diritto
commerciale e del diritto bancario”, più che con quelle del diritto pubblico11.
Il MES, insomma, dovrebbe intervenire in caso di crisi bancarie o di crisi del debito
sovrano, così da supplire a ciò che manca alla Banca centrale europea e che fa sì ch’essa non
possa agire come prestatore in ultima istanza, come, invece, agiscono normalmente le banche
centrali. D’altronde, che la BCE non possa svolgere questo ruolo è espressamente previsto
dall’art. 123, TFUE. Il MES, invece, per come è strutturato e per le funzioni che gli sono
attribuite, svolge esattamente il ruolo di “lending of last resort”, sostituendosi dunque alla BCE
e ponendo in essere tutte quelle operazioni di rifinanziamento tipiche di una banca centrale,
vietate alla BCE dai Trattati, cosa che può fare proprio in quanto istituito, con un arguto
espediente, al di fuori del diritto dell’Unione (pur trovando la sua base giuridica nell’art. 136.3,
TFUE). Un trattato internazionale, insomma, che ha istituito un’organizzazione -il MES- che
esercita attività bancaria “avvalendosi, però, dello statuto e delle garanzie di un soggetto
sovrano” 12 , essendo dotato si dotato di personalità giuridica e piena capacità giuridica,
immunità e inviolabilità, che, inoltre assume decisioni a livello intergovernativo, senza
rispondere delle sue azioni al Parlamento Europeo e nei confronti del quale il nostro Paese ha
consentito, ex art. 11 Cost., alle limitazioni della propria sovranità, che, però, stando alla lettera
della Costituzione, avrebbero potuto essere consentite solo “in condizioni di parità con gli altri
Stati”, che, invece, nel caso del MES, sono inesistenti, perché, per come è stato pensato, “it’s
not a mechanism for debt restructuring but a mechanism for «bailouts», that gives creditor
countries enormous power in the negotiations with a debtor country”, il che pone, altresì, a
mio avviso, un problema non banale di legittimità costituzionale della stessa sottoscrizione del
Trattato MES da parte dell’Italia .
3. IL FUNZIONAMENTO DEL MES E LE FONTI CHE LO DISCIPLINANO
Quanto poc’anzi osservato, descrive, nelle sue grandi linee cosa sia il MES. Tuttavia, per
comprenderne a fondo la natura e le potenzialità, è indispensabile esaminare con attenzione il
11

Cfr., CAOS MES/ Ecco come funziona il “mostro” che colpirà l’Italia. Intervista a Giulio Sapelli, sul sito ilsussidiario.net, 3
dicembre 2019.
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Cfr., CASO MES/ Così l’Europa (grazie a Conte) farà fuori le nostre banche. Intervista ad Alessandro Mangia, sul sito
ilsussidiario.net, 19 novembre 2019.
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quadro normativo che disciplina le sue funzioni ed il suo concreto funzionamento. Si è già detto
dell’art. 136, par. 3, TFUE, ai sensi del quale, come visto, la concessione di qualsiasi assistenza
finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità,
richiamato testualmente anche nel Cons. 2, del Trattato istitutivo del MES, sebbene nel suo
Cons. 3 sia poi stabilito che “i capi di Stato o di governo degli Stati membri la cui moneta è
l’euro hanno convenuto di «accrescere la flessibilità (del MES) legata a un’adeguata
condizionalità»”. Dunque, la rigorosa condizionalità prevista dal TFUE dovrà essere comunque
“adeguata”, elemento lessicale che, sulla base della definizione che ne dà il vocabolario della
lingua italiana Treccani, lascerebbe intendere che essa debba essere sì rigorosa, ma anche
congrua, opportuna, proporzionata.
Tuttavia, il Cons. 4 dello stesso Trattato aggiunge che è altresì necessario “il rigoroso
rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con
particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e
delle regole di governance economica dell’Unione europea”, e che la concessione
dell’assistenza finanziaria nell’ambito dei nuovi programmi previsti dal MES sarà subordinata
alla ratifica del Fiscal compact da parte del membro MES interessato, che aiuterà a sviluppare
un coordinamento più stretto all’interno della zona euro al fine di garantire una duratura, sana
e robusta gestione delle finanze pubbliche. Un indubbio irrigidimento rispetto al Cons. 3,
ribadito anche nel Cons. 6, dove si legge che viste “le forti interrelazioni all’interno della zona
euro, gravi minacce alla stabilità finanziaria degli Stati membri la cui moneta è l’euro possono
mettere a rischio la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso”, con la conseguenza
che il MES può “fornire un sostegno alla stabilità sulla base di condizioni rigorose commisurate
allo strumento di assistenza finanziaria scelto, se indispensabile per salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso e dei suoi Stati membri”. Dal che si deduce che la
rigorosa condizionalità enunciata nel TFUE è imprescindibile, ancorché debba essere adeguata
e commisurata agli strumenti finanziari utilizzati, sempre, tuttavia, “nell’ottica di migliorare
l’efficacia dell’assistenza finanziaria e di prevenire il rischio di contagio finanziario”.
Inoltre, come scritto nel Cons. 8, nel fornire il proprio sostegno alla stabilità finanziaria, il
MES coopererà strettamente con il Fondo monetario internazionale (FMI), cosicché “lo Stato
membro della zona euro che richiederà l’assistenza finanziaria dal MES rivolgerà, ove possibile,
richiesta analoga al FMI” e “i prestiti del MES fruiranno dello status di creditore privilegiato in
modo analogo a quelli del FMI” (Cons. 13), così come è riconosciuta l’equivalenza tra lo status
di creditore del MES e quello di altri Stati concedenti credito su base bilaterale (Cons. 14). In
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ogni caso, i crediti privilegiati del FMI prevarranno sempre sugli altri crediti anch’essi, come
detto, privilegiati (Cons. 13).
Quanto sin qui osservato, trova poi riscontro anche nell’articolato del Trattato MES, che,
al suo art. 3, nel definire i propri obiettivi, recita: “l’obiettivo del MES è quello di mobilizzare
risorse finanziarie e fornire un sostegno alla stabilità, secondo condizioni rigorose commisurate
allo strumento di assistenza finanziaria scelto, a beneficio dei membri del MES che già si trovino
o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari, se indispensabile per salvaguardare la stabilità
finanziaria della zona euro nel suo complesso e quella dei suoi Stati membri”. In relazione a
questo articolo, è opportuno sottolineare almeno quattro punti: a) che, come già chiarito nel
TFUE, unico scopo del MES è quello di garantire la stabilità dell’Eurozona; b) che, proprio per
questo motivo, l’assistenza finanziaria da esso fornita non può che essere soggetta a rigorose
condizionalità; c) che quando uno Stato accede alle risorse finanziarie del MES le condizionalità
devono essere comunque commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto; d) che gli
interventi del MES si suddividono in d.1) interventi in favore di Stati che già accusano gravi
problemi finanziari ovvero d.2) interventi in favore di Stati che rischiano di trovarsi in gravi
problemi finanziari. Tale concetto è ribadito anche dall’art. 12.1., Tr. MES, ai sensi del quale
“ove indispensabile per salvaguardare la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso
e dei suoi Stati membri, il MES può fornire a un proprio membro un sostegno alla stabilità, sulla
base di condizioni rigorose commisurate allo strumento di assistenza finanziaria scelto”. Tali
condizioni possono consistere, nei casi più “gravi”, in un programma di correzioni
macroeconomiche ovvero, negli altri casi, nel rispetto costante di condizioni di ammissibilità
predefinite.
Negli articoli successivi, poi, sono esplicitati i diversi strumenti che il MES può adottare in
favore di uno Stato che ne faccia richiesta, che, in totale, sono sei, tutti “crisis management
tools, to be used as last resort instruments when the situation of a Member State or its financial
sector is already quite deteriorated”, eccetto l’assistenza finanziaria precauzionale, che ha
natura preventiva. Detti strumenti consistono: nell’assistenza finanziaria diretta e indiretta per
la ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie (che si riferiscono specificamente al settore
finanziario); nell’assistenza finanziaria precauzionale; in meccanismi di sostegno al mercato
primario e al mercato secondario; nonché, nella concessione di prestiti nell’ambito di un
programma di aggiustamento macroeconomico.
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4. LE MISURE DI ASSISTENZA FINANZIARIA PRECAUZIONALE: LA PCCL E LA ECCL
Torniamo, ora, al punto da cui siamo partiti: la decisione adottata -il 23 aprile 2020- dal
Consiglio europeo di utilizzare il MES per finanziare la spesa sanitaria generata dall’emergenza
COVID 19, nella forma della speciale linea di credito denominata Pandemic Crisis Support, che si
baserà sulle medesime caratteristiche di una ECCL, e sarà attivabile sulla base di un’unica
condizione standard valevole per tutti e “agreed in advance by the ESM Governing Bodies”. E
torniamo anche alla prima delle due domande che ci siamo posti in principio: esiste la
possibilità di attivare una linea di credito con condizionalità light, senza condizioni o, meglio,
con l’unica condizione della destinazione di spesa?
Per rispondere, è necessario chiarire cosa sia una ECCL ed analizzare più nel dettaglio la
sua disciplina. Ebbene, la ECCL è una delle due linee di credito che fanno parte dell’assistenza
finanziaria precauzionale (che, a sua volta, è una delle sei misure elencate nel precedente
paragrafo, che il MES può adottare in favore di uno Stato membro che ne faccia richiesta).
Obiettivo dell’assistenza finanziaria precauzionale, che, come detto, è l’unico strumento avente
natura preventiva, come esplicitato nelle Guideline on Precautionary Financial Assistance
(GPFA), del 9 ottobre 2012, è quello di sostenere politiche sane e prevenire situazioni di crisi,
consentendo ai membri del MES la possibilità di accedere alla sua assistenza prima di
incontrare gravi difficoltà nella raccolta di fondi sui mercati dei capitali. Essa, quindi, mira ad
aiutare gli Stati membri del MES, le cui condizioni economiche sono ancora solide, a mantenere
l’accesso ai finanziamenti da parte del mercato, rafforzando la credibilità dei loro risultati
macroeconomici e garantendo al contempo un’adeguata rete di sicurezza. Riguardo a questa
forma di finanziamento, il Trattato, al suo art. 14, distingue, per l’appunto, tra una linea di
credito condizionale precauzionale (le Precautionary Conditioned Credit Line - PCCL) e una linea
di credito soggetta a condizioni rafforzate (le Enhanced Conditions Credit Line - ECCL).
Sul punto, null’altro è disposto dal Trattato MES, mentre una disciplina dettagliata è
contenuta nel GPFA, che al suo art. 2.2 stabilisce che la linea di credito PCCL è a disposizione
degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria sia fondamentalmente solida, il che
viene determinato sulla base di sei criteri: il rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita,
la sostenibilità del debito pubblico, il rispetto delle procedure sul disavanzo eccessivo, l’accesso
al mercato a condizioni ragionevoli, una posizione sostenibile sull’estero e l’assenza di gravi
problemi di insolvenza bancaria.
L’art. 2.4, invece, disciplina la linea di credito ECCL stabilendo che essa è a disposizione
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degli Stati membri che, pur avendo una situazione economica e finanziaria ancóra solida, non
soddisfano i criteri di ammissibilità della PCCL. I Paesi che beneficiano di una ECCL dovranno,
dopo essersi consultati con la Commissione europea e la BCE, adottare misure correttive volte
ad evitare problemi futuri per quanto concerne l’accesso al finanziamento sul mercato e
dovranno altresì assicurare il costante rispetto dei parametri in base ai quali la linea di credito è
stata concessa.
Entrambe le linee di credito hanno una durata iniziale di un anno, rinnovabile, due volte,
per sei mesi, possono essere gestite mediante un prestito ovvero un acquisto di titoli sul
mercato primario e sono soggette, ex art. 14.2, Tr. MES, a tutte le condizionalità che saranno
definite in dettaglio nel protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding, MOU), che dovrà
essere sottoscritto da una parte dalla Commissione europea (d’intesa con la BCE e, ove
possibile con il FMI), che agirà in nome e per conto del MES e, dall’altra, dallo Stato membro
ammesso all’assistenza finanziaria precauzionale e che rifletterà anche la gravità delle carenze
da affrontare e lo strumento di assistenza finanziaria scelto (art. 13.3, Tr. MES e art. 3.4.a,
GPFA). Inoltre, ex art. 14.3, Tr. MES (e art. 3.4.b, GPFA) il Direttore generale del MES dovrà
predisporre anche un altro documento, il Financial Assistance Facility Agreement (FFA), nel
quale sono specificati termini e condizioni dell’assistenza precauzionale, che sarà poi
sottoscritto dal MES e dallo Stato membro che ne usufruirà.
5. LA PANDEMIC CRISIS SUPPORT E LE CONDIZIONALITÀ DELL’ECCL
Insomma, come puntualizzato dal Segretario generale del MES, Nicola Giammarioli,
intervistato da Rai 3, il 22 Aprile 2020, ossia il giorno prima dell’attesissima riunione del
Consiglio europeo del 23 aprile, la decisione dell’Eurogruppo del 9 aprile è stata quella “di
attivare una linea di credito che è sempre esistita presso il MES, ma non è mai stata attivata”,
l’ECCL, appunto. Ma non solo di attivarla, bensì anche “di adattarla alle condizioni specifiche
che stiamo vivendo (…) e soprattutto agli effetti economici della crisi COVID”. Non c’è dubbio,
aggiunge il Segretario generale, che i prestiti del MES siano concessi sub condicione, ma “per
questo particolare prestito, l’unica condizione che verrà negoziata, che verrà decisa con i Paesi,
è quella che i soldi debbano essere spesi unicamente per coprire le spese sanitarie e accessorie
che derivano appunto dalla crisi COVID” e non per altro. Insomma, “questa linea di credito di
cui stiamo parlando alla fine sarà un contratto e come un contratto ha tutte le sue clausole”,
incluse le condizionalità, cosicché “i Paesi avranno di fronte un documento e valuteranno se è
conveniente o no” aderirvi. Ovviamente, “le condizioni sono necessarie perché (…) l’articolo
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136 del Trattato Europeo prescrive le condizioni, ma proprio il Consiglio Europeo, l’ufficio legale
del Consiglio Europeo, ha stabilito che la condizione di spendere questi soldi per spese sanitarie
è sufficiente per rispettare l’art. 136 del Trattato”. Una volta concluso il periodo di emergenza
legato alla pandemia, ovviamente, il prestito dovrà essere restituito nei termini e alle condizioni
che saranno contenuti nel MoU e nell’FFA.
Sin qui, dunque, tutto farebbe propendere non solo a credere che la ECCL denominata
Pandemic Crisis Support, sebbene oggetto di negoziazione tra MES e Stato membro richiedente,
sia soggetta ad una sola condizione riguardante il vincolo di spesa, ma anche che tale
condizione sarà la stessa per tutti gli Stati che decideranno di farvi ricorso. Eppure, stando alla
normativa che se ne occupa, così non dovrebbe essere. Innanzi tutto, perché ai sensi dell’art.
13.1, Tr. MES, per avere accesso a una misura finanziaria precauzionale è lo Stato membro che
deve attivarsi facendone richiesta al Presidente del consiglio dei governatori, che la inoltra alla
Commissione europea, la quale, di concerto con la BCE, dovrà: a) valutare l’esistenza di un
rischio per la stabilità finanziaria della zona euro nel suo complesso o dei suoi Stati membri; b)
valutare la sostenibilità del suo debito pubblico (se possibile anche insieme al FMI); c) valutarne
le esigenze finanziarie effettive o potenziali. Quindi, già nella fase di accesso al finanziamento
del MES lo Stato richiedente dovrà assoggettarsi ad una serie di valutazioni da parte della
Troika, tra cui anche quella sulla sostenibilità o meno del suo debito pubblico. Stando alla
lettera del Trattato MES, infatti, è sulla base di tale analisi che il MES decide se concedere o
meno l’ECCL allo Stato membro che la richiede.
Esaminando il caso italiano, ad esempio, l’analisi sull’esistenza di un rischio per la
stabilità finanziaria del nostro Paese, che si rifletterebbe su quella della zona euro nel suo
complesso, in aggiunta all’analisi sulla sostenibilità del nostro debito pubblico, cioè sulla
sostenibilità finanziaria dei nostri conti pubblici, come ben sappiamo, evidenzierebbe la grave
situazione nella quale versa l’Italia, il cui rapporto debito/PIL, al 31 dicembre 2019, quindi prima
della pandemia, si attestava al 134,8%. Il che vuol dire che la probabilità che il nostro Paese non
sia in grado di far fronte con puntualità alle proprie obbligazioni con chi detiene i titoli di Stato
italiani è molto alta, con tutte le conseguenze che ciò comporta alla luce del combinato
disposto del TFUE con il Patto di stabilità e crescita. In queste condizioni, la previa valutazione
di Commissione europea e BCE dovrebbe spingere il MES a negarci l’accesso all’ECCL e ad
accordarci un prestito nell’ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico (che, in
altri termini, è il prestito che fu concesso alla Grecia). Ma ammettiamo pure che, a valle di detta
analisi, vista la gravità e l’eccezionalità dell’attuale situazione sanitaria mondiale, la
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Commissione europea (con la BCE e il FMI) decida di ammettere alla ECCL in questione tutti gli
Stati membri che ne facciano richiesta, indipendentemente dalla gravità della situazione
economico-finanziaria in cui versano.
In questo caso, come visto nel paragrafo precedente, la Commissione, ancora una volta
di concerto con la BCE e, ove possibile con il FMI, ha “il compito di negoziare con il membro del
MES interessato, un protocollo d’intesa (il MoU, n.d.a.) che precisi le condizioni contenute nel
dispositivo di assistenza finanziaria” e che deve riflettere “la gravità delle carenze da affrontare
e lo strumento di assistenza finanziaria scelto” ed essere “pienamente conforme alle misure di
coordinamento delle politiche economiche previste dal TFUE, in particolare a qualsiasi atto
legislativo dell’Unione europea, compresi pareri, avvertimenti, raccomandazioni o decisioni
indirizzate al membro del MES interessato” (art. 13.3, Tr. MES).
Una volta ammesso all’ECCL, lo Stato membro sarà soggetto ad una sorveglianza
rafforzata da parte della Commissione europea per tutto il periodo di disponibilità della linea di
credito e dovrà (consultandosi con diverse Istituzioni eurounitarie) adottare tutte le misure
necessarie ad affrontare le proprie difficoltà finanziarie attuali o potenziali (art. 5.1, GPFA). In
capo ad esso, inoltre, vi saranno tutta una serie di adempimenti, quali, ad esempio, inoltrare
mensilmente al MES tutte le informazioni riguardanti la sua situazione finanziaria, il saldo di
cassa, così come le altre informazioni rilevanti che potrebbero essere richieste nell’ambito di un
prestito di questo tipo; effettuare, sotto la supervisione delle competenti autorità europee di
vigilanza, stress test o analisi di sensitività per valutare la resilienza del settore finanziario a
differenti shock macroeconomici e finanziari; essere soggetto a verifiche periodiche delle sue
capacità di vigilanza sul settore bancario; effettuare audit completi e indipendenti dei conti
delle amministrazioni pubbliche, in coordinamento con le Istituzioni nazionali di controllo, per
valutare l’affidabilità, la completezza e l’accuratezza dei conti pubblici nell’ambito delle finalità
della procedura per i disavanzi eccessivi; fornire ogni informazione supplementare ai fini del
monitoraggio dei progressi compiuti in direzione della correzione del disavanzo eccessivo (art.
5.2, GPFA). Oltre a ciò, la Commissione europea effettuerà, di concerto con la BCE e le altre
Autorità europee competenti (incluso, se del caso, il FMI) missioni ispettive periodiche presso lo
Stato membro, per verificare i progressi compiuti nell’attuazione delle misure adottate,
comunicando con cadenza trimestrale le proprie conclusioni al MES e valutando, in particolare,
se sia o meno necessario porre in essere ulteriori misure (art. 5.3, GPFA).
Ancora, ai sensi dell’art. 7, GPFA, l’adeguatezza dell’assistenza finanziaria precauzionale
sotto forma di ECCL è soggetta a un riesame periodico da parte del MES, che potrà decidere se
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mantenere o meno la linea di credito, sulla base delle risultanze dei citati rapporti trimestrali
della Commissione europea. Nel caso in cui lo Stato beneficiario si discosti dalle condizioni
concordate o queste ultime si siano dimostrate inadeguate a risolvere la minaccia di turbative
finanziarie, inoltre, il Consiglio dei governatori potrà decidere di chiudere la linea di credito. In
questo caso, lo Stato che ha beneficiato della ECCL dovrebbe richiedere un regolare sostegno
alla stabilità, mediante un programma di riassestamento macroeconomico completo, secondo
la procedura ad esso applicabile. Infine, dopo che il membro del MES beneficiario ha ottenuto
la prima tranche di fondi (o attraverso l’erogazione di un finanziamento ovvero mediante
acquisto di titoli sul mercato primario), il Consiglio di amministrazione decide, su proposta del
Direttore generale e sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione europea, di
concerto con la BCE, se la linea di credito continua ad essere adeguata o se è necessaria un’altra
forma di assistenza finanziaria (art. 14.6, Tr. MES e art. 7.3, GPFA, ma anche art. 3.7, Reg.
472/2013).
6. È POSSIBILE L’INTERVENTO DEL MES SENZA CONDIZIONALITÀ?
A questo punto, mi sembra sia possibile tirare le fila del discorso e rispondere ad
entrambe le domande che mi sono posta all’inizio di questo scritto e cioè da una parte, se sia
ammissibile attivare una linea di credito MES che preveda una sola condizionalità consistente
esclusivamente nel vincolo di destinazione dei fondi erogati; dall’altra, se una volta erogato il
prestito, non sia del tutto implausibile che le condizionalità possano essere cambiate in corso
d’opera, prevedendone di più rigide.
Ebbene, riguardo alla prima questione, mi sembra assai difficile derogare al requisito
della rigorosa condizionalità previsto nei diversi testi normativi sin qui esaminati: dall’art. 136.3,
TFUE, alle norme contenute nel Trattato MES e nelle sue Guideline, ai Regolamenti 472/2013 e
473/2013 del 21 maggio 2013 (il c.d. Two Pack).
Questo perché l’obbligo di sottostare a quelle condizioni è posto e risponde alla natura
stessa del MES, che, come più volte sottolineato, è quella di una banca, che funge da prestatore
di ultima istanza. L’obiettivo del MES, la funzione per la quale esso è stato istituito, è solo ed
esclusivamente quella di salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme, di
garantirne la stabilità finanziaria, il che vuol dire che, per la sua natura, per la ratio per cui esso
è stato creato, per il suo scopo istituzionale, non può essere attivato in funzione anti pandemica
tout court. Esso, cioè, svolge un’attività funzionalizzata alla stabilità finanziaria dell’Eurozona e
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non potrà mai configurarsi come un Fondo che eroga finanziamenti con finalità puramente
umanitaria. Di conseguenza, affermazioni del tipo “il MES non è più il Fondo salva Stati del
passato (…) perché “l’Eurogruppo lo ha trasformato in un Fondo salva Salute il cui utilizzo
prevede come unico vincolo il fatto che le sue risorse siano usate per contrastare il virus”13,
sono fuorvianti oltre che giuridicamente scorrette, giacché ogni attivazione del MES diversa da
quella prevista dalle norme che lo disciplinano configura un ultra vires o una carenza/sviamento
di potere, secondo gli schemi del diritto pubblico. Siffatte dichiarazioni, tra l’altro, non
rispondono neanche a verità, giacché il dato reale è che il Consiglio europeo ha dato il via libera
all’attivazione del MES solo ed esclusivamente perché la crisi sanitaria da COVID 19 sta
generando una crisi economico-finanziaria di portata incommensurabile, destinata a
ripercuotersi profondamente sulla stabilità finanziaria dell’Eurozona. È questo il contesto nel
quale bisogna inquadrare le diverse misure che l’UE sta predisponendo a sostegno
dell’economia degli Stati membri (cui abbiamo accennato nei precedenti paragrafi) ed è in
questo stesso contesto che si deve collocare l’intervento del MES. Sarebbe mai possibile
immaginare un istituto di credito che fa un prestito e non pone delle condizioni per la sua
restituzione?
La domanda è retorica e la risposta ovvia: no.
La possibilità o meno di attivare il MES a condizioni light, quindi, contrasta in primis con
la funzione stessa del MES, che, appunto, è quella di garantire la stabilità finanziaria degli Stati
dell’area Euro; in secundis, è esclusa dall’espressa previsione -contenuta nell’art. 136.3, TFUE,
oltre che nel suo Trattato istitutivo-, dell’obbligo di applicare quelle rigorose condizionalità
necessarie a garantire che i suoi interventi vadano a buon fine.
Per consentire l’applicazione di condizionalità light, insomma, sarebbe necessaria la
modifica di tutti gli atti normativi che vi fanno riferimento mediante altri atti normativi di
identico livello ovvero la loro sospensione per motivi emergenziali ex art. 122, TFUE, giacché,
rebus sic stantibus, non mi sembra sussistano margini di manovra per ridurne il rigore, neanche
a livello interpretativo. Eppure, come accennato, il Consiglio europeo ha dichiarato sufficiente a
fare salvo l’art. 136.3, TFUE, la previsione dell’unica condizionalità relativa al vincolo di
utilizzare la nuova linea di credito basata sulla ECCL per fare fronte alle spese sanitarie, dirette e
indirette, legate al COVID 19, a dimostrazione del fatto che (come già accaduto in passato in
occasione della sospensione della procedura per i disavanzi eccessivi avviata, nel 2003, dalla
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Commissione nei confronti della Francia e della Germania), a livello eurounitario, i vincoli, pur
trovando la loro collocazione in norme giuridiche, si configurano in maniera alquanto flessibile,
giacché le conseguenze della loro violazione sono spesso determinate sulla base di valutazioni
essenzialmente politiche.
A mio avviso, dunque, in assenza di un adeguamento normativo all’attuale situazione
emergenziale volto alla modifica e/o sospensione delle regole sulle condizionalità da apporre
agli interventi finanziari del MES, nulla potrebbe consentire una deroga di siffatta portata se
non una valutazione squisitamente politica, sempre che non la si voglia fondare sull’art. 19, Tr.
MES, secondo il quale “il Consiglio dei governatori può rivedere l’elenco degli strumenti di
assistenza finanziaria di cui agli articoli da 14 a 18 e decidere di modificarlo”, che però è
circoscritto alla possibilità di introdurre nuovi strumenti, come la Pandemic Crisis Support, ma
che non consente in alcun modo affievolimenti delle condizionalità. Tra l’altro, il Consiglio
europeo e l’Eurogruppo hanno già chiarito che la PCS si baserà sulla già esistente ECCL,
cosicché, nonostante sia previsto il suo adattamento alle circostanze eccezionali causate dal
COVID 19, non potrà che essere disciplinata con le stesse modalità previste per quest’ultima. Mi
sembra, inoltre, che un conto sia affermare, come fatto dall’Eurogruppo, che le condizionalità
saranno standardizzate e comuni a tutti gli Stati membri, altro conto aggiungere, come pure ha
fatto, che esse saranno disposte sulla base delle valutazioni iniziali delle Istituzioni europee e
che le disposizioni del trattato MES saranno comunque rispettate.
Perché quest’ultima asserzione, in sostanza, equivale a dire che i Paesi che richiederanno
di accedere alla PCS già in questa prima fase dovranno sottoporsi (ex art. 13.1, Tr. MES, e art.
3.1, GPFA), alla previa valutazione da parte della Commissione europea e della BCE, che, a loro
volta, dovranno produrre dei report sulla loro situazione finanziaria di partenza, inclusa la
sostenibilità del loro debito pubblico, da fornire al Direttore generale del MES, che preparerà
un altro report per il Consiglio dei governatori, che alla fine deciderà se ammettere o meno lo
Stato membro all’assistenza finanziaria. È evidente, quindi, che prima di arrivare all’erogazione
del prestito, lo Stato membro richiedente dovrà sottostare a tutta una serie di analisi molto
stringenti, alle quali farà poi seguito la fase della vera e propria negoziazione bilaterale tra MES
e Stato membro, finalizzata alla sottoscrizione del MoU e dell’FFA, dove si stabiliranno le
condizioni che quest’ultimo dovrà rispettare per poter usufruire dell’assistenza finanziaria
richiesta, che, come detto, prevedono l’attuazione di misure correttive volte ad affrontare le
debolezze finanziarie dello Stato membro beneficiario e ad evitare eventuali problemi relativi
all’accesso al finanziamento sul mercato, assicurando il costante rispetto dei parametri in base
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ai quali la linea di credito è stata concessa (art. 2.4, GPFA). Insomma, per concludere su questo
primo punto, sulla base della normativa attualmente in vigore, ritengo altamente improbabile
che una linea di credito, quale la Pandemic Crisis Support, possa essere attivata esclusivamente
con una condizionalità consistente nel vincolo di destinazione delle spese sanitarie connesse al
COVID 19, a meno di non ammettere che il MoU e l’FFA, nei quali il MES e gli Stati destinatari
dell’assistenza finanziaria precauzionale negoziano la disciplina di dettaglio cui dovranno
attenersi, possano derogare alle disposizioni del Trattato MES sin qui esaminate, il che,
giuridicamente, mi sembra una forzatura di non poco conto.
Riguardo alla seconda domanda, se, cioè, dopo l’erogazione del prestito sia o meno
possibile cambiare le condizionalità di partenza, rendendole più rigide, credo che la risposta
debba essere ancora più assertiva, rispetto alla precedente.
In questo senso, infatti, rilevano le norme già esaminate nei precedenti paragrafi. Mi
riferisco, ovviamente, da una parte, alla sorveglianza rafforzata, prevista sia dal Reg. 472/2013,
sia dal Trattato MES e dalla Guideline on Precautionary Financial Assistance. In tutti questi atti
normativi, è disposto che uno Stato beneficiato di una linea di credito ECCL sarà sottoposto a
sorveglianza rafforzata da parte della Commissione europea, che effettuerà un monitoraggio
costante sullo Stato membro interessato, volto a controllare che quest’ultimo, alla luce della
sua situazione di bilancio e dell’evoluzione della sua finanza pubblica, sia poi in grado di
restituire il debito nelle forme e con le modalità previste nel MoU e nell’FFA. Dall’altra, all’Early
warning System, contemplato dall’art. 13.6, Tr. MES, e finalizzato a “garantire il tempestivo
rimborso degli eventuali importi dovuti dal membro del MES nell’ambito del sostegno alla
stabilità”, diretto, cioè, al controllo del rientro del debito (si v. anche l’art. 6, GPFA). È chiaro
che se lo Stato beneficiario si discosta dalle condizioni concordate oppure se la sua situazione
economia e finanziaria peggiora, con il rischio che esso possa non essere in grado di restituire i
fondi percepiti o, peggio, che possa avere effetti talmente negativi che si ripercuotono sulla
stabilità finanziaria di tutta l’Eurozona o dei suoi Stati membri, il MES potrà sempre decidere
unilateralmente di terminare la linea di credito deliberata. Esso cioè potrà decidere di chiuderla
tout court e mettere lo Stato beneficiato nelle condizioni di richiedere un prestito ex art. 16 Tr.
MES, di richiedere cioè “a regular stability support” (art. 7.2, GPFA), che comporta
automaticamente un programma di aggiustamento macroeconomico, il che vuol dire
consegnare le politiche economiche di quel Paese nelle mani del MES, che porrebbe anche le
regole per la ristrutturazione del suo debito pubblico.
Oppure, potrebbe verificarsi l’ipotesi prevista dall’art. 14.6, Tr. MES (e dell’art. 7.3,
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GPFA), per cui una volta che lo Stato abbia già ricevuto la prima tranche di fondi, il MES potrà
decidere, anche in questo caso unilateralmente (sempre sulla base degli assessment della
Commissione UE) di cambiare la linea di credito accordata, nell’ipotesi migliore modificandone
le condizionalità e prevedendone di più rigorose, oppure decidendo che sia necessaria un’altra
forma di assistenza finanziaria, che, anche in questo caso, non potrà che essere il prestito puro,
con il che ricadiamo nell’ipotesi precedente della obbligatorietà di un aggiustamento
macroeconomico ad esso collegato. Di conseguenza, anche ammettendo che sia possibile,
modificando o sospendendo la normativa attualmente in vigore, prevedere un accesso alla
Pandemic Crisis Support-ECCL con condizionalità soft, è verosimile prevedere che l’andamento
del rapporto tra MES e Stato beneficiario evolva verso l’introduzione di condizionalità hard, se
non addirittura verso una modifica della linea di credito, con annesso un programma di
aggiustamento macroeconomico.
Dico questo perché una cosa è il quadro normativo sulla governance economica dell’UE,
altro il Trattato istitutivo del MES. Si tratta di due discipline giuridiche completamente diverse:
la prima fa capo ai Trattati eurounitari, la seconda ad un Trattato internazionale e, nonostante i
molteplici reciproci richiami, esse rimangono comunque separate e distinte. Lo dimostra anche
il fatto che, il 27 aprile 2018, la Commissione europea ed il MES abbiano sottoscritto un MoU,
dove si legge che queste due Istituzioni “work in close cooperation to achieve efficient
governance of all the phases of financial assistance programmes in the pursuit of financial
stability”, perché condividono obiettivi comuni “on the basis of European Union law (EU law)
and the ESM Treaty”. Di conseguenza, il MoU “does not modify in any way the applicable legal
rules and does not modify or affect the legal framework governing each of the Parties”, nè crea
“any obligations under EU law or international law” ed opera “without prejudice to the existing
competences and responsibilities of the Commission, including with regard to both
coordination of economic policies and budgetary surveillance of Member States in the euro
area and financial and other sectoral policies in accordance with the TFEU; without prejudice to
the existing competences and responsibilities of the ESM in providing financial stability support
in accordance with the ESM Treaty”. Così, da una parte, la Commissione “carries out postprogramme surveillance missions in accordance with Regulation 472/2013”, dall’altra, il MES
“operates its EWS (Early Warning System, n.d.a.), as stipulated in Article 13 of the ESM Treaty,
to ensure that it receives any repayments due by an ESM Member in a timely manner and
carries out surveillance missions to gather the information that it considers relevant to that
effect”.
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Due normative diverse, dunque, che soggiacciono a regole diverse. Cosicché anche
ammettendo la possibilità di sospendere il Two Pack, magari ai sensi dell’art. 122, TFUE, non
vedo come si potrebbe sospendere il Trattato MES, se non mediante una sua revisione ad opera
degli Stati che l’hanno sottoscritto, atteso che esso, come ormai più volte sottolineato, trova la
sua base giuridica nell’art. 136, TFUE e non nell’art. 122. Insomma, ciò che voglio sottolineare è
che la previsione di un MES light, uguale per tutti gli Stati dell’Eurozona, tutti egualmente
ammessi all’assistenza finanziaria precauzionale disegnata ad hoc per fare fronte alla crisi
pandemica, soggetti ad una sorveglianza rafforzata semplificata e senza futuri cambiamenti
nelle condizionalità, potrebbe persino essere consentita sospendendo le norme eurounitarie
sulla governance economica europea ex art. 122, TFUE, ma non potrebbe comunque essere
autorizzata dalle norme del Trattato MES, che continuerebbero ad applicarsi esattamente come
sin qui osservato, a meno di una modifica del Trattato stesso.
A voler ragionare diversamente, il mancato rispetto del Trattato MES, nella parte in cui
prevede l’applicazione di rigorose condizionalità, comporterebbe una violazione dell’art. 136.6,
TFUE, ma anche dell’art. 125, TFUE, giacché quest’ultimo “garantisce che gli Stati membri
restino soggetti alla logica del mercato allorquando contraggono debiti, la quale deve spingerli
a mantenere una disciplina di bilancio”, che “contribuisce a livello dell’Unione alla realizzazione
di un obiettivo superiore, vale a dire il mantenimento della stabilità finanziaria”. Che, detto in
altri termini, sta a significare che l’art. 125, TFUE, non si considera violato solo nel caso in cui
l’assistenza finanziaria è accompagnata da rigorose condizionalità, quali quelle previste nel
Trattato MES, con la conseguenza che qualunque disciplina che non ne preveda o preveda
condizionalità light si porrebbe in contrasto con il diritto dell’Unione e sarebbe, quindi, passibile
di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. Allo stesso modo, ci si potrebbe trovare esposti ad una
controversia tra MES e Stato membro, o anche tra gli stessi membri del MES, riguardante
l’interpretazione e l’applicazione del Trattato MES oppure la compatibilità delle decisioni
adottate dal MES con il Trattato stesso, che sarebbe decisa dal Consiglio dei governatori, salvo
che, in caso di contestazione da parte di un membro del MES la controversia sarebbe
sottoposta alla Corte di giustizia dell’Unione europea, che deciderebbe con sentenza vincolante
per le parti in causa, che dovrebbero adottare le necessarie misure per conformarvisi entro il
periodo stabilito dalla Corte stessa (art. 37, parr. 2 e 3, Tr. MES).
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7. LE PROPOSTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA: UNA SORVEGLIANZA RAFFORZATA
“SEMPLIFICATA”
Né valgono, a confutare questa tesi, ma, anzi, la confermano, le proposte contenute
nella lettera del 7 maggio 2020, a firma del Vice-Presidente esecutivo della Commissione
europea, Valdis Dombrovskis, e del Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni,
indirizzate al presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, in vista del vertice che si è tenuto l’8
maggio 2020 e che ha deciso definitivamente sul punto. Tali proposte, fanno riferimento alla
sorveglianza rafforzata cui è soggetto lo Stato membro che beneficia di un’assistenza finanziaria
precauzionale da parte del MES, prevista nel Reg. 472/2013, che disciplina sia questa ipotesi,
sia quella riguardante la sorveglianza rafforzata nel quadro generale della governance
economica dell’UE. Poiché l’attivazione della Pandemic Crisis Support del MES si giustifica solo a
causa della crisi da COVID 19, che ha provocato uno shock esterno e simmetrico in tutti gli Stati
membri, e non a causa di difficoltà finanziarie interne ad essi, e poiché questa linea di credito
ha uno scopo specifico e limitato, nonché natura temporanea, la lettera suggerisce
all’Eurogruppo di porre in essere una sorveglianza rafforzata che preveda un monitoraggio ed
un reporting “semplificati”. In questo senso, la sorveglianza della Commissione dovrebbe
limitarsi a produrre rapporti trimestrali (ex art. 3.2, Reg. 472/2013) mirati a controllare che i
fondi della PCS siano utilizzati esclusivamente per spese sanitarie dirette o indirette, senza
richiedere ulteriori informazioni sui sistemi finanziari degli Stati che ne usufruiranno (in deroga
all’art. 3, parr. 3 e 4, Reg. 472/2013), senza effettuare missioni ad hoc (ma solo quelle standard
previste dal semestre europeo) e senza richiedere l’attivazione di misure correttive
precauzionali o la predisposizione di programmi di aggiustamento macroeconomici (in deroga
agli artt. 3.7 e 7, Reg. 472/2013). Essa, inoltre, dovrebbe cessare al più tardi quando terminerà
questa speciale linea di credito oppure quando gli Stati che ne usufruiranno avranno terminato
i fondi, sulla base del report predisposto dalla Commissione, dopo di che si attiverà, ex art. 14,
Reg. 472/2013, la sorveglianza post-programma, che dovrebbe dare luogo esclusivamente a
report biennali anch’essi semplificati (in deroga all’art. 14 parr. 2 e 4, Reg. 472/2013).
È evidente, da quanto sopra, che le proposte contenute nella lettera dei due illustri
rappresentanti della Commissione, fanno riferimento solo ed esclusivamente al diritto
sovranazionale, i.e., in particolare, al Reg. 472/2013, che, come detto, disciplina la sorveglianza
rafforzata sia nel quadro generale della governance economica dell’UE, sia nel caso in cui gli
Stati membri dell’Eurozona richiedano o ricevano assistenza finanziaria dal MES (art. 1.b, Reg.
472/2013). E, d’altronde, non potrebbe essere altrimenti, visto che il MES ed il suo corpus
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normativo, come più volte sottolineato, si pongono al di fuori del diritto dell’Unione e quindi la
Commissione europea ed i suoi membri non dispongono di alcun potere prescrittivo al riguardo,
ma, semmai, di un pur autorevole, ma mero potere di moral suasion. La lettera in commento,
dunque, ha potuto sollecitare all’Eurogruppo un affievolimento della sorveglianza rafforzata
prevista dal Two Pack, auspicandone la semplificazione, ma non ha mai menzionato il Trattato
MES (né, d’altronde, avrebbe potuto, per le ragioni sin qui esposte), che pure prevede che lo
Stato membro che acceda a un finanziamento precauzionale sia soggetto a sorveglianza
rafforzata, disciplinata analiticamente nel suo articolato e nelle sue Linee guida.
Che la disciplina contenuta nel Trattato istitutivo del MES sia da considerarsi separata e
distinta dal quadro normativo generale dell’UE in materia di stabilità finanziaria è poi affermato
esplicitamente anche nello stesso Trattato MES, secondo il quale, come accennato, “il rigoroso
rispetto del quadro dell’Unione europea, della sorveglianza macroeconomica integrata, con
particolare riguardo al patto di stabilità e crescita, del quadro per gli squilibri macroeconomici e
delle regole di governance economica dell’Unione europea, dovrebbe costituire la prima linea
di difesa alle crisi di fiducia che possano compromettere la stabilità della zona euro”. Dunque, è
lo stesso Trattato istitutivo del MES che fa una distinzione tra le regole sulla governance
economica dell’UE e le regole dell’ordinamento che fa capo al MES, assumendo che siano
anzitutto le prime a dover essere rispettate. Ciò, d’altronde, è coerente con la natura e la ratio
dell’istituzione del MES, cui si ricorre solo laddove sia “indispensabile per salvaguardare la
stabilità della zona euro nel suo insieme” (art. 136.3, TFUE), in quanto prestatore di ultima
istanza, ma prima di arrivare a ciò e “per contribuire al buon funzionamento dell’unione
economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati”, il Consiglio
dovrà esperire la strada di tutti gli altri strumenti messi a disposizione dal TFUE di cui agli
articoli 121 e 126 (i.e., sorveglianza multilaterale e procedura per disavanzi pubblici eccessivi),
al fine di rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio e di elaborare
“gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati
per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza” (art. 136, parr. 1 e 2, TFUE).
A conferma di ciò, il Cons. 17, Tr. MES, prevede che, una volta che sia esaurito il proprio
intervento, si debba rientrare nel quadro normativo dell’UE, stabilendo che “la sorveglianza
post-programma sarà effettuata dalla Commissione europea e dal Consiglio dell’Unione
europea nel quadro stabilito dagli articoli 121 e 136 del TFUE”, quindi nel quadro degli indirizzi
di massima per le politiche economiche degli Stati membri (art. 121.2 TFUE) e della sorveglianza
multilaterale (art. 121, parr. 3,4,5, TFUE), nonché degli altri strumenti di cui si è appena detto,
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cui l’art. 136 TFUE rinvia.
8. IL VERTICE DELL’EUROGRUPPO DELL’8 MAGGIO 2020
È alla luce di quanto sopra, dunque, che va letto il comunicato stampa sull’accordo
trovato dall’Eurogruppo l’8 maggio 2020, che ha definitivamente deliberato l’istituzione da
parte del MES della Pandemic Crisis Support-ECCL, con caratteristiche e condizioni di accesso
standardizzate per tutti gli Stati dell’Eurozona, della durata di un anno, rinnovabile di 6 mesi per
due volte (ex art. 2, Guideline on Precautionary Financial Assistance), per un importo pari al 2%
del PIL del 2019 dello Stato membro richiedente e con la finalità di sostenere il finanziamento
interno dei costi sanitari diretti e indiretti, di cura e di prevenzione dovuti alla crisi COVID-19.
A tale proposito, l’Eurogruppo ha reso noto che è già stato effettuato un assessment
preliminare (previsto nel precedente vertice del 9 aprile 2020) “in preparation of any evaluation
pursuant to Article 6 Regulation (EU) No 472/13, Article 13(1) ESM Treaty and Article 3 of ESM
Guideline on Precautionary Financial Assistance”, condotto dalla Commissione europea, di
concerto con la BCE e con la cooperazione del MES, mediante il quale sono state valutate: 1)
l’esistenza o meno di rischi per la stabilità finanziaria; 2) la sostenibilità del debito pubblico; 3)
le esigenze finanziarie; 4) l’assenza di problemi di solvibilità dei sistemi bancari e 5) i criteri di
ammissibilità all’assistenza finanziaria precauzionale PCS-ECCL. Sulla base di detto assessment,
la Commissione europea ha concluso da una parte, che gli impatti economici e finanziari del
COVID-19 rappresentano un rischio per la stabilità finanziaria dell’Eurozona; dall’altra, che tutti
gli Stati dell’Eurozona si trovano nelle condizioni di poter accedere all’assistenza finanziaria
precauzionale PCS-ECCL.
A questo punto, prosegue il comunicato stampa, nel rispetto del Trattato MES, le cui
disposizioni saranno seguite, l’Eurogruppo ricorda che l’unico requisito per accedere alla linea di
credito sarà il vincolo di destinazione dei fondi messi a disposizione dal MES che dovranno
essere utilizzati per finanziare le spese sanitarie dirette e indirette, di cura e di prevenzione
dovuti alla crisi COVID-19. A tal fine, ogni Stato membro dovrà presentare un Piano di risposta
pandemica, dettagliando ogni voce di spesa che finanzierà con la PCS-ECCL. Il monitoraggio e la
sorveglianza previsti dal Trattato MES dovrebbero essere commisurati alla natura dello shock
simmetrico causato dal COVID-19 e proporzionati alle caratteristiche e all’uso della PCS-ECCL, in
linea con il quadro normativo dell’UE e con le pertinenti linee guida del MES. In tale contesto,
da una parte, viene valutata positivamente la proposta, contenuta nella lettera inviata dai due
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commissari europei all’Eurogruppo (esaminata nel precedente paragrafo), di porre in essere
una sorveglianza rafforzata che preveda un monitoraggio ed un reporting “semplificati”, limitati
agli impegni dettagliati nel Piano di risposta pandemica; dall’altra, tuttavia, si sottolinea che il
MES implementerà il suo sistema di early warning al fine di garantire il puntuale rimborso del
finanziamento ricevuto.
Dal suo canto, il MES ha affermato che applicherà gli stessi termini e condizioni a tutti i
finanziamenti erogati nell’ambito della PCS-ECCL, prevedendo la restituzione in 10 anni e, come
per tutti gli altri finanziamenti del MES, applicando la ESM Pricing Policy, una linea guida
emanata l’8 dicembre 2014, in attuazione dell’art. 20, Tr. MES, che disciplina la Politica di
fissazione dei tassi di interesse del MES, ai sensi della quale, nel concedere un sostegno alla
stabilità, il MES persegue la completa copertura dei costi operativi e di finanziamento e vi
include un margine adeguato. La richiesta di assistenza da parte degli Stati membri potrà essere
effettuata fino al 31 dicembre 2022, ma questa data potrà essere modificata, mediante accordo
tra Stato membro e MES, sulla base delle oggettive evidenze dello sviluppo della crisi. In
seguito, come ovvio, gli Stati membri dell’Eurozona rimarranno impegnati a rafforzare i loro
fondamentali economici e finanziari, in linea con il quadro di coordinamento economico-fiscale e
di sorveglianza dell’Unione, ivi compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle competenti
Istituzioni eurounitarie.
Alla richiesta da parte di uno Stato membro di accedere alla PCS-ECCL, dovrà (ex art.
13.1, Tr. MES), fare seguito l’assessment “individuale” da parte della Commissione europea, di
concerto con la BCE, che, tuttavia, in questo caso, dovrebbe limitarsi a confermare le risultanze
dell’assessment preliminare già effettuato. Commissione europea e BCE, poi, dovrebbero
preparare insieme alle autorità nazionali i diversi Pandemic Response Plan, che dovranno essere
approvati dagli organi direttivi del MES che, in conformità con l’art. 13 del Trattato, dovranno
anche approvare i MoU individuali e gli FFA.
9. CONCLUSIONI. CONDIZIONALITÀ, PRESTITI E AGGIUSTAMENTI MACROECONOMICI:
LE MACERIE DELLA CRISI PANDEMICA E IL FUTURO DELLA DEMOCRAZIA
Dunque, nessuna deroga, sospensione o modifica né del quadro normativo sulla
governance economica europea, né del Trattato MES e delle sue linee guida. Anzi,
paradossalmente, stante l’applicazione di tali normative, il vincolo di destinazione collegato
all’assistenza finanziaria precauzionale del MES si potrebbe addirittura configurare non già
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come l’unica condizionalità, bensì come una condizionalità aggiuntiva rispetto a quelle
normalmente previste in caso di concessione di una ECCL, che dovrebbero essere comunque
tutte applicate. Di conseguenza, mi sembra possa trovare conferma quanto sin qui sostenuto
sia in merito alle condizionalità di partenza, sia riguardo agli eventuali aggiustamenti
effettuabili in corso d’opera.
A ciò si aggiunga che, come espressamente previsto, e come è logico che sia, che una
volta terminata l’emergenza pandemica, lo Stato membro che ha beneficiato della PCS-ECCL del
MES dovrà restare fedele all’impegno di rafforzare i fondamentali economici e finanziari,
coerentemente con il quadro di coordinamento economico-fiscale e di sorveglianza dell’Unione,
il che sta a significare che il nuovo debito assunto nei confronti del MES non potrà essere
rifinanziato con altro debito, ma dovrà essere restituito mettendo mano alle riforme
economiche e fiscali previste dalla normativa eurounitaria.
L’innalzamento del debito pubblico che interesserà tutti gli Stati dell’Eurozona -chi più,
chi meno-, generato dalle misure economico-finanziarie messe in campo a livello nazionale per
sostenere l’economia reale precipitata in una crisi senza precedenti a causa delle misure di
confinamento poste in essere per combattere la pandemia (il c.d. lockdown), si ripercuoterà
inevitabilmente sui bilanci pubblici, che soffriranno di pesanti aggravi, con un conseguente
deterioramento delle finanze pubbliche.
A ciò si dovranno aggiungere i debiti che gli Stati contrarranno per avere accesso a
capitali “freschi”, necessari a contrastare la gravissima crisi economica che stanno
attraversando, una circostanza che non farà altro che peggiorare l’attuale critica situazione,
facendo impennare sia il rapporto deficit/PIL, sia quello debito/PIL, con la conseguenza che si
aprirà la strada a tutte le misure di austerity che, attualmente, sono sospese per via della
momentanea sospensione delle regole del Patto di stabilità e crescita, ma che, una volta
terminata la crisi pandemica, torneranno in vigore con impatti ad oggi non prevedibili sulle
politiche economico-finanziarie degli Stati membri.
Certo, a un certo punto, a emergenza rientrata, la sospensione del Patto di stabilità e
crescita sarà comunque revocata e quindi tutti gli Stati che si troveranno con i parametri fuori
controllo saranno in ogni caso soggetti a procedure per disavanzi eccessivi e obbligati a
programmi di aggiustamento macroeconomici per ristabilire rapidamente una situazione
economica sana e sostenibile (Reg. 472/2013), mediante l’adozione di politiche di austerità che
possono andare da tagli alla spesa pubblica, all’aumento della pressione fiscale,
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all’ottimizzazione delle spese pubbliche (la c.d. spending review), e così via.
Ma l’intensità di tali politiche sarà ovviamente commisurata alla situazione economicofinanziaria nella quale verserà il singolo Stato membro.
Come affermato dalla Commissione europea, infatti, è vero che la crisi da COVID-19 ha
procurato uno shock simmetrico che ha colpito tutti gli Stati membri, tuttavia “l’impatto della
crisi e il modo in cui gli Stati membri ne usciranno sarà disomogeneo”, quindi asimmetrico, e
dipenderà “non solo dalla gravità della pandemia e dal rigore delle misure di contenimento, ma
anche dalle loro specifiche esposizioni economiche e dalle condizioni iniziali, nonché dalle
risposte politiche discrezionali”. A causa delle loro forti interdipendenze, una ripresa
insufficiente da parte di un Paese, inoltre, si ripercuoterebbe su tutti gli altri e frenerebbe la
crescita economica in tutta l’UE.
Guardando all’Italia, ad esempio, le stime della Commissione europea sono piuttosto
severe. Le prospettive di crescita sono orientate al ribasso. L’elevato e crescente “livello del
debito pubblico” ed il possibile aumento delle sofferenze bancarie (i.e. dei non performing loan)
potranno incidere sulle condizioni di finanziamento, così come “un cambiamento nel
comportamento dei consumatori che comporti maggiori risparmi precauzionali ed un
prolungato crollo del mercato del lavoro potrebbero frenare la domanda interna e danneggiare
il tessuto economico italiano, frenando la crescita potenziale e perturbando la ripresa”. Ad oggi,
inoltre, e senza l’ulteriore indebitamento che potrebbe derivare dall’accesso agli strumenti di
sostegno all’economia (i.e., prestiti) predisposti dall’UE e dal MES, la situazione a fine 2020
dovrebbe prevedere un rapporto deficit/Pil che avrà raggiunto il 11,1% ed un rapporto
debito/Pil pari al 158,9%.
Insomma, davvero sarebbe conveniente per il nostro Paese accedere alle misure
finanziarie precauzionali del MES e a tutti gli altri prestiti predisposti a livello sovranazionale per
combattere la crisi pandemica? Forse no, ma allo stato dell’arte, mi sembra davvero difficile
immaginare altre soluzioni, perché alternative concrete, all’orizzonte, non ce ne sono, a meno
di non decidere di voler fare da soli, cosa che escluderei, alla luce di tutte le eccezionali
incognite del caso.
Di certo, la capacità di sistemare i conti pubblici da parte delle classi politiche del nostro
Paese degli ultimi trent’anni non sembra aver prodotto risultati ragguardevoli. Saranno in grado
di farlo i Soloni europei con i loro tecnocrati? O, in siffatta ipotesi, non sarà forse la democrazia
a pagare uno scotto troppo alto?
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COVID-19, UNA PANDEMIA DESDE LOS FENÓMENOS, PROBLEMAS Y
CONCEPTOS14

Francisco Jiménez Bautista15
‘Para controlar a un pueblo hay que conocer su miedo y es evidente que el primer miedo
de cada individuo es estar en peligro mortal.
Una vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo es fácil hacerle creer que el
papá Estado estará listo para ayudar a salvarlo’.
George Orwell, 1984

INTRODUCCIÓN
En este capítulo pretendemos analizar, desde la Antropología de las neutralidades,
dónde intenta explicitar las distintas formas de violencia suscitadas por la pandemia. Este
análisis lo realizaremos desde un pensamiento interdisciplinar que ayude a comprender cómo
una enfermedad ha llegado a configurar una crisis social sin precedentes. La pandemia y sus
consecuencias constituyen hoy día una profunda forma de violentar a toda la humanidad donde
las violencias, preexistentes ponen de manifiesto las desigualdades ante el sistema capitalista.
El concepto de «crisis» es el término clave de nuestro tiempo. La crisis económica, a la
que estamos acostumbrados, ha puesto en evidencia, no solo los problemas que provocan la
economía capitalista, sino sobre todo la situación global cuál situación global de dependencias
desde las economías centrales a las periféricas. Hay crisis políticas, jurídicas, educativas, en
valores, etc. Son situaciones de crisis tan preocupantes, que con frecuencia nos preguntamos:
¿qué nos está pasando? ¿Hacia dónde va el mundo? Las personas que viven en crisis diarias son
incapaces de proyectar al futuro, por lo que es necesario examinar las tendencias, que no son
accidentes, y analizar los motivos y distracciones que no permiten ver como diría José Ortega y
Gasset,
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[…] creemos que la razón, el concepto, es un instrumento doméstico del hombre que
este necesita y usa para aclarar su propia situación en medio de la infinita y archiproblemática
realidad que es su vida. Vida es lucha con las cosas para sostenerse entre ellas (ORTEGA, 2009,
p. 149).
La pandemia nos ha enfrentado a tres respuestas que pueden parecer sencillas: la
ignorancia, el miedo y los conflictos, los tres son consustanciales al ser humano. Somos
ignorantes, tenemos miedo y somos conflictivos por naturaleza. La pandemia nos ha
enfrentado a estas tres variables que constituyen nuestros virus personales:
a) La ignorancia, mientras más primitiva y cerrada es una cultura, más acusado es este
rasgo. La mayoría de los seres humanos desconoce la diversidad y diferencias que producen los
distintos estilos de vida.
La ignorancia, está conectada con el concepto de verdad. Vivimos en una sociedad
donde los ignorantes se han impuesto. Todo vale igual. Todos iguales, el mito del igualitarismo.
Dentro de las Ciencias Sociales y Humanas no se está haciendo un esfuerzo en defender la
verdad. La negación de la ciencia, la objetividad, la neutralidad se ha convertido en palabras
tabú dentro de la academia y en los medios de comunicación. El relativismo, que puede ser
positivo en la diversidad cultural, se ha vuelto ofensivo en cuestión de verdades, al pensar que
existen muchas verdades, que no hay una sola verdad, todo esto nos sacan del discurso
científico. Debemos de comenzar a pensar cómo los profesionales de las Ciencias Sociales y no
tratar de mezclar, opiniones, corazonadas, sentimientos personales,… etc.
En esta situación de crisis –como instrumento cognitivo-, la estrategia del miedo e
inquietud se expresan constantemente, ya que la gente quiere oír a los científicos, que saben
cómo son las cosas y cómo actúa el COVID-19. Lo científico, muy denostado hoy en
Iberoamérica, en especial en un discurso decolonial, que pone en peligro a los seres humanos.
Los científicos buscan la verdad, es decir, lo diferente a la ideología, a lo falso, a opiniones
personales sin ningún rigor científico. No se puede entender esto, con el número de muertos
que se están produciendo a escala mundial, y que existan todavía incredulidad con distintos
modelos de atacar al Covid-19 (Trump, Bolsonaro, Johnson, etc.), o que todavía se burlan de la
pandemia del Covid-19. O, la crítica constante al hegemónico sistema sanitario occidental,
quizás para este virus, podamos no tener en cuenta a las medicinas alternativas. Si no hay
respiradores, te mueres. Sí o Sí.
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Igualmente, se puede destacar una sobredosis de información que ayuda a la
ignorancia. Sabemos que la pandemia se propaga por la globalización y por lo tanto debe ser
entendida como una crisis de la globalización. Por ello, ante tanta información habría que
pensar en la paz neutra (JIMÉNEZ, 2014) y la cultura como antídoto al construirse desde un
pensamiento crítico que nos pueda ayudar a discernir la verdad.
b) El miedo, es una emoción que no está ligada a un desarrollo cultural, por el contrario,
se presenta en la mayoría de los casos más acentuada en culturas desarrolladas y ‘modernas’,
como nos pone de manifiesto cada día los fake new (bulos) y la post-verdad. El miedo ante
situaciones de envejecimiento y la muerte, nos sitúa en una conciencia falsa que puede ser la
única defensa contra esta pandemia del Covid-19. La máxima expresión del miedo es el terror.
El miedo, que es consustancial al ser humano, se vuelve necesario como un
desencadenante de reacciones para enfrentar el terror que produce la muerte. Ejemplo, como
puede ser el número de muertos por el coronavirus COVID-19 tan elevado que
estadísticamente nos enseñan en todo momento. En todos los medios de comunicación están
telegrafiando constantemente el número de muertos. Tenemos miedo ante el terror que
supone la muerte y se esconde para creer que la muerte no forma parte de la vida. Como nos
señala, Enrique Leff,
En la historia reciente de las epidemias y pandemias, la reacción de la humanidad ha
sido detener su expansión, generar anticuerpos, inventar la vacuna para inmunizar a la
población y resolver así la inmediatez de la crisis sanitaria. Pero nos hemos preguntado ¿qué es
un virus?; ¿cómo es que siendo parte de la evolución de la vida se convierte en un agente
mortífero que ataca y destruye la vida? ¿Cuál es su función en la evolución de la vida? ¿Qué
agencia –de la propia naturaleza o de la intervención humana– activa su diseminación y sus
efectos patógenos? (LEFF, 2020, pp. 4-5).
En un mundo en proceso de cambios sociales y geopolíticos se perfila, las nuevas formas
de terror que abren nuevos orificios por donde colarse para poder materializarse. Podemos
afirmar que el miedo se ha convertido en sinónimo de pandemia, o mejor Covid-19. Como diría
Julio Caro Baroja,
El Terror, o mejor dicho la producción del miedo, están sujeto a una verdadera técnica y
es curioso observar que para producirlo individualmente en la niñez se ha recorrido a
determinados mitos (CARO, 1989, p. 55).
Todos los días construimos mitos y estos nos llevan a unas sociedades dónde vive el
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miedo. Por eso, es muy importante que los niños vivan la pandemia y construyan un mundo de
personas con miedo. Los jóvenes se parecen mucho a las ratas. ¡Sí, a las ratas! Los
psicólogos/biólogos estudian a las ratas en lugar de estudiar a los seres humanos. Dicen, hay
que evaluar primero en animales de laboratorio, en este caso que estudiamos, en ratones
humanizados (con genes humanos), y que toca, estudiar el ébola, el zika o el chikungunya, sin
olvidarnos del VIH, son virus terribles que deben ser neutralizados. Crear anticuerpos
neutralizantes. Son las ratas las que van a enseñar a los jóvenes lo que es cierto y lo que es
falso. ¡Se necesita el testimonio de las ratas! Son las ratas las que van a instruir ahora a la
humanidad, y por ende a los jóvenes. Pero todos los científicos -esperaban la respuesta de las
ratas-, y así han poblado la tierra de monstruos miedosos «conservadores» del orden
establecido. Cualquier biólogo o psicólogo, aunque haya estudiado por apuntes y fotocopias, se
pueden dar cuenta que se trata claramente de una frustración desnaturalizada que construye
mitos.
Admitiendo incluso que los biólogos (psicólogos,... etc.) hayan comprendido ahora (lo
cual no es seguro), que lo que es verdad para las ratas es aún más cierto para los jóvenes, sin
embargo, llevan mucho retraso, porque si deben reeducar a la humanidad, con la lentitud de
los métodos actuales de enseñanza, les faltan todavía siglos. Por ello, continuarán ocupándose
de las ratas (MICKAËL, 2013, pp. 42-44) y no de los seres humanos para un mundo más justo y
sostenible.
c) El conflicto, que siempre es neutro, en la vida social ordinaria, unas pocas personas
ejercen control sobre la gran mayoría, en muchas instancias mediante la explotación. Estas
desigualdades e injusticias se presentan tan disfrazadas y mistificadas como la vejez y la
muerte, instancias que son golpeadas por el Covid-19.
El conflicto, como consustancial dentro del ser humano, se nos presenta siempre
bifurcado entre la «crisis» y «oportunidades». Podemos pensar que estos conflictos van a
transformar el mundo. Nosotros pensamos que se debe neutralizar el mundo. De los conflictos,
que considero más importantes, y creemos que no se le presta la suficiente atención es sobre la
precariedad del tiempo, que va unida a la precariedad de la vida. No disponemos de un
concepto potente del tiempo, capaz de estructural pasado, presente y futuro. No estamos
preparados para calcular y controlar nuestro tiempo. Tenemos que pensar el tiempo como un
método que nos pueda ayudar a vivir.
Según lo presenta Johan Galtung (2003), desde una perspectiva holística considera el
217

conflicto como un proceso abierto, en medio de dos dimensiones: una que corresponde al
tiempo cuantitativo (kronos), en el eje horizontal; mientras que el otro, en el eje vertical toca al
(kairos), momentos en sentido cualitativo, el nivel de intensidad del conflicto o del metaconflicto (violencia). El conflicto con el tiempo, genera una incertidumbre del futuro, al vivir
en un presente continúo. Ninguna experiencia logra crearse, más allá de la retórica del
momento, carpe díem, sin horizonte de futuro. Todo esto nos crea una falsa percepción donde
hay proyecciones, pero no proyectos a la hora de construir nuestra vida. En un contexto
globalizado que potencia el presente como un único tiempo disponible, todo esto nos llevará al
fracaso. Un tiempo sin horizonte, sin utopías,… Un no-futuro nos puede llevar, a la destrucción
de toda la humanidad.
1. MÉTODO
Sólo algunas notas para ubicar esta investigación. Los profesionales de la Antropología
en estos tiempos vamos a ser víctimas del miedo de la sociedad. Cuando se produce el rechazo
al «otro» y el «otro» es el antropólogo que viene de fuera, nos planteamos muy seriamente
que debemos decir sobre distintas sociedades.
En estos tiempos del miedo, la autoetnografía parece oportuna como una nueva forma
de investigar. Vivir encerrado y visualizar toda la información desde los nuevos espacios
virtuales como nuevos espacios de investigación tener que ser conscientes de que debemos
pensar en nuevas estrategias y nuevos proyectos de investigación, dónde la reflexibilidad quizás
tenga cabida. Como señala Sophie Caratini,
No basta con meter en el fondo de un tubo de ensayo dos cuerpos extraños entre sí y
observar después de interacciones. Se trata de meterse uno mismo en el tubo de ensayo.
¿Acaso no ha llegado la hora de reflexionar sobre lo que la antropología no dice? […] De
atreverse, en fin, a afirmar que nuestro método descansa sobre una aprehensión –comprensión
de los hechos que sigue siendo singular y que no invalida en nada –sino todo lo contrarionuestros resultados. La postura epistemológica en antropología debería conducir a poner de
relieve esas partes subjetivas de la adquisición y construcción de saberes –y no del saber- sin
temer ya someterlos a la criba de la crítica (CARATINI, 2013, pp. 152-153).
Nosotros pensamos que la construcción de preguntas nos pueda ayudar a comprender y
transformar la realidad de una Antropología para qué,… Pensamos que herramientas como
twitter analytic, los apps de movilidad o la minería de datos pueden ser útiles para construir
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una etnografía y hacer una radiografía de la sociedad actual. Nuestro imaginario personal
concomitante se sostiene a través del discurso no-dicho objetivamente a través de una
virtualidad en la red, sin embargo, consideramos que esto supone una conexión simbólica que
construye un diálogo entre todos.
2. FENÓMENOS, PROBLEMAS Y CONFLICTOS ANTE EL COVID-19
2.1. Fenómeno: el cambio climático
Los dos fenómenos que más nos preocupan son el cambio climático y la superpoblación.
No hay más. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha estado alertando todos los años
sobre las amenazas silenciosas.
- Primero, la OMS, anima a los países a luchar contra el padecimiento como el dengue, el
paludismo, la malaria y la enfermedad de Chagas bajo el lema: pequeñas picaduras, grandes
amenazas. Por ejemplo, a partir de los años 70 las epidemias de dengue (transmitida por el
mosquito Aedes aegypti) comienza a incrementarse en América del Sur y del Norte, y el Caribe.
Tan sólo en México en el año 2014, se reportaron un total de 62.330 casos y 104 muertos. Los
incendios producidos en el verano de 2020 en la Amazonía han provocado que el mosquito del
dengue se trasladará a los países vecinos de Brasil produciendo un incremento considerable de
dicha epidemia.
- Segundo, el cambio climático, como fenómeno incide en la presencia de esta
enfermedad, así como otras transmitidas por vectores: mal de Chagas, dengue, paludismo,
fiebre amarilla, enfermedad del sueño, ceguera de los ríos, etc., que se producen de forma letal
en México por ejemplo, pero especialmente en Brasil y Colombia. Este tipo de medida que
señala la OMS, son adversitas constantemente para evitar los brotes epidémicos, como los de
dengue, ya que pueden sobrecargar los hospitales y los servicios de salud locales, etc., ya que
nadie es inmune. La OMS para este tipo de enfermedades señala que podría aumentar con la
ampliación de zona de distribución de algunos vectores que se propagan fuera de su zona de
propagan fuera de las zonas tradicionales como consecuencia de la globalización, la
intensificación de los viajes y el transporte de mercancías, el cambio climático y el crecimiento
urbano.
- Tercero, los vectores, como son los mosquitos, los flebótomos, las chinches, las
garrapatas y los gusanos, etc., son responsables de la transmisión de una amplia gama de
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patógenos que afectan al ser humano o a los animales, es decir, pueden provocar graves
enfermedades e incluso la muerte. Por ello, existe multitud de estudios de roedores con
hantavirus que hacen que el ser humano se infecta por contacto con orina, heces, saliva o
sangre de ratones, a través de lesiones en la piel, por mordidas o al respirar el virus en algún
lugar donde hayan quedado restos de sus orines o excrementos. Se sabe que el Síndrome
Pulmonar por Hantavirus (SPH) en América circulan en ratones silvestres de México
(EXCELSIOR, 2014). Los virus son tan antiguos como la vida misma. La ruptura de los equilibrios
de la naturaleza ha generado pandemias a lo largo de la historia, tenemos que comprender que
su frecuencia está asociada a la ruptura de la naturaleza.
Los murciélagos –caso del COVID-19- tienen un coronavirus cuya genética se parece en
un 96% al ser humano, transmisión que se ha producido en Wuhan (provincia China donde se
cree que fue el epicentro de la pandemia) y apuntan al repertorio natural de la enfermedad, es
decir, un animal que funcionó como vector o puente. El científico ruso, Alexánder Chuchalin, ha
señalado que esta epidemia desaparecerá hacia junio y no volveremos a ver algo así en una
década. Lo más importante es que no trabaja en las teorías de la conspiración, y señala:
El recipiente de los coronavirus se encuentra en los animales y, de ahí, pasó al ser
humano. Esto sucedió en 2002 en China con el SARS, cuando el patógeno pasó del murciélago a
un felino y después al hombre. En 2012, surgió en Oriente Próximo del camello el MERS, y
ahora apareció en Wuhan el Covid-19 (CHUCHALIN, 2020, p. 1).
Chuchalin lo que deja claro es que lo importante es que el microorganismo pasó de los
animales a propagar entre las personas, lo que significa que pasó a la fase de epidemia.
Pensamos que la secuencia de años: 2002, 2012, 2020,… etc., nos anima a pensar que no será
anual ni en el otoño de 2020, sino aproximadamente cada década, siguiendo la secuencia
anterior. Ya sabemos algo, que no es poco.
La grandeza de la Naturaleza, nos está informando constantemente. Y el ser humano no
es consciente de su bondad. En esta época de neoliberalismo –hoy en silencio y no nos
informan sobre las ventajas del mercado-, los procesos de conceptualización dentro de un
contexto espacial y temporal16 de toda condición humana son muy difíciles de explicitar. Hoy
día, sabemos que muchos biólogos y psicólogos han experimentado con ratas, y que han
descubierto los estados de miedo y agonía en la que viven hoy los jóvenes (Generación X,
16

Si la historia -como dice Pierre Vilar- «no es tan sólo interrelación de tiempos, es también interrelación de espacios». Toda
realidad debe estar inscrita en el «tiempo» y el «espacio» como señalaba Kant en su Crítica de la Razón Pura. Esto es
imprescindible para que exista el conocimiento, que es lo que últimamente nos está faltando.
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Millennials, Centenials). Pensar que los Millennials ha sufrido dos crisis globales, como son la
crisis de 2008 y la actual, una generación que ha vivido la crisis en sus propias carnes. La
consecuencia de todas estas crisis es que la falta de información (para nosotros exceso de
información) genera miedo y desconfianza en los jóvenes, y esto arrastra a la desmotivación
absoluta.
2.2. Problemas: sobrepoblación, colapso y capitalismo
a) Superpoblación
El materialismo cultural es una orientación de investigación antropológica que abarca
tres escuelas de pensamiento: materialismo cultural, evolucionismo cultural y ecología cultural
(HARRIS, 1987). Los materialistas culturales creemos que todas las sociedades operan de
acuerdo con un modelo en el que la producción y reproducción dominan y determinan que los
otros sectores de la cultura sirven efectivamente como las fuerzas impulsoras de todo
desarrollo cultural.
El Covid-19 tiene una explicación más coherente desde el materialismo cultural, y
creemos que se ajusta mejor para estudiar una pandemia. Pensamos que las principales
transformaciones de la historia son las producidas por ciclos económicos que se suelen repetir
continuamente con un esquema básico: a) La presión demográfica promueve la intensificación
de la producción, que con el tiempo agota el entorno; b) Ante esto, los diferentes grupos
sociales reaccionan de una forma u otra según sea su entorno y la cantidad de recursos de los
que dispongan, no debemos de olvidar que los peligros naturales tienen que ver cómo se
distribuyen la riqueza.
Los humanos no somos responsables el cambio climático que constituye un fenómeno
normal de la Tierra a lo largo de su evolución. El problema es el calentamiento global que sí
corresponde a una forma de incidir por parte de la población, por ejemplo, a través de su
consumo, o en el mejor de los casos a su aceleración y también interaccionando con los hechos
epidémicos. El problema es la que crece constantemente. En 1950, se estimaba que la
población mundial era de 2.600 millones de personas. Se alcanzaron los 5.000 millones en 1987
y, en 1999, los 6.000 millones. En octubre de 2011, ya se estimaba que la población mundial era
de 7.000 millones de personas (WORLD POPULATION PROSPECS, 2019). Se espera que la
población mundial aumente en 2.000 millones de personas en los próximos 30 años, pasando
de los 7.700 millones actuales a los 9.700 en 2050, pudiendo llegar a un pico de cerca de 11.000
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millones en 2100. A esto hay que añadir, que los países más poblados: China (1.440 millones) e
India (1.390 millones), representan el 19% y el 18% de la población mundial respectivamente.
Se espera, que sobre 2027, la India supere a China como el país más poblado del mundo
(WORLD POPULATION PROSPECS, 2019). Esos son los datos.
Entonces, la pregunta es obligada: ¿somos demasiados? Este cambio se ha producido
por unos factores que influyen en el crecimiento de la población. Como puede ser: a) tasas de
fecundidad; b) aumento de la longevidad; y, c) migraciones internacionales. Estos factores han
hecho que el ser humano sea el animal más abundante en la Tierra, más que cualquier otro
animal, la ciencia, lo sabe y lo señala constantemente. Somos más de 7.000 millones de
personas, pero lo importante que tenemos que saber es que las pandemias se activan a partir
de cargas demográficas.
Pensar que podemos volver a la normalidad después del Covid-19, como si nada hubiera
pasado se convierte en una irresponsabilidad. Hay que pensar en hacer algo. Tenemos
conocimiento para pensar que no podemos tener un optimismo ingenuo ni vivir en la
desesperación, tenemos que repensar el futuro desde otros paradigmas, quizás a través del
concepto de paz mundo (JIMÉNEZ, 2011). Desde este planteamiento, pensamos que sobra
población. En cierta ocasión, defendía lo que,
En España sobran gente, 5 millones de personas.
Este es personalizar el tema y convertirlo en una autoetnografía. En más de una ocasión
he señalado que en España sobran gente. España tiene una población de unos 46,5 millones de
habitantes para 2016 (INE, 2016). Las tasas de paro son 3.940.000 parados, es decir, el 20% de
la población activa (con mucha mercadotecnia por parte de las agencias estatales,
probablemente habría más de 4 millones de personas en paro). Decir que «sobran», es como
decir, que ahora hay 7.700 millones de habitantes en el mundo, esto se denomina
teóricamente como «bomba demográfica» (EHRLICH y EHRLICH, 1993), y puede provocar
muchos conflictos de cara al futuro.
Lo que quiero subrayar, es la existencia de un problema de falta de control de
población. Sin embargo, no al extremo de MALTHUS (1798) quien planteó la reorientación de la
población a través de las guerras y la abstinencia sexual. Este ‘reajuste’ actual se realiza por
medio de elementos como el control de fronteras mediante las políticas migratorias, en
especial para refugiados y los que intentan asilo político. Comprended que hay una ideología de
papeles para todos, salario mínimo para todos, falta otro ejemplo antes del incremento de
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población. En definitiva lo que se viene llamando «café para todos», pero este discurso ha
producido en Europa un incremento considerable de la extrema derecha, con el consecuente
crecimiento del racismo y la xenofobia (JIMÉNEZ, 2006).
Si postulamos que sobre población, entonces plantemos otra pregunta: ¿Quién sobra? A
continuación exponemos tres planteamientos que indagan sobre el concepto de ‘sobra’ y al no
ser nada sospechosos (por racismo o xenofobia), sino todo lo contrario:
a) Zygmunt Bauman habla de la proliferación de víctimas colaterales del consumismo en
el sistema capitalista y nos señala que los «excluidos, los parias, la clase marginada […] Si no
consumes, no existes» (BAUMAN, 2011).
b) Saskia Sassen, en uno de sus últimos libros llamado Expulsiones (2015), desarrolla el
concepto de «expulsiones» (quizás un eufemismo para los que sobran) para poner al
descubierto los efectos devastadores de las formas extremas del capitalismo global. Sassen
explica que en la economía global no se expande sin consecuencias devastadoras: creciente
desigualdad y desempleo, cada vez más poblaciones desplazadas o encarceladas, destrucción
de la tierra y del agua. Se trata de dislocaciones socioeconómicas que no pueden ser explicadas
con las herramientas tradicionales de la sociología, en los habituales términos de «pobreza» e
«injusticia». De acuerdo con Sassen, esas dislocaciones se comprenden con mayor precisión si
se conceptualizan como tipos de expulsiones: En las últimas dos décadas, dice la autora, se ha
presenciado un fuerte crecimiento de la cantidad de personas y empresas expulsadas de los
órdenes sociales y económicos centrales de nuestro tiempo (SASSEN, 2015).
c) Uno de los libros CLARA VALVERDE GEFAELL, De la necropolítica neoliberal a la
empatía radical (2016), en su prólogo se responde a la pregunta ¿Qué es eso de la necropolítica
neoliberal? Santiago López Petit, el autor del prólogo, señala que esa política neoliberal
consiste en una necropolítica «cuyo objetivo declarado es acabar con los excluidos». ¿Es eso?
¿Qué debemos entender por excluidos? Respuesta de Clara Valverde. La «necropolítica», un
concepto del filósofo camerunés Achille Mbembe, es la política basada en la idea de que unas
vidas tienen mayor valor que otras. No es tanto matar a los que no sirven al poder, sino dejarles
morir. Es decir, crear políticas en las que los excluidos se sacrifican, siendo los excluidos los que
no son rentables para el poder ni para implementar sus políticas. Son los que no producen ni
consumen, los que de alguna manera, sin querer y sin saberlo en la mayoría de los casos, solo
existiendo, ponen en evidencia la crueldad del neoliberalismo y sus desigualdades. Es decir,
estamos en el mito de que en esta sociedad somos libres pero aceptan suyo lo que dicen los
223

poderosos y su prensa: que los excluidos no son como ellos, que son una gente zarrapastrosa,
sucia, rara, diferente, con mala suerte y malos hábitos (VALVERDE, 2016). Este mito que ha
calado, implica que los excluidos se han suscitado la situación que ahora sufren. La suerte de no
estar enfermos, desahuciados, en paro, deberían pensar que la mayoría, a menos que tengan
mucho capital económico, podrían llegar a ser excluidos.17
Lo dicho, hay gente que sobra para el sistema capitalista en el que vivimos, estamos en
tiempos de darwinismo social y capitalismo caníbal. No entender esto, es no comprender hacia
dónde nos dirigimos como humanidad. Sin esta prospectiva de pensar el presente en su
conjunto y, sobre todo, el futuro como un proyecto común y no como una proyección. El capital
es un orden hegemónico de la estructura del poder.
Desde una autoetnografía comprometida en las sociedades del miedo, implica enfrentar
los eufemismos, chatos y castrantes que nos igualan a todos. Tenemos que pensar en clave de
fragilidad de clase social, etnias, género, edad, etc., que no se reflejan en toda la sociedad.
Tenemos que visualizar que el Covid-19 no nos afecta a todos por igual, en la tormenta unos
vamos en yate, otros en bote, algunos con salvavidas, otros con una tabla y la mayoría
nadando. He visto esta tarde en una entrevista a Donald Trump, diciendo que el número de
muertos puede llegar a más de 100.000 personas en EE.UU. Sin ningún gesto de preocupación,
cómo algo que está normalizado, insinuando que la sociedad tiene personas «desechables»
como una «limpieza social».18 Nosotros somos partidarios de las ideas de Enrique Leff,

La visión desde la razón instaurada no solo es miope: su estrabismo nace de su dificultad
de distinguir el objeto de fondo, la vida, cuando su mirada está enfocada hacia la economía,
cuando tiene en la mira la ganancia como la razón de su existencia. La ecuación entre la
economía y la vida no la resuelve una ecuación o algoritmo alguno (LEFF, 2020, p. 4).
Concluimos, que en España sobra gente, 5 millones de personas. En el mundo sobran
más de 2.000 millones de personas. La Madre Gaia no soporta a tanto ser vivo dentro de
sistema. La superpoblación es un factor polémico (se nos llama neomathusianos), sin embargo,
desde un planteamiento darwiniano o desde planteamientos de evolucionismo cultural
estamos avanzando como especie, no es anecdótico que ataquen a las personas mayores, o a
17

Para la teoría de Achile Bmebeé se puede encontrar en su obra: https://aphuuruguay.files.wordpress.com/2014/08/achillembembe-necropolc3adtica-seguido-de-sobre-el-gobierno-privado-indirecto.pdf

18

La primera vez que escuche esas dos palabras: desechables y limpieza social, fue allá en 2005 en Colombia. No llegaba a
entender cómo puede existir seres humanos prescindibles.
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los más jóvenes con enfermedades concretas: obesidad, diabetes, hipertensión, etc., a todos
los que tienen más dificultades para poder adaptarse.
b) Colapso
Los pacifistas y ecologistas hemos planteado una crítica al actual sistema de producción
que ha llevado al colapso a la Tierra que nos sustenta, se plantean alternativas que reciclan y
utilizan energías renovables, inteligentes y respetuosas con el medio ambiente (JIMÉNEZ,
2016a). ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Esta pregunta ya le dio
respuesta el biólogo JARED DIAMOND (2007), y ciertamente llega a la conclusión que las
sociedades que desaparecen son las que no han podido superar una crisis. En el caso del
Imperio Romano, por ejemplo, el autor plantea que es la falta de técnica lo que finiquitó al
Imperio Romano, pues al aumentar la población (debido sobre todo a avances tecnológicos)
cada vez se requiere alimentar a más y más población, y al no poder desarrollar una técnica
adecuada para este contexto el Imperio cae por su propio peso.
Los estudios epidemiológicos y microbiológicos realizados en las últimas décadas nos
han dado las razones por las que dichas enfermedades epidémicas (como el Covid-19) podrían
surgir y mantenerse en poblaciones humanas. Las razones suelen consistir en que la
enfermedades se transmiten de forma eficaz, tienen una evolución aguda, confieren inmunidad
de por vida a las víctimas que sobreviven a ellas y están confinadas a la especie humana
(DIAMOND, 2013).
La gente sana se infecta al tocar a un paciente o un objeto que haya sido tocado por el
paciente, al respirar el aliento exhalado por el enfermo o el beber agua contaminada. El
confinamiento –que se pretende con el Covid-19- de la enfermedad a los seres humanos
implica que no hay ningún animal ni reserva de tierra en la que la enfermedad pueda
mantenerse: se extingue a nivel local y no puede volver hasta que se propague de nuevo una
infección desde una fuente distante.
Nosotros pensamos que los conflictos son neutros (JIMÉNEZ, 2014). Esto también aplica
a como nos enfrentamos a una crisis, no es negativa o positiva, sino neutra, y podríamos
definirla como una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero
inestable, sujeta a cambios. Lo que nos obliga a responder a tres supuestos, para comprender
el colapso que se va a producir en los próximos años: a) No ver venir el problema. No es excusa,
ya que la naturaleza nos está informando de cambios constantes, el territorio nos ofrece
cambios graduales pero que no ocurren de forma visible antes nuestros ojos sino que el tiempo
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nos enseña a verlos al instante, se tarda en percibir el desastre; b) Ver venir el problema y no
hacer nada. Es lo que sucede en la postmodernidad, donde la sociedad no actúa y los políticos,
a corto plazo, no toman decisiones para el futuro. Es una forma de negacionismo (contra las
vacunas, la ciencia, el cambio climático, etc.), ante el desastre, es decir, negar la realidad para
no aceptar la verdad; y, c) Ver venir el problema pero fallar en las soluciones. No pretendemos
ser apocalípticos, pero pensamos que tenemos un entorno irreversible (si no lo estamos ya), o
un entorno ecológico y ambiental para el ser humano.
c) Y al final, el capitalismo
Una de las mayores ignorancias de muchos intelectuales es no entender que el
capitalismo no lo hizo nadie. Por lo tanto no tiene sentido refundar el capitalismo si no fue
fundado ya que no fue fundado por nadie. Estamos en una pandemia, en un desastre, esto es
socialmente construido, se ha realizado a conciencia. Los capitalistas, ya se están organizando:
la venta en líneas, economía virtual, servicios de streaming, etc. El capitalismo voraz se va a
levantar para acabar con todo lo que queda. El Covid-19 no interesa que se valla. Necesitan el
miedo. Leemos en muchas partes, el Covid-19, es un área de oportunidades. Sin darnos cuenta,
reproducimos el lenguaje del capitalismo salvaje.
Los neoliberales, ahora en silencio, han desarrollado formas culturales que determinan
la manera de trabajar, de plantear problemas, de financiar e investigar, determinados planes de
estudio que nos condicionan. Estos reglamentos crean una serie de hábitos o prácticas que
incorporadas cancelan cualquier posibilidad de cambio, de la trascendencia de un modelo
civilizatorio que es caduco. El antropoceno pensado desde la paz neutra se desarrolla en esta
nueva etapa a través de nuevas producciones capitalistas, frente a la Tierra que,
Como sistema dinámico, emergente –de alguna manera «vivo» (Lovelock, 2000)-, el
sistema terrestre se autorregula y evoluciona a lo largo de temporalidades múltiples,
sobrepuestas y mutuamente constituyentes, incluyendo la biológica (cientos de miles a
millones de años), la geológica (millones de años) y cosmológica (cientos de millones y miles de
millones de años).
La propuesta del Antropoceno, de manera escueta, se fundamenta en la posibilidad –
cada vez más certera- de que las actividades humanas, específicamente aquellas asociadas al
desarrollo industrial y a la explotación en los índices de producción y consumo facilitados por la
economía de combustibles fósiles, está actuando sobre este sistema, interfiriendo sobre los
ciclos biogeoquímicos y, en último caso, conduciendo a la Tierra en otra dirección en su
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evolución, (ALEXIADES, 2018, pp. 21-22).
Sin embargo, lo más importante al percibir la ruptura de un equilibro natural, que por
otro lado, nos defiende el decrecimiento. Esto es un grave error, ya que el decrecimiento se
puede ver como un crecimiento cero. Sin embargo, el petróleo está por debajo de cero; los
intereses del dinero en la Unión Europea está por debajo de cero, etc., quizás esto nos obligue
a pensar en otros conceptos que no sean los decrecimientos. Hay que poner encima de la mesa
el ‘dominio’ de la mano invisible del mercado,… frente a la trama de la vida. Estamos ante una
crisis total. La pandemia es una crisis de civilización, de globalización y se propaga por el
planeta Tierra, cuando lo que tenemos que entender cómo afecta a tres sectores:
a) La salud. El Covid-19, nos plantea una sociedad más controlada por la medicalización,
por ello tenemos que plantear el tema de la salud en todas nuestras actividades. No obstante,
nos quieren hacer creer que el colapso de los sistemas de salud pública somos todos
responsables, sin señalar a la privatización y los recortes mixtos y corruptos que se viene
realizando desde la crisis del 2008, que ha afectado a todos los sistemas públicos en toda la
Unión Europea, nada que decir en todos los países en desarrollo.
b) La alimentación. Otro de los verdaderos quid de la pandemia es la alimentación (sana
y nutritiva), el cambio nutricional y manipulador que vulnera a la sociedad y en especial a los
más débiles. Esta alimentación está provocando unas enfermedades crónicas (diabetes,
hipertensión, obesidad, etc.) que son los seres predilectos del Covid-19.
c) Animales confinados. Todas las enfermedades tienen que ver mucho con la
alimentación y esta con los animales confinados en granjas, mutados genéticamente para
cambiar incluso el sabor de la carne. A todo esto debemos añadir los cultivos agrícolas
modificados genéticamente, añadir los pesticidas y fungicidas a todo el proceso de
deforestación que se está realizando en la superficie terrestre.
Estos puntos, son sólo la punta del iceberg, si introducimos las variables de todas las
violencias que estamos sufriendo podemos señalar que vivimos en un sociedad de violencia
híbrida (JIMÉNEZ, 2018c, 2019). Si señalamos las distintas formas de violencia: a) Violencia
directa, con el número de contagiados del Covid-19 y los fallecidos en el mundo constituye una
película de terror por sí solos; b) Violencia estructural, está unida al desmantelamiento del
sistema sanitario de salud pública, que con determinadas enfermedades: obesidad, diabetes,
hipertensión, etc., las personas muere. No sabemos si es CON coranovirus o POR coranovirus.
Por ejemplo, en México mueren más jóvenes por la mala alimentación; en Chile, el primer brote
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de enfermos son los sectores socioeconómicos más altos. O, para decirlo de otra forma,
comienza en las clases altas pero golpea más a las clases pobres, las clases sociales son
golpeadas de distinta forma; c) Violencias simbólicas y culturales, constituyen las distintas
formas de defender y enfrentar las trampas de la globalización desde el poder. El caso de
América Latina, cuando las poblaciones indígenas eran infectadas había un discurso frente a lo
español, o cuando menos se hablaba de guerras biológicas. No existen las guerras biológicas
sólo la lucha de los virus que pasan de animales a seres humanos y estos se contagian de unos a
otros sin mayor estrategia.
Igualmente podemos señalar que no existe un factor genético que pueda explicar esos
ataques a distintas poblaciones, lo que sí existe son factores socioculturales y especialmente
económicos. Por ejemplo, las minorías étnicas, conocidas en el Reino Unido como BAME (black,
asian and minority ethnic) son las que más sufren esta pandemia. Igual, que profesiones de alto
riesgo que lucha contra la pandemia (todos los profesionales de la salud) en especial en España,
igualmente la existencia de hogares multigeneracionales como se suelen dar entre los asiáticos.
La confluencia en lugares de culto y en centros comunitarios (que han podido contribuir a la
propagación del virus antes de que se implantaran las medidas de distancia social), son
ejemplos, de formas de violencias que configuran una sociedad de violencia híbrida (EL
MUNDO, 2020). ¿Quién es el responsable? Y en especial la falta de diálogo entre las distintas
instancias y los distintos sectores de la sociedad.
2.3. Los conceptos: paz neutra y paz resiliente
Desde el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de Granada, España,
hemos creado una cartografía conceptual de paces con la intención de recuperar la relevancia
histórica de los mapas como herramientas epistémico-políticas que intentan subvertir su
tradicional rol de justificación de intereses hegemónicos dominantes, tal y como se pone de
manifiesto en el Cuadro 2. En primer lugar, están las etapas, que se construyen siempre desde
la violencia (JIMÉNEZ, 2012); en segundo lugar, las generaciones, que hacen evolucionar el
concepto de paz. La primera generación de paces corresponde a la paz negativa y la paz
positiva de Johan Galtung, junto con el concepto de paz neutra que nosotros defendemos, con
el que trabajamos desde los años noventa; la segunda generación de paces está integrada por
la paz social, la paz gaia o paz ecológica y la paz interna; la tercera generación está integrada
por la paz multi cultural, inter cultural y trans cultural; y, por último, la cuarta generación de
paces está integrada por la paz vulnerable, la paz sostenible y la paz resiliente (JIMÉNEZ, 2004,
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2016b, 2018a, 2018b).
La cartografía de paces abre un proceso colectivo y participativo que nos lleva a unos
mapeos de nuestra realidad que permiten la inclusión de sentimientos, emociones,
experiencias y saberes identitarios. Por ello, a través del conocimiento de los diferentes tipos
de violencias podemos precisar las definiciones apropiadas para las paces. Hemos sintetizado
las explicaciones y su interpretación en el tiempo en una cartografía de paces que sirve para
construir los conceptos y ayuda a dirigir la investigación para la paz.
Esta cartografía de paces se ha convertido en un mosaico de concepciones de paces útil
para buscar mecanismos de lucha contra la violencia y la transformación pacífica de conflictos.
Existen al menos doce tipos de paces (véase, el Cuadro 2), sin olvidar que todas estas paces
tienen que ser consideradas complementarias entre sí y que la combinación de las mismas
sienta las bases del objetivo final de la Investigación para la paz: la creación de una cultura de
paz. La paz (paces) se construye constantemente, es procesual y sistémica, es un proceso en un
presente continuo, se manifiesta en todos los lugares, y todas las personas somos responsables
de su construcción hasta llegar a una cultura de paz.
Una de las deficiencias que tiene la Investigación para la paz es no realizar una conexión
con la naturaleza, con lo ambiental. Por eso, la noción de ecología como un bien común tiene
que ser desarrollada e incorporada a los Estudios de la paz. Tenemos que ser conscientes y
visualizar los problemas tanto de la supervivencia de nuestra especie como del daño ecológico
que ha realizado el ser humano en el planeta (ZIZEK, 2014; JIMÉNEZ, 2016a). Por ello, en la
segunda generación de paces se incorporó la paz ecológica y la paz gaia y en la cuarta
generación recuperamos el concepto de paz sostenible. Esta paz solo se puede lograr
localmente y mediante esfuerzos personales interconectados y que vayan más allá de los
gobiernos. La naturaleza debe estar en el discurso de la Investigación para la paz y los Estudios
de la paz y especialmente en el ámbito de la educación.
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Cuadro 2. Cartografía de paces

Generaciones de Paces
1ª
1.Violencia

Directa

3ª

4ª

Paz

Paz

Paz

Social

Multi cultural

Vulnerable

2.Violencia Estructural (Desde Paz

Paz Gaia

Paz

Paz

instituciones)

Paz Ecológica

Inter cultural

Sostenible

3. Violencia Cultural (Religión, Paz

Paz

Paz

Paz

ideologías,

Interna

Trans cultural

Resiliente

psicológica, verbal, etc.)

(Física, Paz

2ª

Negativa

Positiva

medios

de Neutra

comunicación, etc.)
ViolenciaHíbrida
Simbólica
4.Violencia
(el Paz

Paz

(cultura
mestizaje dominante,
y amalgama poder,
de las Híbrida

Mundo

etc.) violencias anteriores).
cuatro
Fuente: Jiménez, 2018a, 2019.
Actualmente, desde los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) se avanza en nuevos
conceptos de paz, fundamentales para mitigar los conflictos ambientales que experimenta el
mundo. Por ello, para poder referirnos a los nuevos términos incluidos en la Cartografía de
paces dentro de los Estudios para la paz, debemos entender los conceptos de paz como un
proceso o camino en continua transformación. Igualmente, debemos reconocer que los
principales conflictos para el ser humano están unidos a tres palabras: vulnerabilidad,
sostenibilidad y resiliencia (PNUD, 2014).
El concepto de paz vulnerable refleja que ésta intenta neutralizar la violencia que hoy se
presenta de forma naturalizada, trascendiendo a los conflictos, y se manifiesta a través de
múltiples vulnerabilidades que afectan a la sociedad y a la naturaleza. La paz vulnerable se
encuentra en todos los ámbitos de la vida humana y en su relación con el medio ambiente, y no
sólo en la ausencia de conflictos o de guerra. El concepto de paz resiliente, es decir, la
capacidad que se tiene para recuperarse ante un hecho traumático (la pandemia, toda ella es
traumática), la habilidad (de personas y países) para surgir de la adversidad y readaptarse a una
nueva realidad.
Esa Cartografía de paces nos obliga a pensar en el paradigma de la paz-mundo que logre
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ser un sistema mundial, y que se instale a escala planetaria.
CONSIDERACIONES FINALES
Solo tres aspectos:
- Primero, pensamos que hay que trabajar por reducir la ignorancia, el miedo y los
conflictos, todos ellos consustanciales al ser humano. Pero pensamos, en clave de fenómenos
(relaciones sociedad-naturaleza) donde no somos responsables del cambio climático, -quizás
del calentamiento global-, lo que nos lleva a pensar que no somos responsables de la pandemia
del Covid-19 –quizás de no estar preparados y tener una salud pública lo mejor adaptada a los
nuevos cambios-.
- Segundo, los problemas que nos han llevado al Covid-19, son problemas que todos
sabemos y por pereza o por miedo no somos capaces de enfrentar. Existe un problema grave
de superpoblación que nos va a llevar al exterminio de la Tierra a través de varios colapsos
sucesivos. Sin olvidarnos del capitalismo que fue capaz de controlar el deseo del ser humano. El
ser humano puede y debe tomar conciencia de que mejorando los sistemas de salud y
alimentación puede controlar las pandemias, pero no debe olvidar el libre albedrío, su
capacidad de decidir, el consumir es su arma para un mundo más justo y perdurable.
- Tercero, el virus más grande de la tierra sigue siendo el comportamiento humano.
Como señaló Einstein, la única crisis amenazadora es la tragedia de no querer luchar por
superarla, por cambiar nuestra forma de ser. Por eso, proponemos el concepto de paz neutra y
paz mundo que persiguen la utopía y se presenta contra las violencias culturales y simbólicas
que legitiman las violencias directas y estructurales. Trabajar por la utopía significa
enfrentarnos a la realidad en la que vivimos. Buscar la neutralidad es buscar la paz, y por tanto,
la neutralidad sería el camino de la utopía. Lo esencial, en este sentido, es neutralizar los
elementos violentos que habitan en los patrones culturales que posee cada sociedad para
organizar sus relaciones sociales. Pensar la pandemia como un buen momento coyuntural para
potenciar las políticas solidarias entre las naciones.
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EFEITOS ECONÔMICOS E FISCAIS DO COVID 19. ANÁLISE DAS MEDIDAS
ADOTADAS PELO GOVERNO DA ESPANHA

Guadalupe Medina Casado1

INTRODUÇÃO ABORDAGEM DA QUESTÃO
O ser humano sofreu crises de vários tipos ao longo de sua história. As razões foram
muito diversas. Crise devido à dependência das condições climáticas da agricultura ou devido à
alta carga tributária derivada das múltiplas guerras que ocorreram. Após a revolução industrial,
há mais de dois séculos, sofremos crises mais relacionadas à indústria e à estrutura econômica
na qual o modus vivendi das sociedades mais modernas foi fundado. Mesmo assim,
continuamos a sofrer crises devido a problemas externos na economia. Em 1918, o mundo
sofreu uma pandemia; para alguns, chamado injustamente de "gripe espanhola" porque a
Espanha era "um país neutro na Primeira Guerra Mundial que não censurou a publicação de
relatórios [...] o único país que ecoou o problema" (PULIDO, 2018).
Estima-se que esta gripe tenha matado mais de 40 milhões de pessoas em todo o
mundo. Essa pandemia, exatamente como apareceu, destruindo muitas vidas, desapareceu em
dezembro de 1920.
Com esta pandemia o início do s. XX sofreu um choque econômico, afetando seriamente
empresas e residências, muitas das quais foram à falência. Causou uma “redução média de 18%
na produção industrial […] em um ambiente econômico marcado pelo fim da Primeira Guerra
Mundial. Essa doença acabou sendo muito mais mortal que o Covid-19 –especialmente para
jovens trabalhadores–, o que levou a pensar em um choque econômico maior naquela ocasião
do que o atual. Por outro lado, hoje a economia está infinitamente mais interconectada, com
cadeias de suprimentos transnacionais e um peso muito maior no setor de serviços e nas
tecnologias da informação ” (FARIZA, 2020).
Já naquela época, as cidades que estavam à frente de tomar medidas de distanciamento
1
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social eram mais agressivas em sua aplicação "não apenas não tiveram um desempenho pior,
mas cresceram mais rapidamente quando a pandemia passou" (FARIZA, 2020). Portanto,
embora seja verdade que medidas de isolamento limitam a atividade econômica, também é
verdade que a economia é afetada por um consumo mais baixo, mesmo sem essas medidas
restritivas. Se existe algo que não pode ser negado por todos os dados conhecidos, como
veremos, é que, atualmente, desde dezembro de 2019, existe uma situação de severidade
sanitária em todo o mundo devido a um novo vírus, chamado COVID- 19, cujo impacto social e
econômico está começando a ser avaliado e seu alvo ainda não foi determinado.
1. O QUE É O COVID-19 E O QUE ESTAMOS ENFRENTANDO?
Antes de nos aprofundarmos na análise econômico-financeira dessa doença,
forneceremos algumas linhas básicas para entender o que a população mundial está
enfrentando. Para isso, veremos do que se trata, qual o seu envolvimento e os dados mais
recentes sobre sua incidência na Espanha.
O CORONAVIRUS
Enfrentamos um inimigo invisível e silencioso, mas mortal; daí sua complexidade e a
dificuldade de conscientizar toda a sociedade sobre o perigo. O COVID-19 é um coronavírus que
“são uma família de vírus que causa infecção em humanos e em uma variedade de animais,
incluindo aves e mamíferos, como camelos, gatos e morcegos. É uma doença zoonótica, o que
significa que pode ser transmitida de animais para humanos. Os coronavírus que afetam os
seres humanos (HCoV) podem produzir sintomas clínicos que variam do resfriado comum com
um padrão sazonal no inverno aos mais graves, como os causados pelos vírus da Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SARS) e Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS-CoV) ”
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).
No entanto, o COVID-19 não é o único coronavírus que existe, para entendê-lo melhor,
de acordo com a Organização Mundial de Saúde (doravante OMS), os coronavírus "são uma
extensa família de vírus, alguns dos quais podem ser a causa de várias doenças humanas, desde
o resfriado comum até a SARS (síndrome respiratória aguda grave). Os vírus dessa família
também podem causar várias doenças em animais ” (OMS). Ele também acrescenta, em relação
ao COVID-19, que "é uma cepa específica de coronavírus que não havia sido previamente
identificada em humanos".
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2. DADOS DE INCIDÊNCIA DO COVID-19
Os mecanismos de transmissão são a principal preocupação para se conseguir a
contenção desta epidemia viral. Neste caso "é considerado semelhante ao descrito para outros
coronavírus através de secreções de pessoas infectadas, principalmente por contato direto com
gotículas respiratórias de mais de 5 micras (capazes de serem transmitidas a distâncias de até 2
metros) e mãos ou fomentos contaminados com essas secreções seguidas de contato com a
mucosa da boca, nariz ou olhos" (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020). Em relação ao período de
incubação, estima-se uma média de 5 a 6 dias, embora possa chegar a uma faixa de 0 a 24 dias.
O fato de levar tantos dias para se manifestar –no caso de se manifestar– agrava ainda mais a
situação e o risco de contágio, pois a pessoa já infectada transmite o vírus durante os dias em
que ainda não apresenta os sintomas –sem as medidas restritivas– porque continua a interagir
em sua vida normal, tanto pessoal como familiar, bem como no trabalho e na sociedade. A este
fato devemos acrescentar, as pessoas assintomáticas. Eles não sabem que estão infectados
porque não apresentam sintomas, mas transmitem com a mesma intensidade.
De acordo com o relatório do Ministério da Saúde, o tempo médio de recuperação é de
cerca de 2 semanas nos casos de doença leve e entre 3 e 6 semanas nos pacientes graves.
Todos os dados oferecidos são os conhecidos até agora, variam conforme a pesquisa progride e
mais dados são conhecidos. Trabalho muito complexo que requer tempo e recursos; testar a
população. Com relação aos casos fatais, o Ministério da Saúde informa que "a taxa de casos
fatais na Europa e no Reino Unido é de 7,4% dos casos relatados, embora se deva ter em mente
que este cálculo está sujeito a múltiplos vieses de relato e devido às diferentes políticas de
realização de testes diagnósticos nos países". Da mesma forma, na Espanha, o caso fatal com
52.129 casos notificados à Rede Nacional de Vigilância é de 5,9%, número que terá de ser
ajustado ao longo da epidemia" (2020).
Por fim, ressaltar os grupos que apresentam maior risco de doença, seguindo o já citado
relatório emitido pelo Ministério da Saúde: "mais de 60 anos; doenças cardiovasculares e
hipertensão arterial; diabetes; doenças pulmonares crônicas; câncer; imunossupressão;
gravidez". As pessoas que vivem ou trabalham em instituições fechadas são consideradas mais
vulneráveis, com atenção especial para os idosos que vivem em lares residenciais. O grupo
considerado menos vulnerável devido ao seu melhor desempenho clínico são as crianças
menores de 18 anos".
Ao escrevermos estas linhas, observamos a grande velocidade com que o vírus se
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espalhou, infectando pessoas, e infelizmente causando mais de vinte e quatro mil mortes. Os
números oficiais fornecidos pelo governo espanhol chegam a mais de duzentos e onze mil casos
diagnosticados como contagiosos. Entretanto, a boa notícia é que mais de cento e três mil
pacientes já se recuperaram desta doença.
3. AFETAÇÃO SOCIAL
A perigosidade do COVID-19 tem causado uma mudança radical em nosso modo de vida,
tanto pessoal como familiar, assim como no trabalho e social. Tivemos que abandonar
praticamente todas as nossas atividades diárias a fim de colaborar na erradicação do vírus e
impedir a sua propagação.
A consequência tem sido, em primeiro lugar, o fechamento de praticamente toda
atividade social, Universidades, lojas, bares, locais de lazer. Também todos os eventos sociais,
feiras, shows, conferências, concentrações esportivas, etc., foram cancelados. Negócios vitais,
como supermercados, médicos e produção de bens de primeira necessidade têm sido
mantidos.
A maioria da sociedade –embora sempre haja exceções– reagiu de forma responsável.
Nos primeiros momentos, apesar da escassez de informações e da variabilidade dos dados
oferecidos, houve uma repercussão social do confinamento. A liberdade de circulação é um
direito que tem sido diretamente afetado e que, em estado de alarme, as autoridades não só
foram autorizadas, como são obrigadas a fazer cumprir essa limitação para que o confinamento
seja cumprido.
A paralisia social é evidente pela imagem das ruas das cidades e vilas. A atividade social
é vivenciada a partir de janelas e varandas e de redes sociais. A repercussão social, como tudo,
tem tido seu lado positivo e muitas pessoas têm dedicado seu tempo, recursos e esforço para
ajudar o máximo possível, seja fabricando material de proteção, fornecendo alimentos,
distribuindo produtos ou doações econômicas privadas.
4. MEDIDAS SOCIAIS ADOTADAS
O Real Decreto 463/2020, de 14 de março, que declara o estado de alerta para a gestão
da situação de crise sanitária causada pelo COVID-192 (doravante, RD 463/20) regulamenta
uma série de medidas que afetam a sociedade espanhola:
2

Consultado em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200411&tn=2
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Art. 7 Limitação da liberdade de circulação de pessoas
Art. 8 Requisitos temporários e benefícios pessoais obrigatórios.
Art. 12 Medidas destinadas a fortalecer o Sistema Nacional de Saúde em todo o
território nacional.
Art. 13 Medidas para assegurar o fornecimento de bens e serviços necessários à
proteção da saúde pública.
Art. 15 Medidas para garantir o fornecimento de alimentos.
Todas as medidas estabelecidas para o estado de alarme são contempladas com seu
respectivo regime sancionatório que, de acordo com o artigo 203, no caso de "descumprimento
ou resistência às ordens das autoridades competentes no estado de alarme serão sancionadas
de acordo com a lei, nos termos estabelecidos no artigo décimo da Lei Orgânica 4/1981, de 1 de
junho4".
5. IMPACTO ECONÔMICO E FISCAL
A principal e mais importante consequência desta pandemia é a saúde.
Lamentavelmente, chegamos a um número de mortes muito alto. Entretanto, de acordo com
os dados, há evidências de contenção e o efeito de medidas de contenção que estão ajudando
a redirecionar a propagação do vírus. Embora a principal prioridade seja evitar mais infecções e
mortes, é lógico estabelecer planos e estratégias para continuar a atividade econômica tão
afetada por esta situação. De fato, a segunda consequência seria é a destruição da economia,
tendo grande parte da sociedade visto seu emprego perdido ou sua renda temporariamente
reduzida devido a essa hibernação da economia. A produção é mínima e apenas os serviços
essenciais e a produção são mantidos.
6. ÁREAS AFETADAS
O fechamento, como mencionamos acima, de centros de lazer, shows, eventos
esportivos e outras atividades econômicas e culturais causa direta e imediatamente um
terremoto na economia das famílias e empresas. Para aliviar as consequências econômicas, o
Governo tem vindo a adoptar uma série de medidas e ajudas que tem explicado nas suas

3

Consultado em: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3692&p=20200411&tn=1#a2-2

4

Refere-se à Lei Orgânica 4/1981, de 1 de junho, dos estados de alarme, exceção e cerco.
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diversas conferências de imprensa após cada Conselho de Ministros5.
Já em sua primeira entrevista coletiva no dia 10 de março –embora a existência do plano
fosse conhecida desde dezembro de 2019– eles começaram a falar sobre o impacto na
economia e sobre o plano de choque que estava sendo elaborado para aliviar os efeitos. No
entanto, ainda não acreditávamos e não estávamos cientes dos níveis que a pandemia atingiria.
Alguns dos setores mais afetados pelo alerta sanitário e pela declaração do estado de alerta
são, segundo o RD 463/20: construção civil, restaurantes e hotéis (-14%), atividades
administrativas e serviços auxiliares (-9%), educação (-5%), outras atividades comerciais e
profissionais (-4%) e administração pública (-2%).
Como resultado, foram tomadas medidas nestes setores:
Art. 9 Medidas de contenção no campo da educação e da formação.
Art. 10 Medidas de contenção no campo da atividade comercial, equipamentos
culturais, estabelecimentos e atividades recreativas, atividades hoteleiras e de restauração, e
outras adicionais.
Art. 11 Medidas de contenção em relação aos locais de culto e cerimônias civis e
religiosas.
Art. 14 Medidas de transporte.
É claro que todas as atividades não essenciais foram paralisadas, o que significa uma
longa cadeia de paralisia de profissionais que foram forçados a interromper sua atividade
econômica. Alguns desses setores, como os que envolvem os autônomos, encontram muita
dificuldade para receber uma renda durante essa paralisação geral.
Dos dados fornecidos pela NUEVA TRIBUNA "De 12 a 31 de março, foram destruídos
898.822 empregos, uma queda sem precedentes na filiação à previdência social". No cálculo
global do mês de março, a filiação que é colocada a 31 deste mês em 18.445.436 pessoas, o que
supõe uma perda de 833.979 membros em relação ao 29 de fevereiro" (2020).
7. IMPLICAÇÕES FINANCEIRAS
As consequências econômicas da paralisação são, por um lado, a paralisação da
produção e dos serviços e, por outro, o aumento do número de desempregados. Esta mudança
5

As conferências de imprensa após o Conselho de Ministros são transcritas e podem ser encontradas em:
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/index.aspx. Eles serão referidos como uma fonte.
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implica um aumento do gasto público em ajudas, subsídios e itens econômicos que impedem
uma situação de extrema necessidade nas famílias espanholas. O primeiro indicador desta crise
econômica é obtido a partir dos números do desemprego, segundo o relatório do Serviço
Público de Emprego do Estado (doravante, SEPE) referente ao mês de março de 2020 "o
número de desempregados cadastrados no Serviço Público de Emprego, ao final de março,
aumentou em 302.265 pessoas em relação ao mês anterior". Em termos relativos, o aumento
do desemprego foi de 9,31%. Assim, o desemprego registrado foi de 3.548.312" (2020, p. 7).
8. MEDIDAS ECONÔMICAS E FISCAIS
Até hoje, 20 de abril de 2020, foram publicadas no Diário Oficial do Estado (BOE) até 153
disposições relacionadas com o COVID-19.
O primeiro regulamento para estabelecer medidas econômicas é o Decreto-Lei Real
7/2020, de 12 de março, que adota medidas urgentes para responder ao impacto econômico
do COVID-19. As medidas adotadas por este regulamento são:
Medidas de reforço no campo da saúde. Aplicação de um fundo de contingência para
"Despesas originadas no Sistema Nacional de Saúde derivadas da emergência sanitária pública
em relação ao Covid-19 na Espanha".
Medidas de apoio às famílias. Ajuda econômica para crianças em situação de
vulnerabilidade ou fornecimento direto de alimentos. Complemento de crédito para
financiamento de programas de serviços sociais nas Comunidades Autônomas (doravante, ACs).
Assimilação ao acidente de trabalho pelo subsídio por incapacidade temporária devido ao
isolamento ou contágio pelo COVID-19.
Medidas de apoio ao setor de turismo. A linha de financiamento da Thomas Cook é
ampliada para cobrir todas as empresas de hotelaria, restauração e turismo. Em particular, o
estabelecimento de vales turísticos para incentivar o consumo interno com pacotes turísticos,
para aliviar a ausência do turismo estrangeiro devido ao fechamento de fronteiras.
Medidas transitórias de apoio financeiro. O diferimento da cobrança de dívidas fiscais é
concedido para declarações e autoliquidações fiscais. O diferimento do pagamento dos
empréstimos concedidos pela Secretaria Geral da Indústria e das Pequenas e Médias Empresas
pode ser solicitado.
Medidas para a gestão eficiente das Administrações Públicas. Todos os contratos
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relativos à proteção de pessoas e outras medidas relacionadas à COVID-19 serão processados
com urgência. Também prevê a "liberação dos recursos necessários para cobrir as despesas
incorridas ao prestar as medidas de proteção da saúde das pessoas do COVID-19" (art. 19.3).
O próximo regulamento estadual publicado é o Decreto-Lei Real 8/2020, de 17 de
março, sobre medidas extraordinárias urgentes para lidar com o impacto econômico e social do
COVID-19. Dentre suas medidas podemos destacar:
Medidas de apoio aos trabalhadores, famílias e grupos vulneráveis. O crédito para o
Fundo Social Extraordinário, destinado exclusivamente às consequências sociais do COVID-19, é
estendido e distribuído entre as Regiões Autônomas. Além disso, é garantido o fornecimento
de água e energia aos consumidores vulneráveis; o caráter preferencial do trabalho à distância;
a adaptação do horário de trabalho e a redução da jornada de trabalho; a moratória do débito
hipotecário. Um benefício extraordinário para a cessação da atividade é estabelecido para
aqueles afetados pela declaração do estado de alerta para a gestão da situação de crise
sanitária causada pela COVID-19. A prestação do serviço universal de telecomunicações é
garantida.
Medidas para flexibilizar os mecanismos de ajuste temporário de atividades para
evitar demissões. Medidas excepcionais por motivo de força maior, ou por razões econômicas,
técnicas, organizacionais e de produção. Medidas extraordinárias com relação às contribuições
para os procedimentos de suspensão de contratos e redução de jornada de trabalho por motivo
de força maior.
Garantia de liquidez para sustentar a atividade econômica perante dificuldades
transitórias resultantes da situação. Linha de garantias para empresas e trabalhadores
autônomos para mitigar os efeitos econômicos do COVID-19 e extensão do limite de
endividamento líquido do ICO. Extensão do limite da dívida líquida do ICO para aumentar os
valores das linhas de financiamento do ICO para empresas e autônomos.
A nível da UE, em 20 de março, foi publicada a Comunicação do Comité do Quadro
Temporário sobre as medidas de auxílio estatal para apoiar a economia no contexto do atual
surto de COVID-19. Apresenta a análise das rupturas de oferta devido à quebra da cadeia de
suprimentos; a queda da demanda devido à contenção; e aponta para a incerteza no
investimento e liquidez dos negócios.
Portanto, esta regra destaca a importância das instituições financeiras na promoção da
mobilidade econômica e estabelece uma série de padrões a serem seguidos pelos Estados241

Membros: manter uma estreita coordenação em relação às medidas nacionais de auxílio;
adotar todas as medidas adequadas à situação de cada Estado, garantindo liquidez; e permitir a
possibilidade de compensar as empresas dos setores particularmente afetados. Todas estas
medidas são tomadas nos termos do artigo 107 do Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia.
Outras medidas de ajuda destacadas neste Quadro Temporário são: subsídios diretos,
adiantamentos reembolsáveis ou benefícios fiscais face a uma possível falta de liquidez e
escassez; garantias de empréstimos; bonificações de juros sobre empréstimos; garantias e
empréstimos canalizados através de crédito ou outras instituições financeiras; e seguros de
crédito à exportação a curto prazo.
Outra medida é aquela aplicada através da Resolução de 25 de março de 2020, da
Secretaria de Estado da Economia e Apoio às Empresas, que publicou o Acordo do Conselho de
Ministros de 24 de março de 2020, aprovando as características da primeira seção da linha de
garantia do ICO para empresas e trabalhadores autônomos, para aliviar os efeitos econômicos
do COVID-19.
Em 1º de abril, foi publicado o Real Decreto-Lei 11/2020 de 31 de março, adotando
medidas complementares urgentes no campo social e econômico para tratar do COVID-19, a
fim de estender as medidas extraordinárias e urgentes necessárias para mitigar os efeitos do
colapso econômico que a sociedade está sofrendo como resultado da paralisia econômica.
Estes incluem:
Medidas dirigidas às famílias e grupos vulneráveis. Os procedimentos para despejo e
liberação de pessoas vulneráveis sem outra residência são suspensos; os contratos de locação
são prorrogados; é concedida uma moratória sobre a dívida locatícia; a situação de
vulnerabilidade é (ré)definida para se aplicar a casos carentes (incluindo autônomos em sua
atividade); as obrigações previstas nos contratos de crédito não hipotecário são suspensas; é
garantido o fornecimento de eletricidade, derivados de petróleo, gás natural e água; é
concedido um subsídio extraordinário às pessoas do Sistema Especial dos Empregados
Domésticos (que não pagam contribuições de desemprego); é concedido um subsídio
excepcional de desemprego no final de um contrato temporário; o pagamento de hipotecas
sobre casas e estabelecimentos comerciais fechados durante o estado de alarme é adiado por
seis meses porque não é uma atividade essencial.
Medidas de apoio aos autônomos e às PMEs. Moratória de seis meses para as
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contribuições previdenciárias; postergação do pagamento das dívidas previdenciárias. Ajuda de
300 euros para os autônomos e sociedades mútuas. Empréstimos com taxas de juros
subsidiadas (empréstimos ICO).
Medidas de proteção ao consumidor e ao trabalho. A penalidade em determinados
contratos é eliminada. Teletrabalho, reajuste do horário de trabalho e ERTES (trabalhadores
recebem subsídio de desemprego e não são demitidos) durante o estado de alerta.
Em apoio aos trabalhadores autônomos, para a criação da ajuda econômica para estes
trabalhadores, foi publicada, em 4 de abril, a Portaria TED/320/2020, de 3 de abril, que
desenvolveu alguns aspectos do direito ao recebimento da gratificação social para os
trabalhadores autônomos que cessaram sua atividade ou viram sua rotatividade reduzida em
75% como resultado do COVID-19 e modificou o formulário de solicitação da gratificação social
para os trabalhadores autônomos que viram sua atividade afetada como resultado do COVID19, estabelecido no Anexo IV do Real Decreto-Lei 11/2020 de 31 de março, adotando medidas
adicionais urgentes no campo social e econômico para tratar do COVID-19.
A situação de gravidade econômica devido ao COVID-19 continua com o tempo e isso
complica ainda mais a situação das famílias e das empresas. É por isso que, em 4 de abril, a
União Europeia publicou uma nova Comunicação da Comissão - Alteração do Quadro
temporário relativo às medidas de auxílio estatal destinadas a apoiar a economia no contexto
do atual surto do COVID-19. Amplia ou melhora as ajudas e condições econômicas e fiscais para
evitar mais danos aos indivíduos e às empresas.
Por exemplo, acrescenta: Seção 3.6 Auxílios à pesquisa e desenvolvimento relacionados
ao COVID-19; Seção 3.7 Auxílios ao investimento para testar e ampliar a infraestrutura; Seção
3.8 Auxílios ao investimento para a produção de produtos relacionados ao COVID-19; Seção 3.9
Auxílios sob a forma de diferimento de impostos ou contribuições previdenciárias; Seção 3.10
Auxílios sob a forma de subsídios salariais para os empregados para evitar demissões durante o
surgimento do COVID-19.
Todas as medidas que foram tomadas, ampliadas e modificadas foram apresentadas
através de coletivas de imprensa realizadas por membros do Governo e seus especialistas.
Entre elas, vale a pena mencionar a de 10 de abril6. Fala de uma hibernação da atividade
econômica. 130.000 milhões são dedicados à proteção de famílias, trabalhadores, autônomos e
6

Uma transcrição da conferência de imprensa está disponível em

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/rpcm10042020.aspx
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empresas. A situação em cada setor será estudada para determinar o grau de ajuda necessária
e as medidas a serem tomadas. Uma linha de garantias aprovada em 17 de março está sendo
implementada, o que, disseram na coletiva de imprensa, representa "uma injeção significativa
de liquidez [20 bilhões de euros] para muitas de nossas empresas". Este item é destinado às
PMEs e aos autônomos para facilitar o acesso de certas empresas a empréstimos previamente
anunciados. Sua previsão é que mais de 13 milhões de empresas e autônomos sejam
beneficiados com essa ajuda. Também aprovou uma segunda parcela de 100.000 milhões de
euros para sua aplicação progressiva a setores carentes.
Nesta coletiva de imprensa, eles anunciaram os acordos alcançados dentro do
Eurogrupo que incluem uma chamada "rede de segurança tripla", cujo conteúdo visa proteger:
em primeiro lugar, 200. 000 milhões em empréstimos para empresas que reforçarão o já
existente do Instituto Oficial de Crédito; em segundo lugar, o lançamento de um segurodesemprego de 100.000 milhões de euros para os setores afetados com o COVID-19; e em
terceiro lugar, um Mecanismo Europeu de Estabilidade com linhas de crédito específicas para o
combate à pandemia.
No dia 14 de abril, será realizada uma nova coletiva de imprensa7, na qual serão
fornecidas mais informações sobre auxílios econômicos e fiscais. É testada a extensão dos
prazos para apresentação e pagamento de declarações de impostos para PMEs e Autônomos.
Os contribuintes que faturam até 600.000 euros têm até 20 de maio para apresentar e pagar as
devoluções relativas a esse mês. Conforme transcrito da coletiva de imprensa, "o prazo de 20
de abril será para apresentação da declaração trimestral do IVA (importo do valor
acrescentado), pagamento em parcelas do imposto de renda, ou do imposto de sociedades que
é prorrogado até 20 de maio". A redução para 0% do IVA nas entregas, importações e
aquisições de material de saúde. Para os empresários que pagam impostos em módulos, a
possibilidade de fazê-lo por meio de estimativa direta do IRPF e regimes especiais de IVA e IGIC,
o que significa pagar os impostos de acordo com a renda real e não de acordo com outros
parâmetros.
Estas medidas de diferimento de impostos destinam-se a proporcionar liquidez às
empresas, especialmente às PMEs e aos trabalhadores independentes. O principal objetivo de
todas as medidas adotadas, como observado na coletiva de imprensa, é "defender nosso tecido
produtivo, que consiste principalmente de autônomos e PMEs".
7
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É anunciado que, além dessas medidas fiscais e do diferimento de impostos, a fluidez
dos créditos do ICO está conseguindo que as empresas, principalmente as PMEs e os
autônomos, tenham liquidez. Segundo os dados que expõem "foram aprovadas 48.542
operações, com o Estado garantindo 4.739 milhões". Destes, 3.625 correspondem
precisamente às PMEs e aos autônomos. No total, as linhas de ICO significaram uma injeção de
liquidez de 6.129 milhões".
As famílias, que foram severamente afetadas por esta pandemia, também estão
recebendo o auxílio relevante, e 941.000 pedidos já foram registrados para o benefício de
cessação de atividade ou uma queda de 75% na produção. Quase 780.000 trabalhadores
autônomos foram aprovados para receber este benefício. Outra medida é a que permitiu que
"trabalhadores infectados pelo vírus ou que, por precaução, tiveram que ficar em quarentena,
não para receber licença médica, mas para serem assimilados a um acidente de trabalho [...]
368.048 trabalhadores já foram beneficiados". Por outro lado, o vínculo social é ampliado,
estimando-se que mais de 70.000 famílias se beneficiem desta ajuda a cada mês.
9. COOPERAÇÃO INTERESTADUAL
O problema com o vírus de que temos falado é que ele não é uma epidemia, localizado
em uma região ou país, mas como seu próprio nome indica, ele é mundial cuja propagação em
números reais ainda é desconhecida e seu alcance ainda está por ser descoberto. Esta
globalização do COVID-19 forçou praticamente todos os países a se envolver na luta e a tomar
medidas sociais, sanitárias e econômicas. A nível europeu, embora por vezes se tenham
verificado algumas reticências, ou mesmo se tenha falado da fraqueza da UE8, a ajuda foi
finalmente coordenada entre os Estados-Membros 9 , dando-se um bom exemplo de
solidariedade.
Foram tomadas decisões para a criação de fundos econômicos e ações para promover a
economia e o emprego, com o objetivo de fixar as datas em que a pandemia realmente irá
diminuir –embora estas ainda sejam incertas. Para além destas medidas, os Estados-Membros
desenvolveram ações de cooperação solidária para ajudar os Estados vizinhos que compõem
8

No plano de reativação econômica, no final de março, houve um choque de posições com a Alemanha e a Holanda à frente
da relutância em fornecer ajuda econômica e liquidez para superar a crise causada pela COVID-19. "O encontro, realizado por
videoconferência, vivenciou momentos de tensão. O encontro, realizado por videoconferência, viveu momentos de tensão. A
mesa voltou a experimentar um empate entre o norte, que favorece a saída de cada país da crise com seus recursos, e o sul,
que exige uma ação coordenada. Consultado em: https://elpais.com/economia/2020-03-26/el-plan-de-reactivacionenfrenta-a-la-ue-en-su-mayor-crisis-sanitaria.html
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esta União. Como afirma o Conselho Europeu10, "De acordo com os Tratados da UE, os EstadosMembros são responsáveis pela resposta nacional ao COVID-19". No entanto, a solidariedade
tem-se refletido em muitas ações empreendidas e "os Estados-Membros apoiaram-se
mutuamente, prestando assistência onde ela era mais necessária, ao mesmo tempo que
lidavam com as consequências da crise em casa". As medidas tiveram quatro postos-chave:
- A solidariedade europeia no tratamento dos pacientes. Como exemplo, do mesmo
relatório do Conselho Europeu citado, "Alemanha, Polônia e Romênia enviaram equipes de
médicos para ajudar a tratar pacientes em hospitais no norte e sul da Itália". Áustria, Bélgica,
Alemanha e Luxemburgo colocaram suas unidades de terapia intensiva à disposição de
pacientes holandeses, franceses e italianos em estado crítico".
- Solidariedade europeia para compartilhar equipamentos médicos. O objetivo era
fornecer material para os epicentros mais problemáticos do vírus. Assim: "A Áustria enviou 1,5
milhões de máscaras médicas para a Itália. A Dinamarca enviou respiradores e equipamentos
hospitalares de campo para a Itália. A República Checa enviou 20.000 trajes de proteção para
Itália e Espanha. A Universidade Técnica de Praga compartilhou informações e instruções para
fazer respiradores com impressoras 3D com outros Estados Membros. Etc."
- A solidariedade europeia para repatriar cidadãos da UE. Com o súbito agravamento
dos casos que forçaram o fechamento das fronteiras do Estado, muitos cidadãos ficaram sem
opções de retornar aos seus países de origem. Perante esta situação, foi realizado um
desdobramento de meios e assistência para o seu retorno. O relatório aponta que "o esforço de
repatriação, coordenado com a assistência da UE, beneficiou mais de 650 mil europeus no
exterior e quase meio milhão de cidadãos foram repatriados". Por outro lado, há cidadãos
bloqueados em países que não possuem embaixadas e, para eles, os Estados membros e as
delegações da UE estão prestando assistência para o seu retorno.
- Solidariedade internacional. As soluções propostas pela UE estão a nível global e
assim, correlativamente, são as suas medidas. No referido relatório, Josep Borrell, Alto
Representante da União para as Relações Exteriores e Política de Segurança, assinala que "O
vírus não será derrotado enquanto não o derrotarmos em todo o mundo". Uma pandemia
global só pode ser resolvida em escala global, através de uma ação global unida, rápida e
decisiva". Nesse sentido, no dia 8 de abril foi adotado o "pacote financeiro Team Europeu", com

10

Relatório "Solidariedade Europeia em Ação". Consultado em: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/covid-19coronavirus-outbreak-and-the-eu-s-response/european-solidari
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mais de 20 bilhões de euros provenientes de recursos já reservados para a ação externa".
Outras medidas propostas por Ursula von der Leyen como "ação da Comissão Europeia
sobre o coronavírus11" são:
- “irá garantir um fornecimento adequado de equipamentos de proteção e suprimentos
médicos em toda a Europa;
- amortecer o impacto sobre a economia e a subsistência das pessoas, relaxando
totalmente as regras orçamentárias da UE;
- lançar a Iniciativa de Investimento em Resposta o Coronavírus de 37.000 milhões de
euros para proporcionar liquidez às pequenas empresas e ao setor de saúde;
- fornece aos Estados-Membros um conjunto coerente de orientações sobre medidas de
fronteira para proteger a saúde dos cidadãos, permitindo ao mesmo tempo a livre circulação de
bens essenciais;
- restringir temporariamente viagens não essenciais para a União Europeia".
10. REFERÊNCIA À AGENDA 2030
A Agenda 2030 é um conjunto de medidas adotadas pelos líderes dos Estados do mundo
cujos objetivos globais são "erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir prosperidade
para todos" e cujo plano deve ser alcançado dentro de 15 anos. O envolvimento para tornar
efetiva a proposta desta Agenda envolve a todos: "governos, setor privado, sociedade civil e
pessoas como você12”.
Dezessete objetivos de desenvolvimento sustentável são incorporados a esta agenda.
Um fim à pobreza. Zero fome. Saúde e bem-estar. Educação de qualidade. Igualdade de gênero.
Água limpa e saneamento. Energia barata e não poluente. Trabalho decente e crescimento
econômico. Indústria, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Cidades e
comunidades sustentáveis. Produção e consumo responsáveis. Ação climática. Vida
subaquática. Vida dos ecossistemas terrestres. Paz, justiça e instituições fortes. Parcerias para
atingir os objetivos.
Todos esses são objetivos que poderiam ser viáveis e reais, com a colaboração de todos

11

12

Consultado em: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/european-commissions-actioncoronavirus_es
Consultado em: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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os governos, com mais recursos e esforços nessas áreas de desenvolvimento sustentável, mais
recursos para a pesquisa em produção responsável. Nestes dias de restrições sociais,
econômicas e trabalhistas, é oportuno enfatizar estes objetivos, não utilizar a pandemia do
COVID-19, como aponta a ONU13, como desculpa para reduzir medidas e, por exemplo,
"esconder-se atrás do coronavírus para reverter suas políticas ambientais". Aponta também
que "o desmatamento, a agricultura industrial, o comércio ilegal de animais selvagens, as
mudanças climáticas e outros tipos de degradação ambiental aumentam o risco de futuras
pandemias, aumentando a probabilidade de graves violações dos direitos humanos".
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Primeiro. A incidência de uma pandemia com as características do COVID-19, com os
dados conhecidos, poderia ter sido muito menor se medidas corajosas e comprometidas
tivessem sido tomadas antes, medidas em consonância com um inimigo invisível que causa
uma doença implacável para aqueles que estão infectados. De fato, o relatório oficial do
Ministério da Saúde, de 4 de abril de 2020, já reconhecia que a existência deste vírus era
conhecida desde dezembro de 2019. Como admitiu Ursula von der Leyen, "os líderes políticos
subestimaram a magnitude do perigo representado pela epidemia do coronavírus14". O fato de
não tomarmos este tipo de questão de saúde de ânimo leve e aproveitarmos a oportunidade
proporcionada pela tecnologia, inteligência artificial e pesquisa através de plataformas
colaborativas merece, sem dúvida, uma primeira e fundamental reflexão em direção ao futuro.
Usando uma grande quantidade de dados sobre pessoas –Metadados anônimos, na medida do
possível– para obter algoritmos e modelos preditivos cada vez mais precisos e para poder
prever futuras crises de saúde.
Segundo. Apesar de saber de sua existência, nenhuma medida foi tomada até março,
quando o estado de alarme foi decretado e o vírus já se espalhou exponencialmente.
Entretanto, as medidas de contenção adotadas, por um lado, têm mostrado os resultados
desejados de contenção e, por outro, têm mudado nossos hábitos de consumo e trabalho. A
tecnologia –mais uma vez– tem permitido uma atividade produtiva remota, com uma força de
trabalho dispersa, com capacidade produtiva flexível, sem agentes intermediários, menos cara,
mais eficiente e com maior qualidade de vida para muitos dos trabalhadores. Atualmente,
surgiram modelos de produção e negócios que podem ser extrapolados para qualquer ramo da
13

Consultado em: https://news.un.org/es/story/2020/04/1472912

14

Consultado em: https://theobjective.com/la-comision-europea-admite-que-se-subestimo-la-crisis-del-coronavirus/
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economia ou setor.
Terceiro. A mudança imediata que ela trouxe para toda a sociedade foi um grande
golpe. Outro segundo passo a ser dado é a aceitação de que esta é uma situação que vai
continuar com o tempo, que o retorno à normalidade vai levar muito tempo (vamos lembrar
que a "gripe espanhola" durou dois anos). A sociedade deve estar consciente e colaborar numa
mudança de hábitos, costumes, atividades e da vida em geral. Estamos enfrentando a Quarta
Revolução Industrial. Isso envolve o estabelecimento de órgãos essenciais de gestão e
regulação global que garantam um suprimento mínimo nos processos básicos de produção de
saúde, que agora estão fora do alcance da expansão da globalização. Inteligência econômica e
inteligência artificial, orientada pela inteligência humana. Como disse Joseph Schumpeter, "o
sistema capitalista precisa de choques tecnológicos para provocar mudanças". Da mão dos
empresários, que são o motor das economias, que agem intuitivamente, em uma situação de
incerteza –sem todas as cartas na mão– e que colocam em prática novas possibilidades.
Habilidades presentes apenas em uma pequena parcela da população. Como disse Keynes, os
indivíduos dedicam sua renda a dois propósitos: consumo e poupança; se eles diminuem o
consumo, a poupança aumenta e vice-versa. Por outro lado, apenas o empresário; aliás,
investe.
Quarto. Quando um estado recebe um golpe desse tipo, sua capacidade humana e sua
resposta social são postas à prova. Mas a capacidade econômica também é importante, o fardo
sobre os cofres públicos neste momento e a capacidade de empréstimo marcará a recuperação
e sua duração. Ou seja, que agora cabe ao Estado, por causa da paralisia da economia, tomar
conta dos seus cidadãos, das necessidades básicas que eles continuam a ter apesar da chamada
"hibernação". Estas medidas keynesianas para aumentar a despesa pública, o principal
problema que causam, é o déficit público. Embora não seja necessário, devemos lembrar que
isso afeta os indicadores econômicos, a começar pela geração de uma maior pressão fiscal, um
aumento dos preços (inflação de custo) que causa instabilidade e pouco investimento dos
mercados internacionais. A maneira de pará-lo, aumentando as taxas de juros, que é a causa do
aumento do prêmio de risco e consequentemente reduz o investimento privado, pois o custo
financeiro necessário é maior do que o retorno do investimento econômico. Tudo isso leva a
um aumento do desemprego.
Quinto. O Estado é alimentado pela atividade econômica de todos os seus cidadãos. Ela
enche seus cofres de fundos e, ao fazê-lo, realiza a atividade necessária para crescer e produzir
riqueza. Agora, com a paralisia da economia, não só vê reduzida essa coleção, como também
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deve alocar o que está disponível e o que é emprestado para atender às demandas. Isto é, na
primeira fase, um grande fardo para a dívida do Estado. No entanto, a longo prazo, quando a
normalidade voltar às nossas cidades, empresas e casas, a ativação da economia permitirá que
a roda gire novamente para fazer o sistema funcionar. Orientada por uma política orçamentária
eficaz que garanta serviços públicos de qualidade sem uma carga tributária excessiva e elevada
sobre os cidadãos que favoreça seu poder aquisitivo, consumo interno e qualidade de vida. Ou
seja, elaborando estratégias com orçamentos acordados. Para os quais os recursos disponíveis
são destinados a investimentos e inovações em setores que aumentam a competitividade dos
produtos espanhóis e que geram empregos estáveis.
Sexto. Embora muito tenha sido dito sobre a fraqueza da União Europeia, a
solidariedade mostra que aqueles que a compõem, os cidadãos e as instituições fazem a União
forte. As diferenças, por um lado, e as inevitáveis discussões, por outro, têm chegado ajudas
eficazes, e os mecanismos de reforço econômico e trabalhista verão seus frutos quando a
pandemia for reduzida e as atividades produtivas puderem começar com a gradual
normalidade planejada, permitindo que a ajuda chegue a seus destinatários e seja aplicada às
áreas sociais e econômicas que mais necessitam dela.
Sétimo. A ação conjunta da qual falamos não pode descurar as frentes abertas em
termos de cuidado com o planeta, pois as medidas que não só são adotadas, mas também
realizadas, vão nos afetar hoje e no futuro. Lidar urgentemente com uma pandemia é uma
questão vital, mas não deve ser feito à custa de danos irreversíveis para o futuro. A economia,
como temos apontado, precisará dos esforços de todos para se recuperar, e o fará. Sem querer
menosprezar o infeliz número de mortes e baixas, os seres humanos têm superado crises mais
graves em termos do número de pessoas afetadas. Estamos perante um novo desafio conjunto
para a humanidade desde o ponto de vista tecnológico, sanitário, climático, econômico e
humano.
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LA “PANDEMIA DEL COVID-19”: UNA INTERPRETACIÓN DESDE LA CIENCIA
POLÍTICA1

Jesús Manuel Araiza2
“Pues unos y otros florecían en prosperidad y tenían todos los recursos necesarios para
ella; y también porque todos los otros pueblos de Grecia se levantaron en favor y ayuda de la
una o la otra parte, unos desde el principio de la guerra, y otros después. Fue este movimiento
de guerra muy grande, no solamente de todos los griegos, sino también en parte de los
bárbaros y extraños de todas naciones”.
Tucídides, Historia de la Guerra del Peloponeso. p. 25.

INTRODUCCIÓN
Hay cosas de las que el ser humano es responsable y cosas de las que no lo es. Pues a
veces ocurren cataclismos, calamidades y muertes de las que la naturaleza es causante, sin que
el ser humano pueda evitarlo, como es el caso, por ejemplo, de un terremoto, de un tsunami,
de sequías e inundaciones o de erupciones volcánicas, pero a veces no es la naturaleza sino el
hombre mismo el que provoca la destrucción y la calamidad, como ocurre por ejemplo en el
caso de las guerras, las hambrunas, la contaminación ambiental o algunas enfermedades3 que
1

O capítulo será publicado na Revista Justiça do Direito, Qualis 1. edição 2020 2 e 3.
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Como la influenza, el cólera, malaria, tifoidea, tifus, disentería o la meningoencefalitis. La meningoencefalitis, por ejemplo,
era la causante de epidemias en los barcos en la antigüedad; y en las grandes guerras, como a menudo ocurre con otras
epidemias, era la causante de más muertes que las que causaba la guerra en sí. Un breve repaso del contagio por
enfermedad tanto a población civil como militar en períodos de guerra puede verse aquí https://bbc.in/35tOLay. En 165
D.C., al regreso de las guerras párticas, los soldados romanos desataron la peste Antonina (probablemente viruela) que
causó estragos en el Imperio Romano. En 1155 el emperador Barbarroja contaminó el agua potable al depositar en los pozos
de Italia cadáveres en descomposición. En 1618-48, durante la Guerra de los 30 años, la creciente fiebre tifoidea, causada por
una bacteria que se extendió a través de los piojos, dio lugar a la cancelación de algunas batallas. En 1763 colonos británicos
dieron dos mantas y un pañuelo de un hospital de viruela a dos jefes nativos americanos que los visitaron. En 1805-14
durante las Guerras napoleónicas la fiebre tifoidea causó tantos estragos, que hubo más muertes de soldados por la
enfermedad que por la guerra en sí. En 1853-56 durante la Guerra de Crimea las fuerzas británicas se vieron diezmadas por
los brotes de cólera. En 1870-71 durante la Guerra Franco-prusiana una forma particularmente agresiva de viruela, originada
en Francia, se introdujo en Prusia por los prisioneros de guerra franceses. Esto se esparció a la población civil, pero no a los
soldados prusianos, que estaban protegidos. En 1914-18, durante la Primera Guerra Mundial en todo el mundo la pandemia
de influenza mató a millones de personas. En Rusia, la paz fue seguida por una hambruna generalizada y un constante flujo
de refugiados con cólera, disentería, malaria, tifoidea y tifus. En el lapso de 1939-45 durante la Segunda Guerra Mundial, los
japoneses envenenaron más de mil pozos chinos con cólera y tifus; también arrojaron pulgas infectadas. En 2011 se informó
que la CIA puso en marcha programas falsos de vacunación para obtener muestras de ADN durante las “guerra contra el
terrorismo” y la búsqueda de Osama Bin Laden. La desconfianza que se produjo como consecuencia de esta estrategia de
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se siguen como consecuencia de acciones humanas, especialmente bélicas. A un terremoto, a
un tsunami, a un prolongado período de sequía o de inundaciones y en general a los cambios
climáticos que de cuando en cuando ocurren sobre la tierra4 pueden acompañar índices de
mortandad y enfermedades que de otro modo no se registran en tiempos de calma y de
normalidad. Asimismo, a las guerras–por falta de agua, de alimentos o por condiciones de
insalubridad y falta de higiene–, suelen acompañarles condiciones propicias para la
propagación de bacterias y virus que afectan la salud e incrementan la mortalidad de los seres
humanos.
A este respecto, y con relación a la recientemente declarada pandemia Covid-19 por la
Organización Mundial de la Salud (OMS-World Health Organization), surge la pregunta sobre la
génesis del virus que ha comenzado a propagarse desde China en Asia misma y de allí a Europa
y a América y al resto del mundo desde finales del 2019. ¿Se generó el virus de manera azarosa
y accidental a partir de un mercado de comida en la ciudad de Wuhan por transmisión animal
hacia los humanos –sea por murciélago, pangolín o algún otro semejante, según dicen medios
de comunicación oficiales– o, como algunos otros sugieren, se produjo de manera artificial en
un laboratorio de la misma ciudad china? Y si fue de modo artificial en un laboratorio ¿se
comenzó a propagar desde allí de manera accidental e impremeditada o más bien se hizo
propagar de manera calculada y deliberada como afirma Judy Mikovich, especialista en
Epigenética, o el coronel ruso "Vladimir Kvachkov", es decir, intencionalmente y con una
finalidad? Es preciso advertir que no es propósito de esta investigación dar respuesta inmediata
o definitiva a esta pregunta. Pues, aunque la segunda parecería más plausible, por escasez de
información comprobable por el momento es difícil sostener una hipótesis de manera firme y
persuasiva. En cambio, lo que nos proponemos es aportar algunos principios analíticos de
filosofía política que podrían contribuir a sentar las bases para comprender el problema de
manera más universal y dilucidar el contexto histórico en el que se da esa llamada Coronavirus
disease (COVID-19) Pandemic. Sea este paso, pues, tan solo una parte inicial de una
investigación más amplia, en la que ulteriormente y con mayor información nos sea posible dar
una respuesta satisfactoria y persuasiva a todas esas preguntas. No obstante lo anterior, una

guerra ha obstaculizado los programas legítimos contra la poliomielitis. En 2012-13 muestras tomadas en el ambiente dan
positivo para la presencia del virus de la polio en Egipto, Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. También se reportaron casos
de polio en Siria. En mayo 2013 la Organización Mundial de la Salud informó del aislamiento del poliovirus salvaje en una niña
en Somalia, país que había estado libre de polio desde 2007.
4

Aristóteles (Meteor. 351b 8-13) explica que la generación natural completa de la Tierra se da de modo progresivo y durante
períodos tan largos en relación con la vida humana, de tal modo que los cambios climáticos nos pasan inadvertidos en el
tiempo, y antes de que los seres humanos registren en su memoria de principio a fin la mutación de esos lugares sobre la
Tierra, se producen aniquilaciones y destrucciones de pueblos enteros.
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cosa debe quedar claramente establecida desde ahora como principio de teoría política: todo lo
que ocurre en el orden de lo político sucede por decisiones políticas; los políticos son causa y
principio de todas las acciones que se realizan dentro de la comunidad política que dirigen.
Ahora bien, la pregunta que guiará a nuestra investigación como hilo conductor será la
siguiente: ¿cómo debemos entender en su contexto internacional, mundial, el surgimiento, la
propagación del coronavirus y las medidas posteriores ordenadas por la Organización Mundial
de la Salud? Para intentar dar una respuesta preliminar a esta pregunta, aunque no
enteramente satisfactoria, es necesario echar una mirada al contexto geopolítico de los últimos
cuarenta y dos años, por lo menos desde que China, en 1978, abre sus puertas al mundo y da
pasos uno tras otro hacia el sistema global de libre comercio, con lo cual entra en rivalidad
comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Es importante no perder de vista el
contexto geopolítico, económico y comercial a fines del 2019 en el que (aparentemente de
manera repentina e inesperada), se da el brote del virus, y no pasar por alto tampoco
fenómenos sintomáticos de cada vez mayor intensidad que afectan al gobierno oligárquico de
los Estados Unidos, como es el de las olas de migrantes de países del Sur hacia los del Norte, es
decir, del llamado Tercer Mundo hacia el llamado Primer Mundo. Por un lado, en efecto, la
rivalidad comercial, tecnológica y financiera entre los EEUU y China se resume en un sabio
proverbio de la antigüedad: “el alfarero tiene aversión al alfarero” (Hesíodo, Trabajos y días 25).
Pues, tal como dice el dicho inglés: “Two of a trade never agree”, “dos de un mismo oficio
nunca están de acuerdo”. China aparece como una amenaza ante el imperio norteamericano,
pues parece amenazar, por un lado,

con quitarle cada vez más mercados –como los

latinoamericanos– en los que antes este último tenía exclusividad, e inclina, por otro lado, a su
favor la balanza en sus relaciones comerciales con este. Por su parte, las olas multitudinarias de
inmigrantes hacia los Estados Unidos, procedentes de Centro-, Sudamérica, el Caribe y África,
aparecen como una amenaza a la estabilidad económica del régimen oligárquico del imperio
norteamericano. En este contexto internacional se da el brote del llamado Covid-19.
1. EL FENÓMENO DE LA MIGRACIÓN EN EL SIGLO XXI Y SU CONTEXTO GEOPOLÍTICO
Desde la Antigüedad se han estudiado las causas más importantes de mortalidad en los
seres humanos. En su tratado de Meteorologica (351b 13-19), por ejemplo, dice Aristóteles
que, de entre las más grandes y más rápidas destrucciones unas se producen durante las
guerras, otras en las enfermedades y otras más en las sequías. Y que, de las sequías, unas son
grandes, mientras que otras se dan poco a poco, de manera que al menos las emigraciones de
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tales pueblos pasan inadvertidas, debido a que, mientras que unos abandonan sus regiones,
otros permanecen hasta el punto precisamente en que el territorio ya no es capaz de alimentar
a la población. Las emigraciones desde antiguo, en efecto, se explican por razones de
sobrevivencia cuando los pueblos, huyendo de condiciones de miseria o de falta de alimentos,
ya sea por razones extraordinarias, por sequía del territorio o por razones de guerra –en
cualquier caso por sobrepoblación, por hambre, enfermedad, inseguridad o pobreza–, van a
otras regiones en busca de refugio o de mejores condiciones de vida. Ahora bien, esto
prácticamente no ha cambiado en la historia de la humanidad. Pues podemos constatar en
nuestra época, en estas décadas primeras del siglo XXI, cómo se engarzan y entrelazan esos
factores a los que alude el filósofo estagirita ya desde el siglo IV a. de C. Las olas de emigración
durante los más recientes veinte años describen un movimiento creciente de seres humanos
que, procedentes del norte de África o de Asia central, huyendo de condiciones de guerra e
inseguridad, de hambre o de pobreza (o de todas ellas juntas), intentan llegar a Europa; o seres
humanos que, procedentes del Caribe, de Centro- y Sudamérica (en su mayoría de México),
recientemente incluso de África, intentan llegar a los Estados Unidos de Norteamérica, todos
ellos en busca de condiciones económicas o de seguridad mejores que las que tienen en sus
propios países de origen.
Sin embargo, no parece difícil determinar las causas específicas que en cada caso
explican tales movimientos migratorios. Sirios y afganos en Asia y africanos de distintas
regiones huyen de sus países con dirección a Europa por las condiciones de guerra en que se
encuentran. Los Sirios por una guerra civil que inicia en marzo de 2011 para derrocar de
manera pacífica el régimen tiránico de Bashar al Assad, hijo y sucesor (desde el año 2000) de su
padre, Hafez al Assad (quien había ejercido durante 29 años una férrea monarquía tiránica),
siete años más tarde, en 2018, se convierte de guerra civil en guerra transnacional5, en donde
los EEUU y Turquía como Rusia han tomado partido; de modo que los sirios huyen como
refugiados en busca de asilo. Afganos huyen por las condiciones permanentes de guerra civil y
transnacional que han provocado especialmente la invasión y la intervención militar de los
5

La guerra ha puesto al descubierto batallas internas entre diferentes sectores. En el bando opositor se pueden encontrar a los
opositores moderados, islamistas y yihadistas, como el Estado Islámico o el grupo próximo a al Qaeda Frente al
Nusra.También luchan las temidas milicias kurdas. Entre las facciones opositoras también existen diferencias profundas, lo
hace más complicado un conflicto por si complejo. Las fuerzas internacionales han brindado apoyo logístico o armamentístico
a uno u otro bando, según sus propios intereses y campo político. Rusia tomó postura a favor de al Assad mientras que EE.
UU. se mostró a favor de los opositores. Sin embargo, el ascenso del Ejército Islamista frenó la ayuda a estos grupos. En
cuanto a las regiones próximas a Siria, Irán, de la rama chiita al igual que al Asad, es aliado del gobierno. Arabia Saudí apoya a
los rebeldes por su enemistad con Irán, incluido a los grupos radicales. Turquía es otro de los actores protagonistas. Gran
aliado de los rebeldes, ha tratado de que EEUU frenara las ayudas a los kurdos, enemigos del gobierno de Erdogan. Qatar y
Jordania también se han mostrado a favor de las fuerzas rebeldes. Una guerra de intereses que se juega en un terreno de
juego llamado Siria. https://bit.ly/2W2HpaH
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gobiernos norteamericanos (de George W. Bush y Barck Obama) desde los llamados atentados
del 11 de septiembre de 2001 (atentados que dieron ocasión a Bush de emprender una guerra,
en palabras de él, “contra el terrorismo y el eje del mal”6 en el Medio Oriente, e imponer un
control estricto en los aeropuertos internacionales a todo pasajero de cualquier origen).
Africanos buscan llegar a Europa en calidad de refugiados por la violencia, la guerra y con
frecuencia por conflictos de persecución en sus países de origen en busca de seguridad y asilo.
La gran mayoría de migrantes caribeños, centro- y sudamericanos, predominantemente los
procedentes de México, buscan en los EEUU mejores condiciones económicas. Pues aunque
encuentran en ese país precarias condiciones en lo laboral, los salarios que reciben son muy
superiores a los que podrían recibir en sus países de origen (Herrera Lima, 2012). Un análisis
aparte merece el fenómeno de las recientes caravanas de migrantes a través del territorio
mexicano hacia los EEUU procedentes de Centroamérica, especialmente de Honduras, El
Salvador y Guatemala. Sin embargo, al margen de si tales caravanas de migrantes se deben o
no a la intervención o promoción de una parte de la oligarquía norteamericana (se dice que
George Soros7 y miembros del Partido Demócrata las financia y promueve con el fin de
desestabilizar al gobierno de Donald Trump ), la mayoría de los movimientos migratorios de las
primeras dos décadas del siglo XXI parecen constituir en general un síntoma del tenso orden
geopolítico y económico establecido desde 1945, al final de la segunda guerra mundial. Dentro
de ese orden establecido, se da el ulterior período conocido como neoliberalismo, establecido
por Margaret Thatcher (primera ministra del Reino Unido desde 1979 a 1990) y Ronald Reagan
(presidente de los Estados Unidos entre 1981 y 1989), quienes promovieron una misma agenda
reformista: bajos impuestos a los ricos, reducciones del gasto social, todo el poder al mercado,
máxima libertad para la iniciativa privada y constantes restricciones a la actividad del sector
público, dando origen a la llamada globalización. Los movimientos migratorios especialmente
de los países del llamado Tercer Mundo hacia países del llamado Primer Mundo, parecen ser
resultado de la enorme desigualdad en la distribución de riqueza a nivel mundial a que ha dado
lugar ese orden político establecido desde 1945, al establecimiento de un sistema de libre
mercado y a la política internacional llamada eufemística y positivamente liberalismo o
neoliberalismo8. De manera que el empobrecimiento extremo hacia el cual ha conducido un
6

Dando a entender que Irán, Irak y Corea del Norte apoyan el terrorismo y amenazan la paz mundial, les llama eje del mal
(añadiendo después a Cuba, Siria y Libia), como en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fueron denominados Alemania,
Japón e Italia “Estados canalla” y como Reagan designó a la URSS “imperio del mal”.

7

Al respecto el mismo Soros anuncia desde el 2016 financiamiento de su fundación a los migrantes. https://bit.ly/2A4cimC

8

Un engaño es el uso éticamente positivo del concepto de “liberal” y de “liberalidad”, cuando se habla de
gobiernos liberales o neoliberales refiriéndose en realidad a gobiernos oligárquicos. El adjetivo liberal [Del latín liberālis [a su
vez del gr. eleuthérios], es parónimo del sustantivo liberalidad; se refiere a la posesión de esta excelencia ética, la liberalidad,

256

sistema oligárquico mercantil y financiero de los países del Primer Mundo a la mayoría de la
población de los países del Tercer Mundo, ahora parece revertirse y amenazar con una
saturación de población migrante que va en busca de seguridad o de mejores condiciones de
sobrevivencia hacia los EEUU y Europa.9
No conviene pasar por alto que, multitudes empobrecidas por largos períodos de
colonización por parte de potencias extranjeras, buscan ahora emigrar hacia estas mismas que
diezmaron y expoliaron la riqueza nacional de los países empobrecidos de los que las masas
migrantes proceden. Africanos, en efecto, sometidos por gobiernos oligárquicos y
colonizadores, como el francés y el español, buscan emigrar a los países de estos a través del
mar Mediterráneo. Centroamericanos y caribeños intentan llegar a los Estados Unidos de
Norteamérica en busca de oportunidades de empleo y de seguridad, precisamente hacia una
potencia imperial que durante los últimos doscientos cincuenta años no ha hecho otra cosa que
expoliar las riquezas naturales de sus países de origen, bajo la consigna de la llamada doctrina
Monroe de que América es para los americanos (es decir, para los estadounidenses), y que
ninguna potencia de otro continente debe invertir ni intervenir en ella, ni económica ni
militarmente, excepto la potencia norteamericana.
Un análisis bastante esquemático desde la ciencia política quizá nos permita
comprender un poco más el contexto histórico-político del orden mundial de los últimos
quinientos años. A partir de la búsqueda de una nueva ruta hacia el Oriente (en particular hacia
las Indias), con el accidental descubrimiento del Nuevo Mundo por emisarios de la monarquía
castellana, inicia una era de conquista por adjudicación de tierras y por medios bélicos por
parte de la propia Monarquía Hispana, por parte de Portugal, Inglaterra, Francia y Holanda en
el nuevo continente. Inicia, en efecto, una era de colonización transatlántica que trae consigo
relativa al uso correcto del dinero y de los bienes económicos; y es, por consiguiente, un concepto que entraña en su origen
un sentido éticamente positivo. La liberalidad es la excelencia ética contraria al vicio de la avaricia, por un lado, y al vicio de la
prodigalidad, por otro. Cuando un gobierno oligárquico se atribuye a sí mismo un carácter liberal, en realidad lo que
pretende es ocultar, tras la careta de una excelencia ética, una tendencia a la avaricia [Cf. Arist., Magna Moralia I 23-24,
1191b 39-1192ª 20]. Pues un gobierno oligárquico es aquel en el que prevalece la búsqueda y consecución de la riqueza por
cualquier medio, ya sea el préstamo con interés, el comercio, la colonización o el sometimiento de otros Estados a través la
extorsión o el uso de la fuerza bélica. Para el préstamo con interés se han creado instituciones bancarias como el Fondo
Monetario Internacional y el Banco Mundial. El FMI fue fundado en 1945 y el Banco Mundial en el año 1944. Este último es
uno de los organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas, que se define como una fuente de asistencia
financiera y técnica para los llamados países en desarrollo https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Mundial. En cuanto al uso de
la fuerza bélica baste citar las Guerras emprendidas por los Estados Unidos de Norteamérica en el Golfo Pérsico, contra
Kuwait (1990), contra Irak (2003) y contra Afganistán (2002). Asimismo también la intervención de los EEUU, Inglaterra,
Francia e Israel a través de la OTAN y de los mercenarios del Estado Islámico en contra de Siria. Actualmente, además, los
connatos de guerra de los EEUU en contra de Irán en el Medio Oriente, y en contra de Venezuela en Centro América.
9

No es indiferente el hecho de que hoy en día los hispanos representan alrededor del 20% de la población en Estados Unidos,
siendo el segundo grupo étnico por detrás de los blancos (60%) y por delante de los afroamericanos (12%) y los asiáticos
(5%). Cf. aquí las cifras registradas en 2016: https://laopinion.com/2017/09/18/cuantos-hispanos-hay-en-eeuu-las-nuevascifras-te-dejaran-sorprendido/
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confrontación y guerras por la apropiación de mercados, de tierras y habitantes colonizados y
sometidos, con la vista puesta en el incremento de poder imperial y de riqueza. Hoy en día,
después de más de quinientos años y como resultado de los acontecimientos en el mundo
desde fines del siglo XV (1492) en el ámbito político, primero en un proceso de colonización que
dura trescientos años (la monarquías castellana conquista y coloniza parte del Norte, pero
sobre todo Centro y Sudamérica; la de Portugal el Brasil, la inglesa, francesa y holandesa en
cambio se apropian de la parte continental del Norte), y luego en una fase de cierta
independencia política de las regiones colonizadas a principios del siglo XIX, pero bajo una
subordinación económica y cultural durante doscientos años (1820-|1980), recientemente,
dentro de un mundo llamado globalizado y de una ideología llamada eufemísticamente
liberalismo o neoliberalismo (en lugar de oligarquía o plutocracia), sobresale una bipolaridad
evidente: la contrariedad entre riqueza y pobreza extremas a nivel mundial. Por un lado, están
los países que concentran un enorme caudal de riqueza y, por otro, los que concentran grandes
carencias y una gran masa de pobres.10 Esta bipolaridad a menudo se replica, a su vez, dentro
de los propios países, en la mayoría de los cuales sobresale una pequeña porción de grandes
ricos y una enorme masa de gente que vive en extrema pobreza.11 Hoy en día, pues, el mundo
se divide en general entre los países ubicados en el hemisferio norte y los ubicados en el
hemisferio sur. Los unos, antes colonizadores, desarrollados e industrializados, son los llamados

10

Según un estudio realizado por la Universidad de las Naciones Unidas

mientras que el 2% de las personas más ricas tiene más de la mitad de la riqueza mundial, la población más pobre del mundo es
dueña de apenas un 1%.
Bill Gates, uno de los más acaudalados del planeta, tiene un patrimonio neto de cerca de 50.000 millones de dólares. Eso
significa que hay aproximadamente 140 naciones diferentes con un PIB anual que es menor que la cantidad de dinero que
posee este multimillonario.
Según el más reciente "Informe sobre la Riqueza Global" de Credit Suisse, el 0,5% más rico controla más de un 35% de la
riqueza del mundo.
Más de 3.000 millones de personas, cerca de la mitad de la población del mundo, viven con menos de 2 dólares por día.
En el mundo hay actualmente 400 millones de niños sin acceso a agua potable.
Se considera que aproximadamente un 28% de todos los niños de los países en desarrollo tiene peso insuficiente o que su
crecimiento ha sido afectado como resultado de la desnutrición.
Se calcula que EE.UU. posee aproximadamente un 25% de la riqueza total del mundo. Mientras que todo el continente africano
posee aproximadamente un 1% de la riqueza total del mundo. Cf. http://mas-historia.blogspot.com/2011/07/tercermundo.html
11

México es un caso ejemplar desde el punto de vista de la contrariedad y bipolaridad extrema en el ámbito social. Por un lado,
una de las mayores cantidades de riqueza acumulada por un solo hombre sobre la tierra se encuentra en manos de un
mexicano-libanés; por otro, amplias porciones de la población de nuestro país se encuentran en condiciones de pobreza
extrema comparables a las de los países más pobres del continente africano. De una población aproximada de 127 millones
de mexicanos, una quinta parte sobrevive con menos de dos dólares cada día, y la mitad de la población total vive sin los
satisfactores básicos de una existencia digna. En términos generales (Cf. http://bit.ly/1X4sxEB), el 10% de los más ricos,
poseen el 64% de la riqueza nacional; mientras que el 1 % o menos, poseen el 43% de la riqueza nacional. Los 4
multimillonarios mexicanos concentran el 21% de los ingresos nacionales; los 4 hombres más ricos de México son, en este
orden: Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea y Ricardo Salinas Pliego, los cuales han acumulado su riqueza por
beneficio de los gobernantes neoliberales caracterizados por la corrupción y la impunidad en los últimos 30 años, desde el
gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Slim concentra, él solo, el 9% del PIB de México.
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países del Primer Mundo, productores, acreedores y financieramente robustos, se caracterizan
por la codicia y la búsqueda ilimitada de acumulación de dinero; los otros, antes colonizados,
los llamados del Tercer Mundo, son países subdesarrollados, sub-industrializados y destinados
a proveer de materia prima a los primeros, de los cuales, en general, son deudores y
financieramente dependientes; se caracterizan por ser pusilánimes y en algunos casos abyectos
y obedientes.
El resultado de este orden mundial donde prevalece la búsqueda del lucro vergonzoso y
de la ganancia monetaria, es que, precisamente lo que ocurre en el entorno de las relaciones
internacionales se replica en los hechos al nivel de los gobiernos locales. Por el predominio de
un sistema fundado especialmente en el comercio, la usura y la persecución de la ganancia y la
riqueza, en las últimas décadas en la mayoría de los países latinoamericanos tiende a
prevalecer una forma de gobierno oligárquica, administrada por unos pocos y ricos para
beneficio de esos mismos pocos y ricos (o de monarquías tiránicas llamadas dictaduras, al
servicio de las oligarquías extranjeras), en detrimento de una amplia capa de pobres y una cada
vez más escasa clase media. En los gobiernos locales, en efecto, una clase gobernante de pocos
suele enriquecerse, beneficiando en grado máximo sobre todo a las oligarquías extranjeras
principalmente de los EEUU (robusto vástago del Imperio inglés de los siglos XVI-XVIII), de
Canadá, de Inglaterra, de Suiza, de Israel, de Francia, España, China y otros.
2. EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
No es que el orden que guardan las cosas en el ámbito internacional determine siempre
o por necesidad el orden interior de los Estados, pues siempre hay Estados aparentemente
neutrales o independientes (como Suiza en la Época Contemporánea, España en la Primera
Guerra Mundial o Argos en la Grecia Antigua12), sino que las grandes potencias por lo general
intentan eliminar a los gobiernos vecinos cuya naturaleza les es contraria, para hacer que ésta
cambie y mediante dicha mudanza política adquieran ellos una afinidad más favorable a sus
intereses (Arist., Política V 8, 1312b 5). El mejor ejemplo en la Época Contemporánea es el
asedio, el bloqueo económico y los ataques que los EEUU han sostenido en contra de Cuba
durante la Guerra Fría y aún ahora, en total durante más de medio siglo (recientemente
también contra Venezuela o un poco antes contra Corea del Norte o contra el Líbano de
Muammar Kadhafi), bajo el pretexto de la libertad y la democracia, para destruir su forma de

12

Cf. https://mihistoriauniversal.com/edad-antigua/liga-del-peloponeso/
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gobierno. Ello se debe, en efecto, por un lado, a la naturaleza oligárquica del imperio más
poderoso aún en la actualidad, y por otro, a la naturaleza política contraria del gobierno de la
Isla de Cuba, de una tendencia socialista o democrática, inclinada más a la protección de la
mayoría de pobres, adversa y diametralmente contraria al régimen cuasi dinástico, oligárquico,
tenso y tiránico de los EEUU, el cual, a diferencia del cubano, tiende exclusivamente a la
protección de sus clases ricas y poderosas. Eso mismo puede advertirse en la intervención
militar o de inteligencia que los EEUU han realizado en contra de gobiernos que políticamente
les son adversos (del gobierno de Cuba, como está dicho, fundado por Fidel Castro y Raúl
Castro), como también del gobierno de Salvador Allende en Chile, del de Irak de Saddam
Hussein, el de Afganistán de los Talibanes y una larga lista de gobiernos en Latinoamérica, en
Europa y en Asia.
La Época Clásica de la Antigüedad Griega nos ofrece un excelente ejemplo acerca de este
fenómeno durante la guerra del Peloponeso (431-404 a.C.): el mundo se dividía en dos grandes
bloques, a cada uno de los cuales, comandados por las dos grandes potencias existentes, se
alineaban los Estados restantes: el bloque de Atenas (Liga de Delos) y el bloque de Esparta (Liga
del Peloponeso). La poderosa Atenas, con un inmenso poder naval apoyado en el número de su
flota, se rodeaba de aquellos Estados (o póleis) de naturaleza más democrática, en total de
unas ciento cincuenta Ciudades-Estado13; Esparta, una potencia que debía su superioridad
sobre todo a la fuerza de su ejército de tierra, caballería e infantería, hacía asimismo radicar en
los Estados oligárquicos su poder. Y cada una de estas potencias luchaban por eliminar a los
Estados vecinos, cuya naturaleza política les era contraria: Atenas intentaba eliminar a las
oligarquías, afines a Esparta, y Esparta a los gobiernos democráticos que eran afines al Estado
ateniense (Tucídides, 1990). Asimismo, cada una intentaba imponer su propio tipo de régimen
a sus subyugados aliados: Atenas una forma de gobierno democrática, Esparta una forma de
gobierno oligárquica. Un escenario muy semejante se replica, pues, en años recientes, durante
la llamada Guerra Fría al término de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945: dos grandes
bloques surgen, a cada uno de los cuales, comandados por las dos super potencias existentes,
se alineaban los Estados restantes: el bloque socialista y democrático comandado por la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), y el bloque capitalista y oligárquico, comandado por
los EEUU. Tras la caída del muro de Berlín en el año de 1989 y con ello el debilitamiento del
bloque socialista, se acentúa cada vez más en el orden internacional el predominio de los países
oligárquicos y capitalistas. Aunque tras el derrumbe del bloque socialista Rusia se integra a los
13

Cf. https://bit.ly/3fz0ERg
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mercados internacionales, sin embargo no deja de ser políticamente un contrapeso de los
Estados Unidos. En este nuevo orden geopolítico actual, los Estados política y económicamente
poderosos –de naturaleza oligárquica– antes como ahora tienden a eliminar a los gobiernos
vecinos cuya naturaleza les es contraria, para hacer que ésta cambie y adquieran ellos una
afinidad más favorable a sus intereses. Este principio explica, por ejemplo, como se ha dicho, el
bloqueo económico de los EEUU contra la isla de Cuba y contra Venezuela, y en general las
tensiones entre los EEUU y la URSS en el período de la llamada Guerra Fría: aquellos
combatiendo a los regímenes de tipo socialista-comunista, y ésta oponiéndose a los de corte
oligárquico y capitalista. Aunque la llamada Guerra Fría culmina con el derrumbamiento del
bloque soviético y con la descomposición de la URSS, pues el gobierno oligárquico
norteamericano vence después de cuarenta y cinco años al régimen socialista o comunista –de
corte más favorable a las masas o al pueblo y, por tanto, en sentido estricto, democrático–, de
la Unión Soviética, no obstante las tensiones entre ambas potencias, si bien menos intensas, no
han cesado. (Esto puede apreciarse especialmente cuando los EEUU interfieren bélicamente en
países como Irán, Afganistán o Siria, en donde Rusia ve afectados sus intereses, o cuando Rusia
establece buenas relaciones comerciales o militares con gobiernos de Latinoamérica –especial
mención merece el gobierno del ya fallecido Hugo Chávez y de Nicolás Maduro en Venezuela y
el del depuesto Evo Morales en Bolivia– abiertamente adversos a la codicia y avidez de los
norteamericanos por la cuantiosa riqueza en petróleo de Venezuela, y de litio en Bolivia).
Pues bien, algo análogo se ha ido configurando en las décadas recientes entre China y
los Estados Unidos en sus relaciones comerciales, tecnológicas y financieras entre sí y con los
demás países del mundo: tras la apertura de China a los mercados internacionales de Occidente
–coincidentemente con el proyecto de liberación de mercado emprendido por la alianza
oligárquica de Margaret Thatcher de Inglaterra y Donald Reagan de los EEUU en los años 80 del
siglo XX– poco a poco se ha acrecentado una rivalidad14 entre aquellas dos potencias en lo
comercial y en la carrera en la tecnología digital, de modo que parece darse actualmente entre
los EEUU y China una reedición del tipo de relaciones que durante la Guerra Fría se dio entre
aquellos y la URSS.

14

Aunque las empresas estadounidenses siguen dominando el universo tecnológico internacional, pues Microsoft, Amazon y
Google son las mayores compañías del mundo por valor en Bolsa, sin embargo, comienzan a intuir la competencia que viene
de Oriente. Por cada tecnológica americana, existe una réplica en el mercado chino, en forma de entidades que han crecido
de manera exponencial en los últimos cinco años apoyadas por un mercado con su propia idiosincracia y con gigantescas
barreras de entrada para las entidades extranjeras: frente a Apple está Huawei; frente a Uber, Didi; frente a Amazon,
Alibaba; y frente a Google, Baidu.
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3. EL INGRESO DE CHINA AL ORDEN MUNDIAL CONTEMPORÁNEO
Por eso, una especial atención en el análisis geopolítico de los últimos cuarenta y dos
años merece, primero, la apertura comercial de China que, tras la muerte de Mao Tse Tung,
emprende su sucesor Deng Xiaoping hacia los mercados occidentales en un marco de libre
comercio, y luego el posterior y vertiginoso robustecimiento como potencia mundial en franca
competencia con el imperio estadounidense. Desde que China dio el primer paso en 1978 para
ingresar como un rival y un fuerte competidor frente a los Estados Unidos de Norteamérica,
han pasado 42 años de un período de cincuenta años que está por cumplirse, para cumplir con
el fin trazado de llegar a ser la primer potencia comercial en el mundo, desplazando a los
Estados Unidos de ese lugar. La crisis política y económica que Trump ha generado con China
con la imposición de aranceles especialmente desde marzo del 2018 so pretexto de un injusto
desequilibrio en la balanza comercial, y acentuada hacia finales de 2019 un poco antes del
repentino brote y propagación del coronavirus-19, ofrece el contexto exacto en el que se da la
declarada epidemia. ¿Fue una coincidencia? ¿Una mera casualidad el brote del virus
precisamente en China en un momento de grandes tensiones comerciales y arancelarias? Como
hemos dicho anteriormente, no es propósito de este escrito dar respuesta inmediata a esta
clase de preguntas. Sin embargo, no debe pasar inadvertido el contexto internacional en el que
se suscita y se declara la pandemia por la OMS como Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic.
Para complicar aún más el contexto, no hay que pasar por alto tampoco la pretensión de Trump
de que se llamara al virus “virus chino”, con la evidente intención de dañar aún más la
economía de China y sus importaciones y exportaciones en el mundo.
4. LA POLÍTICA, CIENCIA ARQUITECTÓNICA POR EXCELENCIA Y SOBERANA ENTRE
TODAS LAS CIENCIAS, DETERMINA TODOS LOS DEMÁS ÁMBITOS
En el año de 2015, hace cinco años, Barack Obama, Presidente por el Partido Demócrata
de los EEUU hacía una premonición: “puede y probablemente llegará un momento en que
tengamos una enfermedad que es mortal en el aire […] Y también requiere que continuemos el
mismo camino de investigación básica que se está haciendo aquí en NIH […] de modo que si una
nueva cepa de gripe, como la gripe española surge dentro de cinco años, hemos realizado […]
una inversión inteligente …”. Pues bien, puesto que en política se toman decisiones calculadas,
razonadas o deliberadas, hay que tomar como punto de partida el principio de que en política
ninguna de las acciones se genera por azar o que en política no existen las casualidades. Pues,
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aun cuando alguien dijera que el virus covid-19 hubiese surgido o por espontaneidad o por azar
o por accidente y sin ninguna intencionalidad, a través de animales, ya no podría sostener la
tesis de que las medidas que se han ordenado desde la Organización Mundial de la Salud con
relación al coronavirus y la declaración hecha de que se trata de una pandemia hayan sido
emitidas de manera impremeditada e irreflexiva. Pues todas las actividades humanas de orden
práctico y público se encuentran determinadas por la política. Y siempre que se toma una
decisión y se actúa, se espera un resultado. En efecto, según un principio de la filosofía práctica
de Aristóteles, la política es, entre todas las ciencias y facultades15, la ciencia soberana y
arquitectónica en el más alto grado (Ética Nicomáquea I 1, 1094ª 1-5). Dicha soberanía y
supremacía arquitectónica se debe, en primer lugar, a que ella misma –la política– dispone
cuáles de las ciencias son útiles para los Estados; en segundo lugar, cuáles y hasta qué punto ha
de aprenderlas cada uno de los ciudadanos. Por otra parte y en tercer lugar, una señal adicional
que muestra tal superioridad mencionada, es el hecho de que aun las más estimadas de las
facultades –como es el caso del arte militar (stratēgikè), el arte de administrar los bienes
económicos (oikonomikè) y el arte de la persuasión (rhētorikè) –, se encuentran supeditadas a
ella. En cuarto lugar, ella misma se sirve de las demás ciencias prácticas; y finalmente en quinto
lugar ella legisla qué conviene poner en práctica y de qué cosas conviene apartarse. De modo
que, por todo lo anterior, el fin mismo de la ciencia política comprende dentro de sí mismo los
fines de todas las demás, de tal manera que ese fin completo es precisamente el bien humano:
la felicidad. Aquello a lo que aspiramos todos los seres humanos es, ciertamente, la felicidad. Y
esto se alcanza idealmente, según la filosofía del Estagirita, en la comunidad política, mediante
el ejercicio de un gobierno justo.
Es claro, entonces, según ese principio aristotélico, que la política determina todo lo que
sucede dentro de la comunidad política (o en el mundo) en cuanto al orden de la economía, del
arte militar y de la retórica. No es difícil advertir en nuestro contexto histórico actual cómo se
engarzan estos tres ámbitos –el económico, el militar y el retórico– supeditados todos ellos a
las decisiones propias de la política. Especialmente porque el fin de los gobiernos oligárquicos
es la búsqueda y la acumulación de la riqueza –como si la felicidad de un pueblo y la de un
individuo consistiese en las posesiones materiales y en el dinero, especialmente en este
contexto podemos apreciar cuán entrelazados están lo económico, lo militar y lo retórico. Sirva
un solo ejemplo para ilustrar el entrelazamiento de estos tres ámbitos: detrás de los ataques
militares que emprendió George W. Bush contra Saddam Hussein en Irak en marzo de 2003, so
15

Con excepción claramente de la Metafísica.
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pretexto de que Hussein ocultaba armas de destrucción masiva, bajo este argumento
justificativo o engañoso, subyacían las verdaderas pretensiones de Bush de apoderarse del
petróleo de Irak. La verdadera causa era la codicia de Bush, quien retóricamente torcía la
verdad en nombre de la democracia y la justicia, para justificar los bombardeos sobre suelo
irakí, la eliminación de Hussein y el establecimiento de un gobierno débil, afín a sus intereses
económicos.
5. A MANERA DE CONCLUSIÓN PRELIMINAR
Pues bien, tal y como se comporta el orden geopolítico en el mundo contemporáneo, en
un mundo globalizado en el que predominan la usura, el mercantilismo y la comercialización de
todos los bienes materiales por la búsqueda de ganancias medibles en dinero (ya sea mediante
el engaño, la corrupción o el uso de la fuerza militar), estamos obligados en nuestro análisis
desde la filosofía política a considerar la hipótesis de que la declaración de la pandemia del
Covid-19 es un artificio que esconde intenciones aún no descubiertas.16
Tal como hemos dicho, el globo terráqueo se encuentra políticamente organizado a
partir del orden impuesto después de la Segunda Guerra Mundial, de tal modo que, reunidos
en la Organización de las Naciones Unidas, los países económica y militarmente más poderosos,
los Estados Unidos a la cabeza, imponen sus decisiones a los económica y militarmente más
débiles. El concierto y los acuerdos de las Naciones Unidas (sobre todo en decisiones de orden
militar y de ataques bélicos) entre las cuales se supone un respeto de igual a igual y una manera
democrática, hace recordar, en efecto, la fábula de Antístenes, según la cual, reunidos los
animales en la selva, al reclamar las liebres derechos iguales para todos, replican los leones: “y
dónde están vuestras garras y vuestros dientes”? (Arist. Pol. III 13, 1284ª 15).

16

Las oligarquías predominantes, especialmente las norteamericanas (republicanos y demócratas) –pero también las
oligarquías de Canadá, de Inglaterra, Francia e Israel, entre otras–, tienen la habilidad retórica de hacer pasar por bueno lo
malo. Se quiere hacer creer, por ejemplo, que los países llamados del primer mundo como los Estados Unidos de
Norteamérica, como Canadá, Inglaterra, Francia y otros más son democracias y que tienen la virtud ética de la liberalidad. En
realidad se trata de gobiernos oligárquicos, fundados sobre el principio de la búsqueda de riqueza y en la avaricia. Pues en
ellos se busca especialmente el beneficio de las clases económicamente poderosas en cada uno de esos países, las cuales se
constituyen de muy pocos, en perjuicio de la mayoría de la población. Una democracia, literalmente es el gobierno del
pueblo. Y el pueblo se compone en su mayoría casi siempre de pobres (Cf. Arist. Pol. IV 4, 1291b 30ss.). De ahí se sigue, pues,
que donde se gobierna en perjuicio de los pobres para beneficio de los pocos ricos no hay una democracia sino un gobierno
oligárquico. De hecho las clases oligárquicas que dominan en los gobiernos de esos países son depredadoras, coercitivas y
extorsivas en relación con los países menos poderosos. (Cf. Arist. Pol. IV 5, 1292ª 39ss.). Otro ejemplo de engaño propio de
las oligarquías, es esconder bajo el manto de una enorme generosidad y filantropía sus pretensiones de codicia, como es el
caso de Bill Gates, quien como individuo pone al servicio de la Organización Mundial de la Salud aportaciones económicas
más cuantiosas que un país entero, con el derecho velado de reclamar ganancias mediante la creación y venta de vacunas a
la población mundial y de ganar el reconocimiento público de salvador de la humanidad. O como el caso del judío de origen,
George Soros, quien pretende hacer creer que tiene una fundación sin fines de lucro y que realiza labor filantrópica con
migrantes, cuando él mismo no parece consagrar su existencia a otro fin que al de acumular dinero.
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Y puesto que el sistema de la llamada globalización que los rige se funda en la búsqueda
ilimitada de riqueza de los primeros, resulta muy sospechoso que la propagación de un
coronavirus haya dado lugar a que el intercambio comercial entre todos los países del mundo
prácticamente se detuviera. Pues la paralización del comercio mundial y de las transacciones
entre todos los países supone pérdidas económicas para todos. Tanto más sospechosa resulta
la decisión de la OMS, cuanto que no se ha demostrado que el mencionado coronavirus sea tan
letal y tan peligroso para la vida humana como para aislar (como han dispuesto desde la
Organización Mundial de la Salud) y como para mantener confinados en sus casas a
prácticamente toda la población de todo el planeta, es decir, a más de siete mil millones de
seres humanos. ¿Qué se pretende cuando toman medidas de tal índole y de tanta magnitud al
punto que paralizan aquello que ha sido el motor de las relaciones de lucro entre los países
durante al menos 75 años? ¿Por primera vez en quinientos años los gobiernos oligárquicos, en
especial los de los Estados Unidos, estarán preocupados por salvaguardar a la humanidad de
una enfermedad que no es letal aun a costa de enormes pérdidas económicas? (Algunos de los
especialistas más sensatos advierten que no es necesario aislar a los seres humanos sanos y
que en realidad el coronavirus no es letal para quien tiene un buen sistema inmunológico) 17. Se
reconoce, por otra parte, que los grupos más vulnerables al contagio y a enfermar del Covid-19
son los ancianos, los diabéticos, los obesos, los enfermos de VIH y en general los de sistema
inmunológico deficiente. Pero al dar a entender que, por lo mismo –por ser vulnerables y tener
un sistema inmunológico débil–, son los que se encuentran en mayor riesgo de muerte, dicen
sin duda una obviedad. Pues con o sin coronavirus estos son los más expuestos a la muerte en
cualquier momento, dado que se encuentran inermes ante cualquier clase de virus. Por lo
demás, parece que resulta muy difícil determinar a los sistemas de salud de todos los países si
las muertes que se han registrado entre ancianos, diabéticos, obesos o enfermos de VIH han
tenido como causa realmente la enfermedad por Covid-19, o si ha sido por algún otro virus, o
por la enfermedad misma que padecía el paciente. Y que no es letal puede verse por el hecho
de que no todos los que se infectan enferman ni mueren. Según cifras que han proporcionado,
de mil seres humanos que dan positivo al covid-19 muere uno (es decir, en 0.01% la
enfermedad es mortal). Por tanto, la llamada pandemia del Covid-19 presenta muchas dudas
que quedan por resolver tan pronto contemos con mayor información fidedigna y

17

Sin embargo, como afirma el Dr. Shiva
https://www.youtube.com/watch?v=pckCJTfdmGQ

hay
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una

falsa

ciencia

del

sistema

inmunológico:

comprobable18.
Pero es preciso recordar también lo que decíamos al principio: no conviene perder de
vista el contexto geopolítico, económico y comercial en el que se da el brote del coronavirus, y
tampoco pasar por alto fenómenos sintomáticos de cada vez mayor intensidad como es el de
las olas de migrantes de países del Sur hacia los del Norte, es decir, del llamado Tercer Mundo
hacia el llamado Primer Mundo. Por un lado, la rivalidad comercial entre los EEUU y China
(recrudecida con el gobierno de Trump) se resume en el sabio proverbio de la antigüedad
griega: el alfarero tiene mala voluntad al alfarero (Hesíodo, Trabajos y días 25). El Estado
norteamericano tiene inquina al Estado comunista de China, pues se siente amenazado en
perder

cada vez más mercados –como los latinoamericanos– en los que antes tenía

exclusividad19. Por su parte, las olas multitudinarias de inmigrantes centroamericanos hacia los
Estados Unidos aparecen como una amenaza a la estabilidad económica del régimen
oligárquico del imperio norteamericano. En este contexto internacional, como hemos dicho, se
da el brote del llamado Covid-19.
Así pues, por el momento y de manera preliminar, solo podemos apuntar algunas
hipótesis a comprobar en un futuro mediato:


El virus llamado Covid-19 es de creación artificial, sea por China, sea por los Estados
Unidos de Norteamérica, sea por ambos, con o sin la cooperación de otros (como
Francia o Inglaterra).



La propagación del Covid-19 desde Wuhan (China) hacia el interior del continente
asiático, hacia Europa y América y al resto del mundo –no fue ni accidental ni por
azar, sino intencional con el fin de causar daños económicos a una potencia
comercial, plausiblemente a China.



La oligarquía estadounidense que forma parte del Partido Demócrata (abiertamente

18

Según declaraciones del coronel ruso Vladimir Kvachkov se trata de una falsa pandemia. De manera razonable sugiere que
este fenómeno ha de analizarse no como un fenómeno de salud pública, sino desde la perspectiva de los poderes globales,
religiosos, políticos, financieros, económicos y nacionales. Ha de considerarse como una estrategia global, como ejercicios
militares de comando por parte de los poderes ocultos que controlan a la humanidad.

19

Tal como afirma el sociólogo chileno, político y analista, exfuncionario de la ONU en Oriente y Oriente Medio por 25 años,
Francisco Coloane, : “La confrontación con China ya está declarada. Es una evidencia, una realidad. EU está en guerra con
China. Hay que decirlo con mucha claridad, y en todos sus tonos. Hay una guerra que empieza en forma híbrida, con una
guerra biológica, y ya está demostrado. Es una guerra además vs. el presente orden mundial. Es decir EU está en plan de
desmantelar la capacidad de los Estados en general de cómo está funcionando hoy en día, respecto a la economía global y
respecto al orden político mundial-global Entonces los EEUU están empecinados en una desestabilización generalizada a
nivel global y eso es muy peligroso. Es una política global que no se le había conocido a EU en ningún periodo desde el fin de
la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la atrocidad de haber invadido Irak con fraude informativo y colocando casi 300 mil
tropas en esa zona del medio oriente”. Véase en Noticiero 16/04/2020 RT Min. 12-13.
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opositores al conservador republicano Donald Trump, pero no enemigos de un
mismo sistema oligárquico, Barack Obama20, los Clinton) y hombres dueños de
enormes fortunas (Bill Gates y George Soros, entre otros) aparecen como los
responsables más sobresalientes de la propagación del Coronavirus.
Si todo ello obedece a pretensiones de un mayor control de los habitantes del globo
terráqueo (como algunos dicen), si se debe a la intención de imponer una vacuna a todos los
seres humanos por el interés mercantil de la industria farmacéutica y de los grandes consorcios
beneficiarios de la producción de vacunas

(como afirman otros), de generar mayor

endeudamiento de los países pobres, o de detener el ascenso del imperio Chino en la carrera
comercial y tecnológico-digital, cualquiera que sea el caso, puesto que el motor del orden
mundial y geopolítico es la búsqueda de ganancia medible en dinero, parece plausible por todo
lo expuesto que lo que se busca es un mecanismo que permita mantener el predominio de las
oligarquías financieras y mercantiles estadounidenses en el mundo y evitar la caída de sus
ganancias económicas frente al gigante asiático.
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COVID-19, REVOLUÇÃO DIGITAL E CAPITALISMO GLOBAL: A PANDEMIA EM
PERSPECTIVA DECOLONIAL
João Paulo Allain Teixeira1
“Só num mundo de cegos as coisas serão como verdadeiramente o são.” (J.Saramago)

INTRODUÇÃO
A compreensão dos desdobramentos da aceleração da digitalização do cotidiano em
decorrência da COVID-19 exige um esforço analítico em variadas dimensões. A utilização das
ferramentas oferecidas pelas teorias decoloniais ajudam a desvendar os desafios e
contradições inerentes à digitalização da vida e suas consequências para o futuro próximo. Os
impactos mais imediatos da pandemia estão refletidos nas transformações do modelo de
produção de bens e serviços decorrentes da exigência de isolamento social. A expansão do
teletrabalho, o reforço à marginalização de parcelas significativas da população, e a
precarização das relações laborais caminham juntos e servem aos propósitos de afirmação do
modelo econômico hegemonicamente estabelecido desde o berço da Modernidade. As
principais metamorfoses do projeto civilizatório moderno/colonial deixaram pelo caminho um
rastro de desigualdade e exclusão. Para chegar a essa conclusão adotamos como referência o
entrelaçamento entre capitalismo, patriarcalismo e racismo, práticas estruturantes do modelo
civilizatório ocidental. As condições de isolamento social em sociedades desiguais trazem
múltiplos desafios. Do ponto de vista das relações de gênero, registram-se taxas crescentes de
violência doméstica. Da mesma forma, o cumprimento do isolamento social é quase impossível
no contexto de grupos historicamente vulnerabilizados como as populações em condições
inadequadas de moradia nas favelas e nos presídios.
A estratégia adotada pela discussão aqui proposta busca desvelar os efeitos da
pandemia no que se refere ao estímulo a uma vida progressivamente conectada e sua
contribuição para a manutenção de um modelo de produção persistentemente colonial, de um
1
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lado, reforçando o afastamento e a exclusão dos que estão à margem do sistema de produção e
consumo e de outro lado, capturando os incluídos digitalmente a partir do controle de seus
dados. Caminhando no fio da navalha, a pandemia oferece uma janela de oportunidades para
repensarmos os limites do capitalismo neoliberal e das formas de geração e distribuição de
riquezas em um mundo global desigual.
1. AS PANDEMIAS E OS SEUS IMPACTOS SOCIAIS
A existência de microorganismos convivendo com seres humanos é um dado da
realidade amplamente registrado pela História2. Como lembra Ujvari, os microorganismos
foram as primeiras formas de vida conhecidas no planeta. Na data presente já é conhecida uma
imensa variedade de organismos microscópicos que são ultra-resistentes, podendo sobreviver a
ambientes extremos como meios ácidos, alcalinos ou mesmo radioativos (UJVARI, 2003: 10 ss).
Contudo, a expansão das pandemias3 sempre teve como principal responsável o próprio ser
humano, ao criar as condições para a disseminação dos microorganismos e o alastramento de
doenças por eles provocados. As mais aterrorizantes pandemias registradas pela História
revelam que os mais temidos vírus e bactérias se desenvolveram a partir da expansão das
trocas comerciais. Historicamente é no processo de desenvolvimento das rotas de expansão
humana que os patógenos vão se abrigando no organismo humano e encontrando as condições
ideais para a sua disseminação. Assim aconteceu com as epidemias mais referidas como a peste
bubônica e a gripe espanhola.
A peste bubônica foi uma epidemia cujos efeitos resultou na morte de quase um terço
da população europeia. Introduzida por ratos embarcados nos porões dos navios, foi
disseminada ao longo de vários surtos. Ujvari (2003:282) anota que as três pandemias da peste
podem ser lidas em paralelo com a evolução e desenvolvimento do transporte e do comércio:
“Na pandemia do Império Romano, com o Ocidente já esfacelado pelas invasões bárbaras, o
transporte marítimo levou a epidemia apenas ao litoral do Mediterrâneo, e a doença não
progrediu para o interior pela falta de vias ativas de transporte terrestre. Já no século XIV, com

2

“As bactérias viram nascer, entre 545 e 251 milhões de anos atrás, todas as formas de vida aquáticas, e estas progrediram
para os peixes e os primeiros répteis que, saindo da água, constituíram os seres terrestres. Assim, foram testemunhas dos
acontecimentos de 250 milhões de anos em que se extinguiram cerca de 90% das formas de vida aquáticas, em uma das
maiores devastações ocorridas na Terra” (UJVARI, 2003: 12).

3

A distinção entre surto, endemia, epidemia e pandemia obedece a critérios relativos ao tempo e ao espaço da sua
disseminação. Assim, surto é o aparecimento repentino de determinada doença; endemia é a doença que existe
constantemente em determinado lugar; epidemia é a doença que surge rapidamente num lugar e acomete simultaneamente
um grande número de pessoas e ataca um número maior ou menor de indivíduos, e pandemia é a epidemia que se dissemina
a partir de uma área restrita e atinge outros territórios, nações e continentes. (UJVARI, 2003: 275- 279)
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estradas européias em pleno uso pelo comércio medieval, a epidemia alastrou-se, por via
marítima e terrestre, por todo o continente em apenas dois anos. O século XX começava
dispondo de navios a vapor que transportavam a peste com maior velocidade e de uma rede
comercial que não mais se restringia ao Mediterrâneo, mas se estendia a colônias distantes dos
países industrializados europeus, o que ocasionou a disseminação da doença pelos continentes.
Em pouco tempo, nos anos de 1899 e 1900, a peste originada na China atingiu cidades nos
Estados Unidos, Europa, América do Sul, África e Austrália”.
A temida gripe espanhola foi disseminada a partir dos mesmos mecanismos decorrentes
da movimentação humana. A despeito da denominação sugerir origem diversa, a gripe
espanhola, provocado pelo vírus influenza surgiu nos Estados Unidos. Ganhou dimensão de
pandemia em 1918, estando diretamente ligada à movimentação das tropas no contexto da
Primeira Guerra Mundial. No contexto da Guerra, a imprensa dos países combatentes estavam
sob permanente censura e os jornais evitavam noticiar os efeitos da gripe para não influenciar
negativamente as tropas. A denominação pela qual a gripe ficou conhecida deve-se ao fato de
ter sido noticiada principalmente por jornais da Espanha, país que não participou do conflito. A
gripe espanhola provocou a morte de mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo.
As lições tiradas das grandes pandemias resultaram em consensos nem sempre estáveis,
mas acabaram por legitimar o direcionamento de recursos para a ampliação das pesquisas na
área de saúde para a prevenção de epidemias futuras. Da mesma forma, disseminou-se a
percepção de que medidas de distanciamento social tais como o isolamento e as quarentenas
(SILVA, 2020) podem ser eficazes na mitigação das epidemias diante da inexistência de
respostas efetivas por parte da comunidade científica4.
2. O PROJETO DA MODERNIDADE E O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO
No corrente estágio evolutivo do capitalismo encontramos um processo de intensa
digitalização da vida. Tarefas cotidianas cada vez mais são realizadas através de computadores,
tablets e smartphones em um processo de intensa redefinição das formas de experiência no
tempo e no espaço. A quintessência do capitalismo global está assim atrelada a uma mudança
radical do cotidiano das pessoas. Na contemporaneidade a inclusão no sistema produtivo
depende em alguma medida do manejo das tecnologias digitais.
Mas este processo deita longas raízes no tempo. É que o advento da Modernidade
4

Está em curso uma grande movimentação da comunidade cientítica global, como poucas vezes registradas na História.
Contudo, até o fechamento do preente texto não havia vacinas disponíveis e nem certeza de tratamento plenamente eficaz
contra a COVID-19.
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apresentou um modelo de produção que persiste em evolução até a contemporaneidade. Com
a superação do feudalismo e o aparecimento do comércio nas cidades europeias, desenvolvese o modelo de acúmulo de bens e riquezas que caracteriza o capitalismo. Atrelado à
celebração de uma esfera privada e dos valores que conformam o individualismo moderno, o
capitalismo tem experimentado diferentes momentos no seu percurso de afirmação histórica.
Em um primeiro momento, a bem sucedida aliança entre a Monarquia e nascente burguesia
permitiu o surgimento do Estado Moderno, favorecendo o desenvolvimento do comércio. Se a
fragmentação feudal impunha um conjunto de dificuldades decorrentes da multiplicidade de
regras aplicáveis aos diversos feudos, o Estado Moderno proporcionou a unificação do direito e
do sistema de pesos e medidas, favorecendo os interesses imediatos da burguesia.
Contudo, a forma de exercício do poder, típica do modelo absolutista impunha barreiras
insuperáveis para o desenvolvimento do comércio. As dificuldades inerentes à gestão dos
negócios no horizonte das incertezas e voluntarismos próprios de um regime de poder que se
apresentava como incontrastável, indemandável e inquestionável representaram um poderoso
catalizador das revoluções liberais do Século XVIII. A Revolução Francesa é um marco no
processo de redefinição das relações nos planos político, econômico e social. A configuração do
poder agora articulado no contexto liberal impulsiona o desenvolvimento do capitalismo,
primeiro com a mecanização e depois com a industrialização da cadeia produtiva. O Estado
Social e as políticas de intervenção econômica resultam diretamente das demandas operárias
diante de um modelo político absenteísta. A dimensão do bem-estar e da providência,
proporcionadas pela expansão do Estado oferecendo parâmetros e balizas para o
desenvolvimento da atividade econômica viria a sofrer refluxo a partir da década de 80 do
Século XX, com a difusão das políticas neoliberais em grande medida sistematizadas por Ronald
Reagan e Margaret Thatcher. A financeirização do mercado surge em oposição ao modelo
keynesiano (elevada tributação e regulação do mercado), dominante a partir do fim da Segunda
Guerra Mundial. Na esteira da financeirização da economia, a globalização dos mercados
ganha renovado e transformador impulso com a implementação de cadeias produtivas em
escala mundial.
Apesar do termo “globalização” aparecer no imaginário contemporâneo como
referência ao modelo de relacionamento entre os países surgido a partir da queda do Muro de
Berlim (1989), aqui não utilizamos a expressão apenas nesse sentido. Partimos do pressuposto
de que a “globalização” começou a existir desde o surgimento dos incipientes processos de
troca entre diferentes e remotos grupos humanos, notadamente com o mercantilismo e a
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política de expansão dos mercados rumo à América. Este processo resultou na configuração de
um modelo de exploração econômica que persiste na contemporaneidade sob diferentes
roupagens e múltiplos planos existenciais5. A novidade trazida pelas instabilidades do fim da
Guerra Fria refere-se mais exatamente ao processo de globalização do capitalismo em sua
vertente financeira, intensificada a partir da emergência neoliberal e da implantação de
sistemas produtivos em cadeia global. O modelo produtivo em cadeia global pressupõe a
fragmentação do processo produtivo em diferentes etapas de agregação de valor distribuídas
por plantas industriais instaladas em uma pluralidade de países. O processo de fracionamento
da cadeia produtiva tem por objetivo o barateamento dos custos de produção, diante das
diferentes demandas por trabalho e sua regulação nos países que participam da cadeia
produtiva. A flexibilização das relações de trabalho aparece nesse contexto como fator
determinante para a ampliação do acúmulo de capital, impulsionando a virtualização do
mercado.
Uma das características do processo de financeirização é a digitalização da vida, fruto da
progressiva inserção dos recursos telemáticos e informáticos no cotidiano. Nesse contexto,
estaríamos diante de uma quarta revolução industrial, ou de uma reinvenção de processos
produtivos no contexto do capitalismo. Assim, a primeira revolução industrial é marcada pela
mecanização da produção com máquinas operando a vapor e a segunda revolução industrial
nasce com a eletrificação da produção. O surgimento do transistor na década de 70 do Século
XX e a informatização da produção marca a terceira revolução industrial. Finalmente, como
resultado de um processo de acumulação das experiências nos momentos anteriores chegamos
à quarta revolução industrial.
Com o advento da quarta revolução industrial chegamos a um estágio da civilização que
passa a articular a robótica, o big data e tecnologias disruptivas atreladas a uma variedade de
processos produtivos. Isto implica em um profundo impacto na vida das pessoas que passam a
depender cada vez mais da internet e das novas tecnologias para desempenhar uma ampla
diversidade de tarefas.
3. COVID-19 E GLOBALIZAÇÃO: UMA PANDEMIA ANUNCIADA?
Surgida na China no final de 2019, a COVID-19 provocada pelo Coronavirus tipo 2 (SARS5

Considera Dussel que o “mito da Modernidade” começa a ser desenhado em 1492. Para Dussel os eventos fundantes da
Modernidade, como expulsão dos mouros da Península Ibérica e a conquista da América disseminam o mito da razão
emancipatória ocidental. Este modelo de emancipação contudo, justifica e legitima o uso da violência contra os diferentes,
impondo uma forma única de concepção de mundo a todo o globo. (DUSSELl, 1994)
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CoV-2) expandiu-se rapidamente por todo o mundo. O Coronavirus assim como em outras
pandemias registradas pela História, teria sido causada a partir da infecção no Homem em
proximidade com animais. A forma específica como surgiu a infecção humana, supostamente a
partir de uma sopa de morcego ingerida em um mercado na cidade de Wuhan, trouxe à tona
um debate sobre os limites da convivência do ser humano com animais selvagens. A exploração
ambiental decorrente da expansão do modelo produtivo proporciona espaços cada vez mais
frequentes de convivência entre animais e humanos em risco de contaminação por patógenos 6.
É sintomático perceber que com as políticas de isolamento humano adotados em todo o
mundo, muitos animais passaram a ocupar espaços urbanos.
No Século XXI, o espaço dos grandes centros urbanos do planeta são divididos por
milhões de habitantes, alguns em condições de extrema pobreza e precarização da vida. Nos
séculos passados, com a percepção de que a disseminação de epidemias é favorecida por
grandes aglomerações urbanas, medidas sanitárias passaram a ser adotadas em larga escala.
Permanece contudo o desafio do controle da propagação dos patógenos diante de uma
dinâmica de mercado excludente e produtora de assimetrias socioeconômicas. Submetida a
ingerências políticas e econômicas, os resultados das pesquisas científicas são excluídas do
horizonte vivencial de parcelas significativas da população mundial. O crescente
desenvolvimento do comércio a demandar cada vez mais deslocamento e contato físico entre
os corpos acaba por tensionar as estratégias sanitárias voltadas à preservação da saúde pública,
colocando-as em conflito com a agenda de geração de riquezas e acúmulo de capital. Ao
promover e intensificar o trânsito de pessoas no espaço geográfico mundial, a globalização traz
como efeito a ampliação do risco sanitário. Por isso, o próprio desenvolvimento do capitalismo
e a intensificação das trocas potencializam as pandemias. A “globalização” não se restringe
assim ao plano meramente econômico, compreendendo também a expansão das possibilidades
de ampliação do espaço de eclosão de agentes infecciosos.
A pandemia tem se mostrado fator de estimulo e aceleração da vida on-line. Para a
economia não parar completamente, muitas atividades migraram para o ambiente virtual,
resultando em um enorme contingente de pessoas em todo o planeta em atividades de

6

“Nos últimos 50 anos, uma série de doenças infecciosas se espalhou rapidamente após saltar dos animais para os seres
humanos. A crise do HIV/Aids dos anos 80 teve origem nos primatas, a gripe aviária de 2004-07 veio de aves e os porcos nos
deram a gripe suína de 2009. Mais recentemente, foi descoberta a Sars, também causada por um vírus do tipo corona,
oriunda de morcegos, via civetas (um pequeno mamífero asiático), enquanto os mesmos morcegos também foram os
precursores do Ebola.Os seres humanos sempre contraíram doenças de animais. De fato, a maioria das novas doenças
infecciosas vem da vida selvagem”. (BENTHAM, 2020)
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teletrabalho. Aos que não dispõem de emprego formal, resta o abandono à própria sorte. A
pandemia provoca ainda o aumento da precarização das atividades laborais. Através dos
serviços de delivery, entrega em domicilio de produtos diversos, mediados pelos aplicativos
disponíveis nas plataformas digitais, muitas pessoas encontram na atividade em expansão, uma
alternativa para a obtenção de alguma renda em momento de desamparo social.
O processo de digitalização da vida apresenta assim mais um momento de metamorfose
e reinvenção do capitalismo. Em busca de sobrevivência, mesmo diante do cenário distópico de
uma pandemia, o capitalismo se reinventa a partir das mesmas estratégias de descarte dos
corpos indesejáveis e captura da força produtiva dos escolhidos pelo sistema.
4. REVOLUÇÃO DIGITAL E DECOLONIALIDADE
Nas últimas décadas China e Estados Unidos protagonizam uma intensa disputa
econômica pela liderança do capitalismo global. A efetiva incorporação da China nas cadeias
globais de produção bem como a sua capacidade de produção de bens com baixíssimo custo,
catapultou a economia oriental ao posto de segundo PIB global ameaçando a hegemonia dos
americanos. Para entender a verdadeira dimensão social da Pandemia importa olhar para os
efeitos políticos e econômicos da disputa envolvendo os dois países.
Na base do confronto oriente versus ocidente o que está em jogo é um novo modelo de
colonialismo, resultante da transformação dos múltiplos aspectos da vida cotidiana em valor
econômico. Assim, se o colonialismo historicamente consistiu em anexar territórios e explorar
as suas riquezas naturais a partir da subalternização dos corpos que neles trabalhavam, o
“colonialismo de dados” ao qual se referem Couldry e Mejias consiste em algo mais simples,
porém muito mais profundo. A captura e controle da própria vida humana mediante a
apropriação de dados a ela relativa e convertendo-os em lucro (COULDRY e MEJIAS: 2019, xi).
O colonialismo resulta de um processo historicamente estabelecido operado pela
dominação econômica e social de potências coloniais como Inglaterra, França, Espanha e
Portugal. Apesar da descolonização ocorrida ao longo do Século XX, as estruturas coloniais
permaneceram. Os neocolonialismos decorrem assim de um conjunto de práticas que
reafirmam a continuidade de um processo histórico ainda inacabado. A apropriação e manejo
de dados com finalidade econômica é a forma contemporânea que o colonialismo assume. Ao
apontar os custos de uma vida hiperconectada, Couldry e Mejias denuncia os efeitos
econômicos da disponibilização de dados através das redes de computadores. A tendência para
a digitalização de todos os aspectos da vida facilita a apropriação e controle dos dados pessoais
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para finalidades econômicas. O ser humano, cada vez mais conectado e cada vez mais rodeado
por câmeras, sensores, etc, disponibilizam voluntariamente informações cuja utilização é
controlada por um universo restrito de empresas (COULDRY e MEJIAS, 2019).
A pandemia da COVID-19 atualizou as projeções para um futuro incerto. O que antes
aparecia como tendência ou antecipação de um futuro distante, hoje aparece como realidade
efetivamente estabelecida. Não por acaso em reação à cultura digital surgiram nos últimos
anos movimentos de resistência à expansão tecnológica defendendo o resgate de formas de
vida analógicas. Encontramos muitas dessas ideias em David Sax (2017) em sua referência à
“vingança dos analógicos”, destacando o retorno da cultura da música em discos de vinil e dos
jogos de tabuleiro como forma de partilha de momentos lúdicos entre amigos e familiares. No
mesmo sentido, Roberto Casati (2015) em “elogio do papel” verdadeiro manifesto contra o
colonialismo digital.
Nesse contexto importa considerar que as assimetrias sociais, decorrentes de uma
estrutura societária racista e desigual fazem com que de um lado, nem todos tenham acesso
igualitário às oportunidades no meio digital. Assim, a atividade produtiva que pode ser
efetivamente conduzida à distância não é acessível a todas as profissões. A falta de plena
igualdade decorre da estruturação interseccional7 de raça, classe e gênero que estão na base
do modelo social moderno/colonial. O capitalismo neoliberal ao manter e reproduzir as
desigualdades nos três níveis que estrutram a sociedade está em relação de entrelaçamento e
simbiose com o patriarcado e o racismo. Por isso, é significativo o potencial de produção de
efeitos destrutivos da COVID-19 em populações marginalizadas. Para estas, além da maior
probabilidade do contágio, os efeitos da dimensão política e econômica da epidemia tende a
ser muito mais devastador8.
Se o cenário da pandemia de um lado aprofunda a exclusão social historicamente
estabelecida, por outro lado submete os “incluídos” a um processo de colonialização digital. O
olhar da crítica decolonial descortina os caminhos para a transformação do risco em
7

O conceito de interseccionalidade é proposto por Kimberlé Crenshaw, da Faculdade de Direito da Universidade de Columbia,
Estados Unidos.

8

Até o momento do fechamento do presente texto, percebemos no Brasil uma disputa envolvendo os que defendem a
manutenção do isolamento como medida de mitigação da pandemia e os que defendem a reabertura do comércio e amplo
retorno da atividade econômica. De acordo com as pesquisas realizadas sobre o perfil sócio-econômico da pandemia no
Brasil verifica-se que há uma nítida diferença entre a curva de contágio de ricos e pobres: “Pesquisadores brasileiros sugerem
que, na verdade, são duas curvas: a dos mais ricos, já algo mais controlada, e a dos mais pobres, em franca ascensão. Isso faz com que
as medidas de isolamento tenham menos apoio na elite e que haja uma pressão maior para se afrouxar as restrições, colocando os
mais pobres em risco.” Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2020/05/desigualdade-de-contaminacao-poepressao-em-reabertura-e-coloca-pobres-em-risco-diz-estudo-ck9sh7cgs00x601qlpmuv0upx.html Acesso em 05/05/2020
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oportunidade. Assim, é preciso um esforço de percepção dos impactos da COVID-19 na
coletividade e a necessidade do equilíbrio das relações sociais. Descolonizar os efeitos da
pandemia significa denunciar a sua exploração com fins subalternizantes e operar no sentido da
adoção de uma cultura amplamente inclusiva a partir de uma perspectiva que considere as
assimetrias entre classe, raça e gênero.
Importa nesse contexto estabelecer uma reflexão sobre os cenários que se descortinam
para o capitalismo futuro. Parece evidente que a ideia de prevenção e minimização do risco
sanitário sobrepuja consideravelmente concepções individualistas, próprias do neoliberalismo
contemporâneo que, dentre outras pautas destaca a supremacia da auto-regulação dos
mercados. No contexto da pandemia, importa repensar o papel do Estado, das políticas de
renda mínima e dos sistemas públicos de saúde, como forma de realização das promessas não
cumpridas pela Modernidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como em toda crise, múltiplas narrativas encontram-se em disputa. Diante da ausência
de certezas para o futuro próximo, especulamos, a partir da análise do perfil histórico-evolutivo
da civilização ocidental, sobre as possibilidades para o futuro próximo. Estamos diante de um
momento reflexivo que trouxe de súbito, múltiplas transformações nas formas de vida de cada
um, levando para muito longe todas as certezas antes cultivadas com esmero pelo tempo. A
janela de oportunidades que aqui se abre permite que vislumbremos dentre os diferentes
cenários, aqueles que se apresentam como desejáveis, enquanto resultante de um processo de
efetiva aprendizagem com a História.
O modelo assumido pelo capitalismo em sua configuração neoliberal trouxe um
conjunto de dilemas de difícil solução. Está cada vez mais claro que a vulnerabilidade de uma
única pessoa, esteja ela em um mercado em Wuhan, em Manhattan ou em uma favela no
Brasil, representa risco sanitário para a população do mundo inteiro. Olhar para o futuro com
renovada esperança depende de uma postura cujo cultivo é permanente. Nesse contexto, o
reforço aos valores comunitários e o desenvolvimento de mecanismos de efetiva empatia e
solidariedade global surgem como tendência inescapável para os próximos anos.
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DESAFIOS IMPOSTOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS ÀS
CATEGORIAS JURÍDICO-POLÍTICAS TRADICIONAIS: UMA “CONSTITUIÇÃO
PLANETÁRIA” É POSSÍVEL?1
José Luis Bolzan de Morais2
Maiquel Ângelo Dezordi Wermuth3
(...)una certa dose di immunizzazione è necessaria. Nessun corpo individuale o collettivo
potrebbe sopravvivere senza un sistema immunitario. Non esistono comunità storiche prive di
forme di immunizzazione, la prima delle quali è il diritto, senza il quale i conflitti diverrebbero
insostenibili. Ma l’equilibrio tra comunità e immunità è molto delicato. Oltre una certa soglia
d’intensificazione l’immunità, che serve a proteggere la vita collettiva, può pervenire a negarla.
È quanto accade, sul piano biologico, con le malattie autoimmuni, quando la protezione
immunitaria si rivolge contro lo stesso corpo che dovrebbe difendere, portandolo alla
distruzione. (Roberto Esposito. La prima immunizzazione è il diritto.
Entrevista. L’Osservatore Romano, 04/05/2020.
https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/la-prima-immunizzazione-e-il-diritto.html)

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Já integra o “senso comum” a expressão segundo a qual a pandemia da Covid-19
representa um verdadeiro “divisor de águas” na história da humanidade. Cogita-se o
surgimento de novas formas de relacionamento intersubjetivo, novas dinâmicas econômicas,
novas formas de trabalho, etc (DE MASI, 2020). Por outro lado, alterações legislativas têm sido
produzidas com bastante intensidade em todo o mundo, o que indica um fenômeno de

1

Versão inicial deste trabalho foi publicada na Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM. V. 15, n. 1/2020 e43057.
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transformação/adaptação do direito e das instituições à nova realidade posta pela crise
sanitária. Do mesmo modo, categorias tradicionais como “soberania”, “fronteiras”, “Estadonação”, parecem perder força diante de uma doença que avança sem reconhecê-las, exigindo
esforços coletivos para o seu enfrentamento que parecem exigir uma refundação da ideia de
solidariedade no cenário internacional.
Com efeito, a pandemia da Covid-19 aponta para “custosas consequências econômicas e
sociais a longo prazo e por todo o planeta.” A suposta “ordem econômica internacional” vem
sendo colocada “de cabeça para baixo por um microscópico vírus protagonista de outra face da
globalização”, evidenciando que não há controle tecnológico, tampouco econômico: daí a
grande lição “de humildade que a pandemia desencadeada nos inflige” (PÉREZ TAPIAS, 2020).
A partir deste cenário de ruptura, o mundo se depara com diferentes interpretações da
pandemia – que vão desde perspectivas fatalistas, passando por teorias da conspiração, e
desaguando, não raramente, em discursos de descrédito e de pânico. Todos esses discursos são
potenciados em uma sociedade conectada em rede e, contemporaneamente, profundamente
afetada pelo fenômeno da proliferação de fake news como instrumento de desinformação.
Diante deste contexto, este artigo propõe-se a fazer uma revisão de alguns dos
principais posicionamentos teóricos produzidos até o momento acerca das medidas restritivas
de liberdade e do estado de emergência reconhecido em decorrência da pandemia do novo
coronavírus, buscando estabelecer um diálogo entre o pensamento de diversos autores que,
mesmo a partir de marcos teóricos e ferramentas conceituais diferentes, propõem-se a suscitar
reflexões sobre a situação posta pela Covid-19 no cenário internacional, dada a magnitude das
consequências até então mapeadas e do tensionamento de categorias jurídico-políticas
tradicionais evidenciada.
O texto encontra-se dividido em três seções: na primeira, busca-se estabelecer um
diálogo entre as perspectivas teóricas de Giorgio Agamben e Slavoj Žižek – as quais versam
sobre a questão do estabelecimento de um verdadeiro estado de exceção na esteira das
medidas determinadas pelos governos – notadamente o italiano – para a contenção da
pandemia (Agamben) e a retomada/revisitação do conceito de “comunismo” como condição de
possibilidade para o enfrentamento à doença (Žižek); na segunda seção apresenta-se a
perspectiva de Luigi Ferrajoli acerca da necessidade de construção de uma “Constituição
planetária” para o enfrentamento das diferentes crises da contemporaneidade, as quais exigem
respostas coordenadas que abandonem as perspectivas da soberania; esta perspectiva é
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colocada em diálogo, na terceira seção, com a teoria de Delmas-Marty (2016), posta em seu
“Aux Quatre Vents du Monde: petit guide de navigation sur l’océan de la mondialisation”,
pensada enquanto condição de possibilidade para dar concretude ao anseio do jurista italiano.
Desde logo, há que se deixar anotado que tais reflexões se põem ainda no “calor” da
crise, tendo presente que as possibilidades que se abrem são variadas e contraditórias, como já
anotado antes, bem como sujeitas à sua revisão permanente, enquanto construção teórica que,
antes de tudo, pretende apontar para uma saída de há muito posta em discussão e que, ainda e
até mesmo nestes dias, tem se mostrado, seguidamente, fragilizada pela própria atuação de
Estados e grupos sociais, que, muitas vezes, sugerem a sua inviabilidade – como até mesmo a
atuação da União Europeia parece indicar.
1. DO ESTADO DE EXCEÇÃO PERMANENTE AO NOVO “COMUNISMO”: UM DIÁLOGO
FILOSÓFICO ENTRE AGAMBEN E ŽIŽEK
Para além das dúvidas e dilemas enfrentados pelas ciências médicas – para cuja
compreensão remete-se o leitor à abordagem de Ventura, Aith e Rached (2020) –, a pandemia
da Covid-19 e seu enfrentamento tem produzido muitos questionamentos em termos
filosófico-jurídico-econômicos, os quais apontam para posturas muitas vezes alarmistas,
irresponsáveis ou oportunistas, bem como convocam para a proteção e revisão de postulados
jurídicos afetados. Uma interpretação da situação envolvendo a epidemia no contexto italiano
que gerou bastante repercussão foi a adotada por Giorgio Agamben, em artigo publicado por Il
Manifesto em 26 de fevereiro de 2020, no qual refere que a “invenção” de uma epidemia
oferece um “pretexto ideal” para ampliar a utilização de medidas de exceção para além de todo
limite, diante do esgotamento do discurso acerca dos riscos do “terrorismo” (AGAMBEN,
2020a) – discurso este utilizado, como mote, pelo filósofo, para a construção de sua “teoria” do
estado de exceção no âmbito do projeto filosófico homo sacer (AGAMBEN, 2004) – tudo,
portanto, muito compatível com a construção teórica que vem adotando desde a reapropriação
da concepção de estado de exceção em sua obra.
Referido texto, escrito antes do reconhecimento da pandemia pela OMS (fato que
ocorreu em 11 de março de 2020), levava em consideração, segundo afirma Agamben (2020a)
no próprio texto jornalístico, a declaração oficial do Conselho Nacional de Pesquisas italiano
que não reconhecia a existência de uma epidemia causada pelo novo coronavírus na Itália,
salientando que a infecção, diante dos dados epidemiológicos até então levantados, era
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responsável por ocasionar sintomas leves/moderados, semelhantes a uma gripe, e que em
poucos casos poderia produzir o desenvolvimento de uma pneumonia com decurso benigno
para a maioria absoluta dos infectados.
Diante dessa afirmação, Agamben (2020a) questionava os motivos pelos quais a mídia e
as autoridades públicas italianas estavam disseminando um discurso de pânico, responsável
pelo estabelecimento de um “verdadeiro e próprio estado de exceção, com sérias limitações
das movimentações e suspensão do funcionamento normal das condições de vida e de
trabalho.” Para explicar esse comportamento considerado, por ele, “desproporcional”,
Agamben (2020a) recorreu a dois fatores: a) a crescente tendência de utilização do estado de
exceção como técnica de governo; b) a difusão de um “estado de medo” a justificar medidas
restritivas de direitos em prol de uma maior segurança cidadã.
Sob esta perspectiva, o filósofo interpretou, naquela oportunidade, o Decreto-lei nº 6,
de 23 de fevereiro de 2020, acerca das “Medidas urgentes para a contenção e gerenciamento
da emergência epidemiológica do COVID-19”4 aprovado pelo governo italiano em razão do
contexto de aumento das contaminações pelo novo coronavírus como manifestação de uma
verdadeira estratégia de militarização, alicerçada em fórmulas vagas e indeterminadas que
permitiriam que medidas excepcionais fossem rapidamente estendidas a todas as regiões do
país, o que, na sua leitura, afigurava uma verdadeira desproporção diante de uma doença cujos
sintomas eram de uma “simples gripe” (AGAMBEN, 2020a).
Naquela oportunidade, Agamben (2020a) também destacou o fato de que forjar um
“estado de medo” é uma prática recorrentemente utilizada pelos governos para, por meio da
criação de situações de pânico coletivo, legitimar limitações de liberdade. Nesse sentido, uma
“epidemia” ofereceria o “pretexto ideal” para essas limitações, configurando “um perverso
círculo vicioso”, no qual “a limitação da liberdade imposta pelos governos é aceita em nome de
um desejo de segurança que foi induzido pelos próprios governos que agora intervêm para
satisfazê-lo.” Esse modelo se tornou crescente no pós-11 de setembro de 2001, quando o medo
do terror induziu algo como que uma permissão à restrição de liberdades em nome de um
aparente sentimento de segurança, inclusive com a afetação da privacidade dos cidadãos, a
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Texto
integral
disponível
em:
<https://www.silpcgil.it/articolo/8180-testo_coordinato_del_decretolegge_23_febbraio_2020%2C_n._6__recante%3A_«misure_urgenti_in_materia_di_contenimento_e_gestione_dell%27emerge
nza_epidemiologica_da_covid-19.».>. Acesso em: 18 mar. 2020. Veja-se que o referido regramento foi editado em final de
fevereiro, quando a situação já estava instalada na Itália, sendo ainda desconsiderada a adoção de medidas mais drásticas,
como a de lock out, que viriam a ser implementadas em momento posterior, o que gerou críticas de autoridades sanitárias,
assim como põe em cena a dificuldade de as democracias liberais conseguirem adequar o discurso da liberdade com aquele da
segurança, no caso segurança sanitária, em especial quanto às determinações de restrição de circulação.

282

redução das garantias, a construção do “não-cidadão” – transformado em “inimigo”. Esta
situação levou à construção de um novo sujeito, aquele constituído a partir de uma
subjetividade baseada na segurança, nomeado por Hardt e Negri (2005) securitizado, que,
nestes dias, poderia ser substituído pelo sanitarizado – alguém que, na mesma linha daquele,
se vê conformado pela medicalização do cotidiano, fazendo-o assujeitar-se por meio de regras
de “segurança” sanitária.
Em um artigo intitulado “Contagio”, publicado no dia em que a OMS reconheceu a
pandemia em relação ao novo coronavírus, Agamben (2020b) salientou que uma das
consequências mais desumanas da disseminação do pânico na Itália por conta da nova doença
reside na ideia de contágio, que está na base das medidas excepcionais de emergência
adotadas pelo governo. Para ele, ainda mais triste que as limitações de liberdades por meio do
Decreto-lei acima referido, é a degeneração das relações humanas que essas medidas podem
produzir: “L’altro uomo, chiunque egli sia, anche una persona cara, non dev’essere né
avvicinato né toccato e occorre anzi mettere fra noi [...]. Il nostro prossimo è stato abolito.”
Diante do que chama de “inconsistência ética” das autoridades públicas, o filósofo reflete sobre
a possibilidade de que as medidas de emergência visem, ao fim e ao cabo, que paremos de nos
encontrar, que não mais falemos por razões políticas ou culturais, e que apenas troquemos
mensagens digitais, que, enfim, as máquinas substituam todo o contato – contagio – entre os
seres humanos.
Em resposta às críticas contra si direcionadas por conta da publicação dos dois textos
acima analisados 5 , Agamben (2020c) fez alguns esclarecimentos (Chiarimenti) em artigo
publicado em 17 de março de 2020. Nele, o filósofo referiu que a onda de pânico que paralisava
a Itália evidenciava que a sociedade contemporânea não acredita em nada mais além da vida
nua, salientando que os italianos se dispunham a sacrificar praticamente tudo – condições
normais de vida, relações sociais e de trabalho, afetos e até mesmo crenças religiosas e
políticas – em face do perigo de adoecer. Ocorre que, na sua perspectiva, a vida nua e o medo
de perdê-la não une, mas separa os homens, cegando-os, transformando os “outros” em algo a
ser evitado/afastado.
Em face deste contexto o filósofo questionava as transformações nas relações humanas
em um cenário como o da sociedade italiana em face da pandemia, e refletia sobre o que é, em
5

A resposta agambeniana, parece, é voltada às críticas elaboradas por Paolo Flores d’Arcais no artigo intitulado “Filosofia e
virus: le farneticazioni di Giorgio Agamben”, disponível em: <http://temi.repubblica.it/micromega-online/filosofia-e-virus-lefarneticazioni-di-giorgio-agamben/?fbclid=IwAR1zk7V9K4NJQ_ZaDZ5ajGcuCCjZBANu2Tfc9KQhYT5YuWKt8S4HLtTdA-g>.
Acesso em: 18 mar. 2020.
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essência, uma sociedade que não possui outro valor para além da sobrevivência. Para Agamben
(2020c), o contexto de medidas de emergência no combate ao novo coronavírus na Itália é
prova de que os seres humanos se habituaram a viver em condições de crise perene, e não
percebem que suas vidas foram reduzidas a uma condição exclusivamente biológica, alijada das
dimensões sociais, políticas, humanas e emocionais. Este estado de medo e insegurança perene
é potenciado, segundo ele, no caso do coronavírus, pelo fato de que o perigo – o inimigo – está
dentro de nós mesmos. Trata-se, portanto, de um contexto de guerra contra um inimigo que –
invisível – se esconde dentro de outros homens e que poderá deixar – assim como as guerras já
vivenciadas pela humanidade – rastros nocivos que afetarão nosso futuro.
Em texto publicado no dia 27 de março de 2020 (Riflessioni sulla peste) Agamben
(2020d) mencionou o colapso de todas as crenças comuns como consequência da pandemia –
exceto no que se refere à existência biológica (vida nua) que deve ser salva a qualquer custo.
Alertou, no entanto, para o fato de que apenas uma tirania pode ser fundada no medo de
perder a vida: “solo il mostruoso Leviatano con la sua spada sguainata.” Em razão disso, o
filósofo italiano salientou que, uma vez encerrada a situação de emergência decorrente da
Covid-19, não mais será possível voltar a viver como antes. Em sua publicação seguinte
(Distanziamento sociale), em 6 de abril, Agamben (2020e) mencionou justamente que a
emergência sanitária decorrente da pandemia pode ser considerada como uma espécie de
“laboratório” no âmbito do qual estão sendo gestadas as novas estruturas políticas e sociais
que aguardam a humanidade.
Ratificando suas teses sobre a “normalização da exceção”, Agamben (2020f) argumenta,
em texto publicado no dia 14 de abril (Una domanda), que há muito a população já está
acostumada ao uso imprudente dos decretos de emergência por meio dos quais o Executivo
realmente substitui o Legislativo, abolindo o princípio da separação de poderes que define a
democracia. Ocorre que, diante da pandemia, todo limite foi excedido, de modo que passamos
a ter a impressão de as palavras do Primeiro Ministro, por exemplo, têm, as palavras do Führer,
valor imediatamente legal. Ademais, não resta claro como, uma vez esgotado o limite de
validade temporal dos decretos de urgência, as limitações da liberdade, como anunciadas,
serão mantidas. E alerta: “una norma, che affermi che si deve rinunciare al bene per salvare il
bene, è altrettanto falsa e contraddittoria di quella che, per proteggere la libertà, impone di
rinunciare alla libertà.”
E, mais recentemente, Agamben (2020g) volta à carga, agora chamando a atenção para
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a tomada de lugar pela medicina6, como um fenômeno cultual no momento da krisis, no qual a
medicina/o médico decide sobre a morte do doente/paciente. Aqui, Agamben traça elementos
identificadores, tais como: 1) la medicina, come il capitalismo, non ha bisogno di una dogmatica
speciale, ma si limita a prendere in prestito dalla biologia i suoi concetti fondamentali; 2) questa
pratica cultuale era finora, come ogni liturgia, episodica e limitata nel tempo, il fenomeno
inaspettato a cui stiamo assistendo è che essa è diventata permanente e onnipervasiva; 3) La
pratica cultuale non è più libera e volontaria, esposta solo a sanzioni di ordine spirituale, ma
deve essere resa normativamente obbligatoria; 4) La religione medica ha raccolto senza riserve
dal cristianesimo l’istanza escatologica che quello aveva lasciato cadere; e 5) Come il
capitalismo e a differenza del cristianesimo, la religione medica non offre prospettive di
salvezza e di redenzione.
Por outro lado, as análises de Slavoj Žižek (2020) acerca das críticas liberais e da
esquerda àquilo que denomina de “sonho erótico” do totalitarismo – representado pelo
bloqueio total da Itália – questionam a suposta criação deliberada de um clima de pânico e
alarma social por parte das instituições governamentais e do mercado, uma vez que essa
difusão do medo coloca em xeque a própria capacidade dessas instituições em efetivamente
contornarem o contexto de crise. Diante disso, o filósofo esloveno questiona se seria,
realmente, do interesse do capital, bem como do poder estatal, o desencadeamento de uma
crise econômica global com a finalidade – redentora – de revigorar seu reinado.
O fato, segundo Žižek (2020), é que essa interpretação dos fatos não possui o condão de
fazer desaparecer a realidade da ameaça posta em cena no contexto global pelo novo
coronavírus. E pondera que “a ameaça de infecção viral também deu um tremendo impulso a
novas formas de solidariedade local e global, além de deixar clara a necessidade de controle
sobre o próprio poder.” Nesse sentido, ele destaca que medidas destinadas ao controle de uma
epidemia não podem se reduzir de modo automático ao paradigma foucaultiano de vigilância e
controle.
O que Žižek (2020) aponta como preocupante é que essas medidas sejam aplicadas de
modo a não funcionar para efetivamente conter a proliferação da doença, ao passo que
autoridades públicas manipularão e ocultarão fatos/dados. O contexto que se coloca, para o
esloveno, está distante da perspectiva da extrema direita – à la Trump, que perspectiva o
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Isso parece ainda mais forte, quando se constróem protocolos que definem “critérios” para decidir quem serã o “escolhido”
para acessar um respirador, dada a insuficiência de oferta, diante do acréscimo de demanda por conta da crise sanitãria,
afetando, até mesmo aqueles que são afetados por enfermidades outras que não a Covid-19.
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cenário pela via da conspiração – e da esquerda – que reitera discursos de xenofobia e controle
social. Tampouco é possível enfrentar o contexto da pandemia por meio de discursos de
pânico/fatalistas. O que se evidencia, ao fim e ao cabo, é um paradoxo: “não apertar as mãos e
ficar isolado quando necessário é a forma atual de solidariedade”, a qual pode implicar,
inclusive, “um novo impulso à vida do comunismo”.
Para justificar o referido “novo impulso comunista”, Žižek (2020) recorre ao apelo do
Diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, datada de 5 de março de 2020, no
sentido de que o combate exitoso à propagação do vírus passa pelo compromisso político, uma
vez que uma pandemia somente pode ser enfrentada a partir de uma abordagem coletiva,
coordenada e abrangente, a qual precisa necessariamente envolver todo o mecanismo do
governo7. Para Žižek, a abordagem abrangente proposta pela OMS “deve ir muito além da
maquinaria de governos isolados”, a fim de que possa “abranger a mobilização local de pessoas
fora do controle estatal, bem como coordenação e colaboração internacionais fortes e
eficientes”. Com efeito, “se milhares forem hospitalizados por problemas respiratórios, será
necessário um número muito maior de máquinas respiratórias e, para obtê-las, o estado deve
intervir diretamente da mesma maneira que intervém em condições de guerra quando milhares
de armas são necessárias”. Em um contexto tal, o Estado “deve contar com a cooperação de
outros estados. Como em uma campanha militar, as informações devem ser compartilhadas e
os planos totalmente coordenados.”
É isso que Žižek (2020) propõe como conteúdo semântico do que denomina
“comunismo necessário”, ao constatar que a pandemia do coronavírus “não sinaliza apenas o
limite da globalização do mercado, mas também o limite ainda mais fatal do populismo
nacionalista, que insiste na soberania do Estado.” E arremata: “a presente crise demonstra
claramente como a solidariedade e a cooperação globais são do interesse da sobrevivência de
cada um de nós, que é a única coisa racionalmente egoísta a se fazer.”
Nesse sentido, “a globalização da salubridade” referida por Pérez Tapias (2020) dialoga
com a ideia de “comunismo” proposta por Žižek, na medida em que “toca em cheio as exigíveis
condições da vida digna para todos”, o que “implica o combate firme contra as desigualdades,
dado que estas impedem de fato que, em diferentes escalas nacional e internacional, os
objetivos de saúde pública possam ser alcançados.” Com isso, ressurgem no debate ético e
político “a noção de bem comum, correlacionada com o que é exigível por razões de justiça.”
7

Reportagem sobre o apelo do Diretor-geral da OMS mencionado por Žižek pode ser consultada em:
<https://news.un.org/pt/story/2020/03/1706321>. Acesso em: 18 mar. 2020.
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Descortina-se, assim, “uma via de redescoberta da fraternidade [...] que é de qualquer
forma necessária para que a biopolítica seja verdadeiramente democrática”; trata-se, em
outras palavras de fazer com que “a democracia se conjugue como biopolítica, em que a vida
seja bem comum que todos cuidamos, também, obviamente, por amor à vida de cada um.”
(PÉREZ TAPIAS, 2020). É exatamente neste ponto que se estabelece uma relação com a
perspectiva de Luigi Ferrajoli sobre o tema, conforme análise que será empreendida em
sequência.
2. A “CONSTITUIÇÃO PLANETÁRIA” DE LUIGI FERRAJOLI: CONDIÇÃO DE POSSIBILIDADE
PARA O “COMUM”8?
Em texto publicado na Revista Time, Yuval Noah Harari (2020) salienta que, em face do
contexto desencadeado pela pandemia do Covid-19, as crises globais contemporâneas – dentre
as quais está a pandemia do Covid-19 – podem ser atribuídas à falta de confiança entre os seres
humanos. E, para que uma epidemia seja efetivamente arrostada, é fundamental que a
cidadania confie nos especialistas, nos cientistas, nas autoridades públicas. Além disso, os
países precisam de confiança recíproca. Portanto, para o israelense, a atual crise é marcada
pelo fato de ser absolutamente desprovida da figura de líderes globais com capacidade de
inspirar, organizar e também financiar uma resposta global minimamente coordenada. Como
resultado, o sistema internacional passa a ser marcado pela xenofobia e pela desconfiança,
além do isolacionismo. Ocorre que sem solidariedade global não será possível conter a
pandemia. Portanto, a luta crucial em face da pandemia do novo coronavírus ocorre intra
humanidade.
Esta perspectiva permite o estabelecimento de uma relação com o pensamento de Luigi
Ferrajoli (2020), para quem a pandemia do novo coronavírus confirma a necessidade e a
urgência de consolidação de um “constitucionalismo planetário”, nos termos do que foi
proposto e promovido no âmbito da denominada escola “Constituinte Terra”. Essa ideia parte
do pressuposto de que crises globais – a exemplo das questões ambientais e, recentemente, a
pandemia do Covid-19 – exigem respostas globais que tenham a mesma dimensão e eficácia.
Como salienta La Valle (2020), são necessários homens e mulheres, independentemente de
onde habitem, mas que, juntos, ajam “como um novo sujeito político operante no mundo, que
8

Neste momento não faremos o cotejo do tema com a discussão posta sobre o comum, exemplificativamente, por Hardt e
Negri, bem como por Laval e Dardot. Para tanto ver: HARDT, Michael. NEGRI, Antonio. Comune. Oltre il privato e il pubblico.
e
Milano: Rizzoli. 2010. DARDOT, Pierre. LAVAL, Christian. Commun. Essai sur la révolution au XXI siècle. Paris: La Découverte.
2014.
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tomem partido pela Terra e se organizem e atuem para que a Terra seja salva e a história
continue.”
Nesse sentido é que, recentemente, na cidade de Messina, na Itália, foi fundada uma
escola responsável por elaborar e propagar essa urgência, promovendo, concomitantemente,
um instrumento idôneo para efetivá-la. Este instrumento, denominado “Constituição da Terra”,
deriva do constitucionalismo universal embrionário representado pelo sistema onusiano. No
entanto, esse sistema é desprovido de institutos de garantia, suportes públicos e leis de
implementação, razão pela qual “uma Constituição – não um governo, nem um Leviatã mundial
– pode ser o programa inédito, mas decisivo, desse gesto de tomar partido pela Terra” (LA
VALLE, 2020).
A proposta “Constituição da Terra”, na ótica de Ferrajoli (2020) deve prever “garantias e
instituições à altura dos desafios globais e da proteção da vida de todos.” Com isso, se
evitariam medidas esparsas como aquelas que têm sido adotadas pelos diferentes países
Europeus em face da pandemia, que perpassam por diferentes graus de rigor, permitindo um
verdadeiro contraste entre as medidas já tomadas em diferentes países.
Ao tratar sobre o papel da OMS, Ferrajoli (2020) salienta que a Organização, mesmo
diante do seu relevante papel no cenário internacional, ainda não possui meios sequer de
viabilizar que países pobres tenham acesso àqueles 460 medicamentos que ela mesma – a OMS
– estabeleceu, há 40 anos, que deveriam ser acessíveis a todos, e cuja ausência é responsável
por mais de 8 milhões de mortes todos os anos. Assim, na medida em que a pandemia de
Covid-19 afeta a todos, ricos e pobres indistintamente, abre-se uma oportunidade para que a
OMS efetivamente seja uma instituição de garantia global da saúde, “dotada dos poderes e dos
meios econômicos necessários para enfrentar a crise com medidas racionais e adequadas”, as
quais não podem ser “condicionadas por interesses políticos ou econômicos contingentes, mas
voltadas a garantir a vida de todos os seres humanos simplesmente por serem quem são.”
A partir desse cenário, Ferrajoli (2015) mostra-se coerente com o projeto que tem
traçado para o futuro do constitucionalismo, uma vez superado o paradigma legislativo. Para
ele, a alternativa às crises globais radica no desenvolvimento de um constitucionalismo
supranacional com idoneidade para o enfrentamento e a solução de problemas globais. Nesse
sentido, como já existe uma constituição embrionária de caráter global – representada pela
ONU - bastaria estabelecer as normas para conferir efetividade às suas garantias. Em suma, o
projeto garantista de Ferrajoli requer a criação de instituições de garantias de direitos de
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caráter planetário.
As condições para o salto civilizacional que a realização de um constitucionalismo global
e uma esfera pública planetária requerem – na ótica de Ferrajoli (2020) – já existem, não
apenas no campo institucional – e aqui o autor menciona, como exemplos, os arts. 1689 e 22210
do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia – mas também no campo social e
cultural. Dentre os vários efeitos da pandemia, Ferrajoli (2020) destaca: a) o surgimento de
“uma reavaliação da esfera pública no senso comum”; b) “uma reafirmação do primado do
Estado em relação às Regiões em termos de saúde”; c) “o desenvolvimento – depois de anos de
ódio, de racismo e de sectarismos – de um senso extraordinário e inesperado de solidariedade
entre as pessoas e entre os povos.” Esse sentimento de solidariedade, para o jurista italiano, se
manifesta nas ajudas provenientes da China, no entoar de canções comuns, nas manifestações
de afeto e gratidão nas sacadas em relação aos profissionais da saúde, entre outros, o que
poderia, acrescentamos nós, fazer ressignificar o projeto de Estado Social, em uma versão pósliberal.
Em suma, ela se manifesta “na percepção de que somos um único povo da Terra,
reunido pela condição comum em que todos vivemos.” Em razão disso, Ferrajoli (2020) aposta
que, a partir da tragédia suscitada pela pandemia do novo coronavírus, seja possível florescer
“uma consciência geral voltada ao nosso destino comum, que, por isso, requer um sistema
comum de garantia dos nossos direitos e da nossa convivência pacífica e solidária”. Na esteira
do pensamento de Ferrajoli, De Masi (2020) destaca que, a partir da situação de emergência
sanitária posta pelo novo coronavírus, “talvez tenhamos aprendido que o caso agora é de vida
ou morte e que ninguém pode enfrentar sozinho um vírus tão ardiloso e potente”, razão pela
qual “são necessários recursos, inteligências, competências, ações e instituições coletivas.
Coordenação e coesão geral.” Isso implica o estabelecimento de uma “cabine de comando”,

9

Referido artigo dispõe, no seu apartado 1, que “na definição e execução de todas as políticas e ações da União será
assegurado um elevado nível de proteção da saúde”, sendo que o apartado 2 preconiza que “a União incentivará a
cooperação entre os Estados-Membros” nos domínios relacionados à proteção da saúde, “apoiando, se necessário, a sua
ação” e incentivando “a cooperação entre os Estados-Membros a fim de aumentar a complementaridade dos seus serviços
de saúde nas regiões fronteiriças.” Já o apartado 5 estabelece que “o Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de
acordo com o processo legislativo ordinário, e após consulta ao Comité Económico e Social e ao Comité das Regiões, também
podem adotar medidas de incentivo destinadas a proteger e melhorar a saúde humana, e nomeadamente a lutar contra os
grandes flagelos transfronteiriços, medidas relativas à vigilância das ameaças graves para a saúde com dimensão
transfronteiriça [...].” Texto integral disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c7011e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF>. Acesso em: 19 mar. 2020.
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Ao instituir “cláusulas de solidariedade”, o art. 222, em seu apartado 1, dispõe que “a União e os seus Estados-Membros
atuarão em conjunto, num espírito de solidariedade, se um Estado-Membro for alvo de um ataque terrorista ou vítima de
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ou
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origem
humana.”
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disponível
em:
<https://eurlex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e8d52e1-2c70-11e6-b497-01aa75ed71a1.0019.01/DOC_3&format=PDF>.
Acesso
em: 19 mar. 2020.
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formada por “um governo competente que tenha autoridade, uma equipe formada por um
vértice político de grande inteligência e apoiada pelos máximos representantes das ciências
médicas, da economia, da sociologia, da psicologia social e da comunicação.”
Há tempos, reconheça-se, Ferrajoli (2011) vem chamando a atenção para uma “nova
dimensão do constitucionalismo e do garantismo”. Como alerta, trata-se de “um
constitucionalismo e um garantismo a longo prazo, além de global, para além da lógica
individualista dos direitos e da miopia e do estreito localismo da política das democracias
nacionais.” Identificando as circunstâncias contemporâneos do fenômeno complexo das
relações entre poder e política, Ferrajoli já propunha a necessidade de se pensar em um
constitucionalismo de direito privado que se colocasse supra-ordenadamente aos poderes
econômicos, bem como ao poder político, como uma esfera pública heterônoma disciplinadora
dos poderes selvagens do mercado e de proteção das gerações presentes e futuras.
Por outro lado, Ferrajoli já indicava como necessário o desenvolvimento de um
constitucionalismo de direito internacional, uma vez que a afetação dos direitos e bens
fundamentais assumiram um caráter planetário. Ao abordar o tema da soberania no mundo
moderno, Ferrajoli (2010) já destacava a hipótese de um “totus orbis – de la humanidad como
punto de referencia unificador en lugar de los viejos Estados”, a qual, hoje, é passível de
realização por meio da elaboração “de um constitucionalismo mundial capaz de atribuir a las
diferentes cartas de derechos fundamentales, de las que dispone ya la comunidad
internacional, aquellas garantías jurídicas cuya ausencia genera inefectividad.” O jurista
italiano, aqui, alerta para o fato de que não está pensando, em absoluto, em um improvável e
não desejável governo mundial, mas sim em algo muito mais simples: “uma efectiva limitación
de la soberanía de los Estados mediante el establecimiento de garantías jurisdiccionales contra
las violaciones de la paz en el exterior y de los derechos humanos en el interior” (FERRAJOLI,
2010, p. 153).
Evidente que a emergência destas novas esferas do constitucionalismo exigiriam o
reconhecimento de novas autoridades de garantia (FERRAJOLI, 2011).
Em seu Manifesto per l’uguaglianza, Ferrajoli (2018, p. 108-109) retoma a discussão em
seu capítulo 3, chamando a atenção para um “processo costituente di um nuovo ordine
Internazionale” que enfrenta um ceticismo difuso, como alerta, em especial pela ausência de
um demos planetário, ao que contrapõe duas teses. A primeira de caráter teórico pois que “le
Costituzioni sono patti di convivenza tanto più necessari quanto maggiori sono le differenze
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personali e collettive che sono chiamate a tutelare e le disuglaglianze economiche e social che
hanno il compito di rimuovere o di ridurre”. A segunda, de caráter meta-teórico “è legata al
carattere formale del paradigma garantista e costituzionale”.
Assim, um constitucionalismo
oltre lo stato deve infatti distinguere la sua difficoltà e improbabilità, dovute ai potenti
interessi che ad essa si oppongono e alla colpevole inerzia e incapacita dei governi, da sua
presunta impossibilità, onde evitare di deresponsabilizzare la politica e di legittimare l’esistente
com il fallace argomento determinístico che ciò che accade non può non accadere. (FERRAJOLI,
2018, p. 260).
Essa proposta, ainda carente de solidificação teórica, parece não prescindir da ideia de
compatibilização de liberdade e segurança, tema com o qual se ocupa o tópico que segue.
3. A NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR LIBERDADE E SEGURANÇA
Tomando em consideração a questão aqui posta, neste contexto de emergência
sanitária, interessa pôr em pauta, na seção final deste estudo em tudo preliminar, aquilo que
Mireille Delmas-Marty (2016) propõe-se a responder, particularmente em termos de direito
internacional: como retomar o fôlego da sociedade, desencantada com a vida e vinculada ao
medo?
Trata-se de questão que assume especial relevância em um momento que parece ser
expressão máxima da conjugação de “desencanto” e “medo”. Na discussão suscitada pelos
diversos teóricos cujas recentes abordagens do tema da pandemia desfilaram ao longo deste
artigo, a tensão liberdade versus segurança desponta como grande ponto de tensão
relacionado ao tema do novo coronavírus, a exigir respostas que, ao que tudo indica, não
poderão ser dadas a partir das categorias jurídico-políticas tradicionais.
Em ensaio instigante, Delmas-Marty procura meios de retomar esse importante motor
para uma sociedade melhor, em tempos de desastres humanitários decorrentes das migrações,
do terrorismo global, dos desastres ambientais, das crises financeiras e globais – e a Covid-19,
parece conjugar todos (!) – que nos mostra, enquanto indivíduos, ser mais conveniente “ligar o
motor automático” e seguir adiante, deixando a reação aos líderes e governantes. Tudo isso
representa uma situação denominada por Ost (1999, p. 340) de “tempo de paragem”, quer
dizer, um momento no qual “aquilo que domina é a perspectiva de manter direitos adquiridos”.
Quando isso ocorre, segue o sobredito autor, “é porque mudamos de sociedade” e “já não se
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luta para que o futuro seja melhor”, mas “apenas para que não seja pior”.
A metáfora dos “quatro ventos do mundo”, utilizada por Delmas-Marty (2016) no título
de seu ensaio, serve para indagar sobre o fenômeno da globalização e seus efeitos
diferenciados em cada um dos “ventos” do mundo. A partir de uma perspectiva dinâmica da
globalização, e na busca por processos que visam a humanizá-la, a jurista francesa propõe: 1)
resistir à desumanização; 2) responsabilizar os atores e; 3) antecipar os riscos.
Parte, para tanto, da constatação de que muita coisa aconteceu desde o final da guerra
fria: atentados terroristas, crises financeiras, deterioração do meio ambiente, crises
migratórias, bem como integração regional, comunidades supranacionais e instituições que
visam a melhor gerir a interdependência social e econômica advindas da globalização - e, agora,
incluiríamos a crise global da Covid-19 e a
emergência sanitária que lhe acompanha.
Não

se

pode

deixar

surpreender,

portanto, com a desestabilização e, por vezes,
com a ineficiência das políticas da governança
global que foram idealizadas. Os ventos
contrários fazem parte da globalização e são
desafios para retomar o fôlego. Como uma “rosa
dos ventos”11, Delmas-Marty (2016) associa a
sua proposta a quatro “ventos dominantes”, que
são a liberdade, a segurança, a competição e a
cooperação. Ela observa, em relação a estes
“ventos”, tensões do tipo: a) liberdade contra segurança; b) competição contra cooperação; c)
inovação contra preservação e; d) exclusão contra integração. Essas tensões colocam, então, a
seguinte questão: como reencontrar o equilíbrio, retomando o fôlego?
O fôlego, bem como o equilíbrio para que os ventos fluam em direção à compatibilidade
é um desafio – talvez muito bem personificado pela pandemia do novo coronavírus. Isso
porque os ventos contrários atuam em nível estatal e em nível das organizações e instituições
internacionais. Um exemplo é o do terrorismo sem fronteiras que ganhou, junto à temática
ambiental, enorme reconhecimento, por sua intensidade de ocorrência e amplitude –
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<https://recit38.wordpress.com/2017/12/31/manifeste-pour-une-mondialite-apaisee/>. Acesso em: 22 mar. 2020.
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em:

particularmente a partir dos eventos de 11 de setembro – o que pode e deverá ser repetido
agora a partir da Covid-19.
A respeito do terrorismo sem fronteiras a autora questiona a “substituição” do “estado
de direito” pelo “estado do medo”, mostrando a impotência dos governos em evitar os
atentados terroristas, que são verdadeiros crimes globais, cujos responsáveis deveriam ter sido
submetidos a uma jurisdição global, em uma corte penal internacional. Porém, com a resposta
dos Estados Unidos aos atentados ao World Trade Center, evidenciou-se uma política de
exceção, unilateral, com a edição do Patriotic Act – utilizado por Agamben (2004) como
exemplo para ilustrar suas teses sobre o “transbordamento” do estado de exceção na
contemporaneidade – e a guerra ao terror que até hoje deixa muitas vítimas, questionando sua
eficácia. No Direito Internacional, o Conselho de Segurança das Nações Unidas faz menção ao
terrorismo como um ato de agressão, o que de certa maneira coloca em status de legítima
defesa as políticas usadas pelos Estados Unidos na guerra ao terror (DELMAS-MARTY, 2016).
A indagação de Delmas-Marty (2016) é de com quem poderia ser feito um acordo de paz
em relação ao terrorismo? Qual a “voz” do terrorismo? O Estado Islâmico? Outro
questionamento da autora – que a aproxima da perspectiva de Ferrajoli no que pertine à crítica
ao sistema onusiano abordada no tópico precedente – diz respeito a quem faria este acordo
valer e o garantiria, dado que uma governança global com este objetivo ainda não existe.
A metáfora da “rosa dos ventos”, então, serve para orientar e tentar entender a
dinâmica da direção dos ventos no processo da globalização, em busca de uma maior
estabilidade na difícil tarefa da governança mundial. Nesse sentido, o argumento da autora é
de que o terrorismo global é o “choque” entre os ventos da segurança e da liberdade enquanto
que na política climática são os ventos da cooperação e competição que estão em “choque”.
Em relação ao tema do novo coronavírus, poderíamos pensar, a partir da metáfora da
jurista francesa, em um verdadeiro “torvelinho” entre esses quatro ventos, cujo caráter
devastador ainda é cedo para mensurar, mesmo que sinais apontem para um cenário
catastrófico em vários níveis, mesmo que, pelo menos momentaneamente, a tensão entre
liberdade e segurança estejam dominando o debate, como transparece a partir das
interpretações agambenianas acerca da crise sanitária e das políticas postas em ação.
A partir da proposta de Delmas-Marty (2016), o espírito da segurança deveria ser
substituído pelo da garantia, do direito. Ela parte, para isso, da ideia de que o medo é
necessário para a sobrevivência humana, e medidas vigilantes se fazem necessárias. Ocorre
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que, ao extremo, sociedades derivadas apenas ou maximizadamente do medo e da insegurança
se tornam exemplos de busca por segurança que nunca resulta em paz – tal como ilustra a
charge escolhida para apresentar esta discussão.
Por seu turno, o espírito da inovação se situa na rosa dos ventos entre a competição e a
liberdade. Inovar é cortar as amarras que distanciam do progresso. Por este ponto, é libertarse. Nesse sentido, a autora questiona sobre a autorização destas inovações, que vão desde
exploração do gás de xisto e de produção de organismos geneticamente modificados até, num
futuro não muito distante, clonagem humana e robôs humanos. Esta autorização é questionada
do mesmo modo quanto aos limites da liberdade e da competição (DELMAS-MARTY, 2016).
O espírito da conservação está posicionado em direção oposta ao da inovação, sendo
percebido às vezes como inação ou regressão, e em se tratando da conservação da natureza é
algo menos dinâmico/interativo ao espírito da preservação da natureza. A inovação pode ser
usada como meio para atingir o progresso, bem a proteção do clima, quando é utilizada para
medir e prever estratégias de ação e adaptação/atenuação das consequências do aumento da
temperatura do planeta, causados pela espécie humana (DELMAS-MARTY, 2016).
O espírito da integração, situado na rosa dos ventos entre a cooperação e a liberdade,
retorna ao espírito de fraternidade, privilegiando as forças de atração e não de repulsão. A ação
individual em prol de valores comuns da humanidade que, colocados em prática na política, faz
parte deste espírito de integração (seja nas políticas de migrações ou de justiça social),
promove uma inserção social justa. A questão cultural também merece nota, uma vez que
muitas culturas são reprimidas em nome de uma só que represente a identidade nacional; a
integração busca maior diversidade e, portanto, é plural. A união europeia e o cidadão europeu
podem ser um exemplo desta mistura cultural. Não é exemplo, porém, em se tratando da
resposta que a União Europeia tem oferecido às migrações, violando um princípio de
hospitalidade universal. Com efeito, a exclusão é o oposto da integração, e está posicionada
entre a segurança e a competição.
A respeito do “sopro dos ventos”, a hipótese de Delmas-Marty (2016) é de que a
globalização não deve ser suavizada com o triunfo de um só vento dominante: a segurança sem
liberdade pode desencadear regimes totalitários; a liberdade sem segurança pode criar o caos;
a competição sem cooperação pode conduzir a conflitos; e a cooperação sem competição é um
fôlego frequentemente ineficaz. A inovação sem conservação pode levar a rupturas
indesejadas, mas a conservação sem a inovação pode paralisar; exclusão sem integração gera
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conflito, mas a integração sem exclusão dificilmente logra êxito.
A governança global, guiada pela administração dos ventos, contribui para o reequilíbrio
das tensões provocadas pela globalização. Assim, em conexão com outra obra de Delmas-Marty
(2004), é possível pensar em quatro princípios que, dentro da proposta do presente artigo,
podem ser pensados como condição de possibilidade para dar concretude à proposta de
Ferrajoli de uma “Constituição planetária”. Isso porque esses quatro princípios contribuem, na
teoria de Delmas-Marty, para promover o esperado “equilíbrio entre os ventos”. São eles: 1) a
segurança e a liberdade sendo guiadas pelo princípio de igual dignidade a todos os seres
humanos; 2) a competição e cooperação sobre o princípio da solidariedade planetária; 3) a
inovação e a conservação sobre o princípio da precaução-antecipação e; 4) a exclusão e
integração sobre o princípio do pluralismo ordenado.
A começar pelo princípio da dignidade humana, pode-se encontrar uma condição de
possibilidade para que estados de emergência não destruam ou coloquem em risco a liberdade
dos cidadãos em nome da segurança12. O princípio da solidariedade planetária é violado como
reflexo da incoerência da globalização em não saber lidar com as mudanças dos ventos,
deixando de reconhecer, por exemplo, a existência de bens comuns13 – como aqueles que a
proposta de Ferrajoli acerca de uma “Constituição planetária” toma como ponto de partida. O
princípio da precaução/antecipação propõe-se enquanto um equilíbrio entre a inovação e a
conservação e pode ser associado ao desenvolvimento sustentável quando diz respeito às
gerações futuras, dilatando o efeito das ações que tomamos como espécie humana do presente
em relação às gerações futuras. Por fim, o princípio do pluralismo ordenado se posiciona para
melhor guiar o espírito de exclusão e de integração, seja em escala nacional, regional ou global
por uma perspectiva pluralista e universal que admita diversidades mas que permaneçam em
compatibilidade aos objetivos comuns. Em se tratando das diversidades culturais, o princípio do
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Sobre o assunto, reportagem publicada no sítio espanhol “Público” alerta, em reportagem de 21 de março de 2020, para a
utilização do estado de emergência como ferramenta policial para aplicação desmedida de multas na Espanha: até a sextafeira, dia 20 de março, 315pessoas haviam sido detidas; somente na Comunidade de Madri já se contabilizavam mais de
7.500 multas aplicadas. A reportagem está disponível em: <https://www.publico.es/politica/crisis-coronavirus-ley-mordazaherramienta-policial-aplicar-miles-multas alarma.html?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=web>.
Acesso em: 22 mar. 2020.
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De acordo com Monbiot (2017), “um bem comum é um recurso sobre o qual uma comunidade tem direitos iguais e
compartilhados. A princípio, esta noção poderia incluir a terra, água, minerais, conhecimento, pesquisa científica e software.
Mas, no momento, a maior parte destes recursos tem sido cercada: confiscados tanto pelo Estado quanto pelos interesses
privados e tratados como qualquer outra forma de capital. Através deste cercamento, nós temos sido privados da nossa
riqueza comum.” Nesse sentido, “A restauração dos bens comuns tem um grande potencial não apenas de distribuir a
riqueza, mas também de mudar a sociedade. [...] um bem comum não é apenas um recurso (terra, árvores ou software) mas
também é a comunidade de pessoas que o gerencia e protege. Aqueles que participam da gestão e usufruto dos bens
comuns desenvolvem conexões muito mais profundas entre si e com os seus recursos do que nós, enquanto consumidores
passivos de produtos corporativos.”
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pluralismo ordenado busca a aproximação cultural (DELMAS-MARTY, 2004).
Do exposto, torna-se possível asseverar que novas categorias jurídicas como as ideias de
“gerações futuras” e “bens públicos mundiais” – a ideia do “comum” –auxiliam nesta tentativa
de aprimoramento do direito internacional – quiçá rumo à “Constituição da Terra” almejada
por Ferrajoli.
Paralelamente a isso, o reconhecimento da interdependência de todos os atores
mundiais em prol de objetivos comuns – tal como o Diretor-Geral da OMS nos convoca a pensar
alternativas à pandemia do novo coronavírus – é, indubitavelmente – e, parece, diante da
emergência sanitária atual, inexoravelmente – um destino comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando o autor que nos deu o mote
para estas primeiras reflexões sobre os efeitos da
pandemia

do

novo

coronavírus

categorias

jurídico-políticas

sobre

as

tradicionais,

no

ensaio O dia do juízo, Agamben (2007, p. 27)
reflete sobre a fotografia como “o lugar do Juízo
Universal”, uma vez que ela representa, a seu ver,
“o mundo assim como aparece no último dia, no
Dia da Cólera.”
A partir da fotografia intitulada Boulevard
Du Temple14, o autor justifica sua reflexão: tida
como a primeira fotografia a representar uma figura humana, trata-se de um daguerreótipo no
qual aparece a figura de um homem apenas, em um horário de pico no qual o boulevard em
questão deveria estar cheio de carroças e pessoas. Apenas ele aparece, em virtude do fato de
que ficou imóvel o tempo suficiente – enquanto engraxava os sapatos – para que o aparelho
utilizado por Daguerre conseguisse capturá-lo, pois era necessário um tempo de exposição
muito longo.
Essa fotografia sugere, para Agamben (2007, p. 28), a imagem perfeita do Juízo Final: “a
14

Disponível em: <https://oglobo.globo.com/sociedade/historia/conheca-primeira-fotografia-onde-aparece-um-ser-humano14468103>. Acesso em: 21 mar. 2020.
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multidão de humanos – aliás, a humanidade inteira – está presente, mas não se vê, pois o juízo
refere-se a uma só pessoa, a uma só vida: exatamente àquela, e não a outra.” O fato de o
homem que aparece na foto estar no momento de um gesto banal – engraxar os sapatos – faz o
autor afirmar que “no instante supremo, o homem, cada homem, fica entregue para sempre a
seu gesto mais ínfimo e cotidiano.”
Como disse recentemente o filósofo italiano (2020g):
Com’è avvenuto più volte nel corso della storia, i filosofi dovranno nuovamente entrare
in conflitto con la religione, che non è più il cristianesimo, ma la scienza o quella parte di essa
che ha assunto la forma di una religione. Non so se torneranno ad accendersi i roghi e dei libri
verranno messi all’indice, ma certo il pensiero di coloro che continuano a cercare la verità e
rifiutano la menzogna dominante sarà, come già sta accadendo sotto i nostri occhi, escluso e
accusato di diffondere notizie (notizie, non idee, poiché la notizia è più importante della realtà!)
false. Come in tutti i momenti di emergenza, vera o simulata, si vedranno nuovamente gli
ignoranti calunniare i filosofi e le canaglie cercare di trarre profitto dalle sciagure che esse
stesse hanno provocato. Tutto questo è già avvenuto e continuerà a avvenire, ma coloro che
testimoniano per la verità non cesseranno di farlo, perché nessuno può testimoniare per il
testimone.
A reflexão de Agamben parece-nos, ao final deste estudo, apropriada para evidenciar
aquilo que a pandemia do novo coronavírus expôs ao mundo: nossa solidão no meio da
multidão e, ao mesmo tempo, nossa profunda conexão com essa mesma multidão – o caráter
político de nossos corpos.
As diferentes respostas teóricas aqui abordadas são, todas elas, ainda perfunctórias, mas
possuem, em comum, a preocupação com o fato de que a atual situação de emergência
sanitária em nível planetário representa um momento de ruptura que exigirá respostas para
além das categorias tradicionais.
Como reforça Roberto Esposito (2020), de certo modo em confronto com Agamben:
“Non esistono comunità storiche prive di forme di immunizzazione”, e “la prima
immunizzazione ‘è il diritto, senza il quale i conflitti diverrebbero insostenibili’”.
Por isso mesmo, para o campo jurídico-político são postas interrogações que vão desde
a revisão crítica de todo um tempo de neoliberalismo predominante que marcou a disputa
entre os avanços de um modelo, ainda liberal, de Estado Social, explicitado no
constitucionalismo Pós-II Guerra Mundial, bem como nos processos de (re)democratização
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tanto europeia e latino-americana, esta a partir da década de 1980, e a tentativa da escola
hayekiana de refundação de um liberalismo clássico alicerçado em um capitalismo de cassino,
como nomeado por Avelãs Nunes, passando pela emergência de uma transformação profunda
nos espaços, atores e formas de atuação dos poderes, agora não mais centrados na figura
leviatânica do Estado Nação soberano.
Neste contexto, depois da crise ambiental e das novas experiências do terror já no
século XXI, a crise sanitária da Covid-19 parece estar a exigir que não mais deixemos escoar o
tempo para a construção de um novo projeto civilizatório, que leve em consideração esta
transição paradigmática que agora nos bate mais fortemente à porta, enquanto a maioria da
humanidade encontra-se fechada em suas casas – pelo menos aqueles cujas casas ainda
sobraram após a última grande crise da economia capitalista de cassino, em 2008.
Sem isso, uma nova ou a próxima pandemia talvez nos encontre ainda mais fragilizados
para o seu enfrentamento. Quem viver, verá!
REFERÊNCIAS DAS FONTES CITADAS
AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iraci Poletti. Rio de Janeiro:
Boitempo, 2004.
AGAMBEN, Giorgio. Profanações. Trad. Selvino J. Assmann. São Paulo: Boitempo, 2007.
AGAMBEN, Giorgio. O estado de exceção provocado por uma emergência imotivada.
Tradução de Luisa Rabolini. Instituto Humanitas UNISINOS, 26 fev. 2020a. Disponível em:
<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/596584-o-estado-de-excecao-provocado-por-umaemergencia-imotivada>. Acesso em: 18 mar. 2020.
AGAMBEN,

Giorgio.

Contagio.

Quodlibet,

11

mar.

2020b.

Disponível

em:

<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-contagio>. Acesso em: 18 mar. 2020.
AGAMBEN, Giorgio. Chiarimenti. Quodlibet, 17 mar. 2020c. Disponível em:
<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti>. Acesso em: 18 mar. 2020.
AGAMBEN, Giorgio. Riflessioni sulla peste. Quodlibet, 27 mar. 2020d. Disponível em:
<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-riflessioni-sulla-peste>. Acesso em: 28 mar. 2020.
AGAMBEN, Giorgio. Distanziamento sociale. Quodlibet, 6 abr. 2020e. Disponível em:
<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-distanziamento-sociale>. Acesso em: 28 abr. 2020.
AGAMBEN, Giorgio. Uma domanda. Quodlibet, 14 abr. 2020f. Disponível em:
298

<https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-una-domanda>. Acesso em: 28 abr. 2020.
AGAMBEN, Giorgio. La medicina come religione. Quodlibet, 02 mai. 2020g. Disponível
em https://www.quodlibet.it/giorgio-agamben-la-medicina-come-religione. Acesso em: 05 mai.
2020
AVELÃS NUNES, António José. O estado capitalista em tempos de globalização. 2012.
Conferência inaugural do Congresso Internacional sobre “Defesa do Estado e Garantia dos
Direitos do Cidadão em Tempos de Crise: os Desafios da Advocacia de Estado – Intercâmbio
Brasil/Itália”. Disponível em: <https://www.fd.uc.pt/~anunes/pdfs/conf_8.pdf >. Acesso em: 19
mar. 2020.
DARDOT, Pierre. LAVAL, Christian. Commun. Essai sur la révolution au XXIe siècle. Paris:
La Découverte. 2014.
DELMAS-MARTY, Mireille. Aux quatre vents du monde: petit guide de navigation sur
l’océan de la mondialisation. Paris: Éditions du Seuil, 2016.
DELMAS-MARTY, Mireille. Le Relatif et l'Universel: Les Forces Imaginantes du Droit, vol.
I, Seuil, Paris, 2004.
DE MASI, Domenico. Coronavírus anuncia revolução no modo de vida que conhecemos.
Folha

de

São

Paulo,

22

mar.

2020.

Disponível

em:

<https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/03/coronavirus-anuncia-revolucao-nomodo-de-vida-que-conhecemos.shtml>. Acesso em: 22 mar. 2020.
ESPOSITO, Roberto. La prima immunizzazione è il diritto. Entrevista. L’Osservatore
Romano,

04

mai

2020.

Disponível

em:

<https://www.vaticannews.va/it/osservatoreromano/news/2020-05/la-prima-immunizzazionee-il-diritto.html>. Acesso em: 05 maio 2020
FERRAJOLI, Luigi. Manifesto per l’uguaglianza. Roma: Laterza. 2018.
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Tradução de Perfecto
Andrés Ibáñez e Andrea Greppi. Madri: Trotta, 2010,
FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Porto Alegre:
Livraria do Advogado. 2011 (Coleção Estado e Constituição. BOLZAN DE MORAIS, Jose Luis
(Dir.). n. 11.).
FERRAJOLI, Luigi. A democracia através dos direitos: o constitucionalismo garantista
299

como modelo téorico e como projeto político. Tradução de Alexander Araújo de Souza e outros.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.
FERRAJOLI, Luigi. O vírus põe a globalização de joelhos. Tradução de Moisés Sbardelotto.
Instituto Humanitas UNISINOS, 18 mar. 2020. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/597204-o-virus-poe-a-globalizacao-de-joelhos-artigo-de-luigi-ferrajoli>. Acesso em: 19
mar. 2020.
HARARI, Yuval Noah. In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership.
Time,

15

mar.

2020.

Disponível

em:

<https://time.com/5803225/yuval-noah-harari-

coronavirus-humanity-leadership/>. Acesso em: 20 mar. 2020.
HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Multidão: guerra e democracia na Era do Império. Rio
de Janeiro: Record, 2005.
HARDT, Michael. NEGRI, Antonio. Comune. Oltre il privato e il pubblico. Milano: Rizzoli.
2010.
LA VALLE, Raniero. Por uma escola e uma constituição da Terra. Tradução de Moisés
Sbardelotto.

Instituto

Humanitas

UNISINOS,

18

dez.

2019.

Disponível

em:

<http://www.ihu.unisinos.br/595259>. Acesso em: 19 mar. 2020.
MONBIOT, George. Bens Comuns, antídoto ao Neoliberalismo. Tradução de Gabriel
Simões.

Instituto

Humanitas

UNISINOS,

13

jan.

2017.

Disponível

em:

<http://www.ihu.unisinos.br/186-noticias/noticias-2017/563941-bens-comuns-antidoto-aoneoliberalismo >. Acesso em: 21 mar. 2020.
OST, François. O tempo do Direito. Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
PÉREZ TAPIAS, José Antonio. Entre o risco e o medo, a biopolítica em alta. Instituto
Humanitas UNISINOS, 17 mar. 2020. Disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/78noticias/597147-entre-o-risco-e-o-medo-a-biopolitica-em-alta>. Acesso em: 19 mar. 2020.
VENTURA, Deisy de Freitas Lima; AITH, Fernando Mussa Abujamra; RACHED, Danielle
Hanna. A emergência do novo coronavírus e a “lei de quarentena” no Brasil. Revista Direito e
Práxis, Ahead of print, Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: <https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/revistaceaju/article/view/49180>. Acesso em: 21 mar. 2020.
ŽIŽEK, Slavoj. Monitorar e punir? Sim, por favor! Tradução de Leonardo Mendonça.
Tradutores
proletários,
16
mar.
2020.
Disponível
em:
<https://tradutoresproletarios.wordpress.com/2020/03/17/zizek-monitorar-e-punir-sim-porfavor/>. Acesso em: 18 mar. 2020.

300

ESTADOS EXCEPCIONAIS E RESTRIÇÕES DE DIREITOS

José Adércio Leite Sampaio1
Christiane Costa Assis2

INTRODUÇÃO
O Direito Constitucional da Crise antes restrito ao estudo dos estados excepcionais –
notadamente o Estado de Defesa e o Estado de Sítio – se converteu em um tema de estudo
cotidiano, especialmente após as releituras de Giorgio Agamben dos estudos de Carl Schmitt e
Walter Benjamin sobre o assunto. Entretanto, novas perspectivas vêm surgindo em face de
cenários dos imponderáveis riscos das sociedades hipercomplexas e globalizadas. Com a
pandemia da COVID-19, mecanismos característicos dos estados excepcionais se tornaram o
“novo normal” para a desesperada luta de preservação da vida humana, mas alavancaram os
debates sobre os limites das restrições de direitos, notadamente as liberdades. Por meio dos
poderes emergenciais, governos impuseram restrições que desagradaram parte da população
e, em alguns casos, adotaram punições criminais e financeiras em caso de violações,
assanhando preocupações acadêmicas significativas também com a democracia. O uso desses
poderes emergências, com impactos sobre os direitos fundamentais, exigiria uma formal
decretação de estado de exceção, em geral, previstos nas Constituições? A resposta negativa
que os sistemas constitucionais têm dado à pergunta parece levar à conclusão de que se estaria
a vivenciar um novo modelo de estado de exceção, desse vez, de natureza sanitária, que se
situaria entre o estado de exceção declarado e o estado de exceção implícito, esse decorrente
das contradições internas ao próprio Estado de Direito. O presente artigo pretende analisar o
equilíbrio entre a emergência, de um lado, e a democracia e os direitos fundamentais, de
outros, segundo o entendimento da jurisprudência brasileira e internacional.
Inicialmente, será apresentada a tipologia de estados excepcionais existentes na
1
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legislação brasileira, seus critérios e possibilidades, e ainda as discussões relativas ao
coronavírus levadas à apreciação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça. Após, a análise desloca-se para outros países, destacando-se decisões judiciais sobre o
balanceamento entre a liberdade individual e o bem-estar e a saúde coletivos e ainda as
discussões sobre o limite e o controle das medidas de combate à pandemia. Adotou-se a
pesquisa documental, em função da análise de fontes primárias como legislações e decisões
judiciais, e também a pesquisa bibliográfica em função da análise de textos científicos
especializados na temática. Como método de pesquisa adotou-se o método indutivo.
1. SISTEMA BRASILEIRO DE EXCEPCIONALIDADES
No Direito Constitucional da Crise no Brasil, o Estado de Defesa e o Estado de Sítio se
destacam como situações excepcionais tradicionalmente conhecidas em função de sua
regulamentação dentro do texto constitucional (arts. 137 ao 141 da Constituição Federal de
1988). Referidos Estados frequentemente são incluídos na denominação Estado de Emergência,
embora essa consista em uma situação excepcional própria com regulamentação diferente
daqueles.
O Estado de Defesa poderá ser decretado para preservar ou prontamente restabelecer,
em locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e
iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na
natureza (BRASIL, 1988). O decreto caberá ao Presidente da República, ouvidos o Conselho da
República e o Conselho de Defesa Nacional, e poderá conter restrições à direitos e
determinações sobre ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos na hipótese de
calamidade pública (BRASIL, 1988). Seu prazo de duração não poderá ultrapassar trinta dias,
podendo ser prorrogado por uma vez por igual período caso as razões que o justificaram
persistam (BRASIL, 1988).
Para a decretação do Estado de Sítio, o Presidente da República, após ouvir o Conselho
da República e o Conselho de Defesa Nacional, deverá solicitar autorização ao Congresso
Nacional, sendo cabível apenas nos casos de comoção grave de repercussão nacional ou
ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa
ou ainda no caso declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada estrangeira
(BRASIL, 1988). Durante o Estado de Sítio, permite-se a obrigação de permanência em
localidade determinada, a detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por
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crimes comuns, restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das
comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão,
na forma da lei, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio,
intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens (BRASIL, 1988). A execução
do Estado de Defesa e do Estado de Sítio será acompanhada e fiscalizada por Comissão do
Congresso Nacional, devendo o Presidente da República apresentar relatório após o
encerramento das excepcionalidades (BRASIL, 1988). Em ambos os estados, executores e
agentes sofrerão responsabilidade pelos ilícitos cometidos (BRASIL, 1988).
Esses estados excepcionais devem ser o recurso derradeiro no sistema constitucional em
situações de pré-ruptura institucional. A excepcionalidade há de ser tripla: da decretação, do
conteúdo e do tempo. Decreta-se, quanto não há outro modo de se resolver a crise; as medidas
devem ser adequadas, necessárias e proporcionais a resolvê-la; e pelo tempo absolutamente
circunscrito a essa resolução. A primeira das excepcionalidades requer que o Estado mobilize os
instrumentos legais que dispõe para superá-la. No Brasil, há um sistema legal de emergência,
que pode atender a essa demanda.
Trata-se do Sistema Nacional da Defesa Civil - SINDEC estabeleceu novos conceitos e
procedimentos para estados excepcionais. O Estado de Emergência – ou situação de
emergência – consiste em “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e
prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder
público do ente atingido” (BRASIL, 2010a, art. 2º, III). Já o Estado de Calamidade Pública
consiste em “situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que
impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do
ente atingido” (BRASIL, 2010a, art. 2º, IV).
Caberá ao Poder Executivo Federal reconhecer o Estado de Emergência ou o Estado de
Calamidade Pública, mediante requerimento do Poder Executivo do Estado, do Distrito Federal
ou do Município afetado pelo desastre (BRASIL, 2010a, art. 7º), devendo esse ser entendido
como “resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um
ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes
prejuízos econômicos e sociais” (BRASIL, 2010a, art. 2º, II).
Reconhecida a situação de emergência ou o Estado de Calamidade Pública, a União
obrigatoriamente realizará transferências de recursos aos órgãos e entidades dos Estados,
Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de socorro, assistência às vítimas,
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restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução (BRASIL, 2010a, art. 8º)3, sendo o
montante de recursos definido com base nas informações obtidas e a disponibilidade
orçamentária e financeira (BRASIL, 2010a, art. 9º).

Para as ações de reconstrução as

transferências de recursos deverão ser precedidas da apresentação de Plano de Trabalho no
prazo legal (BRASIL, 2020, art. 10) e observar as disposições da Lei nº 12.340/2010 (BRASIL,
2010b). Também há prazo e procedimento para a prestação de contas do total dos recursos
recebidos pelos Estados, Distrito Federal e Municípios beneficiários (BRASIL, 2020a, arts. 13 e
14).
Quantos aos critérios para a decretação da situação de emergência e do Estado de
Calamidade Pública, é necessário verificar a intensidade do desastre (MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 2º). Desastres dos níveis I e II ensejam a decretação da
situação de emergência, enquanto os desastres de nível III ensejam a decretação do Estado de
Calamidade Pública (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 2º). Os desastres de
nível I são de pequena intensidade, sendo "[...] aqueles em que há somente danos humanos
consideráveis e que a situação de normalidade pode ser restabelecida com os recursos
mobilizados em nível local ou complementados com o aporte de recursos estaduais e federais"
(MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 2º).
Os desastres de nível II são de média intensidade, sendo "[...] aqueles em que os danos e
prejuízos são suportáveis e superáveis pelos governos locais e a situação de normalidade pode
ser restabelecida com os recursos mobilizado sem nível local ou complementados com o aporte
de recursos estaduais e federais" (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 2º).
Referidos desastres "[...] são caracterizados pela ocorrência de ao menos dois danos, sendo um
3

Essas e outras ações são especificadas no art. 2º do Decreto nº 7.267/2010: “[...] V - ações de socorro: ações imediatas de
resposta aos desastres com o objetivo de socorrer a população atingida, incluindo a busca e salvamento, os primeirossocorros, o atendimento pré-hospitalar e o atendimento médico e cirúrgico de urgência, entre outras estabelecidas pelo
Ministério da Integração Nacional; VI - ações de assistência às vítimas: ações imediatas destinadas a garantir condições de
incolumidade e cidadania aos atingidos, incluindo o fornecimento de água potável, a provisão e meios de preparação de
alimentos, o suprimento de material de abrigamento, de vestuário, de limpeza e de higiene pessoal, a instalação de
lavanderias, banheiros, o apoio logístico às equipes empenhadas no desenvolvimento dessas ações, a atenção integral à
saúde, ao manejo de mortos, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; VII - ações de
restabelecimento de serviços essenciais: ações de caráter emergencial destinadas ao restabelecimento das condições de
segurança e habitabilidade da área atingida pelo desastre, incluindo a desmontagem de edificações e de obras-de-arte com
estruturas comprometidas, o suprimento e distribuição de energia elétrica, água potável, esgotamento sanitário, limpeza
urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade, comunicações, abastecimento de água potável e
desobstrução e remoção de escombros, entre outras estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; VIII - ações de
reconstrução: ações de caráter definitivo destinadas a restabelecer o cenário destruído pelo desastre, como a reconstrução
ou recuperação de unidades habitacionais, infraestrutura pública, sistema de abastecimento de água, açudes, pequenas
barragens, estradas vicinais, prédios públicos e comunitários, cursos d'água, contenção de encostas, entre outras
estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional; e IX - ações de prevenção: ações destinadas a reduzir a ocorrência e a
intensidade de desastres, por meio da identificação, mapeamento e monitoramento de riscos, ameaças e vulnerabilidades
locais, incluindo a capacitação da sociedade em atividades de defesa civil, entre outras estabelecidas pelo Ministério da
Integração Nacional.” (BRASIL, 2010a).

304

deles obrigatoriamente danos humanos que importem no prejuízo econômico público ou no
prejuízo econômico privado que afetem a capacidade do poder público local em responder e
gerenciar a crise instalada" (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 3º).
Já os desastres de nível III são os de grande intensidade, sendo "[...] aqueles em que os
danos e prejuízos não são superáveis e suportáveis pelos governos locais e o restabelecimento
da situação de normalidade depende da mobilização e da ação coordenada das três esferas de
atuação do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC) e, em alguns casos, de ajuda
internacional" (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 2º). Nesse nível os desastres
"[...] são caracterizados pela concomitância na existência de óbitos, isolamento de população,
interrupção de serviços essenciais, interdição ou destruição de unidades habitacionais,
danificação ou destruição de instalações públicas prestadoras de serviços essenciais e obras de
infraestrutura pública" (MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL, 2016, art. 4º). O Anexo V da
Instrução Normativa 02/2016 apresenta a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres
(COBRADE) que divide os divide em naturais ou tecnológicos, havendo para cada um deles
grupos, subgrupos, tipos, subtipos, definições, códigos e símbolos (MINISTÉRIO DA
INTEGRAÇÃO NACIONAL,2016).
O Estado de Calamidade Pública autoriza a União a instituir empréstimos compulsórios
para atender a despesas extraordinárias (BRASIL, 1988, art. 148, I) e permite a abertura de
crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes (BRASIL, 1988, art. 167,
§ 3º). Além disso, no caso de reconhecimento do Estado de Calamidade Pública – de forma
semelhante ao Estado de Defesa e ao Estado de Sítio – suspende-se a contagem de prazos da
Lei de Responsabilidade Fiscal e dispensa-se o atingimento dos resultados fiscais e da limitação
de empenho da Lei de Diretrizes Orçamentárias (BRASIL, 2000, art. 65).
Ao ente federado cuja situação de emergência ou Estado de Calamidade Pública for
reconhecida dispensa-se a realização de licitação "[...] quando caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para
os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas
de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos” (BRASIL, 1993, art. 24, IV). Nos casos de decretação da
situação de emergência ou do Estado de Calamidade Pública por desastre natural o titular de
conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) residente no ente federado,
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onde houve a decretação poderá movimentar a referida conta por motivo de necessidade
pessoal (BRASIL, 2004, art. 1º; BRASIL, 1990, art. 20, XVI).
Merece destaque também a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que abrange as
ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e
defesa civil. Referida Política deve ser integrada “[...] às políticas de ordenamento territorial,
desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos
hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais,
tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 2012, art. 3º).
Elaborada especificamente para o contexto da pandemia, a Lei nº 13.979, de 6 de
fevereiro de 2020, dispôs sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional e apontou ser possível a adoção das seguintes medidas:
isolamento; quarentena; determinação de realização compulsória de exames médicos, testes
laboratoriais, coleta de amostras clínicas, vacinação e outras medidas profiláticas ou
tratamentos médicos específicos; estudo ou investigação epidemiológica; exumação, necropsia,
cremação e manejo de cadáver; restrição excepcional e temporária, conforme recomendação
técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por rodovias, portos ou
aeroportos de entrada e saída do País e locomoção interestadual e intermunicipal; requisição
de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento
posterior de indenização justa; e autorização excepcional e temporária para a importação de
produtos sujeitos à vigilância sanitária sem registro na Anvisa, desde que registrados por
autoridade sanitária estrangeira e previstos em ato do Ministério da Saúde (art. 3º, BRASIL,
2020). A regulamentação da Lei nº 13.979/2020 veio pelo Decreto nº 10.282, de 20 de março
de 2020, que definiu os serviços públicos e atividades essenciais cujo funcionamento e exercício
deve ser resguardado (BRASIL, 2020).
2. A RESPOSTA DO BRASIL À EPIDEMIA DA COVID-19
No Brasil, União, Estados e Municípios adotaram diferentes medidas para o combate à
COVID-19, gerando conflitos federativos que prejudicaram o combate à pandemia. A postura da
União foi pautada mais pela preocupação econômico-financeira e menos pela contenção da
contaminação, como evidenciado pelas medidas provisórias editadas pelo Presidente da
República, destacando-se: a liberação de crédito extraordinário para o Ministério da Defesa
(Medida Provisória nº 921, de 7 de fevereiro de 2020); a concessão de prazo de 12 meses para
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reembolso de valores relativos à compra de passagens aéreas em contratos celebrados até 31
de dezembro de 2020 (Medida Provisória nº 925, de 18 de março de 2020); as flexibilizações
das regras trabalhistas para permitir a concessão de férias coletivas, o aproveitamento e
antecipação de feriados, o diferimento do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS), dentre outras medidas (Medida Provisória nº 927, de 22 de março de 2020). Por
sua vez, Estados e Municípios adotaram medidas às vezes mais restritivas, produzindo uma
descoordenação federativa. O clima de tensão foi agravado pelo comportamento do Presidente
da República que, sob o argumento do impacto financeiro, se mostrou contrário ao isolamento
social e à suspensão das atividades de comércio adotados por alguns Estados e Municípios.
Dentro de Estados, governadores e prefeitos também se mostraram em desarmonia, agravando
o caos social e anulando a possibilidade de uma resposta rápida e eficiente à pandemia.
Os conflitos gerados pela diferença de velocidade e conteúdo entre as normas sanitárias
adotadas pelas diferentes unidades federativas levaram o Supremo Tribunal Federal (STF) a
intervir na matéria. Segundo entendimento firmado pelo Tribunal, diante da competência
legislativa concorrente (Ação Direta de Inconstitucionalidade 6.341-DF) e da competência
administrativa comum (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 672-DF) dos
entes federados para dispor sobre a saúde, bem como para promovê-la por ações materiais.
Acertou-se que o Poder Executivo federal não poderia afastar unilateralmente as decisões dos
demais entes no exercício de suas competências constitucionais. Ao fim, o STF concedeu
medida cautelar para reconhecer e assegurar o exercício da competência concorrente dos
governos estaduais e distrital e suplementar dos governos municipais independentemente da
superveniência de ato federal em sentido contrário, sem prejuízo da competência geral da
União para estabelecer medidas restritivas em todos o território nacional, se entender
necessário.
No tocante à restrição de direitos constitucionais, a Suprema Corte confirmou decisão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que sustou os efeitos de decreto municipal que
restringira a circulação de pessoas com mais de 60 (sessenta) anos. No entendimento do
Relator, o decreto não possuía fundamentação técnica, pois não há restrições ao direito de ir e
vir na legislação federal sobre a pandemia e nem dentre as normas do Estado ao qual o
município pertence. Ainda segundo o Relator, a simples existência da pandemia não poderia
servir de justificativa para a restrição que não estaria respaldada por recomendação técnica e
fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, 2020, p. 5).
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Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça foi provocado a se manifestar sobre a
supressão coercitiva da liberdade de ir e vir publicamente defendida por governador de Estado
e apoiada por autoridade policial (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020a). Por se tratar de um
Habeas Corpus preventivo, o Tribunal se limitou a decidir pela inadequação do remédio
constitucional, uma vez que o evento era hipotético, futuro e incerto4, e não se manifestou
sobre a restrição em si (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020a). Em face dos recortes
jornalísticos apresentados pelo impetrante no intuito de demonstrar as supostas ameaças à
liberdade de ir e vir proferidas pelo governador e pela autoridade policial, o Relator afirmou
que a situação delicada que acomete o País pode exigir das autoridades uma atuação mais
enérgica com o uso de expressões que possam exceder o usual, mas que não significam
necessariamente um obstáculo à liberdade de locomoção (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2020a, p. 3). Em outro Habeas Corpus preventivo, no julgamento do pedido liminar formulado
em face de medida administrativa que impede a circulação livre dos cidadãos por governador
de Estado, a decisão monocrática do Tribunal reforçou a impossibilidade de discussão de
restrição em tese, mas destacou que os governadores e prefeitos possuem plena legitimidade
para implementarem políticas públicas para o combate da pandemia da COVID-19 nos termos
da decisão do Supremo Tribunal Federal na já mencionada ADPF 672-DF (SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, 2020b, p. 3).
Sobre o estabelecimento de “toque de recolher” em município, o Superior Tribunal
Justiça entendeu que a discussão se referia à regulamentação do poder de polícia sanitária na
situação de pandemia reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e ainda à
garantia da liberdade de locomoção e do direito de ir e vir, sendo tais questões fundamentadas
expressamente na Constituição Federal de 1988 (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020c, p. 2)
Assim sendo, para o Tribunal a análise última versava sobre a competência dos entes
federativos e sobre a ponderação de direitos e garantias constitucionais e, portanto, caberia ao
STF decidir a questão (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 2020c, p. 3). O mesmo entendimento
foi aplicado na apreciação de decreto municipal que determinou o recolhimento residencial ou
equivalente para habitantes com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, inclusive com
impedimento de acesso ao transporte público municipal (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
2020d).

4

Nesse mesmo sentido: Habeas Corpus 572.879-SP (DJe 14/04/2020); Habeas Corpus nº 572-269-RJ (DJe 14/04/2020).

308

3. LIBERDADES PÚBLICAS, CONTROLE E LIMITE DOS PODERES DE EMERGÊNCIA NA
JURISPRUDÊNCIA COMPARADA
No âmbito do direito comparado, as restrições às liberdades públicas estão no cerne dos
debates sobre as medidas de combate à pandemia da COVID-19, que, em alguns casos, já
alcançaram o Poder Judiciário. Nos Estados Unidos, o caso Jacobson v. Massachusetts (1905)
tem sido o parâmetro para aferir a legitimidade das restrições das liberdades individuais
fundamentando, inclusive para a suspensão dos procedimentos não essenciais de aborto
durante a pandemia da COVID-19 (CORTE DE APELAÇÃO DO 5º CIRCUITO DOS ESTADOS
UNIDOS, 2020). À época do leading case, os Estados Unidos atravessavam um surto de varíola,
o que levou o Conselho de Saúde da cidade de Cambridge, Estado de Massachusetts, a editar
regulamentação tornando obrigatória a vacinação dos seus habitantes. Alegando ter sofrido
reações adversas em vacinações anteriores, Henning Jacobson se recusou a receber a vacina,
foi multado pelo Estado de Massachusetts e recorreu ao Poder Judiciário, alegando que a
penalidade violava sua liberdade individual de cuidar da própria saúde.
Jacobson sustentou nas instâncias iniciais que a penalidade derrogou direitos
assegurados pelo preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos tendendo a subverter os
propósitos constitucionais (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 13/14). Sustentou
ainda haver violação da Quarta Emenda, que impediria o Estado de editar ou impor qualquer lei
que reduzisse os privilégios ou imunidades dos cidadãos dos Estados Unidos ou que privassem
qualquer pessoa da vida, da liberdade ou da propriedade sem o devido processo legal e nem
que neguasse a qualquer pessoa em sua jurisdição a igualdade de proteção das leis (SUPREMA
CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 14). Entretanto, nenhuma dessas alegações foi
acolhida.
A Suprema Corte entendeu que a liberdade garantida pela Constituição não era um
direito absoluto que dava a cada pessoa a fazer o que bem entendesse sobre a sua vida, pois
existiram diversas restrições as quais todas as pessoas estariam sujeitas em prol do bem
comum (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 26). Sociedades fundadas na regra
de que cada um definiria a sua própria lei (e limites) podendo decidir seu destino sem qualquer
interferência se degradariam rapidamente a um estado de desordem e de anarquia (SUPREMA
CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 26). A liberdade real para todos não poderia existir sob
a operação de um princípio que reconhece o direito de cada indivíduo independentemente dos
danos que possam ser causados aos outros (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p.
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26).
A fruição de todos os direitos está sujeita a condições razoáveis que sejam essenciais à
segurança, saúde, paz, boa ordem e moral da comunidade nos termos estabelecidos pela
autoridade governamental e mesmo a liberdade em si não é uma licença irrestrita para que os
indivíduos ajam conforme sua própria vontade, pois é uma liberdade regulada pela lei
(SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 26/27). Em uma situação de emergência de
saúde e/ou segurança públicas, é preciso que alguém tenha a autoridade para determinar o
que deve ser feito (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 27). Além disso, sob o
princípio da autodefesa, a comunidade possui o direito de se proteger contra uma epidemia
que ameace a segurança de seus membros (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p.
27).
Para a Suprema Corte dos Estados Unidos, se o modo adotado pelo Estado de
Massachusetts para a proteção das comunidades locais contra a varíola se mostrava
angustiante, inconveniente ou mesmo censurável para alguns, era dever das autoridades
constituídas primariamente manter o bem comum, o conforto e a segurança de muitos, não
permitindo que os interesses desses muitos fossem subordinados aos desejos e conveniências
de poucos (SUPREMA CORTE DOS ESTADOS UNIDOS, 1905, p. 28/29).
Na Alemanha, o Tribunal Constitucional Federal rejeitou a concessão de liminar contra
as restrições de liberdade para combater à pandemia da COVID-19. O autor alegara excesso em
função das proibições de encontrar seus amigos, visitar seus pais, participar de manifestações e
conhecer novas pessoas. O Tribunal afirmou ser necessário considerar o peso das
consequências e o impacto das provisões sobre as pessoas afetadas (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020). Para o Tribunal, a desvantagem resultante
da aplicação temporária das medidas restritivas, caso elas sejam posteriormente reconhecidas
como inconstitucionais, seria pesada (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA,
2020). Entretanto, não haveria certeza de que esse peso superaria o da desvantagem
proveniente de eventual suspensão das medidas restritivas posteriormente reconhecidas como
inconstitucionais. Assim sendo, na situação analisada, o perigo à vida superava as restrições da
liberdade individual (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020).
Não obstante, o Tribunal reconheceu que as medidas protetivas restringiam
consideravelmente os direitos fundamentais das pessoas, pois limitaram ou proibiram
completamente o contato físico direto e qualquer outro tipo de encontro pessoal, as atividades
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de estabelecimentos nos quais as pessoas se encontram e a saída de suas casas sem uma razão
específica (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020). Se a liminar requerida
pelo autor não fosse garantida e a impugnação constitucional fosse posteriormente bemsucedida, todas as restrições que envolvessem consequências sociais, culturais e econômicas
consideradas presumidamente irreversíveis seriam reputadas ilegais, assim como quaisquer
punições ou violações potenciais contra elas (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA
ALEMANHA, 2020). Entretanto, se a liminar fosse concedida, mas a impugnação constitucional
não fosse bem-sucedida, várias pessoas iriam presumivelmente agir das formas proibidas pelas
medidas protetivas, ainda que tais restrições de conduta fossem compatíveis com a
Constituição (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020). Estabelecimentos
cuja existência econômica fosse afetada pelo fechamento iriam reabrir, as pessoas deixariam
suas casas com mais frequência e o contato direto e pessoal entre indivíduos ocorreria
frequentemente

(TRIBUNAL

CONSTITUCIONAL

FEDERAL

DA

ALEMANHA,

2020).

Consequentemente, com base nas informações disponíveis até então, haveria um considerável
aumento dos riscos de infecção pelo vírus, de adoecimento das pessoas, da sobrecarga das
instituições de saúde com o tratamento dos casos graves e, no pior cenário, de mortes
(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020).
Segundo o Tribunal, uma medida legalmente válida somente pode ser excepcionalmente
suspensa por meio de injunção preliminar, sendo necessário aplicar um critério estrito de
forma que as consequências das medidas protetivas impugnadas sejam graves, mas não
suficientemente desproporcionais (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA,
2020). Ainda para o Tribunal, o adiamento temporário de atividades não parecia inaceitável no
intuito de facilitar, na maior medida possível, a proteção da vida que é uma obrigação
constitucional do Estado (TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020). Deve-se
considerar ainda que as medidas protetivas são temporárias, possuem diversas exceções à
restrição de sair de casa e que os interesses individuais particularmente relevantes devem ser
considerados no exercício da discricionariedade e na punição de violações em casos específicos
(TRIBUNAL CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020).
Em outras decisões sobre a COVID-19, o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha
não concedeu injunções preliminares nas quais as exigências do princípio da subsidiariedade5
não foram atendidas ou as razões fornecidas não se mostraram suficientes conforme as
5

Para Tribunal o princípio da subsidiariedade da impugnação constitucional também se aplica ao procedimento das injunções
preliminares e, assim sendo, é necessário esgotar as instâncias ordinárias antes de acionar a Corte Constitucional (TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL FEDERAL DA ALEMANHA, 2020).
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exigências legais: não se permitiu o cancelamento de datas para oitivas em julgamentos
criminais em função do risco de infecção (2 BvR 474/20, 2 BvR 483/20 e 2 BvR 571/20); não se
aceitou a injunção preliminar em face da proibição de reunião estabelecida pela lei de
prevenção à infecção, uma vez que o autor não buscou proteção legal preliminar nas cortes
ordinárias (1 BvR 661/20); rejeitou-se uma segunda ação porque o interesse legal reconhecido
em ajuizá-la não foi suficientemente consubstanciado (1 BvR 742/20). Quanto às impugnações
constitucionais, não se admitiu para decisão a que fora formulada contra a Portaria para
Contenção da Propagação do Coronavírus de Berlin em função do não atendimento das
exigências do princípio da subsidiariedade (1 BvR 712/20); nem a que se interpusera contra
uma nova regra limitadora dos termos de encerramento dos contratos de aluguéis por parte
dos locadores, introduzida no contexto da pandemia, pelo não fornecimento de razões
suficientes conforme a exigência legal (1 BvR 714/20).
Na França, o Conselho de Estado – órgão responsável pelo contencioso administrativo –
foi provocado a se manifestar sobre as medidas protetivas adotadas pelo Primeiro-Ministro,
especialmente em relação ao lockdown. A instituição autora da ação (União dos Jovens
Médicos) sustentou que algumas medidas não se revelavam suficientes para a contenção da
epidemia e outras necessitavam de esclarecimentos (CONSELHO DE ESTADO DA FRANÇA,
2020). Não se discutiu propriamente o conflito entre as medidas restritivas e as liberdades
públicas, porém o Conselho afirmou que o Código de Saúde Pública da França permitia que o
Ministro responsável pela saúde pública prescrevesse quaisquer medidas proporcionais aos
riscos corridos e apropriadas às circunstâncias de tempo e de local no intuito de prevenir e
limitar as consequências de possíveis ameaçadas à saúde da população (CONSELHO DE ESTADO
DA FRANÇA, 2020).
Ainda segundo o Conselho, o Ministro pode habilitar o representante do Estado para
aplicar essas e outras disposições em sua jurisdição territorial, inclusive medidas individuais
(CONSELHO DE ESTADO DA FRANÇA, 2020). Por sua vez, prefeitos teriam o poder de adotar
medidas ainda mais restritivas especialmente em casos de epidemia e considerando seu
contexto local (CONSELHO DE ESTADO DA FRANÇA, 2020). Referidas medidas adotadas pelas
autoridades poderiam limitar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais, tais como o
direito e ir e vir, a liberdade de reunião e a liberdade de exercer uma profissão, devendo todas
elas serem necessárias, adequadas e proporcionais ao objetivo de salvaguardar a saúde pública
(CONSELHO DE ESTADO DA FRANÇA, 2020). Nesse sentido, o Conselho de Estado da França
parece tender para a restrição das liberdades em face da pandemia.
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Na Colômbia os decretos presidenciais 457 de 22, de março de 2020 e 531, de 8 de abril
de 2020, apresentaram as instruções para emergência sanitária causada pela pandemia da
COVID-19 e para a manutenção da ordem pública. Ambos são fundamentados nos artigos 189.4
(competência do Presidente da República para conservar em todo o território a ordem pública
e restabelecê-la onde for perturbada), 303 (trata sobre os governadores que são eleitos pelo
povo, mas podem ser suspensos ou destituídos pelo Presidente) e 314 (trata sobre os prefeitos
que são eleitos pelo povo, mas podem ser suspensos ou destituídos pelo Presidente e pelos
governadores em determinados casos) (COLOMBIA, 1991). A fundamentação constitucional
indicada pode significar que os atos serão fiscalizados pelo Conselho de Estado (art. 237,
COLOMBIA, 1991) e não pela Corte Constitucional, o que gerou debates sobre a natureza dos
poderes dos Chefes do Poder Executivos no país: de um lado, o governo defende que, por
serem competências ordinárias, o controle das medidas deve ser feito pelo Conselho de Estado;
de outro, a comunidade acadêmica defende que poderes emergenciais são extraordinários e
devem ser controlados pela Corte Constitucional (GAVIRIA-MIRA; HOYOS-CEBALLOS, 2020).
3.1. Um estado de exceção informal?
A legitimação jurisprudencial das medidas emergenciais adotadas parece indicar que se
está a desenhar um estado de exceção que se situa entre o clássico modelo de “exceção
declarada”, a referir-se ao estado de sítio, na matriz francesa, e ao direito marcial, na vertente
britânica e norte-americana, e o estado de exceção implícito e permanente, derivado das
contradições internas ao próprio Estado de Direito (AGAMBEN, 2004). Trata-se de um estado
de exceção sanitária que, como o primeiro, é declarado expressamente por meio de normas
jurídicas; mas, como o segundo, parece realizar uma operação “subreptícia” de suspensão total
ou parcial de alguns direitos fundamentais em nome da vida e da saúde. Subreptícia, porque, a
pretexto de realizar uma atividade legislativa trivial de balanceamento entre direitos
fundamentais, promove, na verdade, uma suspensão das próprias normas do estado de
exceção. Se, no conteúdo, parece realizar o que tem de ser feito, com a primazia condicionada
e provisória da saúde e da vida sobre a liberdade; na forma, atua “extra constitutionem”, ao
efetivamente superar a exigência do decreto da exceção, notadamente quando impõe
restrições que, pelo menos, arranham o conteúdo essencial de certas liberdades, em caso de
confinamento ou isolamento social absoluto. Na falta de denominação mais apropriada, estarse-ia diante de um “estado de exceção informal”. A justificativa que se poderia encontrar, de
modo reflexivo, está na excepcionalidade da exceção, querendo dizer que, pelos riscos
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inerentes à decretação do sítio ou da lei marcial, alternativas legislativas, até mesmo “extra
ordinem”, parecem aconselháveis. Esses riscos, todavia, podem estar presentes mesmo no
horizonte do estado de exceção sanitária, como brevemente se tratará a seguir.
3.2. Os riscos democráticos do estado de exceção informal
Em diversos Estados, governantes estão usando a pandemia como uma oportunidade
para se fortalecer ou se perpetuar no poder, concentrando poderes, reduzindo as atividades
dos partidos da oposição e restringindo o trabalho da imprensa. Na Hungria, o Parlamento
aprovou lei garantindo poderes ilimitados e por período indeterminado ao Primeiro Ministro
para combater a pandemia, permitindo que ele governe por decretos sem sofrer controle pelo
Legislativo ou Judiciário, podendo inclusive suspender a aplicação de leis e desviar-se de
disposições legais (HUNGRIA, 2020). A pandemia parece ter servido de pretexto ao fechamento
do regime, que já se vinha a fechar há tempos. Esse é um ponto de profunda preocupação à
comunidade internacional, porque a Hungria não está sozinha (SERHAN, 2020).
Em alguns casos, como no Malawi, presidentes impopulares se estão aproveitando da
declaração de emergência para proibir comícios e protestos da oposição6. A necessidade de
bloqueio e quarentena para conter o vírus também levou à “militarização da resposta à saúde”,
com relatos de abusos significativos aos direitos fundamentais no Quênia, em Ruanda e mesmo
na África do Sul (EXPERTBRIEFINGS, 2020). Uma primeira observação que se poderia extrair dos
exemplos é que se referem a Estados onde não havia democracia consolidada. Todavia, a
resposta mais simples nem sempre é a mais exata (e adequada). Muitos estudos demonstram
que graves crises tanto podem por em cheque firmes autocracrias (BRÜCKER; CICCONE, 2011;
KOTSCHY; SUNDE, 2019), quanto democracias razoavelmente consolidadas (BRÜCKER;
CICCONE, 2011; ANANYEV; GURIEV, 2019). A história poderia ser uma boa conselheira à
prevenção de retrocessos democráticos e de direitos, diante do cenário desolador provocado
pelo novo coronavírus. A Peste Negra do século XIV reduziu de modo significativo a empatia e
a cooperação social (RICHARDSON; McBRIDE, , 2009; VOIGTLÄNDER; VOTH, 2012). A chamada
“Gripe Espanhola” trouxe o distanciamento social forçado que gerou consequências negativas à
confiança entre as pessoas, promovendo espaços para discursos populistas e sectários que

6

O Superior Tribunal do Malawi suspendeu a ordem de confinamento, determinado pelo Presidente, admitindo algumas
restrições como suspensão dos voos internacionais, fechamento de escolas, bares e restaurantes, bem como reuniões com
mais de 100 pessoas (WORLDAWARE, 2020). O país vive um drama especial, pois o Tribunal Constitucional anulou as eleições
presidenciais, realizadas no final de 2019, tendo sido reagendado o novo pleito para o dia 2 de julho (TSUNGA; MAZARURA,
2020).
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duraram décadas (AASSVE et al, 2020). Na maioria dos casos, os efeitos psicológicos e sociais da
crise são passageiros (KATZ; LEVIN, 2016); é a esperança que se tem nos dias atuais.
Ciente desses riscos, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais das
Organizações das Nações Unidas recomendou aos Estados a adoção de medidas razoáveis e
proporcionais para combater a crise pública causada pela COVID-19 (COMITÊ DOS DIREITOS
ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, 2020, p. 03). Assim sendo, as medidas e poderes de
emergência não podem ser abusivos e devem ser suspensos imediatamente após a verificação
de sua desnecessidade para a proteção da saúde pública (COMITÊ DOS DIREITOS ECONÔMICOS,
SOCIAIS E CULTURAIS, 2020, p. 03). Além disso, a dignidade inerente a cada indivíduo deve ser
respeitada e protegida, priorizando-se o núcleo mínimo do Pacto dos Direitos Econômicos,
Sociais e Culturais (COMITÊ DOS DIREITOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS, 2020, p. 03).
O desafio constitucional da pandemia no cenário internacional consiste em equilibrar a
proteção comum da vida e da liberdade em uma situação excepcional que não possui solução
jurídica ideal. Exige-se a releitura dos direitos constitucionalmente garantidos em face do novo
cenário sem incorrer em retrocesso ou “ditadura” constitucional. Entretanto, não se pode
compreender a saúde e o bem-estar públicos como antagonistas das liberdades públicas, uma
vez a matéria de fundo são os direitos fundamentais. No contexto da pandemia a resposta
juridicamente adequada deve ser ajustada ao cenário de cada país e buscar a interpretação
menos maléfica à e da Constituição. Os direitos constitucionalmente garantidos não são
absolutos, mas as medidas restritivas devem atender aos requisitos da proporcionalidade,
verificando-se a necessidade, a adequação para a finalidade desejada e a máxima efetividade
com a menor restrição em cada caso.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os estados excepcionais possibilitam uma resposta rápida para situações urgentes e
conferem poderes de emergência para a manutenção da ordem e do próprio Estado. Os limites
para tais poderem existem especialmente quando direitos constitucionalmente estabelecidos
são afetados, porém o novo cenário causado pela COVID-19 tem gerado releituras.
No Brasil o sistema das crises é bem detalhado tanto na Constituição quando na
legislação infraconstitucional, porém houve divergência sobre a autonomia dos entes federados
para adotar as medidas protetivas. Prevaleceu o entendimento que reforça a autonomia dos
entes em face do governo federal, inclusive para o estabelecimento de restrições da liberdade
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de locomoção. Em outros países o direito à liberdade de locomoção está no centro dos
debates, entretanto a temporalidade e o controle dos poderes de emergência também são alvo
de preocupações.
Uma pandemia com alta taxa de transmissão e mortalidade consiste em situação
excepcional e imprevisível e, portanto, não existem soluções perfeitamente adequadas, sendo
necessário construir um ou vários caminhos para equilibrar a proteção da vida e a restrição aos
direitos constitucionais. Independentemente da resposta adotada é necessário adotar sempre a
interpretação constitucional menos maléfica.
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EL DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN. ¿CONTINGENCIA O PANDEMIA?
SUS EFECTOS JURÍDICOS. CASO COVID-191

José Luis Leal Espinoza 2
Daniel Garza de la Vega 3

INTRODUCCIÓN
En la última década, los derechos humanos han dado un vuelco irreversible, y el derecho
como ciencia social evoluciona conforme a la situación de hecho o derecho que de ella emanen
las acciones u omisiones de los súbditos en un territorio, población y gobierno específicos, que
dan pauta para legislar y tipificar el derecho sustantivo para regular la conducta en un cierto
sector.
De acuerdo con lo anterior, los derechos humanos, según nuestra Carta Magna en su
artículo primero4 y correlacionado con el artículo veintiséis5 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, estipula las características inherentes a los mismos, que son la
progresividad, la universalidad, la interdependencia y la indivisibilidad. Uno de los temas a
estudiar, considerando las características antes manifestadas, es la desinformación, la cual, en
un tópico selecto mundial como es la Pandemia Covid-19, trae aparejada distintas variantes
como el miedo, el estrés, el hartazgo, la frustración, el pánico, la depresión y la ansiedad, entre
1
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otros.
Para ello, el Estado debe de garantizar el derecho humano al efectivo acceso a la
información, aunado a la protección inherente al derecho a la salud, ¿por qué? Porque sin esto,
los Estados tienden a colapsar, pero un Estado efectivamente informado genera en su
población seguridad jurídica.
Aclaramos que este artículo no pretende originar una discusión en temas de salud, de
derecho u otros; la academia se postra a dar recomendaciones que sean implementadas, en su
caso, como políticas públicas para la mejora continua de nosotros mismos como súbditos del
Estado.
1. DERECHO AL ACCESO A LA INFORMACIÓN
En un tópico delicado como es el acceso a la información y derivado de un tema
Supranacional como la propagación de la pandemia en comento, el Estado es el garantista de
permear un bienestar emocional efectivo, debido a que la condición fisiológica de la
desinformación acarrea serios problemas de salud mental como el miedo.
El problema estriba que la desinformación en la mayoría de la población causa este
fenómeno manifestado. Este último puede ser visualizado desde la respuesta fisiológica y de
manera subjetiva, debido a que las características de una persona varían con respecto de otra,
pero en un contexto objetivo y generalizado se tomará la primera medida efectiva para hacer
eco y combatir lo inherente a la desinformación en caso de alguna contingencia sanitaria o de
cualquier índole.
En México, está legislado y garantizado este derecho humano dentro de la pirámide
constitucional consagrado en el máximo ordenamiento jurídico de nuestro Estado en su artículo
sexto6 segundo párrafo, dejando el tratamiento en el inciso A de este numeral sustantivo.

6

Art. 6. …

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e
ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Párrafo adicionado DOF 11-06-2013…
A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
Párrafo reformado (para quedar como apartado A) DOF 11-06-2013. Reformado DOF 29-01-2016
Fracción I.… Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o
funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la
información…
Fracción reformada DOF 07-02-2014.
Fracción V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán, a
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Asimismo, dentro de la estructura de dicho precepto en comento, tenemos que existirá
un Organismo rector7 para garantizar el efectivo tratamiento y difusión de la información
garante del Estado mexicano para con sus súbditos. Este organismo funciona con base en el
ordenamiento constitucional antes manifestado. De igual modo, se encuentra una ley
secundaria denominada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 8 que
manifiesta en su artículo tercero las directrices que tomará la información y cuándo se puede
entregar sin alguna reserva y cuándo puede estar reservada en términos de ley.
“Artículo 3. Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en
posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, a que se refiere la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y esta Ley, es pública, accesible a cualquier
persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por
razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Los particulares
tendrán acceso a la misma en los términos que estas leyes señalan.
El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir,
buscar y recibir información.”
Este precepto establece la expresión “excepcionalmente reservada” toda vez que el
problema estudiado es clasificar la información de la propagación del virus COVID-19, lo cual
sigue manifestando el artículo en cita “interés público”9, “seguridad nacional” y “confidencial”.

través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos
públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos.
Fracción reformada DOF 07-02-2014.…
Fracción VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica
y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información
pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley.…
La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial.
7

El INAI es el órgano facultado para garantizar el acceso a la información. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es el organismo constitucional autónomo garante del cumplimiento de
dos derechos fundamentales: el de acceso a la información pública y el de protección de datos personales.

Para el primero, garantiza que cualquier autoridad en el ámbito federal, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos,
fondos públicos y sindicato; o cualquier persona física, moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de
autoridad te entregue la información pública que solicites.
Para el segundo, garantiza el uso adecuado de los datos personales, así como el ejercicio y tutela de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición que toda persona tiene con respecto a su información (INAI, 2020).
8

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 TEXTO VIGENTE Última reforma publicada DOF
27-01-2017.

9

Quisiéramos plantear, en primer lugar, la problemática que la doctrina ha detectado con relación al concepto de "utilidad
pública" y a los numerosos sinónimos o términos análogos que se han empleado para aludir a lo que denominaremos "la
causa
expropiante".
Es cierto, tal como lo menciona la ejecutoria, que no existe una definición concreta, unívoca, inmutable, de lo que se
entiende por utilidad pública, y que ésta puede ser variable en función de los lugares y los tiempos. Seguramente tales
peculiaridades han producido el fenómeno de que la terminología utilizada para expresar la "causa expropiante" es harto
variada y no siempre concreta en su sentido y alcance.
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Dentro del ámbito doctrinal “interés público” se define como el conjunto de
pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y
protegida mediante la intervención directa y permanente del Estado (IIJ-UNAM, 1996).
El interés público10 es un concepto abstracto cuya aplicación a casos concretos ha de
determinarse y transformarse en decisiones jurídicas. La precisa definición del interés público o
general se constituye en garantía de los intereses individuales y de los colectivos
simultáneamente, y se concreta en normas protectoras de bienes jurídicos diversos que
imponen límites a la actuación pública y privada.
Debido a que el interés público es un concepto jurídico indeterminado, ha de ser
concretado por la autoridad, cuya actuación se halla, sin embargo, también sujeta a su
consecución. Así, en primera instancia por el poder Legislativo en forma directa a partir de la
Constitución, y por el Poder Ejecutivo y la administración pública, con base en la concreción que
de éste haya hecho el legislador. Para asegurar su correcta definición e interpretación, y en
virtud de la sujeción de los poderes públicos al ordenamiento jurídico por el principio de
legalidad, es que existe la posibilidad de su verificación por el Poder Judicial. Es un control
jurídico que garantiza la adecuación de la determinación y concreción del interés público o
general a las necesidades e intereses tanto individuales como colectivos (HUERTA, 2012).
En otro orden de ideas, el mismo precepto jurídico establece la latencia de la seguridad
nacional que este elemento está consagrado en el artículo ochenta y nueve, fracción sexta de
nuestro máximo ordenamiento, que reza a como sigue:
Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:
…
VI. Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la

Al

respecto, la doctrina
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h) Perfeccionamiento social

ha
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por lo menos,
Necesidad
Uso
Utilidad
Utilidad
Interés
Interés
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los

siguientes

términos

o
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pública
público
pública
social
general
social
público

Novena Época. Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta. 20527. Pleno. Tomo XXIII, Enero 2006.
10

El concepto de “interés público” se encuentra regulado por los artículos segundo; artículo veinticinco, párrafo sexto; artículo
veintisiete fracción XVIII ; artículo veintiocho décimo párrafo; artículo treinta y seis, fracción I, segundo párrafo; artículo
cuarenta y uno, fracción I, numeral I; a la parte orgánica de la Constitución, el término interés público se encuentra en el
artículo noventa y cuatro, cuarto párrafo; dentro de la materia de Amparo encontramos que el artículo ciento y siete, fracción
X, primer párrafo lo consagra.
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totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea, del Ejército, de la Armada y de la Fuerza
Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.
Para esto podemos observar que la seguridad ha formado parte de las sociedades y
civilizaciones desde su integración como comunidad humana. La seguridad se encuentra
entreverada con la supervivencia de una comunidad y con mayor razón de una sociedad con
una identidad y aspiraciones como Estado-nación. De ahí el significado del concepto latino
securitas, que se refiere a “no tener temor” o “vivir sin miedo alguno o sin preocupación”
(CASTAÑO, 2018).
Entonces para esto, cabe recalcar que hasta el día 1 de abril del 202011, según en un
documento oficial del INAI, los ciudadanos mexicanos, en su pleno ejercicio al acceso efectivo
del derecho a la información, presentaron 250 solicitudes 12 a dependencias y entidades
públicas federales. Estos datos son muestra de que, durante la emergencia sanitaria que
atraviesa el país, el derecho de acceso a la información es un instrumento utilizado por la
sociedad para conocer y dar seguimiento a las diversas acciones implementadas por las
autoridades encargadas de atender el problema de salud público generado por el contagio por
COVID-19. Las entidades y dependencias que acumulan el mayor número de solicitudes son la
Secretaría de Salud (SSA) con 157; el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 40; el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 24; la
Secretaría de Gobernación con 21; y la Oficina de la Presidencia de la República con 19
peticiones.
Asimismo, el INFOEM ha declarado las siguientes recomendaciones garantizando el
acceso a la información y la protección de datos:
En congruencia a la garantía de los derechos fundamentales de protección de datos
personales y acceso a la información pública, el Infoem hace un llamado a las instituciones de
salud pública de la Entidad, así como a los representantes de los medios de comunicación para
que en el ejercicio de sus funciones se garantice información confiable y fidedigna a la
población, procurando en todo momento la más amplia protección a la información personal
de los pacientes diagnosticados con COVID-19.
11

Ciudad de México, a 1 de abril de 2020 INAI/105/20.

12

Es importante precisar que los responsables de dar respuesta y proporcionar la información requerida son los sujetos
obligados a los que fueron dirigidas las solicitudes. La Ley Federal de Transparencia prevé un plazo de veinte días hábiles para
responder, contados a partir del siguiente día en que fue presentada la petición, pero se debe considerar la suspensión de
términos y plazos legales determinada por el INAI ante la emergencia.
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Para este organismo garante es de suma importancia que el tratamiento de los datos
personales de los pacientes, así como de familiares de los mismos, sea realizado bajo óptimas
medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para evitar la reproducción no
autorizada, robo o pérdida de expedientes clínicos cuya divulgación suponga un riesgo a la
privacidad de sus titulares.
Por otra parte, dado que los datos de salud son considerados de carácter sensible, se
pide a los servidores públicos de las instituciones de salud que actúen en todo momento con
ética y observen principalmente los deberes de integridad y confidencialidad que marca la Ley
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y
Municipios.
En este mismo sentido, de conformidad con el principio de proporcionalidad,
independientemente de los datos personales necesarios para brindar la atención médica a los
casos detectados; para fines informativos se recomienda a las autoridades de salud recabar los
datos personales mínimos indispensables que coadyuven a implementar medidas de
prevención y contención en la propagación del virus.
Sensibles al momento que atraviesa el país respecto a la necesidad de recibir
información de las autoridades de salud con relación a la atención de pacientes diagnosticados
con COVID-19, se exhorta a los responsables y encargados de datos personales involucrados en
esta contingencia a no revelar datos confidenciales y tratarlos de acuerdo con la finalidad por la
que son recolectados.
Finalmente, cabe destacar que el Infoem se mantiene en operaciones, por lo que, en
caso de advertir algún tipo de violación a la protección de datos personales, tanto los
ciudadanos como los responsables pueden acercarse a recibir orientación en la materia
(INFOEM, 2020).
La información es vital para una sociedad; y la información efectiva, cimentada y bien
proporcionada otorga credibilidad en el gobierno y sus dependencias, es por ello que los
servidores públicos que se encuentren inmiscuidos en esta imperiosa y difícil labor social se
sujeten a las máximas de la credibilidad en función de la información afianzada con base en un
consejo técnico-científico, basado en la experiencia y sujetándose siempre a las directrices de
los organismos nacionales ratificando las experiencias de los organismos internacionales para
hacerle frente a esta pandemia, con el objetivo de otorgar securitas y evitando y propoagando
la desinformación causante del miedo en nuestro entorno.
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2. CONTINGENCIA O PANDEMIA. ESTADO DE EMERGENCIA O ESTADO DE
CONTINGENCIA SANITARIA. SU ASPECTO JURÍDICO
“Etimológicamente

el

vocablo

pandemia

procede

de

la

expresión

griega

pandêmonnosêma, traducida como ‘enfermedad del pueblo entero’. A primera vista parece
hacer referencia a elementos claros, unánimes y continuos en el tiempo que no merecen
discusión. Sin embargo, al hacer una aproximación a los momentos históricos que han suscitado
el uso de tal expresión, es posible percibir que se trata de una construcción social que se
transforma en el tiempo y en la que participan, en permanente tensión, diferentes corrientes
de pensamiento” (Henao, 2010).
La información es crucial para no caer en el “limbo de la información” es decir, sabemos
que la economía es el eje rector de las políticas públicas internacionales, pero hablando de un
tema delicado como es el de la salud, debe permear en todo momento la transparencia
informativa.
Para esto, observamos que la Organización Mundial de la Salud ha presentado un plan
de respuesta el cual, por su extremo detalle, ofrece una sensación de tranquilidad que a la
postre resulta falsa. Una comprensión reduccionista del problema, obtenida por el uso de una
escala de análisis inadecuada, viabiliza la elaboración de planes de respuesta también
reduccionistas. En este sentido, la mirada biologicista debe ser prontamente superada. Asumir
de una vez por todas el carácter social de las pandemias y usar entonces una escala de análisis
adecuada permitirá que respuestas estructurales y transformadoras se piensen, se propongan y
se implementen.
“Al margen de las instituciones supranacionales y de los gobiernos, la articulación entre
la academia y los movimientos sociales deberá aportar a la comprensión del carácter social de
las enfermedades, haciendo cada vez más evidentes las serias limitaciones en la respuesta que
se emite desde la estrecha comprensión biologicista y las innumerables posibilidades que una
comprensión más amplia provee” (Henao, 2010).
Para esto, la información sigue siendo clave para propagar la calma, en caso contrario,
nos encontramos en este supuesto
“todos los sistemas de apoyo deben utilizarse para informar oportunamente a la
población, a la comunidad médica y a los responsables de la respuesta para aplicar
oportunamente las medidas necesarias y así mitigar los efectos de la pandemia. Se debe evitar
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el pánico y mantener el orden público, situaciones que pudieran generarse de no tener
perfectamente establecidos los mecanismos de respuesta correspondientes” (OMS, 2005).
En el mismo orden de ideas, tenemos que el vocablo miedo proviene del latín metus y,
según el Diccionario de la Real Academia Española, se refiere a la perturbación angustiosa del
ánimo por un riesgo o daño real o imaginario, así como el recelo o la aprensión que alguien
tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea.
El término emoción-miedo como concepto psicológico ha sido intervenido desde
diferentes áreas, ya que no existe una unidad conceptual, es decir, falta una teoría integradora.
Ocurre lo mismo con el miedo, dado que es una emoción. Pese a ello, la psicología ha explorado
este último como un estado afectivo y emocional necesario para la adaptación al medio y
asociado a la angustia que genera en el individuo, la cual puede convertirse en una alteración
psicológica o en un estado somatomorfo. Según Halgin, Whitbourne y Reyes (2009), cuando
una emoción se encarna en el cuerpo y se somatiza, se convierte en un trastorno somatomorfo
que incluye diversas condiciones en las que el conflicto psicológico se convierte en problemas o
síntomas físicos, lo cual genera perturbaciones o deterioros en la vida del individuo.
Existe un acuerdo teórico en considerar que el miedo suele ir acompañado de
sentimientos de temor, aprensión e impotencia (RACHMAN, 1990), y representa la protección
natural del cuerpo contra la amenaza potencial, ya sea física o psicológica (DOZIER, 1998;
MACDONALD, KINGSBURY, y SHAW, 2005). A pesar de que ha sido considerada como una
emoción primaria discreta (EKMAN, 1992; PLUTCHIK, 2003), por su duración relativamente
corta (FORGAS & EAST, 2008; WEISS & CROPANZANO, 1996), cuando supera cierto umbral,
puede convertirse en un tipo de miedo con mayor incidencia psicofisiológica en el individuo
(BEDOYA y VELÁSQUEZ, 2014).
Ante esto, los países, en la medida de sus posibilidades, deben de estar siempre atentos
ante cualquier brote epidemiológico, reservando cada uno de ellos los recursos disponibles
para combatirlos; uno de esos recursos estriba en el ámbito jurídico. Recordemos que un
Estado sin un sistema jurídico sólido tendrá menores posibilidades a combatir dicha
propagación biológica o artificial.
En México tenemos un vasto repertorio jurídico en protección a las garantías
individuales y derechos humanos, pero recordemos que estas pueden ser restringidas única y
exclusivamente en un estado de excepción, ya que dependen del grado de afectación a la
seguridad nacional, seguridad pública y seguridad ciudadana.
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El numeral 2913 de nuestra carta magna establece lo siguiente:
Artículo 29. En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier
otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los
Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión
Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o
en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para
hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado,
por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a
determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso
reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga
frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al
Congreso para que las acuerde.
Así mismo el numeral 7314 fracción XVI de nuestro máximo dispositivo jurídico reza:
Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
…
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros,
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la
República15.
1a. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la
República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán
obligatorias en el país.
2a. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades
exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá obligación de dictar inmediatamente las
medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después sancionadas por el Presidente de
la República16.
3a. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las
autoridades administrativas del País.
4a. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la Campaña contra el
13

Párrafo reformado DOF 10-02-2014.

14

Párrafo reformado DOF 24-10-1942, 10-02-1944.

15

Párrafo reformado DOF 18-01-1934.

16

Base reformada DOF 02-08-2007.
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alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la especie
humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación ambiental, serán
después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan.
Con respecto a la ley secundaria emanada del precepto anteriormente citado tenemos
que en la Ley General de Salud17 en su numeral ciento ochenta y uno reza:
TITULO DECIMO
Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 181 18 . En caso de epidemia de carácter grave, peligro de invasión de
enfermedades transmisibles, situaciones de emergencia o catástrofe que afecten al país, la
Secretaría de Salud dictará inmediatamente las medidas indispensables para prevenir y
combatir los daños a la salud, a reserva de que tales medidas sean después sancionadas por el
Presidente de la República.
Con respecto a esta ley, es menester mencionar que existen las directrices efectivas para
la organización de toma de decisiones por parte del Ejecutivo, la Secretaria de Salud y el
Consejo de Salubridad General, todo esto lo podemos observar en los numerales ciento
cuarenta y siete al ciento cincuenta y cuatro.
Para los efectos de esta regulación, el Ejecutivo, con base en las facultades
administrativas de la Secretaria de Salud, ha decretado un acuerdo denominado “Acuerdo por
el que se establecen acciones extraordinarias por atender la emergencia sanitaria generada por
el virus SARS-CoV2”19.
Otro factor preponderante para el funcionamiento de nuestra Nación es el trabajo,
puesto que garantiza los derechos patrimoniales y económicos de un individuo en una
sociedad. Con respeto a la materia laboral20, podemos dirigirnos al siguiente ordenamiento:
17

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 1984. TEXTO VIGENTE Última reforma publicada
DOF 29-11-2019.

18

Artículo reformado DOF 27-05-1987.

19

DOF: 31/03/2020.

Con fundamento en los artículos 4o, párrafo cuarto y 73, fracción XVI, Bases 1a., 2a. y 3a., de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3o., fracciones I, II, III y XV, 4o.
fracción III, 7o., fracciones I y XV, 13, apartado A, fracciones V, IX y X, 133, fracción IV, 134, fracción II, 141, 147, 181 y 184 de
la Ley General de Salud; Segundo, fracción V y Tercero del Decreto por el que se declaran acciones extraordinarias en las
regiones afectadas de todo el territorio nacional en materia de salubridad general para combatir la enfermedad grave de
atención prioritaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
20

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1º de abril de 1970 TEXTO VIGENTE. Última reforma publicada 0207-2019.
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CAPITULO VII
Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo
Artículo 427.- Son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una
empresa o establecimiento:
…
VII. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente
en los casos de contingencia sanitaria21.
Emergencia y contingencia –pandemia- ni el numeral citado, ni el acuerdo emitido hacen
una referencia efectiva de estas palabras. Todo esto se verá reflejado en el supuesto salarial,
donde los patrones deberán de cumplir a cabalidad con el salario de sus empleados hasta la
medida de su liquidez, con el propósito de evitar el colapso de demandas masivas ante las
autoridades laborales22 una vez saneando esto, para cimentar lo antes expuesto veamos el
tratamiento siguiente:
Artículo 429.- En los casos señalados en el artículo 427, se observarán las normas
siguientes:
…
IV. Si se trata de la fracción VII, el patrón no requerirá aprobación o autorización del
Tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día
de salario mínimo general vigente, por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder
de un mes23.
Por otra lado, tenemos el derecho sustantivo penal, que en la mayoría de las
legislaciones de las entidades federativas no considera la pena del delito “peligro de contagio”.
Esto lo podemos visualizar en el siguiente numeral del código sustantivo penal de la Ciudad de
México24 y reza:

21

Fracción adicionada DOF 30-11-2012.

22

Para aunar mayor información del tratamiento especial laboral diríjase a los numerales ciento treinta y cuatro, fracciones X y
XI –enfermedades contagiosas-, numerales treinta y tres y cuatrocientos veinte y seis –modificaciones de trabajo y salario
remunerado, casos especiales-, numeral cuatrocientos treinta y cuatro, fracción I –recisión laboral en caso especial y su
tratamiento-.

23

Fracción adicionada DOF 30-11-2012. Reformada DOF 01-05-2019.

24

Última reforma publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 20 de marzo de 2020.
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CAPÍTULO II PELIGRO DE CONTAGIO
ARTÍCULO 159. Al que sabiendo que padece una enfermedad grave en período
infectante, ponga en peligro de contagio la salud de otro, por relaciones sexuales u otro medio
transmisible, siempre y cuando la víctima no tenga conocimiento de esa circunstancia, se le
impondrán prisión de tres meses a tres años y de cincuenta a trescientos días multa.
Si la enfermedad padecida fuera incurable, se impondrán prisión de tres meses a diez
años y de quinientos a dos mil días multa. Este delito se perseguirá por querella de la víctima u
ofendido.
Con respecto al análisis sustantivo, y en el juego sistemático de las palabras
contingencia o Pandemia, Estado de emergencia o Estado de contingencia sanitaria decimos
que las autoridades en todos los ámbitos desde el federal, locales y municipales deben de velar
por la efectiva comunicación y acceso a la información, con el único hecho de evitar la
desinformación y la propagación del miedo, angustia, temor, y todos los adjetivos negativos
que pueda llevar aparejada una mala orientación de información.
Siempre se ha confiado en que el personal que labora en las dependencias
gubernamentales sea el más capacitado para realizar su trabajo con base en la meritocracia y
que, para estos fines, todas las dependencias que participen en la información entregable a los
súbditos del Estado sea la más correcta e idónea, corroborándola con especialistas y científicos
y que estos la muestren de manera fehaciente para la tranquilidad del pueblo.
Esta información debe ser tratada y expuesta cuando se tengan todas las bases sociales,
administrativas y científicas cimentadas para privilegiar la evidencia solida científica que traiga
con ello una información de alta calidad. Las autoridades deben de manejar la información con
toda la precaución y sensatez posible, favorecer el principio de información privilegiada, el
principio de autonomía y el principio de precaución, con el fin de establecer las efectivas
directrices para evitar el menor daño posible a la población y sus consecuencias catastróficas.
3. SEGURIDAD NACIONAL
Este tópico, en las últimas dos décadas, ha aumentado su acervo cultural, social y
jurídico. Para esto, debemos reflejar la seguridad de la siguiente manera:
“…la debilidad institucional es, quizá, el principal problema que debemos resolver en
materia de seguridad y de justicia. No podemos renovar y fortalecer nuestras instituciones sin
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un compromiso común, en el que participemos todos quienes representamos a los Poderes
Federales y a los estatales”25.
Para los reflejos de está palabras, encaminadas a la pandemia Covid-19 y como se
comentó en supra líneas, es el momento más idóneo para que los estados de la República
mexicana trabajen conectados con la federación sin contextos partidistas, sino con el único
objetivo de dirigir a buen puerto las indicaciones de los tres elementos que comparten nuestra
organización administrativa.
La seguridad nacional no solamente trastoca el tema de guerra, de terrorismo, de
ciberguerras, de guerras nucleares, de guerras informáticas, de diplomacia, de soberanía, sino
también de pandemias. El fundamento legal a dicho evento lo encontramos en el artículo
ochenta y nueve, fracción sexta.
La propia ONU ha identificado como amenazas emergentes a la seguridad global, a la
pobreza, el crimen organizado transnacional y sus vertientes de tráfico de drogas, tráfico de
armas, tráfico y trata de personas, asimismo, el terrorismo internacional y las conexiones entre
los fenómenos mencionados, como también ha identificado como una seria amenaza a las
pandemias. Hoy hemos visto cómo organizaciones internacionales y coaliciones políticas y
militares multinacionales han declarado la relevancia que han tomado de nueva cuenta las
amenazas que representan para la seguridad mundial el uso de armas nucleares, biológicas,
químicas, radiológicas y de destrucción masiva (CASTAÑO, 2018).
La lucha contra el COVID-19 puede ser un tema según los expertos de Seguridad
Nacional y en algunos casos extraordinarios de derecho internacional público-supranacional26.
De acuerdo con la ONU, las armas se dividen en dos grupos: las convencionales y las de
destrucción masiva. Las primeras son desde una pistola, rifle, ametralladora, hasta un tanque,
submarino, bombardero, etc. Las segundas pueden aniquilar masivamente (a miles o millones
de personas), y son de tres tipos: atómicas, químicas y bacteriológicas. Estas últimas emplean
patógenos (virus, bacterias, rickettsias, etc.), y aunque son las más baratas de producir, son
pocos usadas porque, como son de organismos vivos, son difíciles de manipular, siendo
peligrosas para el receptor y el emisor.
25

Palabras de Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, durante el evento Diálogo por la
Seguridad. Hacia una Política de Estado, Ciudad de México, 11 de agosto de 2010.

26

Para este caso las autoridades o asociaciones internacionales como: Organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) Alianza para la Seguridad y la Prosperidad en América del Norte (ASPAN) Iniciativa Global para la Seguridad en
Salud (G7 + México) Mecanismo de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) Alianza Internacional para la Influenza Aviar
y Pandémica (IPAPI).
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Bien sea que la actual pandemia del coronavirus fuera un acto deliberado contra China27,
se desatará por la fuga del virus del instituto de Virología de Wuhan, o sea un fenómeno
natural, de cualquier forma, confrontamos una grave amenaza a la seguridad internacional.
Como su poder destructivo es semejante al nuclear, se le considera “la madre de todas las
amenazas”. La descomunal peligrosidad de una pandemia espontánea o provocada por una
bioarma solo ha sido estudiada en México por algunos internacionalistas, epidemiólogos y
militares, que hemos incursionado en la temática de la seguridad internacional (ASTIÉ, 2020).
Siguiendo el contexto de ideas y manifestando que una de las prioridades no efectivas
de las autoridades mexicanas28 es no destinar presupuesto a una posible pandemia, nos

27

Para combatir una epidemia debemos de estar comunicados desde todos los ámbitos de aplicación de los protocolos según la
Organización Mundial de la Salud, para esto de manera interna está el sector gubernamental con los órganos que ya hemos
mencionado en supra líneas, coordinación efectiva entre estados y municipios, el sector privado y el sector internacional,
buscando experiencias del exterior para no repetirlas en nuestro país.

28

En la Estrategia Nacional de Seguridad de 2015 del presidente Barack Obama se dedicaba un epígrafe a las enfermedades
infecciosas y a las pandemias, catalogadas entre las ocho principales amenazas para la población estadounidense. “La
epidemia de ébola en África Occidental ha mostrado el peligro que supone un virus rabioso”, rezaba. En el documento, la
Administración demócrata asumía su responsabilidad como potencia mundial ante la deficiencia de los recursos sanitarios en
la mayoría de los países: “Salvaremos vidas fortaleciendo las regulaciones sobre seguridad alimentaria y desarrollando un
sistema global para prevenir epidemias evitables y detectar brotes en tiempo real para responder más rápida y
efectivamente”. Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Real Instituto Elcano, considera que Obama
“identificó el problema, pero no supo darle respuesta”.

Menos de un año después de asumir la presidencia, Donald Trump lanzó su propia estrategia, en la que el combate a las
bioamenazas y pandemias tenía cabida bajo el pilar “Proteger a los estadounidenses, al país y el modo de vida americano”. El
documento, que arranca en primera persona, y que él mismo se encargó de presentar —un hecho insólito—, eliminó el
cambio climático como un peligro nacional, recuperó el lenguaje de la Guerra Fría, además del mantra del America First, y
gira principalmente en torno a los sospechosos habituales —Rusia, China, Irán y Corea del Norte—. Tal y como hacía George
W. Bush, Trump sostiene que en materia de seguridad no hay límite de gasto. Pese a ello, desmanteló la Dirección para la
Salud Global y la Biodefensa del Consejo de Seguridad Nacional (NSC), organismo que asesora a la Casa Blanca en la
prevención de pandemia, a instancias de su entonces asesor, el halcón John Bolton, y redujo la cifra de expertos de 250 a
120. El republicano también recortó en 700 millones de dólares (627 millones de euros) el presupuesto de los Centros para el
Control y Prevención de las Enfermedades Infecciosas (CDC), porque despreció los consejos de los analistas que veían la
posibilidad de una pandemia como una amenaza real, aunque el recorte ha sido revertido por el Congreso de EE UU.
Además, una reciente publicación de Político reveló que su Administración se negó a utilizar una guía de 70 páginas,
elaborada por el NSC, en la que se hacían recomendaciones y se daban instrucciones a las agencias federales para evitar una
crisis como la actual.
En el caso del Reino Unido, su estrategia de seguridad nacional vigente, de 2015, sitúa las pandemias entre los riesgos de
primer nivel —junto con el terrorismo, las amenazas cibernéticas o los conflictos militares internacionales, entre otros—, por
delante de peligros como las armas de destrucción masiva. En otro documento más reciente en el que se hace una revisión
de las capacidades de la seguridad nacional, se destaca que el país puede verse golpeado cada cinco años por un gran
desastre, incluyendo las pandemias. Franz-Stefan Gady, investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos
(IISS), considera que, pese a que los planes están bien diseñados “no ha contado con los fondos necesarios, incluida la
financiación insuficiente del NHS [el Servicio Nacional de Salud británico], en las últimas dos décadas”.
En Francia, por su parte, ya se describió en su estrategia de seguridad nacional de 2013 una situación como la que afecta hoy al
país: “Existe el riesgo de que surja una nueva pandemia altamente patógena y con una fuerte letalidad que resulte, por
ejemplo, de la aparición de un nuevo virus que traspase las fronteras de las barreras de la especie o de un virus escapado de
un laboratorio de confinamiento”. El informe no indicaba las medidas a adoptar, pero sí abogaba por una mayor cooperación
en la materia entre los Gobiernos europeos.
Particular es el caso de Italia, el país que sufre las peores consecuencias de la pandemia de Covid-19. El Libro Blanco para la
seguridad y la defensa internacional, publicado en 2015, únicamente menciona este supuesto al citar que se deben tener en
cuenta “los riesgos generados por la migración masiva, las pandemias, el terrorismo y el crimen”. En contraste, la estrategia
de seguridad alemana más reciente describe que incluso los brotes “confinados localmente” de enfermedades contagiosas
“pueden precipitar un colapso de los sistemas de salud y el orden público”, además de acarrear “costos económicos
considerables”. El texto añade que Alemania apoya la prevención y gestión de tales desafíos, incluso a través de “la creación
de un contingente de personal médico especializado a nivel nacional y europeo, así como de capacidades logísticas para
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encontramos de una manera vulnerable hacia el interior y exterior de nuestro propio territorio.
Las estrategias de seguridad nacionales han ido rediseñándose para recoger estos peligros:
ciberataques contra infraestructuras críticas, migraciones masivas derivadas del cambio
climático, vulnerabilidad energética...También pandemias como la actual de Covid-19. En la
práctica, sin embargo, las potencias occidentales no han dedicado los recursos necesarios para
desarrollar planes efectivos de prevención y respuesta rápida frente a la aparición de nuevas
enfermedades infecciosas; mientras algunos países asiáticos —golpeados por epidemias en los
últimos años— se situaban a la vanguardia con medidas ambiciosas destinadas a evitar la
propagación de nuevos virus en su territorio (TORRALBA, 2020).
Así pues, adentrándonos a otro concepto de seguridad nacional tenemos que es la
función del Estado para “promover la seguridad del Estado mexicano por medio de una política
multidimensional que anticipe aquellas tendencias internas y externas que pueden poner en
riesgo nuestro proyecto de nación, salvaguardando así la libertad, los derechos humanos y la
seguridad de nuestros ciudadanos. Asimismo, señala el Centro Nacional de Inteligencia, hijo del
Cisen: “la Agenda Nacional de Riesgos (ANR) es el documento estratégico y prospectivo que
orienta las operaciones del Sistema de Seguridad Nacional, a partir de la identificación de los
fenómenos que pueden vulnerar los intereses y objetivos nacionales, focalizando la atención
que el Sistema de Seguridad Nacional presta a cada uno de ellos (RAMÍREZ, 2020).
En contraparte al modelo que en relaciones internacionales se denomina como realista,
se identifica el modelo de seguridad ampliacionista; lo que algunos también llaman “idealista”,
“integral” o “multidimensional”, entre otros términos y singularidades y con diversas
evoluciones en las últimas décadas. Dicho modelo integra variables múltiples para
conceptualizar a la seguridad como valor y objetivo de la autoridad que se alcanza no sólo a
partir del uso de la fuerza. La visión ampliacionista considera que la seguridad no sólo es un
valor o condición social que se garantiza por el uso legítimo de la violencia por parte de la
autoridad legítimamente constituida, sino que existen otros instrumentos que permiten a una
comunidad mantenerse sin miedo o temor desde distintas ópticas como significante principal
del concepto amplio de “seguridad” (CURZIO, 1998).
El concepto de seguridad nacional estuvo asociado tradicionalmente a los enfoques de la
escuela realista de las relaciones internacionales, que tuvo su auge en el marco de la Guerra
desplegar rápidamente a dicho personal en regiones en crisis”.

336

Fría (SERRANO, 1998). La seguridad nacional se construyó en esos años en torno a problemas
de defensa militar y nacional y de seguridad interna; predominó la defensa del interés nacional
de países como Estados Unidos en sus relaciones con la entonces Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
Para México la adopción de una concepción de seguridad nacional sustentada en
términos militares resultaba inoperante en esos años por el carácter de la relación que sostenía
con los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría y por su nivel de desarrollo. Esta
circunstancia caracterizó la relación bilateral entre ambos países de 1945 a 1980 (OJEDA, 1981).
Durante este periodo, la definición tradicional de seguridad nacional no incluía variables
como el desarrollo económico, el bienestar social, los derechos humanos, la democracia
institucionalizada e incluso el terrorismo; no porque que no fueran importantes en esos años,
sino por la prioridad que se les dio a los temas militares y de defensa. Al superarse el marco de
la Guerra Fría surgieron nuevos problemas sociales, políticos, económicos e ideológicos en el
ámbito mundial —paradigma de ello es el terrorismo—, por lo que se hizo necesario recurrir a
consideraciones diferentes para construir un nuevo concepto de seguridad nacional.
En cuanto a México se refiere, la reconceptualización del concepto de seguridad
nacional ha obedecido a que su delimitación tradicional a una noción de seguridad militar e
interés nacional resulta insuficiente para enfrentar los distintos impactos que las nuevas
problemáticas de fin y principio de siglo han ocasionado. Por ello se requiere una nueva teoría
de seguridad que incluya en un rango mucho más amplio las relaciones entre fenómenos
sociales, económicos, culturales, políticos y ambientales que bosqueje las acciones que pueden
tomarse para lograr la seguridad en todos esos frentes (RAMOS, 2005).
Nuestro precepto constitucional no se aboca únicamente a las problemáticas que se
mencionan según los autores en supra líneas, sino que el estudio concretizado de la seguridad
nacional estriba en los siguientes rubros: a. Marco jurídico de la seguridad nacional b. La
multidimensionalidad de la política de la seguridad nacional c. Las fuerzas armadas y la política
de seguridad interior de la nación d. La ley de seguridad y su conexión con la seguridad nacional
e. Índice de afectación a la seguridad interior f. El crimen organizado como amenaza emergente
a la seguridad nacional g. Inteligencia estratégica para la seguridad nacional h. Análisis
prospectivo del entorno geoestratégico i. Democracia, relaciones cívico-militares y derechos
humanos j. Liderazgo estratégico de las fuerzas armadas k. Modelo político-estratégico para las
fuerzas armadas y la política de la defensa nacional l. Guerra biológica o pandemias.
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Para esto, el Estado tiene como obligación garantizar la estabilidad y la paz de la
República, por lo que pandemia debe tratarse como un tema de seguridad nacional. México no
cuenta con la estructura hospitalaria ni clínica para enfrentar epidemias y pandemias, y como
consecuencia existen riesgos de estabilidad social y pueden surgir protestas sociales que lleven
a la ruptura del orden institucional dependiendo de la magnitud y duración de la pandemia; en
pocas palabras, todo dependerá de la paciencia de la población y sobre todo de la percepción
que genere el gobierno sobre si está enfrentando bien o no esta crisis de salud.
En conclusión. Un nuevo orden político, económico y social nos espera después de esta
crisis de seguridad nacional, será consecuencia de que casi ningún país está preparado para
enfrentar pandemias y no tienen sistemas de salud a la altura de las circunstancias. Será
necesario crear una verdadera red sanitaria. Esta crisis va a provocar cambios políticos
importantes en México y en el mundo, cambios en las cadenas de producción, en la seguridad
nacional y deberá empujarnos a tener mejores instituciones de gobernanza ante los riesgos
evidentes que la humanidad enfrenta.
El coronavirus ha puesto contra las cuerdas y frente al espejo a la humanidad, saldremos
adelante porque no será el fin de la humanidad, pero si es una crisis que quedará marcada por
muchos años y ojalá la recuperación no sea tan larga. Esta crisis está empezando, así que hay
que tener mucha paciencia.
El Estado mexicano tiene la obligación de cuidar la seguridad de los ciudadanos,
mantener la paz, aplicar el Estado de derecho y mantener la gobernabilidad. Es importante
entenderlo porque si no cumple estas funciones cómo va a dar respuesta a la crisis económica,
política y social que estamos viviendo y solo es el inicio del caos que puede venir si no se toman
las decisiones adecuadas (SÁNCHEZ, 2020).
3.1. Sistema de seguridad nacional
El sistema de seguridad nacional integra a las instancias que tienen funciones en los
ámbitos de la defensa exterior, la seguridad interior y la protección civil. En el sistema
confluyen todas las instancias que forman parte de la comunidad de seguridad y defensa de la
nación y pretende integrar asimismo a todas las plataformas de información e inteligencia
especializada que posee el Estado para dichas funciones vitales.
El Sistema considera como cabeza de este al titular del Poder Ejecutivo Federal teniendo
como soporte al Secretario Ejecutivo del Sistema, así como el Secretario técnico del Consejo de
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Seguridad Nacional. El Consejo de Seguridad Nacional a su vez, como la ley de la materia prevé,
es el órgano de deliberación más relevante del Sistema de Seguridad Nacional. Hay que
destacar que el legislador ha omitido incorporar en la ley instancias que debieran
obligadamente formar parte de dicho órgano, como lo es la Secretaría de Salud, que, ante el
riesgo o amenaza, por ejemplo de una pandemia, estaría ejerciendo la responsabilidad del
liderazgo en la implementación de políticas contingentes ante una circunstancia adversa como
la señalada (CASTAÑO, 2018).
Las disposiciones del Consejo de Salubridad General no pueden restringir el ejercicio de
derechos y garantías. El Estado de Excepción lo peticiona el titular del poder ejecutivo, seguido
de recomendaciones del legislativo y, estudiada, escudriñada y revisada su constitucionalidad
por la SCJN, todo esto con el fundamento legal del artículo veintinueve de nuestra máximo
ordenamiento jurídico en México.
4. TUTELA EFECTIVA Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL RAZONAMIENTO DEL
DERECHO A LA INFORMACIÓN EN LOS SISTEMAS INTERAMERICANO Y EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS
Como señalase el Professor Javier Anduátegui “la libertad de expresión es la condición
de surgimiento y formación de la opinión pública libre, a través de la cual se estructuran los
criterios de racionalidad social» (ANSUÁTEGUI, 1994, p. 425). En este sentido, existe una rica
tradición jurisprudencial en materia de acceso a la información a nivel internacional. Su
desarrollo teórico y casuístico conforme a la doctrina europea, ha sido precisamente a partir del
derecho a la libertad de expresión, lo cual implica que aquél es una vertiente o subgénero de
derecho, pero que dentro del proceso de especificación de los derechos fundamentales (PECESBARBA, 1999, p. 180; PÉREZ, 2005, p. 25; DIEZ-PICAZO, 2005, pp. 328-330) ha adquirido carta
de naturalización en la teoría constitucional, hasta ser considerado como un auténtico y
verdadero derecho autónomo (ISLAS en CARBONELL y BUSTILLOS, 2007, p- 155-174).
A pesar de lo anterior, este derecho ha merecido dos interpretaciones distintas por
parte del Tribunal Europeo y la Corte Interamericana, respectivamente. El primero, a partir de
una posición conservadora, tendiente a concebir el derecho a la información como un derecho
accesorio y complementario de otros derechos fundamentales, pero que a pesar de ello, ha
procurado la plena protección y efectividad de los derechos fundamentales en caso de
vulneración. La segunda Corte, desde una visión garantista, ha procurado concebir al derecho
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de acceso a la información de manera autónoma, dotándolo de su propia especificidad
(FREIXES, 2003; FERNÁNDEZ, 1990, p. 193).
En este sentido, el Tribunal Europeo ha destacado a través de distintas interpretaciones
que ha realizado al Convenio Europeo de Derechos y Libertades Fundamentales, que el artículo
respectivo «prohíbe al Estado impedir o restringir que una persona reciba información que
otros deseen o puedan brindarle, pero no otorga a la persona el derecho de acceder a un
registro que contiene información sobre su posición personal, y no supone una obligación del
Estado de suministrar tal información a quien la solicita»29 y mucho menos la «obligación
positiva de suministrar información de oficio»30. Interpretación que ha sido sostenida sin variar
sustancialmente el primer criterio en otras sentencias 31 . No obstante, a pesar de estas
directrices, el Tribunal no ha dejado de ostentar un carácter garantista, ya que ha concedido la
reparación de los derechos fundamentales violados a cada caso en especial, a través del estudio
de fondo de los asuntos en particular.
Situación distinta ha ocurrido con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al
resolver el caso «Claude Reyes»32 el 19 de septiembre de 2006, en donde determinó que:
El artículo 13 de la Convención, al estipular expresamente los derechos a «buscar» y a
«recibir» «informaciones», [...] ampara el derecho de las personas a recibir dicha información y
la obligación positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la persona pueda tener
acceso a conocer esa información o reciba una respuesta fundamentada cuando por algún
motivo permitido por la Convención el Estado pueda limitar el acceso a la misma para el caso
concreto. Dicha información debe ser entregada sin necesidad de acreditar un interés directo
para su obtención o una afectación personal, salvo en los casos en que se aplique una legítima
restricción. Su entrega a una persona puede permitir a su vez que ésta circule en la sociedad de
manera que pueda conocerla, acceder a ella y valorarla. De esta forma, el derecho a la libertad
de pensamiento y de expresión contempla la protección del derecho de acceso a la información
bajo el control del Estado, el cual también contiene de manera clara las dos dimensiones,
individual y social, del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, las cuales deben

29

Cfr. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH), Leander c. Suecia, 26 de marzo de 1987, párr. 19.

30

Cfr. STEDH, Roche c. Reino Unido, 19 de octubre de 2005, párr. 170.

31

STEDH, Gaskin c. Reino Unido, 7 de julio de 1989 y Guerra c. Italia 19 de febrero de 1988.

32

Dicha resolución consistió básicamente en la negativa a una solicitud de información por varios ciudadanos de Chile al Comité
de Inversiones Extranjeras de aquél país, en relación con la empresa forestal Trillium y Río Condor, consistente en un
proyecto de deforestación que se llevaría a cabo en la décimo segunda región de Chile, que, según los actores, perjudicaría
gravemente la situación ambiental del dicha nación.
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ser garantizadas por el Estado de forma simultánea.33
5. PROPUESTAS JURÍDICAS-ECONÓMICAS EN CASO DE LA CONTINGENCIA COVID-19
Dentro de la estructura de nuestra investigación ya se estableció que el gobierno
mexicano debe de actuar, acatar, ejercer, estudiar, escudriñar, aplicar e implementar un plan
económico acorde a la situación que contrae y que conlleva esta pandemia que estamos
viviendo a nivel mundial.
Esto contraerá retos monumentales a nivel local e internacional para poder cimentar la
economía mundial; en primer lugar, establecer las políticas públicas encaminadas a garantizar
la efectiva regulación de todo el movimiento económico que impera en nuestro país para
generar bienestar y paz social. En este apartado, nos adherimos a un posible plan de trabajo
para implementarlo a nivel nacional para reactivar e incentivar la economía en nuestro país.
Nos permitiremos anexar cabalmente las pretensiones que hicieron a nivel nacional el
Consejo General de la Abogacía Mexicana -integrado por los tres Colegios de Abogados
firmantes- y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, reconocemos las acciones del
gobierno federal al convocar a los integrantes del Consejo de Salubridad General (CSG), a fin de
enfrentar en México la pandemia del COVID-19 declarada Emergencia Sanitaria por el CSG, el
30 de marzo de 2020.
México cuenta con los instrumentos jurídicos idóneos y suficientes para que por
conducto del CSG se dicten las medidas vinculantes necesarias para enfrentar la Emergencia
Sanitaria del COVID-19. Las facultades que ejerza dicho CSG deben, ante todo, preservar la
legalidad y transparencia que permitan una mejor coordinación en todos los niveles de
gobierno (federal, estatal y municipal), buscando siempre garantizar la seguridad de los
sectores sociales y en especial de los sectores más vulnerables.
En atención a lo anterior, y dada la evolución que ha tenido en los últimos días la
enfermedad del COVID-19, consideramos urgente que el CSG haga uso de dichos instrumentos
jurídicos propios de la acción extraordinaria en materia de salubridad general a la que hace
referencia el artículo 184 de la Ley General de Salud, y reconozca de manera expresa, mediante
la toma de decisiones, las condiciones sin precedentes que han afectado duramente la
economía nacional.
33

Caso Claude Reyes c. Chile, Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), párr. 77. Cabe referir que dicho criterio
interpretativo había aparecido en los Casos: López Álvarez, párr. 163; Ricardo Canese, párr. 80; y Herrera Ulloa, párrs. 108111
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Por tal motivo, ponemos a su consideración los siguientes planteamientos y propuestas
que consideramos indispensables para garantizar seguridad jurídica y dar certeza a la población
tanto en lo individual como respecto de la actividad económica de la que cada uno forma parte,
para enfrentar la emergencia, y cuidar el empleo (CGAM, 2020)
Aspectos de coordinación.
Es indispensable que las decisiones del CSG se adopten en coordinación con los
gobiernos estatales y tomando en cuenta las necesidades de la iniciativa privada para apoyar la
capacidad industrial y productiva del país pensando en todo momento en evitar dañar
irreversiblemente la suficiencia de generación y preservación de empleos, y la disponibilidad de
productos esenciales (medicamentos y otros insumos para la salud, así como aquellos que
forman parte de la canasta básica y de consumo general) durante y después de esta
contingencia.
Hay ciertas actividades, que por su carácter esencial, no pueden detenerse aún en las
condiciones más adversas. Por lo anterior, deben definirse aquellas actividades e industrias que
se consideran estratégicas e indispensables a fin de que los acuerdos adoptados por el CSG y las
entidades federativas sean consistentes entre sí y permitan a las empresas grandes, pequeñas y
medianas prepararse con la toma de decisiones oportuna en las siguientes semanas
considerando el tipo de actividad que realizan. Dar claridad de los aspectos jurídicos
relacionados con sus operaciones, las relaciones laborales y los aspectos fiscales de las
empresas es indispensable para la viabilidad de los negocios y la toma de decisiones que
afecten lo menos posible la economía.
Instruir para que las dependencias del gobierno federal trabajen de manera coordinada
y se tomen decisiones articuladas que den certeza y seguridad jurídica a los ciudadanos.
Aspectos fiscales.
De conformidad con el artículo 31, fracción IV de la Constitución, es obligación de los
mexicanos contribuir al gasto público, sin embargo, atendiendo a los principios de
proporcionalidad y equidad, es necesario considerar no solo la capacidad económica sino la
disposición de flujo para el pago de contribuciones dadas estas circunstancias de clara
emergencia. Por lo anterior, ante los efectos de esta emergencia sanitaria es indispensable que
se definan de manera inmediata medidas fiscales en apoyo a todos los contribuyentes, sean
trabajadores, profesionistas o empresas considerando los impactos que tiene cada industria en
particular. Sin perjuicio de consideraciones generales, los apoyos fiscales deben ser analizados y
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propuestos por industria y sector escuchando a las cámaras empresariales a fin de asegurar las
fuentes de empleo y la reactivación de la economía una vez pasada la emergencia. Garantizar la
liquidez es indispensable para mantener activa la economía incluyendo pequeños negocios y
grandes industrias; también la certeza jurídica es necesaria en la relación con las autoridades
fiscales, por ello se solicita que el Ejecutivo Federal, en uso de las atribuciones que le confieren
los artículos 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y 39, fracciones I, II y III del Código Fiscal de
la Federación, dicte las siguientes medidas:
1. Diferimiento de los pagos provisionales de ISR, y de los pagos definitivos de IVA, por los
meses de marzo, abril y mayo de 2020, sin multas ni recargos.
2. Suspensión de plazos y declaratoria de días inhábiles en el SAT hasta el 20 de abril de
2020.
3. Suspensión el ejercicio de facultades de comprobación, actos de ejecución y/o cobranza
a todos los contribuyentes hasta el 30 de julio de 2020, así como actos de molestia no
regulados en la Ley del Seguro Social y sus reglamentos.
4. Incremento del límite superior para que los trabajadores reciban subsidio para el
empleo, y se subsidie la parte que corresponde al trabajador en las cuotas obreropatronales.
5. Permitir el acuerdo de pago de impuestos en parcialidades.
6. Permitir la deducción de inversiones en su totalidad.
7. Suspender la acumulación para efectos de ISR de estímulos fiscales que se acrediten y
que actualmente son aplicables (ejemplos: diésel, peaje, entre otros).
8. Permitir la compensación universal de impuestos federales.
9. Que los patrones que opten -o que estén obligados- a suspender temporalmente sus
actividades durante el tiempo en que se encuentre vigente la campaña de contingencia
sanitaria por COVID-19, tengan facilidad de realizar únicamente el pago del seguro de
Enfermedades y Maternidad, así como aportaciones de vivienda.
10. Extender la conservación de derechos, hasta por cuatro meses, a trabajadores que
hayan sido dados de baja durante el periodo que contingencia sanitaria por COVID19.
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Productividad y aspectos económicos.
Con el propósito de garantizar la disponibilidad de productos y servicios esenciales y el
abastecimiento y distribución de los mismos, es importante también contar con los
mecanismos suficientes para atender trámites puntuales ante diversas autoridades regulatorias
que permitan una respuesta eficiente de las necesidades diarias de la población, fortaleciendo
las actividades de manufactura en el país, de tal suerte que solo sea necesario adquirir dichos
productos y servicios en el exterior cuando no se cuente con la capacidad de manufactura local
o no sea posible su disponibilidad inmediata. Todas las medidas extraordinarias deben de
implementarse con estricto apego a las necesidades propias de una atención inmediata de la
Emergencia Sanitaria, cuidando no aplicar excepciones administrativas a los procesos
cotidianos de abasto de bienes y servicios para la población y el sector público.
CONSIDERACIONES FINALES
Los principales exponentes de la teoría de los derechos fundamentales han señalado que
el proceso de especificación se encuentra vinculado de manera íntima con los contenidos y los
sujetos de los derechos fundamentales. La necesidad de que un derecho fundamental sea
reconocido como autónomo e independiente de los demás, surge de las necesidades sociales
existentes. En este caso, el derecho a la información como derecho fundamental surgió de la
necesidad de los particulares de contar con mecanismos eficaces a nivel constitucional para
exigir la rendición de cuentas de la administración pública; de igual manera, el reconocimiento
y protección de los datos personales proviene de otros derechos más específicos, tales como el
derecho a la intimidad y privacidad de las personas.
Una de las máximas que debe imperar en todo ordenamiento jurídico es la verdad
jurídica, la no especulación, regirnos con base en nuestro ordenamiento constitucional para
cimentar la paz social.
El interés público es la justificación de habilitaciones constitucionales interventoras
expresas, así como límite y garantía de derechos individuales y colectivos. No obstante, a pesar
de compartir el carácter de indeterminado, no es un concepto equivalente a los de seguridad
nacional o de paz pública, aun cuando ambos sean de interés público y también operen como
conceptos restrictivos de derechos individuales.
Entendemos los juristas que existe información y esta debe ser trata y clasificada según
las leyes de la materia. Lo que debe siempre permear es que un pueblo bien informado podrá
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generar mejor estrategia social, un pueblo bien informado podrá creer en las resoluciones
emitidas por sus autoridades, un pueblo bien informado genera conciencia colectiva, un pueblo
bien informado es un pueblo defensor de las propias instituciones, un pueblo bien informado
crea un estado de derecho colectivo y efectivo en beneficio de la colectividad social.
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A CRISE SOCIAL DURANTE A PANDEMIA NA ESFERA FAMILIAR : UMA REFLEXÃO
DA INTIMIDADE A PARTIR DA LITERATURA DE SARTRE

Leonel Severo Rocha1
Júlia Francieli Neves de Oliveira2

INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa, pretende-se desenvolver primeiramente uma reflexão da relação da
intimidade nos relacionamentos a partir da literatura de Sartre, que ilustra uma teoria filosófica
existencialista e criando atmosferas tensas de extremo limite, tal como o que o indivíduo está
sentindo durante a pandemia, reflexões sobre sua existência e angústia da morte. A história de
Sartre se divide em duas fases: a fenomenologia em que se destaca a obra “O Ser e o Nada” e a
depois do contato com o marxismo em que se destaca a obra “Crítica da razão dialética”.
Contudo neste artigo faz parte de reflexões, ligadas a conexão da realidade atual
durante a pandemia e no que se referem a Sartre como um todo e especificamente mais
detalhada sobre sua obra “O Muro”. Ao pensar na obra de Sartre podem-se destacar vários
pontos importantes para a reflexão humana e também para o Direito. Teorias a se pensar de
maneira critica, como por exemplo a questão do olhar do outro e como ele é importante para a
formação do eu.
Escrita às vésperas da Segunda Guerra Mundial, as cinco narrativas de ‘O muro’ buscam
refletir a perplexidade do homem frente a um mundo em convulsão. Nesse momento, quando
as circunstâncias parecem carregar todos ao mais fundo individualismo, Sartre levanta questões
que apelam à consciência política e filosófica.
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Frente a esta falta de fundamentos prontos, o homem angustia-se diante da
responsabilidade de escolher, visto que a escolha é ao mesmo tempo afirmação do valor
daquilo que se escolhe, trazendo consigo, assim, o peso da responsabilidade. Desse modo, ao
escolher algo e, consequentemente, afirmar o seu valor, estamos ao mesmo tempo
comunicando a todos o caráter benéfico daquela escolha, já que não há ninguém que possa
escolher o mal para si. O apelo é feito a causas como valores burgueses, preconceitos sexuais e
raciais, neste ponto de vista, nos tornamos responsáveis não só por nós, mas por toda a
humanidade.
Pretende-se desenvolver um estudo dos efeitos da evolução da intimidade e liberdade
de escolha no plano das relações conjugais e familiares, que tem igualmente consequências
complexas, criadoras de novas dificuldades e o tratamento dos conflitos familiares que podem
ser ampliados por meio da teoria dos sistemas, a qual deve ser buscada a resolução dos
conflitos familiares não somente na sua organização interna, mas também nos apoios externos
de outros sistemas; como na autonomia social (TEUBNER, 2005).
Nesse sentido, outra análise literária a ser citada é a obra de Luhmann que propõe uma
abordagem histórica a partir de textos e narrativas através dos quais procura analisar o
surgimento do código e da nova semântica do amor, a partir do romance trágico de Romeu e
Julieta (LUHMANN, 1991, p.52). Desta forma, Bourdieu dedica ao amor como ruptura com a
estrutura dissimétrica da violência simbólica em que se constitui a dominação masculina. O
amor convoca o sujeito a uma nova postura frente ao outro, a ser sujeito amoroso, que só pode
obter o reconhecimento de um outro sujeito, mas que abdique, como ele o fez, da intenção de
dominar, (BOURDIEU, 2005, p. 132). Com relação a violência tanto física quanto simbólica,
durante o isolamento social, percebe-se o aumento crescente desses índices, tendo em vista
que a cultura patriarcal, ainda se constituí muito presente na atualidade.
A ideia de buscar a relação entre sociedade, direito, justiça e literatura num contexto
democrático, para que se reduza a distância entre teoria e prática, pressupõe assim estudos
sociológicos sobre a lógica organizacional e o funcionamento das instituições. A teoria dos
sistemas é sociologia jurídica em condições de oferecer subsídios a uma verificação empírica
que permitirá a crítica e as sugestões para a melhor adaptação do sistema jurídico aos meios de
tratamento de conflitos.
A questão proposta é o direito precisa promover novas formas de organização, diálogos
e capacidades para observar os conflitos gerados na modernidade, a partir de análises
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literárias?
Tem-se como objetivo analisar a sociedade moderna e as relações familiares que são
extremamente complexas e ressignificadas, questões que apelam à consciência política e
filosófica. A sociedade se caracteriza pela diferenciação funcional, neste momento surgem os
principais sistemas sociais, entre eles o Direito. Essa forma de comunicação social das
diferenças altera a concepção de intimidade, ampliando a diversidade da produção das fontes
de sentido do Direito, que gera conflitos no âmbito familiar, dificultando seu fechamento
operacional. As dimensões amorosas na globalização adquirem também um aspecto mais
amplo e assim são cada vez mais constitutivas de demandas familiares pela evolução do Direito,
originando novos vínculos jurídicos nessas relações, e novas formas de solução de conflitos
podendo ser ampliada por meio da literatura, assim como da teoria dos sistemas.
Percebe-se a importância deste estudo devido a precariedade e dificuldade do direito
tratar das narrativas afetivas nas relações de família, visando contribuir para uma maior
compreensão e consciência em uma área que ainda é incipiente no direito, como é o caso da
afetividade ou do desamor no mundo jurídico.
Para enfrentar o tema em questão, o artigo apresenta-se dividido em três enfoques.
Inicialmente, se investiga o que o existencialismo alhiado a narrativa do muro de Sartre,
realizando reflexões sobre a crise do existencialismo social atual. Em um segundo momento
realiza-se um estudo observando de que forma a teoria sistêmica auxiliaria a comunicação da
jurisdição tradicional para tratar de conflitos afetivos na atual época da pandemia. A terceira
parte deste trabalho analisa-se a intimidade como meio de comunicação simbolicamente
generalizado e a sua relação com o Direito, preparando suas estruturas dogmáticas para a
realidade atual sob a perspectiva da justiça discursiva policontextural.
A metodologia a ser utilizada é a matriz teórica sistêmica que se dá pela abordagem
sociológica, tanto conceitual quanto empírica dos sistemas jurídicos. A observação da
sociedade enquanto sistema apresenta vantagens porque permite a análise da sua
complexidade por meio da reconstrução do saber jurídico e da práxis judicial, de um ponto de
vista interdisciplinar, para o enfrentamento das incertezas da sociedade contemporânea em
uma perspectiva evolutiva e construtiva.
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1. A ANGÚSTIA EXISTENCIAL E A METÁFORA DO MURO NA LITERATURA DE SARTRE
Jean-Paul Sartre foi um filósofo que se propôs a fazer filosofia também a partir da
literatura, o que fez dele um dos maiores escritores do século XX. Ele se preocupava em tratar
nas suas obras literárias sobre temas de sua filosofia, ou seja, questões fundamentais da
condição humana, trazendo de certo modo para a prática dos personagens reflexões e
situações existenciais.
Sob um viés observacional da realidade atual, durante a pandemia denota-se que a
rotina dos indivíduos com o isolamento social, sofreu diversas mudanças não somente com
restrição das atividades ao ar livre, como pede os órgãos de saúde, mas gerou um colapso no
sistema de saúde, assim como aumento do desemprego e recessão econômica. Neste artigo
realiza-se uma análise muito mais profunda, referente a mudança de hábito diante do Covid-19,
que está mostrando a fragilidade da existência humana e a palavra pandemia se tornou parte
do nosso vocabulário. Desta forma está sendo alterado a noção de percepção do valor da vida e
a partir da análise literária de Sartre busca-se compreender algo muito mais profundo do Ser.
Em “O Muro” é um dos contos de autoria de Jean-Paul Sartre, que tem uma
característica bem perceptível na sua obra, trazer à tona situações que forcem seus
personagens a se questionarem profundamente, ou seja, momentos que exijam uma reflexão
dos valores do ser que ali se encontra. O existencialismo é bem latente em todos os seus
contos.
Este conto nos remete a uma observação fundamental no decorrer dos contos, a
presença de um “muro” que envolve os enredos. Essa metáfora é maravilhosamente construída
no texto. De fato, ao longo de nossa vida volátil, somos cercados por “muros” que nos
impedem de ver certas verdades, desmascarando, por outro lado, nossas infinitas limitações, a
contestação no limiar existencialista. Esses “muros” são muitas vezes representados por
diversas formas, no qual Sartre nos fez a honra de criar e nos mostrar que precisamos esbarrar
nesses obstáculos para poder transpassar esse “muro” para evolução.
Assim, o conto "O Muro” demonstra detalhadamente as últimas horas de três
condenados, que tem como personagem principal e narrador Pablo Ibbieta, republicano
espanhol que, ao ser preso e condenado à morte com mais duas pessoas, começa a refletir e
ter sentimentos que até então não havia tido, se contestam diante de suas execuções
iminentes. É um encontro entre vida e morte, a contestação da vida e aceitação da morte. Isto
é perceptível pela escrita do autor:“Mas algo me irritava: eu nunca pensara na morte porque a
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ocasião nunca se apresentara; agora, porém, a ocasião tinha chegado e não havia outra coisa a
se fazer senão pensar nela” (SARTRE, 1972, p. 13).
No termo de suas vidas, os homens perguntam-se do significado de tudo o que fizeram,
de qual era a valia da subversão de suas vidas. O personagem principal percebe-se indiferente a
tudo, ignora seu passado e sua mulher e perde os sentimentos. Mas quando lhe pedem para
entregar o seu líder, ele nega-se e reconhece depois não haver nenhum sentido para aquela
negativa, salvo a obstinação.
Na trama, após receberam a sentença de morte, um médico foi mandado para
acompanhar a última noite dos três naquele porão e, assim, Pablo Ibbieta reflete: Ia continuar,
mas de súbito aconteceu algo que me surpreendeu: a presença daquele médico cessou
bruscamente de me interessar. Geralmente, quando pego um homem, não o largo mais.
Entretanto, o desejo de conversar me abandonou; sacudi os ombros e desviei os olhos.
(SARTRE, 1981, p. 15)
No trecho do conto acima citado pode-se dizer que ocorreu esse tipo de experiência.
Ibbieta parece se desprender da realidade em suas reflexões de um homem condenado à
morte preso num porão de hospital; seria o acontecer da angústia. O personagem então
começa a descrever certas características físicas e mentais que reforçam a experiência sentida,
como por exemplo o corpo todo suado em pleno inverno, deixando-o todo molhado sem que
Pablo houvesse sentido; bem como, ao pensar em esbofetear o médico, reflete Ibbieta que:
“[...] minha vergonha e minha cólera desapareceram; caí sobre o banco com indiferença”
(SARTRE, 1972, p. 16).
A indiferença pode ser entendida como ausência de sentimentos ou interesses pelas
coisas. E é em tal ponto que Heidegger desemboca quando, ao começar a definira angústia,
aborda a estranheza:
Na angústia dizemos nós “a gente sente-se estranho”. O que suscita tal estranheza e
quem é por ela afetado? Não podemos dizer diante de que a gente se sente estranho. A gente
se sente totalmente assim. Todas as coisas e nós mesmos afundamo-nos numa indiferença.
Isto, entretanto, não no sentido de um simples desaparecer, mas em se afastando elas se
voltam para nós. Este afastar-se do ente em sua totalidade, que nos assedia na angústia, nos
oprime. Não resta nenhum apoio. Só resta e nos sobrevêm – na fuga do ente – este “nenhum”.
A angústia manifesta o nada. (HEIDEGGER, 1983, p. 39).
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De fato, não houve um simples desaparecer das coisas para Ibbieta, mas sim um afastarse do ente. O peso inominado que o esmagou após observar a luz do lampião, que não era
medo nem o pensamento de morte, aparece como esse voltar-se das coisas para o ser na
experiência da angústia.
Desse modo, pode-se identificar em tal trecho um apontar para angústia, uma vez que,
preso em um porão de hospital e ciente do fuzilamento na manhã seguinte, Pablo se sente
estranho e começa a perceber de forma diferente as coisas a sua volta. Ora, algo de súbito lhe
surpreendeu e o fez se desinteressar por algo que normalmente lhe era interessante. Começa
aí o abandono pelo interesse no ente que, trechos depois se evidencia quando Ibbieta revela
que:
Olhei durante algum tempo o disco de luz que o lampião projetava no teto e fiquei
fascinado. Depois, bruscamente, voltei a mim, a roda luminosa desapareceu e me senti
esmagado de um peso enorme. Não era o pensamento da morte, nem o medo; era uma coisa
sem nome. As faces queimavam e sentia uma dor na cabeça. (SARTRE, 1972, p. 15).
Heidegger pensa o nada como o véu do ser e a partir do homem, em uma dimensão
humana que se revela na própria existência, que é transcendente. Então, homem é quem
consegue manifestar o ser, e isso se dá pela experiência do nada, que não tem a ver com
niilismos ou pessimismos, mas com o próprio modo de se desprender da condição objetivista e
alcançar a transcendência (STEIN, 1983, p. 29-30).
Um dos conceitos fundamentais da filosofia existencialista sartriana é o de liberdade,
uma vez que, para o filósofo, o homem está condenado a ser livre e toda a sua existência
decorre desta condição. Assim, segundo Sartre frente a uma decisão, o homem percebe o seu
total desamparo, já que não há nada que possa salvá-lo da tarefa de escolher; em suma, nada
pode salvá-lo de si mesmo.
Nesse sentido, para se estar consciente dos entes enquanto entes, é necessário se
desprender deles e perceber o que falta, o não aí, o nada; ou seja, seria através da disposição
de humor da angústia que se transcende dos entes particulares para o mundo puro, em sua
totalidade (INWOOD, 2002, p. 124).
E, ainda conforme Stein é nesse contexto que se deve entender a angústia
heideggeriana, não como estado ou sentimento, mas com dimensão transcendental; um
acontecer no ser-aí que realiza a experiência do sujeito com o nada. (STEIN,1983, p. 30).
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Desse modo, o ser humano, fundamentando-se na sua estrita liberdade, vê-se a todo
instante compelido a se inventar, posto que são suas escolhas que constroem a sua essência.
Diante desta condição, cabe somente a ele estabelecer, através de suas ações concretas, os
critérios que servirão de norte para as suas decisões.
Segundo Sartre o que se poderia chamar de moralidade cotidiana exclui a angústia ética.
Há angústia ética quando me considero em minha relação original com os valores. Estes, com
efeito, são exigências que reclamam um fundamento. Mas fundamento que não poderia ser de
modo algum o ser, pois todo valor que fundamentasse a sua natureza ideal sobre seu próprio
ser deixaria por isso de ser valor e realizaria a heteronomia de minha vontade. Daí que minha
liberdade é o único fundamento dos valores e nada, absolutamente nada, justifica minha
adoção dessa ou daquela escala de valores (SARTRE, 1943).
Frente a esta falta de fundamentos prontos, o homem angustia-se diante da
responsabilidade de escolher, visto que a escolha é ao mesmo tempo afirmação do valor
daquilo que se escolhe, trazendo consigo, assim, o peso da responsabilidade. Desse modo, ao
escolher algo e, consequentemente, afirmar o seu valor, estamos ao mesmo tempo
comunicando a todos o caráter benéfico daquela escolha, já que não há ninguém que possa
escolher o mal para si. Desse ponto de vista, nos tornamos responsáveis não só por nós, mas
por toda a humanidade.
Desta forma, o do conto “O Muro”, o personagem Pablo parece escoar do ente; suas
concepções se afastam, seus desejos intramundanos desaparecem, é como o ir desprendendose do mundo e, portanto, revelar o Nada, reforçando ainda mais seu estado de indiferença
quanto a tudo; alega não possuir mais amarras com o mundo, que estava calmo, mas:
Era, porém, uma calma horrível – por causa do corpo; enxergava com seus olhos, ouvia
com seus ouvidos, mas não era mais eu; ele suava e tremia sozinho e não o reconhecia. Fui
obrigado a tocá-lo e a olhá-lo para saber o que tinha acontecido com ele como se fosse corpo
de outro. Sentia-o ainda por momentos, sentia como escorregamentos, uma espécie de queda,
[...]. (SARTRE, 1972, p. 25).
Tal momento no texto pode ser considerado como a plena suspensão do ente; momento
que Heidegger havia dito ser raro e por curto prazo. Pablo Ibbieta transcende quando no
encontro com nada:
[...] o nada este que não é nem um objeto nem um ente. O nada não acontece nem para
si mesmo nem ao lado do ente ao qual, por assim dizer, aderir. O nada é a possibilidade da
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revelação do ente enquanto tal para o ser-aí humano. O nada não é um conceito oposto ao
ente, mas pertence originariamente à essência mesma (do ser). No ser do ente acontece o
nadificar do nada. (HEIDEGGER, 1983, p. 41).
Quando Sartre diz que “nada pode ser bom para nós sem que o seja para todos”, ele
quer dizer, precisamente, que ao escolhermos algo, estamos optando por uma alternativa que,
dentro das condições de existência nas quais estamos inseridos, seria a melhor opção e, por ser
a melhor, todos também poderiam optar pela mesma. Assim, ao escolher algo, o homem cria
um modelo de homem que outros podem seguir; daí a sua responsabilidade diante da
humanidade.
O existencialismo de Sartre, ao contrário das filosofias contemplativas, caracteriza-se
por ser uma doutrina de ação, colocando sempre o compromisso como fator indispensável para
a existência humana, uma vez que, sem compromisso, não há projeto de ser e, sem projeto de
ser, o homem torna-se incapaz de conferir qualquer sentido à existência. Se a intencionalidade
é a característica fundamental da consciência, ser livre é engajar-se, comprometer-se e, enfim,
responsabilizar-se (SARTRE, 1943).
“O homem é livre porque não é si mesmo, mas a presença a si. O ser que é o que é não
poderia ser livre. A liberdade é precisamente o nada que tendo sido no âmago do homem e
obriga a realidade humana a fazer-se em vez de ser.” (SARTRE, 1943, p. 782).
Diante dessa constante tarefa de fazer-se, do desamparo, da falta de fundamentos
prontos e da responsabilidade que carrega diante de si e da humanidade, a liberdade traz ao
sujeito a angústia existencial, a qual emerge no momento da decisão. Angustia-se, pois não é
capaz de alterar as condições de existência que se lhe apresentam, tendo de escolher, por
vezes, entre o ruim e o pior e tendo de arcar com as consequências dessa escolha; mais que
isso, também não é capaz de não realizar essa escolha; e por fim, tem a incontornável tarefa de
buscar, em sua subjetividade imanente, ou seja, na sua pura liberdade, os princípios que
regerão sua escolha; isto é, terá de estar diante de seu próprio nada; eis o princípio da
angústia.
Portanto, denota-se que não há nada que possa eximir o homem da sua condição de ser
livre e, consequentemente, da sua condição de responsabilidade diante de seus atos. Barreiras
psicológicas, históricas ou socioeconômicas não são capazes de ofuscar a liberdade a qual
Sartre se refere, pois estas nada mais são do que as condições de existência que possibilitam
fazer escolhas, sem tais condições, a escolha seria impossível; mais do que isso: toda a
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existência seria impossível.
Toda condição é, por sua natureza, uma limitação; contudo, é também o que possibilita
a existência de algo. Logo, para que a liberdade exista, é necessário que existam as condições
que possibilitem a sua existência, isto é, que possibilitem o ato da escolher, mas que também,
por outro lado e ao mesmo tempo, limitem as possibilidades dessa escolha. Nesse sentido, o
reconhecimento de que vivemos na era global em sociedades multiculturais, compostas de uma
pluralidade de identidades, instiga a reflexão a respeito das dificuldades de sustentar a
importância da subjetividade para o Direito. Entendida aqui, como constituída por questões
particulares que percorrem e transformam permanentemente a vida privada de cada indivíduo,
como é o caso das novas constituições familiares, que são simbolicamente atribuídas pela coevolução sistêmica.
2. A INTIMIDADE COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO E A SUA RELAÇÃO COM O DIREITO
O Direito atravessa uma outra fase teórica, o avanço para a discussão a respeito da
racionalidade do Direito e da sociedade, que segundo Luhmann,

pode ser chamado de

autopoiética, devido às concepções de risco e de paradoxo. É caracterizada pela complexidade
da dupla contingência, ou seja, problemas que ocorrem quando deve-se esperar a conduta de
outra pessoa. Na sociedade complexa, a categoria do risco, torna-se um elemento decisivo: é
um evento generalizado da comunicação, sendo uma reflexão sobre as possibilidades de
decisão (LUHMANN, 1983, p. 12).
Nesse sentido, realizando uma análise de risco e de paradoxo, o que vem ocorrendo com
o isolamento social tem evidenciado e aumentado a natureza de violência com os mais
vulneráveis crianças e adolescentes, que fazem parte de um grupo dos que sofrem ainda mais
com a violência doméstica diante da quarentena pela pandemia do novo coronavírus, e este
fato é decorrente na história que se repetiu entre 2014 e 2016, na epidemia do vírus ebola, o
Unicef apresentou relatório que evidenciava o aumento grave de violência infradoméstica
contra meninos e, mais expressivamente, contra meninas.
Portanto, o risco vem acompanhado da reflexão sobre a “segurança”. Nesta ótica,
Luhmann prefere colocar o risco em oposição ao “perigo”, por entender que os acontecimentos
sociais são provocados por decisões contingentes (poderiam ser de outra forma), que não
permitem mais se falar de decisão segura. A sociedade moderna possui condições de controlar
as indeterminações, ao mesmo tempo que não cessa de produzi-las. Isso gera um paradoxo na
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comunicação. Por isso, a pesquisa jurídica deve ser dirigida para uma nova concepção da
sociedade, centrada no postulado de que o risco é umas das categorias fundamentais para a
sua observação (LUHMANN, 1993, p.58).
Entretanto, é preciso disseminar este tipo de violência, além de ações individuais, com
mudanças culturais não apenas sancionatória, mas de conscientização humanitária, é
fundamental que o Estado cumpra sua obrigação, prevista na Constituição Federal de 1988 e no
Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), protegendo crianças e adolescentes, com
programas de enfrentamento à pandemia ações efetivas de proteção.
Desta forma, a teoria sistêmica e na sociedade do terceiro milênio, vivencia-se então o
chamado sistema social hipercomplexo, ou seja, a possibilidade de recorrer-se a diferentes
sistemas, para o enfrentamento de questões específicas. As decisões não dependem somente
dos indivíduos, mas das organizações, pois estas têm a função de tomar decisões a partir de
cada sistema (ROCHA, 2013, p.43).
Na atual forma da sociedade, com a presença permanente do risco, percebe-se o
inevitável paradoxo, impõe-se colocando a importância de uma nova racionalidade para a
tomada das decisões nas sociedades complexas, redefinindo a filosofia analítica, a
hermenêutica e a pragmático-sistêmica, que desbloqueiam a comunicação jurídica. Nessa
ordem de raciocínio, a pesquisa jurídica deve ser dirigida para uma nova forma de sociedade,
centrada no postulado de que a complexidade é uma das categorias fundamentais para a sua
observação. Nota-se a necessidade de uma transformação da política e do Direito (ROCHA,
2013, p.44).
No momento em que o Estado, enquanto programador do Direito, deixa de ser o centro
de organização da política e deixa de ser o fundamento único de validade da lei, o Judiciário,
em vez de simplesmente aplicar a programação condicional que caracteriza um sistema
fechado, necessita recorrer às fundamentações extraestatais e toma-o decisões de outro tipo,
que é através da programação finalística que caracteriza um sistema aberto (ROCHA, 2013,
p.44).
Assim, a tendência do Direito, em todas as áreas e principalmente no Direito de Família,
que envolve o sentimento, é a de transformar o Judiciário em um sistema aberto, observando
as suas consequências cognitivas, pois é preciso pensar na riqueza da alteridade. A
complexidade da produção de sentido do Direito como paradoxo torna-se, assim, uma condição
para a observação da comunicação do Direito, uma vez que esta constitui a capacidade da
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linguagem e da evolução social.
Entra-se na cultura pós-moderna, ou seja, no interior de uma sociedade que conseguiu
neutralizar a apatia, o que fundamentava o impulso modernista, isto é, a mudança. Com a
dissolução da crença e da verdade divina e suprema implantada pela sociedade, surgiu a
institucionalização da dúvida. O processo de construção de identidade pessoal, que possui uma
multiplicidade de papéis e valores que se oferecem ao indivíduo, já não se faz acompanhar por
referentes orientadores.
O reconhecimento formal, por parte da legislação, da jurisprudência ou da doutrina, tem
desempenhado importante papel na busca pela igualdade de direitos sociais e civis dos
gêneros. A nossa sociedade laica está estabelecendo uma cultura solidária e baseada nos
direitos universais do homem e da mulher.
A partir do pressuposto de que nem sempre foi assim – no tocante a relação de
dominação – e de que não há poder - pautado em identidade e diferença – inocente, conclui-se
que é apontada a necessidade da desconstrução cultural da naturalização das identidades de
feminino e masculino e a superação da relação de dominação, consolidada na opressão e
inferiorização das mulheres, que não impediu o reconhecimento da identidade de mulher, mas
que o tornou distorcido sob um olhar tendencioso e masculino.
O aparato conceitual construído por Pierre Bourdieu é fecundo para a análise das
condições da dominação masculina como violência simbólica. As suas consequências para a
reflexão sobre as possibilidades de resistência e de um Direito transformador são evidentes e
inerentes à própria elaboração do sociólogo. Enquanto violência simbólica, a dominação
masculina se constrói na história tomando como essências construções, formas de classificação
a partir de princípios de visão e divisão cujo objetivo é a construção de uma ordem de
dominação e que, sexual, tem no masculino o seu paradigma (BOURDIEU, 2005, p. 132).
Pelo habitus se constata a construção de hexis corporal sob a matriz da cosmovisão
androcêntrica, de modo relacional em que homem e mulher, e também gays e lésbicas, de
forma consciente e inconsciente, têm seus corpos construídos ao modo da ordem de
dominação. Essa forte construção teórica é já uma resistência à ordem de dominação. Da
natureza relacional da dominação simbólica se conclui que toda ação transformadora deve
transformar também aquele que a empreende, quer dizer, deve incluí-lo em seu
questionamento (BOURDIEU, 2005, p. 132).
Percebe-se que a violência doméstica ocorre por causa da dificuldade da estrutura
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familiar. Diante da quarentena, ocorre uma situação de violência estrutural do sistema
socioeconômico em que está inserido, a perda do emprego do pai ou mãe em grande número
com trabalho informal, depois há uma diminuição de renda, repercutindo no âmbito familiar. A
violência cultural ainda é dominante, infelizmente, ainda pouco tratada pela sociedade porque
existe a relação de poder.
Além disso, com o aumento do número de famílias mononucleares, aumenta a
incidência da violência contra a criança e com o adolescente pode ser maior. Se há parceiro, um
pode vigiar o outro, intervir. Com a mudança de dinâmica social, a impossibilidade da
mobilidade urbana, o adolescente, que antes buscava o aconchego dos amigos ou outros
familiares buscando ajuda, hoje não tem para onde ir, tendo em vista o distanciamento social, a
violência está se tornando cada vez mais silenciosa.
Toda crítica de fundo implica autocrítica, numa ruptura com a posição de vítima. Mais
que isso, que deve levar em consideração todos os espaços sociais, além da família, a escola, a
igreja, o esporte, o jornalismo. Pode-se, num exercício de utopia crítica, vislumbrar que a
sociedade que emergirá lentamente dessa luta não será a reprodução de nenhum modelo, nem
das sociedades primitivas e igualitárias, nem de sociedades onde as mulheres, homens,
crianças, negros, gays, lésbicas, teriam mais poder uns que os outros. O processo de igualdade
de gêneros e disseminação da violência principalmente contra crianças e adolescentes é um
processo contínuo e atualmente dependente de uma mudança cultural, que encaminhem para
a verdadeira tolerância, que pressupõe o respeito mútuo por meio de um processo de
conscientização.
3. A EVOLUÇÃO DA JURISDIÇÃO TRADICIONAL PARA TRATAR DE CONFLITOS
AFETIVOS
A sociedade vem passando por inúmeras mudanças e transformações culturais e sociais.
Junto aos benefícios trazidos pela modernidade ocorre também um aumento significativo de
conflitos entre as pessoas. Como abordado dos itens anteriores, com a pandemia e o
isolamento social acarretaram diversas crises sociais, nessa seara demonstra-se a importância
da literatura na construção da evolução social.
O poder judiciário encontra-se esgotado devido a grande demanda de litígios que são
postos a sua apreciação. As pessoas não conseguem mais resolverem seus próprios problemas
e buscam na justiça uma resposta ao conflito, que foi gerado muitas vezes pela falta de
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comunicação e compreensão.
Nas relações familiares resolvidas perante o Poder Judiciário todos os aspectos
emocionais e sentimentais envolvidos no conflito não são considerados pelo julgador, que
apenas analisará fatos descritos. Muitas vezes a decisão se torna inútil e sem solução alguma,
pois o conflito permanece e a decisão não gera efeito algum.
François Ost propõe, a partir de estudos de Direito e Literatura, uma renovação dos
esquemas interpretativos do direito por meio de uma viagem às fontes do seu imaginário. É
nesta jornada que o presente projeto toma assento para, na carona de Platão, afirmar a ordem
jurídica inteira como "a mais excelente das tragédias". Se por um lado o Direito codifica a
realidade, por outro a literatura libera os possíveis. Se o direito é o terreno da segurança, da
certeza que é produzida pela pretensa completude da norma (sendo, apenas nos casos de
omissão, dado ao juiz decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios
gerais de direito, artigo 4º da LINDB), a literatura é o terreno da surpresa, do inesperado (OST,
2004).
Se o direito produz pessoa, a literatura produz personagem - e se desdobra no particular
e no concreto, afastada do terreno da abstração normativa que caracteriza as prescrições
jurídicas. Mas devemos fazer justiça à literatura, sugere Ost. De fato, se nela nada é impossível,
resta ver se essa imersão no particular não é justamente o caminho mais curto para se chegar
ao universal - proposta de toda norma jurídica (OST, 2004).
A obra refere-se, assim, a uma compreensão dialética das relações direito-literatura, na
medida em que "entre o 'tudo é possível' da ficção literária e o 'não deves' do imperativo
jurídico, há, pelo menos, tanto interação quanto confronto. Nesta obra Ost pergunta "O que
ganha o estudo do direito nesse confronto com o espaço literário?"( p.25). Certamente, a
resposta não está no uso reduzido que se dá frequentemente à literatura, como reconhece Ost,
nas sempre comuns citações literárias que pretendem dar uma ornamentação erudita ao
discurso jurídico. Ou na utilização rasa de exemplos literários na tentativa de explicar teorias ou
comprovar posições civilistica. Suas funções são muito mais abrangentes (OST, 2004).
Nesse sentido, a privatização submeteu serviços públicos a regimes tradicionalmente
privados

em

prejuízo

da

complexidade

social

evidente.

Pela

compreensão

da

policontexturalidade, isso seria uma distorção das relações sociais pela consideração
econômica. Cria-se problema de difícil resolução porque além das partes do contrato podem
estar envolvidos interesses de terceiros. Assim, aumenta a pressão sobre a dogmática do
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direito privado para que aceite a complexidade (TEUBNER, 2005).
E com o rumo do processo de privatização, imagina-se dois cenários distintos:
fragmentação ou hibridização do direito privado. A sociologia distingue entre acoplamentos
frouxos ou firmes entre os sistemas sociais. Na conjuntura atual posterior a privatização, o
direito privado vai responder conforme se mostrem frouxos ou firmes os acoplamentos entre
autonomias sociais e processos econômicos.
De um lado, pode se fragmentar, como resposta a frouxidão dos acoplamentos entre
sociedade e economia (com maior autonomia à sociedade); de outro, pode se hibridizar,
respondendo a um acoplamento firme de tudo à economia. Em ambos os casos não é só do
acoplamento frouxo que depende uma realidade fragmentada, mas também da capacidade do
direito como tecnologia suportar as oportunidades estruturais de emancipação na
contemporaneidade (TEUBNER, 2005).
Entretanto, a fragmentação que depende diretamente da força que os setores sociais
independentes da economia e da política serão capazes de exercer na atualidade e nos anos
subsequentes. A autonomia privada depende diretamente de um sistema social que revela-se
na existência de um maquinário de produção normativa (mecanismos de consenso,
organizações formais, padronização) desempenhando um papel de fonte independente do
direito (TEUBNER, 2005).
Basta analisar como exemplo a possibilidade dos setores sociais atingirem bom grau
dessa autonomia, como ocorre, por exemplo, com o direito de família: a sociedade encurrala o
Estado sobre as possibilidades de auto-organização, ganhando espaço para sua própria
racionalidade no seu interior, fazendo com que o direito de família reaja quase exclusivamente
à racionalidade da vida privada e sua criação normativa espontânea (TEUBNER, 2005).
Como ocorreu com os valores constitucionais que exprimem essa tensão constitutiva da
consciência humana, devido as grandes promessas, basta analisar as formas de igualdade entre
os homens e as mulheres, a liberdade individual, são entre outros, valores constitucionais que a
exclusão e as injustiças sociais revelam-se ineficazes (ROUSSEAU, 2015).
Diante dessa insuficiência das promessas constitucionais e a miséria do mundo nasce a
possibilidade de uma crítica da positividade social, crítica à autoridade reforçada pelo fato de
poder se enraizar não em um outro lugar ideológico, mas diretamente nos valores enunciados
pela constituição. Assim, os valores constitucionais permitem ao ser humano a capacidade de
tomar consciência do estatuto de cidadão, isto é, de sujeito de direito autônomo, capaz de se
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autodeterminar, de criar sua própria história, de refleti-la, de discuti-la e de pensá-la, chamada
de democracia contínua que explica a perspectiva da democracia plural, a figura do cidadão
múltipla e plural (ROUSSEAU, 2015).
Neste sentido, Ost utiliza da metáfora do Dworkin, que compara o trabalho dos juízes à
escrita de um romance em série. Esta é, pois, a tese do livro: uma teoria do direito contado,
que privilegia o espírito do direito, preocupa-se antes com a "coerência narrativa" do raciocínio
e evidencia a importância da interpretação do texto e da natureza argumentativa das
discussões jurídicas. Nesse sentido, a vocação do jurídico seria a de oferecer "modelos
narrativos" ao juiz, que, ao confrontá-los com o relato construído a partir dos fatos da causa,
decidiria, estando menos preocupado com estruturas do que com a própria história (OST,
2004).
Nesse sentido, o conto “O Muro”, Sartre carrega no seus personagens a angústia como
fortaleza e resposta natural, que se encontra dentro das crises existenciais. Por estas razões,
percebe-se a importância da afetividade nas relações jurídicas, permitindo o reestabelecimento
de comunicação entre as partes, sob a concepção sistêmica. O amor neste contexto se traduz
na diretriz onde a comunicação se origina autopoieticamente de modo que o direito de amar e
de ser feliz se constituí em dever de alter observar, a si próprio, e ao ego, rompendo com o
individualismo.
Portanto, trata-se uma observação transdisciplinar do Direito e da Sociedade. Chegando
a proposta da autopoiese, que não tem uma resposta certa, mas sim uma maneira de se tentar
observar uma forma diferente do Direito, e nessa observação, observar também a sociedade e
outras áreas do conhecimento.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A partir da narrativa de Sartre faz-se uma reflexão frente à morte, que pode significar,
normalmente, o temor, a tristeza profunda, pois não terá mais acesso às coisas do mundo, aos
amores, aos sentimentos e à vida. A saudade seria uma constante, talvez, mas não foi o trazido
em tal obra. Sartre busca romper com tal senso comum e narra os condenados imersos em suas
existências; angustiados e, quando na presença do nada, transcendem a existência deixando o
ente em sua totalidade “suspenso”.
A angústia que transcende, faz-se presente no enredo do pensador francês, e no atual
momento da pandemia, que nos mostra a fragilidade da existência humana, e que, de fato,
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demonstra certas influências e convergência com Heidegger. A partir do momento em que se
consegue perceber tais pontos em comum em obras de dois dos maiores pensadores do século
XX, pode-se dar um aspecto talvez mais abrangente na leitura. Ora, pensar Pablo Ibbieta como
exemplo da metafísica heideggeriana é algo que transcende o texto, mas que não perde sua
importância enquanto história, seja da filosofia ou da própria literatura.
Com o estudo exposto, observa-se que pensar o direito assumindo como pressuposto o
horizonte literário, ou seja, a angústia, o existencialismo, leva o leitor a realizar ponderações
sobre a vida, o estado, a própria autonomia e inclusive sobre a atual realidade de aumento de
violência. Propiciando a compreensão da realidade jurídica aportada sob um aspecto ficcional
que instiga a reflexão, imaginação e um olhar sobre si mesma enquanto realidade carente de
completude, vez que as respostas nem sempre se encerrarão na legislação crua mas sim
deverão ser criadas, em observância aos contextos fáticos e ao que o imaginário coletivo anseia
(OST, 2004).
A partir das teorias de Teubner e Luhmann, da forma especial como concebem a
interação dos subsistemas sociais e seus códigos o que poderíamos chamar de fricções
subsistêmicas, podemos chegar à concepção de que não é apenas a realidade social de atores
que produz o direito, mas o inverso também procede: o direito cria realidade social, no sentido
de que o código enseja que os atores sociais reordenem suas ações e expectativas conforme a
lógica jurídica subjacente às interações (TEUBNER, 1989).
O reconhecimento de que vivemos na era global em sociedades multiculturais,
compostas de uma pluralidade de identidades, instiga a reflexão a respeito das dificuldades de
sustentar a importância da subjetividade para o Direito. Entendida aqui, como constituída por
questões particulares que percorrem e transformam permanentemente a vida privada de cada
indivíduo, como é o caso do amor, simbolicamente atribuídas pela co-evolução sistemica. A
teoria sistêmica, portanto, permite a compreensão de processos coletivos, impiricamente
constatáveis, em que o centro da ação não está localizado em forças macro ou
microssociológicas, mas no código sistêmico do direito.
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EDUCAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA: A INTEGRAÇÃO DA LIBERDADE,
IGUALDADE E FRATERNIDADE PARA A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS

Michelle Asato Junqueira1
Felipe Chiarello de Souza Pinto2
“A solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade
humana.”
Franz Kafka
https://www.pensador.com/autor/franz_kafka/

INTRODUÇÃO
Pandemia, coronavírus, “fique em casa”, isolamento/distanciamento social. Palavras e
expressões que passam a fazer parte do cotidiano de forma abrupta e inesperada. Há quem
diga que não de forma tão inesperada (na medida em que a China já havia iniciado esta
desastrosa experimentação anteriormente ao ocidente), mas, sem dúvida, ocorre de forma
avassaladora, desconfigurando tudo o que a sociedade entendia por “normal”.
Diante deste novo período de trevas, já que não se sabe o que está por vir, seja do ponto
de vista econômico, social ou valorativo, é preciso buscar a luz e, assim, os ideais iluministas
nunca foram tão necessários. Revisitar, sob um novo olhar, a liberdade, a igualdade e a
fraternidade pode ser a chave de enfrentamento para o novo problema, que, por sua vez,
acendeu velhos problemas, especialmente no que se refere à concretização dos direitos
fundamentais.
A desigualdade social foi escancarada, impondo o retorno à discussão inicial do acesso
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aos direitos fundamentais. Em tempos em que a regra primária é o lavar as mãos, a falta de
água e saneamento básico ainda se mostra como uma preocupação consistente e presente nas
áreas mais pobres do país e a consequência é uma devastação nada democrática dos mais
pobres, que acabam por ser mais contaminados, menos providos de assistência médica e,
consequentemente mais mortos.
Pensar em um novo olhar para os direitos fundamentais é essencial para se adaptar à
nova realidade, desconhecida e desafiadora, onde a fraternidade pode ser um caminho
necessário e unificador.
O pousar do olhar para a educação se mostra como desafiador diante do
desenvolvimento humano, do desenvolvimento econômico e social (Cf. PINTO e JUNQUEIRA,
2015).
Além disso, o problema não é local, de forma que a análise global e transdisciplinar do
problema se mostra, mais do que nunca, uma possibilidade não nova, mas restauradora.
O presente capítulo é construído pelo método hipotético-dedutivo e se utiliza de
material bibliográfico e dados estatísticos para sua construção.
1. FRATERNIDADE E SOLIDARIEDADE: UM CAMINHO TRAÇADO PELA CONSTITUIÇÃO DE
1988 E PELOS DIREITOS HUMANOS, NÃO NECESSARIAMENTE NESTA ORDEM
A fraternidade foi reconhecida como princípio basilar da doutrina cristã e incorporada a
princípios de valoração política desde a Revolução Francesa, ao lado da liberdade e da
igualdade, tornando-se na visão do filósofo Antonio Baggio, “o princípio esquecido”.
No sentido jurídico, no lugar da expressão fraternidade, a solidariedade ganha relevo
para caracterizar modelos de sociedade comunitária em regimes de cooperação recíproca.
Não é incomum que as palavras sejam utilizadas como sinônimas, embora a filosofia faça
distinções relevantes, que não serão tratadas nesta oportunidade. Importa dizer que a
fraternidade pode ser vista como um critério a ser utilizado na decisão política, bem assim é um
modo de proceder na interpretação da liberdade e da igualdade, preenchendo as eventuais
lacunas e se impondo em eventuais conflitos.
Por sua vez, Nabais (2007) à semelhança dos estudos acerca da eficácia dos direitos
fundamentais, distingue a solidariedade vertical da solidariedade horizontal. Por solidariedade
vertical se verifica a relação imposta pelo Estado Social com os indivíduos, onde aquele deve
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atuar como provedor de direitos prestacionais. Por sua vez, a solidariedade horizontal implica
na obrigação de toda a sociedade na aplicação da solidariedade e o sentido comunitário que ela
representa.
Em análise distinta acerca da relação vertical e horizontal da solidariedade e da
fraternidade, Baggio (2008, p. 23) argumenta:
A Solidariedade – como muitas vezes foi historicamente realizada – viabiliza que se faça
o bem ao outro mesmo mantendo uma posição de força, uma relação “vertical” que vai do
forte ao fraco; a fraternidade, no entanto, pressupõe o relacionamento horizontal, a divisão dos
bens e dos poderes, tanto que sempre mais se está elaborando – na teoria e na prática – a ideia
de uma “solidariedade horizontal”, que se refere à ajuda mútua entre diferentes sujeitos, sejam
estes pertencentes ao âmbito social, seja no nível da paridade institucional.
A partir do século XIX, em resposta à Revolução Industrial, a solidariedade se apresenta
como resposta ao modo capitalista de produção. A concentração de renda nas mãos de alguns
poucos e a pobreza cada vez mais acentuada para a maioria de indivíduos na sociedade era
preciso encontrar uma forma comunitária de convivência. “Por este motivo, o termo sofreu
ampliação de significado e passou ser entendida também como uma relação de ajuda entre
vários grupos de pessoas, sendo ainda incorporada na filosofia e assimilada pela linha que ficou
conhecida como solidarismo” (MORAIS e TENÓRIO, 2015).
Esta visão comunitária e colaborativa da solidariedade é a resposta, ainda que não seja
fácil a solução para as colisões entre os direitos de liberdade e igualdade. Se a consagrada visão
liberal tem relação direta com o individualismo e a conotação insulada de uma sociedade
desigual e se a igualdade se aparenta inacessível e utópica, apresentando-se na roupagem
meramente formal e sua versão material se mostra para muitos como sinônimo de
cerceamento da liberdade, como se a relação fosse sempre excludente, apenas a fraternidade
ou a solidariedade revestida de aparência fraterna será capaz de fazer a ponte necessária para
a efetiva concretização dos direitos fundamentais.
Não à toa, ainda que sob uma manta burguesa, os revolucionários franceses, sacudidos
pelo iluminismo não puderam separar liberdade, igualdade e fraternidade.
Deve-se valorizar a solidariedade como forma de se obter as verdadeiras liberdade e
igualdade. Igualdade e liberdade como construções burguesas devem ser superadas, sob pena
de a relação contratual servir na perspectiva capitalista, entendemos insuperável o tratamento
da força de trabalho como mercadoria – sendo insuficiente mesmo a gramática dos direitos
369

humanos. No entanto, para a superação do modelo, faz-se útil, ainda, que toda e qualquer
interpretação jurídica busque almejar proteção efetiva do homem escondido atrás do contrato
(ou relação) trabalhista. Há que buscar o posicionamento do trabalhador como verdadeiro
sujeito, não apenas no momento em que coloca a mercadoria (força de trabalho) à disposição
do empregador, mas em todos os instantes da relação de trabalho. Deve ser tido sempre como
sujeito que não se desprende da sua parte da obrigação pactuada – prestar trabalho, mediante
o uso da força. Não há como conseguir a solidariedade entre trabalhadores sem que estes
possam, ainda que nas relações individuais de trabalho, ser vistos como homens e não como
coisas (mercadorias). Afinal, coisas não são solidárias; homens, sim, podem ser solidários. Logo,
cada interpretação jurídica no plano das relações individuais do trabalho se faz importante para
desenvolver ao homem a sua dimensão humana, auxiliando para que se possa afastá-lo do
processo de reificação em que está envolto e contribuir para a otimização da consciência de
classe. (CORREIA, 2010, p. 154)
Por outro lado, vale lembrar que desde 1934, quando o texto constitucional brasileiro
faz a escolha positivada pela Ordem Social e Econômica, constitucionalizando direitos
trabalhistas e previdenciários, passa a simbolizar, assim, a busca pela igualdade material. Para
que essa igualdade conviva harmonicamente com as liberdades clássicas, a fraternidade ou a
solidariedade, que aqui serão tratadas como sinônimos, ainda que por heresia deve estar
presente, impondo mudanças significativas de convivência, como adiante será tratado.
Assevere-se, ainda, que a Constituição Cidadã, na busca da efetivação da cidadania ativa
e participativa, evidenciando a Justiça Social como norte, que tem por função guiar a Ordem
Social e Econômica do modelo de Estado Social e Democrático de Direito optou falar em
solidariedade, seja nos objetivos da República Federativa, que expressamente busca a
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, como na solidariedade prevista em
diversos institutos, como na proteção da criança e do adolescente, na educação ou na
previdência social.
A fraternidade, esquecida, se apresenta apenas no preâmbulo, de inegável valor
argumentativo e interpretativo, mas que se rende ao direito posto.
2. CENÁRIO DE UMA PANDEMIA NO QUE SE REFERE À EDUCAÇÃO BÁSICA
Ao assumir a fraternidade como tema e como ponte entre liberdade e igualdade, não há
direito mais pulsante que o direito à educação. Um direito que protege a mutação individual
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contínua e o desenvolvimento social crescente. Um direito, portanto, que importa ao indivíduo,
mas ainda mais à coletividade. Um direito que interfere em muitos outros e que é mola
propulsora da democracia, bem como construtor da cidadania.
Seja pela lógica do pensamento liberal ou do pensamento social, a educação é
indispensável, na medida que é ela que perpetua a cultura e os elementos identificadores e
definidores de valores de determinada sociedade. Se assim se apresenta, por lógica, deve se
aproximar do sentimento fraterno.
O agir conjunto e comunitário é imposto à sociedade como forma de cumprimento dos
objetivos fundamentais e é elemento sagaz na desconstrução de um dos maiores óbices ao
desenvolvimento humano e social: a pobreza.
A pobreza contemporânea parece, na verdade, constituir uma espécie de ponto cego
que desafia teorias e modelos conhecidos da explicação. Ponto cego instaurado no centro
mesmo de um Brasil moderno, a pobreza contemporânea arma um novo campo de questões ao
transbordar dos lugares nos quais esteve configurada “desde sempre”: nas franjas do mercado
de trabalho, no submundo da economia informal, nos confins do mundo rural, num Nordeste
de pesada herança oligárquica, em tudo o mais, enfim, que fornecia (e ainda fornece) as
evidências da lógica excludente própria das circunstâncias históricas que presidiram a entrada
do país no mundo capitalista. Ao lado da persistência de uma pobreza de raízes seculares, a
face moderna da pobreza aparece registrada no empobrecimento dos trabalhadores urbanos
integrados nos centros dinâmicos da economia do país, seja pela deterioração salarial que se
aprofundou durante os últimos anos, seja pela degradação dos serviços públicos que afetam a
qualidade de vida nas cidades, seja ainda pelo desemprego em larga escala que atinge o setor
formal da economia (TELLES, 2013, pp.15-16).
A pobreza deve ser erradicada, diz o texto constitucional. Erradicar é cortar pela raiz, ou
seja, eliminá-la de tal forma que não haja solo apropriado para voltar. Porém, a pobreza é,
desde sempre, um grande desafio para o Brasil.
O enigma da pobreza está inteiramente implicado no modo como direitos são negados
na trama das relações sociais. Não é por acaso, portanto, que – tal como figurada no horizonte
da sociedade brasileira – a pobreza apareça despojada de dimensão ética e o debate sobre ela
seja dissociado da questão da igualdade e da justiça. Pois essa é uma figuração que
corresponde a uma sociedade em que direitos não fazem parte das regras que organizam a vida
social. É uma figuração que corresponde ao modo como as relações sociais se estruturam sem
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outra medida além do poder dos interesses privados, de tal modo que o problema do justo e do
injusto não se coloca e nem tem como se colocar, pois a vontade privada – e a defesa de
privilégios – é tomada como a medida de todas as coisas. (TELLES, 2013, pp. 21)
A pandemia do COVID-19 expôs as agruras da pobreza no Brasil, evidenciou o que é
escancarado e cruel, a desigualdade social. No momento em que as recomendações da
Organização Mundial da Saúde compreendem lavar as mãos com frequência, utilizar álcool gel,
máscaras e manter o isolamento social, o que se denota de milhares de casas brasileiras é a
ausência de saneamento básico, de água saindo pelas torneiras, de ausência de residências
minimamente apropriadas para que as crianças deem continuidade aos seus estudos, sem
espaço, sem apoio, sem comida e sem paz.
A educação, ainda que diante de situações insólitas, não pode parar, ela é que conduz a
esperança de dias melhores, mantém a rotina e o contato com o mundo fora da residência, na
construção da identidade social.
Contudo, as políticas educacionais, já frágeis no Brasil, se desmoronaram diante da
necessidade de fechamento das instituições de ensino. “As políticas sociais são
inequivocamente a extensão, de forma reduzida, das transformações ocorridas na estrutura
produtiva e nos direitos sociais do país. Ou seja, percebe-se, historicamente, o nítido
descompasso entre os que estipulam os direitos sociais e a abrangência das políticas sociais, em
termos de atendimento” (REIS, 2000, P. 38).
Da mesma forma, a frágil cidadania no Brasil é construída através da inversão da
conquista de direitos, onde os direitos sociais se efetivaram anteriormente dos direitos
políticos em sua integridade. Assim, “a persistência de uma percepção dos direitos como como
doação de um Estado protetor seria inexplicável sem essa peculiar experiência de cidadania
dissociada da liberdade política, como valor e como prática efetiva, e que se confunde, se
reduz, ao acesso aos direitos sociais”. (TELLES, 2013, p. 23).
Frágil, sem efetiva reivindicação por parte do povo, a educação brasileira se arrasta em
tempos de pandemia, sob risco de retroagir e de se perder para a geração em curso. As
discrepâncias entre os serviços públicos e privados se inflamam e os direitos sociais,
consagrados como públicos e subjetivos pela Constituição Federal de 1988 se comportam de
forma criticamente desigual para ricos e pobres.
Em relatório de análise produzido pelo World Bank Group Education (2020) foram
apontados os riscos mais prementes com os fechamentos das escolas: (i) O fechamento da
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escola pode significar interrupção do processo de aprendizagem principalmente para crianças
com alta vulnerabilidade; (ii) A interrupção das aulas também afeta a rede de proteção social;
(iii) A substituição de aulas presenciais por aulas a distância deve superar a desigualdade de
acesso a ferramentas de aprendizagem virtual.
Para as escolas privadas no Brasil, não deixa de ser um desafio a implementação do
ensino remoto, mediado por tecnologia ou a distância, ainda mais diante de uma situação
imposta, sem planejamento e sem tempo, mas a tecnologia é uma constante na maioria dos
lares dos alunos das escolas privadas.
Não é uma unanimidade em diversas instituições de ensino públicas.
No citado relatório do World Bank Group Education (2020) são apontados alguns dados
relevantes, a seguir referenciados:
Gráfico 1: Percentual de escolas municipais com acesso à internet e o seu percentual de
utilização no ensino e aprendizagem.

Fonte: World Bank Group Education (2020)

Denota-se, portanto, que a educação a distância é meio hábil e adequado para
minimizar os prejuízos decorrentes da descontinuidade do processo educativo presencial, mas
como agir diante de tecnologias desconhecidas por discentes e docentes? A infraestrutura
precária e a falta de qualificação dos professores tornam-se impeditivos explícitos para uma
solução de sucesso, que é substituída pelo improviso, que não condiz com a seriedade de todo
o processo, que deveria ser de autonomia e emancipação.
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Gráfico 2 – Disponibilidade de Computadores, Tablets e Celulares nas escolas

Fonte: World Bank Group Education (2020)
A continuidade e o sucesso do ensino a distância também dependem do nível de
conectividade apresentada pelos países. No Brasil, embora o avanço tenha sido inegável no
acesso à internet, ainda há muita falta de acesso à tecnologia em alguns locais do país,
especialmente os mais pobres e mais distantes. Além disso, as atividades remotas mediadas
por tecnologia vão além da existência de um aparelho celular disponível, na medida em que o
pacote de dados também demanda disponibilidade financeira, nem sempre prioritária diante
de tantas necessidades prementes e primárias.
Gráfico 3 - Computadores, Tablets e Celulares nos Domicílios Brasileiros

Fonte: World Bank Group Education (2020)
Uma das grandes discussões que se impõe no presente momento de construção de
políticas públicas adequadas é que as políticas públicas compreendem um conjunto de atos
coordenados pelo Poder Público, visando dar efetividade a um direito fundamental, criando
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possibilidades para a sua construção ou solucionando um problema. Assim, é preciso se ter em
mente que o planejamento da política e a posterior tomada de decisão devem levar em conta a
historicidade do que já foi construído.
Em geral, o primeiro objetivo é o de acesso à determinada política para que, posta em
funcionamento, seja possível verificar como ela se processa e, por conseguinte, aperfeiçoá-la,
buscando a qualidade.
Ocorre que a situação imposta pela pandemia, fez com que a educação retroagisse à
discussão primária do acesso.
Como primar por uma educação de qualidade, visando o pleno desenvolvimento da
pessoal e a formação para a cidadania, se é necessário reiniciar as discussões sobre o acesso?
O ensino a distância pode contribuir, sem dúvidas, mas seu efeito é limitado, na
continuidade do processo educativo. Sem discutir, ainda, as minúcias da impropriedade de sua
utilização na educação infantil, na dificuldade de aplicação na educação de jovens e adultos e
na inadequação para o ensino técnico e tecnológico, pelo menos na sua integralidade e sem
data de término. Por certo, muitas lacunas serão criadas, sem a existência de expectativas de
serem sanadas.
Nem se diga do longo caminho para que a normatização e regularização da educação
fosse efetiva e adequada, sem representar um obstáculo ao seu bom funcionamento. Será
imprescindível que os órgãos reguladores se prestem a planejar as ações para o retorno as
aulas, com a equivalência adequada das atividades desenvolvidas remotamente, buscando,
ainda, mitigar as desigualdades em todos os níveis, seja do ponto de vista socioeconômico
como de desempenho escolar.
Frise-se ainda duas observações apontadas pela Todos pela Educação (2020a):
Ensino a distância não é sinônimo de aula online. Há diferentes maneiras de estimular
a aprendizagem de maneira remota e, se bem estruturadas, as atividades educacionais
podem cumprir mais do que uma função puramente acadêmica.
As plataformas de aulas online - com vídeos, apresentações e materiais de leitura - não
devem ser vistas como o único meio de ofertar ensino remoto. É possível e fundamental
diversificar as experiências de aprendizagem dos estudantes. A diversidade de suportes e
métodos pode apoiar a criação de uma rotina positiva para as crianças e os jovens, garantindo
alguma estabilidade frente ao cenário de tantas mudanças. Da mesma forma, o envolvimento
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da família também é relevante neste período de aprendizagem a distância - importante aliado
durante a crise e pode deixar um legado no pós-pandemia.
Mesmo a distância, atuação dos professores é central
Quando o assunto é ensino a distância, as pesquisas apontam que o trabalho dos
professores tem papel significativo para assegurar uma boa experiência, independentemente
da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela
pandemia, apoiá-los, pessoal e profissionalmente, é medida absolutamente essencial.
O professor, é bom salientar, é indispensável neste processo de aprendizado, ainda que
remotamente, e será indispensável, neste momento de apressadas reflexões mundiais, com o
retorno das atividades presenciais.
Todos pela Educação (2020b), refletindo também sobre o retorno, expediu notas
técnicas sobre o assunto, podendo ser assim sintetizadas:
a) As escolas irão se deparar com desafios que só poderão ser enfrentados com o
apoio de outras áreas, a exemplo do impacto emocional dos alunos e profissionais
da educação, bem como as tendências de ampliação das taxas de abandono e
evasão escolar;
b) O processo educacional não será retomado do lugar onde foi interrompido, de
forma que o retorno exigirá um plano de ações em diversas frentes e demandará
intensa articulação e contextualização local, impondo reflexões sobre a
possibilidade de retorno gradual por preocupações com a saúde, cumprimento de
carga horária, prevista normativamente, avaliação diagnóstica para recuperação da
aprendizagem, comunicação frequente das instituições com pais e responsáveis,
articulação entre as instituições locais que impactam a política educacional;
c) As respostas dadas ao momento atual podem impulsionar mudanças positivas e
duradouras nos sistemas educacionais, a exemplo do atendimento intersetorial, da
institucionalização de políticas de recuperação de aprendizagem e fortalecimento
da relação família e escola e a utilização da tecnologia como aliada.
Merece destaque a questão da análise da tecnologia, que em tempos de discussão
acerca da vivência contemporânea da quarta Revolução Industrial é, por certo, uma imposição
abrupta, mas sem retorno para as práticas educativas, simbolizando sim uma ruptura com os
processos recondicionados por anos na educação, sem grandes alterações de formato e modo
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de agir. Onde os sujeitos do processo de ensino e aprendizagem pouco se alteram, de forma
desforme com as mudanças mundiais que impõe uma postura mais ativa e participativa do
aluno.
Nesta onda de mudança e posta tais premissas, os problemas complexos gerados pela
pandemia do coronavírus exigem respostas articuladas entre atores sociais, conjugadas entre
os entes federativos e autoridades públicas, de caráter nacional e de caráter global.
3. O DIREITO FRATERNO E O CONSTITUCIONALISMO DO FUTURO: POR QUE NÃO?
O chamado Direito Fraterno é uma proposta ambiciosa, tratada especialmente pelo
jusfilósofo Elígio Resta (2004) que propõe de forma estruturada um nova forma de pensar a
política e as estruturas sociais. Assim, pressupõe uma análise transdisciplinar dos fenômenos
sociais, que transborda o individualismo liberal e busca ir além da igualdade formal.
Na visão de Prandi et al (2018):
Como um novo paradigma constitucional, o direito fraterno busca um desenvolvimento
sociocultural mediante ações que tenham como maior propósito a dignidade da pessoa
humana, ficando explícito que parte de sua efetivação se submete a ações estatais para o
progresso dos direitos sociais, como a acessibilidade à educação de qualidade. O
desenvolvimento sociocultural e educacional remete ao desenvolvimento cultural pelo fato de
que tem de haver uma transformação ideológica da sociedade, na qual se intenciona a
internalização do ideal fraterno como uma moral e um dever.
Desta feita, o direito fraterno importa pensar no bem comum, na busca da paz, no
afastamento puro para se buscar uma sociedade de mundo, mais plural e global (STURZA e
ROCHA, 2014). Isso se dá porque a fraternidade, resgatando o discutido no primeiro tópico,
unifica os saberes globalmente, promovendo uma convivência harmônica entre os povos.
Relaciona-se com a comunidade, compartilhando diferenças, com responsabilidade e
comprometimento. A razão da união está na natureza humana.
Estas afirmações conceituais se tornam claras e evidentes quando se associa às gerações
dos direitos fundamentais, ou seja, ao se tratar da terceira dimensão dos direitos, aqueles
relacionados à fraternidade, depara-se com o direito ao meio ambiente, ao desenvolvimento, à
defesa da paz e à cooperação entre os povos.
As políticas para sua efetivação devem ser tratadas independentemente das barreiras
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geográficas. Afinal, “(...) a educação é um fenômeno global, multidimensional e transdisciplinar
e que deve ecoar fortemente para alicerçar o pensamento coletivo, na comunhão de interesses
com ecos efetivos na práxis social e em absoluta sintonia com o mundo moderno” (PINTO,
JUNQUEIRA e ANDREUCCI, 2018, p. 154).
A educação deveria ser um projeto mundial, de forma que, preservadas as
particularidades de cada Estado, pudesse compor um projeto de desenvolvimento global,
pensado para o desenvolvimento da humanidade, se conjuga adequadamente com o que Vial
(2008) identifica do direito fraterno:
a) é um direito jurado conjuntamente entre irmãos, no sentido da palavra latina
frater, ou seja, é um direito que não parte da decisão de um soberano (de qualquer
espécie), É um pacto de convivência;
b) é livre de identidade ou legitimação, encontrando-se em um espaço político mais
aberto, independentemente de delimitações geográficas e políticas;
c) questiona a ideia de cidadania, que pode se mostrar excludente;
d) Questiona a distância entre homem e humanidade, necessitando de uma análise
antropológica dos deveres humanos;
e) É um direito não violento (poderíamos falar de Gandhi?), destituindo o binômio
amigo/inimigo;
f) É complexo, pois elimina dogmas;
g) É inclusivo
h) É uma aposta na diferença, propondo rupturas.
Diante da complexidade dessas novas linhas, do novo jeito de pensar, não há como se
manter as estruturas do constitucionalismo então presente. A nova forma de pensar a política
se adequa à ideia do Constitucionalismo do Futuro, também chamado de “constitucionalismo
vindouro”, ou de “constitucionalismo por vir”, destacando-se as teorias de José Roberto Dromi,
que prevê um equilíbrio entre os atributos do constitucionalismo moderno e os excessos do
constitucionalismo contemporâneo.
Para Dromi, as Constituições do futuro teriam sete valores fundamentais supremos:
verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação da sociedade na política,
integração, universalização dos direitos fundamentais para todos os povos do mundo (LAZARI,
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2011).
Perceba-se que a visão comunitária da relação social, bem como a ligação entre os
direitos de liberdade e de igualdade continuam presentes, tal qual na teoria do direito fraterno,
diante de lógica de interpretação global e não limitadora.
Dromi também não se esquiva da análise da solidariedade que adquire um triplo
significado: de solidariedade entre os povos; de necessidade de implementação expressa da
dimensão da fraternidade nos direitos fundamentais dispostos nas Constituições do Ocidente e,
especialmente, um clamor para a cooperação e tolerância, promovendo a cooperação e a
tolerância, em todos os níveis, para todas as pessoas, importando na redução das
desigualdades étnicas, religiosas, raciais, entre outros (LAZZARI, 2011).
Saliente-se, consequentemente, que a solidariedade seria mais um elemento, como já
dito, de efetivação dos objetivos constitucionais.
A educação, em todo este contexto, tem papel preponderante na construção desse novo
olhar, comunitário e conciliador, na construção da cultura da paz, da solidariedade e da
discussão do sentido real das estruturas da Justiça Social.
Por outro lado, a educação também poderia ser pensada, como estrutura, por meio
desse novo olhar, que se propõe além das fronteiras geográficas, sem limitações e com a
finalidade prescípua de promover a autonomia e o desenvolvimento, humano e das nações.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Que tal se delirarmos por um tempinho
Que tal fixarmos nossos olhos mais além da infâmia
Para imaginar outro mundo possível?
(O direito de sonhar, Eduardo Galeano)

Tratar sobre solidariedade parece utópico diante do cenário insólito imposto por uma
pandemia. Considerações acerca do cenário econômico e uma nova crise mundial não são
esquecidas e a difícil decisão conciliadora dos conflitos impostos pelos direitos econômicos e
sociais arrebata as decisões políticas e os conflitos se intensificam.
Não há futuro que se possa prever integralmente, mas um mundo de incertezas. A única
certeza é de que nada será como antes.
A escola, não é possível duvidar, tem por característica ser o local apropriado para a
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disseminação de boas práticas e da informação, bem assim o local de convívio social e
desenvolvimento humano e cultural, individual e coletivo, tal qual a educação se pronuncia.
Como reinventar o processo educativo quando a infraestrutura composta pela escola não está
presente?
Em tempos de desinformação e multiplicação de fake news, pode parecer pouco, mas a
escola pode ser um local de combate à doença da desinformação. Informações primárias como
a forma correta de lavar as mãos e medidas de convivência social podem ser disseminadas
pelas crianças em suas comunidades e agir como agentes multiplicadores eficazes.
Os atores do processo educativo forma obrigados, em razão da pandemia a se
reinventar, tendo, todavia, um poço de desigualdades a superar.
A resposta, ainda retórica, impõe uma nova forma de agir e analisar, convidando a todos
a repensar o direito e o constitucionalismo por meio da fraternidade, o princípio a ser
resgatado.
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¿HACIA UN ESTADO PANDÉMICO? - ALGUNAS VALORACIONES A PARTIR DEL
EFECTO COVID-19

Nuria Belloso Martín1

«Saber que la ley murió es el espanto más grande que puede sufrir un hombre» (p. 590).
«¡Qué extraña, qué súbita e increíble catástrofe! Apenas unos cuantos días antes,
muchos seres que creían haber conseguido algo en la vida… ¿Dónde estaban ahora?» (p. 615).
«Luego…, luego se piensa que hay muchas personas, muchísimas personas que…, a la
postre…, llevan una vida tan insignificante o tan estúpida, que… tanto da que la pierdan o no…»
(p. 705).
«Vivimos en el punto central de un formidable acontecimiento histórico, y no lo
conocemos» (p. 791).
(Wenceslao Fernández Flórez. Una isla en el mar rojo Madrid, Ediciones Españolas, 1942)

INTRODUCCIÓN
En 1720 fue la peste; en 1820, el cólera; en 1920, la gripe -mal llamada- española; en
2020, el coronavirus. Las pandemias parece que se han ido produciendo en una secuencia
ordenada cada 100 años. En cualquier caso, tanto las epidemias como las guerras cogen a la
gente siempre desprevenida. A mediados de enero, la dictadura china ya no pudo ocultar por
más tiempo la propagación del virus COVID-19 o SARS Cov-2 (síndrome respiratorio agudo y
severo) en la ciudad china de Wuhan. A finales de ese mismo mes, la Organización Mundial de
la Salud (OMS) ya alertó de la gravedad de la situación y posteriormente la calificó de
pandemia. Macrón, el Presidente de Francia, la ha comparado con una contienda bélica y en
palabras de Merkel, la presidenta alemana, es “el mayor desafío desde la Segunda Guerra
Mundial”. No cabe obviar nuestra mutua interdependencia en el seno de la globalización. En el
contexto de la Unión Europea, Italia y España han sido los países más golpeados por el virus.
España es el país del mundo con más profesionales sanitarios contagiados (es una de las
consecuencias de la falta de Equipos de protección individual –EPIs-) y la tasa de mortalidad ha
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sido la más alta del mundo.2
En el presente estudio se ofrecen unas reflexiones al hilo de la realidad vivida en el
último mes y medio (marzo – abril) de 2020. Criterios científicos y salud de los ciudadanos se
han convertido en la justificación de una situación inédita en nuestra democracia. De ahí que,
más allá de la crisis sanitaria y sus dolorosas consecuencias para contagiados, enfermos y
fallecidos, con un recuento de criterios cambiantes, y en una situación en la que se ha
invisibilizado a los miles de fallecidos, ocultando las imágenes de féretros y de dolor, se llega a
la conclusión de que la sociedad corre el grave peligro de seguir adormecida, como en la
burbuja del “confinamiento”, como en una especie de cuarentena perenne en la que, por
temor o por comodidad, prefiere seguir. Porque no se ha tratado de una pandemia in stricto
sensu sino más bien una epidemia de pánico social a escala planetaria ayudada por los medios
de comunicación de masas. Como bien advierte Yuval Harari, en el siglo XV el Covid-19 habría
pasado inadvertido. Esta epidemia de pánico social corre el peligro de derivar en una catástrofe
económica que, a su vez, desencadena una cascada de transformaciones políticas, sociales y
culturales que vayan mucho más allá del aspecto sanitario.
Todo ello abriría espacio a numerosas lecturas interpretativas sobre la pandemia, desde
propuestas posmodernas, incidiendo en la línea del caos creativo y reabriendo estudios sobre
sistemas de vigilancia, a las que recuperan la sociedad del riesgo y del miedo, o a aquellas que
confían en la instauración de una sociedad comunitarista en la línea solidarista. Desde relatos
de esperanza y confianza en la alteridad a narrativas apocalípticas y de incertidumbre ante el
futuro. Todas han encontrado cabida en el análisis de la incidencia del Covid-19 y el Derecho,
reflejando diversas paradojas y perplejidades.
La pandemia, rememorando al mito de la caverna platónico, nos está colocando como a
aquellas personas que se encontraban en el interior, de cara a la pared, y percibiendo a través
del fuego encendido las meras sombras de lo que creían que era la realidad. Es decir, quienes
tienen el poder nos muestran la realidad como desean que la veamos. Por el contrario, debería
ser una sociedad vigilante y atenta, ya que una de las primeras repercusiones que ha tenido es
a nivel político, con la declaración del estado de alarma que implica una limitación de los
derechos fundamentales. Ello nos coloca ante una nueva dimensión del Estado, a modo de un
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Estado pandémico –o pos-pandémico cuando se recupere la normalidad- que será objeto de
análisis en primer lugar. Junto a la dimensión política de la pandemia se hará referencia a la
social y ello a través del análisis de los grupos especialmente vulnerables no sólo en tiempos del
COVID-19 sino cuando haya que enfrentarse al escenario de post-coronavirus. Como en los
demás países, también en España se ha planteado el debate entre economía y salud. La eficacia
en la gestión de la emergencia sanitaria es lo que determinará que unas economías no sufran
tantos quebrantos como otras. Lamentablemente, en el caso español se prevé que sea de las
más duras.
1. HACIA UN ESTADO PANDÉMICO. EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE ALARMA
La declaración del estado de alarma ha puesto de manifiesto diversas posiciones y
perspectivas sobre la pandemia como la de negacionistas de la emergencia sanitaria y
defensores de la economía sobre la salud y viceversa. Todo ello ha hecho resurgir los debates
sobre el papel del estado y si debía de convertirse en un Leviatán del siglo XXI, garante de la
seguridad y la salud de los ciudadanos.
1.1. El reposicionamiento del Estado
Esta pandemia ha puesto en tela de discusión el papel del Estado y si se precisa más o
menos Estado. No se entra aquí en el análisis de los desajustes que se han puesto de manifiesto
entre el Estado central y las Comunidades Autónomas a la hora de gestionar esta emergencia
sanitaria, que han sido muchos y que incluso se han manifestado en la propuesta de distintos
planes de desescalada-.
El papel del mercado es el que, con sus vaivenes cíclicos, parece que no cambia. Pero el
Estado, como otras construcciones del tiempo moderno tales como territorio, espacio, e incluso
ciencia, se han visto afectadas por el temor y los cambios sobre el concepto de espacio vital. El
dualismo Estado/mercado ha arrojado situaciones problemáticas donde han coincido Estado
fuerte/mercado débil dando lugar a un exceso de Estado (Brasil, Estados Unidos). Estábamos
acostumbrados a que el Derecho resolviera todo. Sin embargo, en situaciones excepcionales, el
Derecho también encuentra sus límites.
Entre los meses de marzo y mayo de 2020 se han construido diversos relatos
justificativos acerca del omnímodo papel que parece haber adquirido el Estado que, a modo de
un Leviatán hobbesiano ahora del siglo XXI, ofrece seguridad y “salud” a cambio de tener
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confinada a la población durante dos meses. Los debates entre Economía/salud, las
concepciones posmodernas de la sociedad (desde Foucault y su tríade población-territorioseguridad a la sociedad líquida de Bauman), el regreso a la “sociedad disciplinaria” que advierte
Byung-Chul Han, las ideologías del progreso que presentan la utopía de una vida indolora y sin
sufrimiento y tantas otras construcciones han cobrado en la pandemia un escenario sobre el
que proyectarse y ofrecer su diagnóstico.
El filósofo italiano Giorgio Agamben, aplicando la tesis que desarrolló en el ensayo
Estado de excepción (2004), tras los atentados islamistas a la redacción de 'Charlie Hebdo' y la
prolongación del estado de alarma en Francia, publicó el 26 de febrero un artículo titulado “La
invención de una pandemia”, trabajo que provocó un conjunto de respuestas en el blog
colectivo italiano Antinomie junto con la Revista European Journal of Psychoanalysis. Agambem,
autor de Homo Sacer, explica el concepto de estado de excepción. Califica las medidas de
contención adoptadas por el Gobierno italiano como “frenéticas, irracionales y totalmente
inmotivadas”. A su juicio, los medios de comunicación y las autoridades estarían presentando
un clima de pánico que legitimaría el estado de excepción. Para el filósofo, las medidas forman
parte de una tendencia creciente de usar el estado de excepción como paradigma normal del
ejercicio del poder. Bajo el pretexto de garantizar la seguridad se abusa del estado de excepción
como paradigma normal del ejercicio del poder (AGAMBEN: 2020). Sostenía que “parecería
que, habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la invención de
una epidemia puede ofrecer el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los límites”,
insistiendo que las medidas adoptadas eran abusivas para tratar una simple gripe (AGAMBEN:
2020). Para completar su tesis, en otros textos publicados en el mes de marzo, ha atacado la
disposición de mantener distancia entre individuos para evitar el contagio porque así “nuestro
prójimo ha sido abolido”.
Contestando a esta tesis de que la pandemia no es más que un pretexto para que los
Gobiernos impongan medidas excepcionales, Jean-Luc Nancy respondió a su colega
sosteniendo la gravedad del COVID-19. Partiendo de la idea de comunidad, que considera
central, entendía que Agamben fallaba al no percibir que la excepción ya se ha convertido en
regla en el mundo actual, en un mundo en el que la intervención de la técnica ha alcanzado una
dimensión preponderante (NANCY: 2020).
Por su parte, un tercer filósofo de la política y compatriota de Agamben, Roberto
Esposito -que también ha trabajado el concepto de estado de excepción en sus estudios sobre
biopolítica-, considera que resulta exagerado hablar de riesgos en democracia en este
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momento. Admite que una emergencia empuja a la política a adoptar procedimientos
excepcionales que rompen el equilibrio de poder. A su juicio, una creciente politización de la
medicina distorsiona las tareas de control social porque sus objetivos no incluyen ya individuos
o clases sino segmentos de población diferenciados por salud, edad, sexo e incluso etnia.
Centrándose en Italia, con lo que califica de “caótica y grotesca sobreposición de prerrogativas
estatales y regionales, tiene más el carácter de una descomposición de poderes públicos que de
una dramática contención totalitaria” (ESPOSITO: 2020).
En definitiva, distintas posiciones sobre el papel del Estado ante situaciones
excepcionales (desde un ataque terrorista a una emergencia sanitaria) hace necesario que el
Estado se reposicione, aplicando los mecanismos constitucionales contemplados a tal efecto.
Desde quienes sostenían que era una simple gripe y primaban la Economía (Estados Unidos,
Brasil) a los que entendieron con prontitud que se trataba de un problema que incidía en la
salud de la población y se procedió a adoptar inmediatamente medidas (Portugal, Grecia).
Tanto en el contexto italiano como español se ha procedido a declarar el estado de emergencia
(estado de alarma concretamente), lo cual se ajusta a la excepcionalidad de la situación. Si bien
hay consenso sobre que procedía declarar uno de los mecanismos constitucionalmente
establecidos, el debate ha surgido sobre si se trata del más ajustado a las limitaciones que el
Gobierno ha ido aprobando, a lo que se hará referencia seguidamente.
1.2. El cuestionamiento del estado de alarma: entre la limitación y la suspensión de
derechos fundamentales constitucionales
La Constitución española (CE) menciona y, la Ley Orgánica 4/1981 regula, junto al estado
de alarma3 otros dos estados de emergencia: el estado de excepción y el estado de sitio. Ante
los efectos de la pandemia, el Gobierno de España declaró el estado de alarma el pasado 14 de
marzo 4 - del que se han aprobado cuatro prórrogas por parte del Congreso, hasta el día 26 de

3

En la España democrática sólo había un precedente de declaración del estado de alarma, en 2010, para “acabar” con una
huelga de los controladores aéreos.

4

La CE establece, en su artículo 116.2, que el estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en
Consejo de Ministros “por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente
al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo”. […] “El decreto determinará el ámbito territorial a que
se extienden los efectos de la declaración”. La emergencia sanitaria sobrevenida como consecuencia de la pandemia de
COVID-19 en España ha dado lugar a la declaración por el Consejo de Ministros del estado de alarma a través del RD
463/2020, vigente desde el 14 de Marzo de 2020, posteriormente modificado por RD 465/2020, con la aprobación de una
serie de disposiciones excepcionales en la materia indicada que plantean problemas jurídicos de interés. Adicionalmente, se
han aprobado algunas disposiciones específicas en sectores concretos (RDL 7/2020, RDL 8/2020) así como normas
autonómicas de aplicación de aquellos reales decretos o de implantación en sus ámbitos propios de medidas determinadas.
Vid. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
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mayo-.
El Covid-19 ha provocado diversos debates en el ámbito jurídico. En el ámbito
constitucional español, la de si, por un lado, procedía declarar un estado de alarma (limitación
de derechos), o más bien un estado de excepción (suspensión de derechos). Por otro lado,
derivada de esta primera disyuntiva, la distinción entre la derogación, la limitación y la violación
de derechos. De forma resumida, hay dos corrientes de opinión: por un lado, la de quienes
consideran que estamos bajo un estado de excepcionalidad encubierto bajo el que se han
suspendido derechos fundamentales. Por otro, la de quienes sustentan que se trata de un
estado de alarma que ha limitado derechos y no los ha suspendido (RUBIO, R. y PETIT: 2020).
Los primeros entienden que se ha aprovechado la pandemia para debilitar la democracia y
“suspender” derechos. Los segundos, que ajustados a la legalidad, se han “limitado” unos
derechos que, a su vez, conllevaba inevitablemente la limitación de otros.
El RD 463/2020 ha establecido la limitación de la libertad de circulación de las personas
(art. 7) y del derecho de propiedad (art. 13 del RD), por ejemplo, para el aseguramiento del
suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. Resulta
además obvio que la limitación de estos derechos ha comportado de forma inevitable la de
otros derechos que para algunas de sus manifestaciones pueden depender de la libertad
circulatoria. Es el caso del derecho a la vida de familia, bien al imponer el alejamiento de
personas mayores o familiares que no conviven en el mismo domicilio, bien al restringir las
ceremonias funerarias; o la restricción de la libertad de reunión y manifestación como las
tradicionalmente celebradas el 1 de mayo, pero también de la limitación de la libertad de culto
como manifestación de la libertad religiosa. Además, bien en razón de normas posteriores
adoptadas en el marco del RD 463/2020, bien por las circunstancias coyunturales, se están
produciendo otras situaciones en las que se cuestiona la legalidad de eventuales limitaciones
de derechos individuales, como el uso de datos personales de geo-localización o el de datos
personales de salud como la toma de temperatura para acceder a instalaciones.
Según la primera corriente, la de aquéllos que consideran que se ha producido una
exorbitante utilización del estado de alarma, se sitúan algunos constitucionalistas, como M.
Aragón, Catedrático emérito de Derecho Constitucional y Magistrado emérito del Tribunal
Constitucional quien ha advertido que “La protección de la salud es una obligación de los
poderes públicos, pero solo puede realizarse a través de las reglas del Estado de derecho”

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3692

388

(ARAGÓN REYES: 2020; MARANIELLO: 2020). Para justificar tal opinión –a la que nos adherimosAragón apunta tres razones.
La primera es que la declaración del estado de alarma no permite decretar la suspensión
generalizada de derechos en general y del derecho de libertad de circulación de los españoles
en particular sino que para eso debería recurrirse a la declaración del estado de excepción,
como establece el artículo 55.1 de la CE. Esta extralimitación ya ha dado lugar tanto a la
presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo como a un recurso de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional español que ha sido admitido a trámite.5
En nuestro ordenamiento jurídico el Tribunal Constitucional no es la última instancia en
cuanto a la tutela de los derechos humanos sino el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en
adelante, TEDH), máximo intérprete del Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante,
CEDH), siempre que se entendiera conculcado alguno de los derechos que tal Convenio recoge
y que, en gran medida, coinciden con los reconocidos por la Constitución española. Y ello lleva a
subrayar que el CEDH contempla la posibilidad de la derogación de derechos –no vulneraciónen circunstancias graves como las que se están viviendo a acusa de los efectos del Covid-19. Así,
el artículo 15 del CEDH permite la derogación de parte de los derechos en "caso de guerra o de
otro peligro público que amenace la vida de la nación", con excepción de los llamados
inderogables (que para el CEDH son únicamente el derecho a la vida (art. 2), la prohibición de la
tortura (art. 3), la prohibición de la esclavitud (art. 4.1) y el principio de legalidad penal (art. 7)).
Tal derogación permite al Estado "retirar" o suspender derechos y de esta forma limitar el
control posible de las actuaciones que sobre ellos puedan incidir. España, no ha formulado
ninguna notificación de derogación de derechos- como tampoco lo ha hecho Portugal, Francia,
Italia, Reino Unido o Alemania-. El TEDH puede controlar la declaración de derogación. Aunque
es una decisión del Estado, está sujeta a requisitos: sólo cabe en tiempo de guerra o en
situaciones que amenacen la vida de la nación, debe ser temporal y sólo permite las

5

En abril, un grupo de Juristas ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo alegando que, de la atenta lectura de las
disposiciones citadas del RD 463/2020 de 14 de marzo, se contienen lo que a todas luces parecen ser auténticas
suspensiones de derechos, de alcance cuasi universal, apenas matizadas por la contemplación de algunas excepciones a su
aplicabilidad. https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10491189/04/20/Un-grupo-de-Juristas-presenta-una-quejaal-Defensor-del-Pueblo-por-la-vulneracion-de-derechos-constitucionales-por-el-estado-de-alarma.html

El día 6 de mayo de 2020, el Tribunal Constitucional español ha admitido por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad
presentado por el partido político Vox contra el decreto del estado de alarma y sus prórrogas. se centra en tres
impugnaciones fundamentales: la limitación en la libertad de circulación de movimientos de las personas, en las medidas de
contención en el ámbito educativo, en las relativas a la hostelería, restauración, así como en las medidas de contención en
relación con los lugares de culto y con las ceremonias civiles y religiosas. Esas limitaciones y “medidas de contención” han
podido vulnerar, a juicio de la formación VOX, hasta un total de 11 preceptos de la Constitución, tales como los relativos a la
libertad ideológica, religiosa y de culto; el derecho de reunión pacífica; el derecho a la educación e incluso contra el propio
precepto de la Carta Fundamental que establece lo relativo a la declaración del estado de alarma
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afectaciones estrictamente necesarias en función de las circunstancias, teniendo el Estado
concernido la obligación de mantener informado al Secretario General del Consejo de Europa.6
En contraposición, los seguidores de la segunda línea de debate que sostienen que el
estado de alarma sólo ha limitado derechos en el marco constitucional, recuerdan que:
Limitar los derechos no implica necesariamente vulnerarlos, ni con estado de alarma, ni
sin él. Así, el TEDH ha afirmado una y otra vez que, salvo los derechos inderogables, los
derechos, en general, no son absolutos. Y esto es así se esté o no en un estado de alarma. Para
que una limitación no sea per se o no genere una violación de un derecho, el TEDH exige que
esté prevista por una norma jurídica adecuada y que constituya una medida necesaria y
proporcional para proteger una serie de bienes públicos entre los que se encuentra la salud, así
como los derechos y libertades de otros. Exige además que la limitación no sea discriminatoria
afectando de forma injustificada a unos colectivos frente a otros. En todo caso, las dudas en
torno a la adecuación de las medidas al CEDH podrían derivar, en cambio, de la "necesidad", la
"proporcionalidad" y el carácter no discriminatorio de las mismas. […] Pero esto es algo que no
se puede decidir de forma general y abstracta sino que requiere un examen concreto de las
circunstancias en cada caso (RUBIO, R. y PETIT: 2020).
Siguiendo en el sistema europeo de derechos humanos, el confinamiento desde el punto
de vista del artículo 5 del Convenio de Roma sobre Derechos fundamentales, protege el
derecho a la libertad. Dicha disposición establece literalmente lo siguiente: "1.Toda persona
tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los
casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley: [...] e) Si se trata del
internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una enfermedad
contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo".
Conviene tener presente que, además, las medidas pueden ser incompatibles con otros
derechos que quedan fuera de estas líneas, entre otros, los derechos de reunión, asociación,
manifestación, libertad religiosa, etc.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció claramente en el asunto Enhorn c.
Suecia, sentencia de 25 de enero de 2005, que tanto el "aislamiento obligatorio" como la
6

El TEDH, a lo largo de la historia, ha reconocido en su jurisprudencia un amplio margen de apreciación respecto de la noción
de seguridad nacional por parte de los Estados para declararlo. Aceptó por ejemplo que se daba la situación de riesgo para la
seguridad nacional en Irlanda en la década de 1950 (Lawless v. Ireland (nº3), STEDH 1.7.1961) y en el Reino Unido en la
década de 1970 (Ireland v. the United Kingdom, STEDH 18.1.1978) y 1980 (Brannigan and McBride v. the United Kingdom,
STEDH 25.5.1993), en relación con el IRA; en el RU tras los atentados del 11.9 de 2001 (A. and Others v. the United Kingdom,
STEDH [CH] 19.2.2009); en Turquía en la década de 1980 en relación con el terrorismo del PKK (Aksoy v. Turkey, STEDH
18.12.1996).
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"colocación involuntaria de ciudadanos en un hospital" constituyen una "privación de libertad"
a efectos del artículo 5.1 de la CEDH. Aunque en el supuesto en cuestión se analizaba la
reclusión forzada de un nacional sueco con VIH en un hospital, la formulación del TEDH parece
prefigurar las actuales medidas, incluyendo las llamadas "Arcas de Noé" sobre las que también
se especuló con su implantación (Se trata de una técnica ya se utilizó en China y que consiste en
organizar unos hospitales para dividir a los infectados leves y evitar mayores contagios y la
propagación del virus). Añade el TEDH que ha de analizarse si la privación de libertad de la
persona infectada es el último recurso para evitar la propagación de la enfermedad, "porque se
han considerado medidas menos severas y se ha encontrado que son insuficientes", para
salvaguardar el interés público. Cuando estos criterios ya no se cumplen, el TEDH establece que
"la base para la privación de libertad deja de existir". No parece que esta sea la situación en
España si se compara con otros países de nuestro entorno: Portugal apenas ha tenido contagios
ni fallecidos; en Alemania se puede salir a pasear y hacer ejercicio respetando la distancia
social, y así en otros muchos países (FIGUEROA y ASENSIO: 2020).
Un ciudadano que se salte el confinamiento y salga a la calle sin el salvoconducto
preestablecido o justificación (compras en tiendas de alimentación, farmacias o estancos) es
sancionado (las multas oscilan desde los 300 euros a los 30.000 euros). La indefinición de la
norma es tal que denota un alto grado de inseguridad jurídica. Puede preverse que podrá
acudir al tribunal contencioso administrativo y plantear una cuestión de inconstitucionalidad
(HUGHES: 2020). Resulta llamativa la figura del “delator”, ese vecino que denuncia a quien se
no respeta el confinamiento solo para ponerse al servicio de un Estado salvífico ignorando que
sólo tiene la potestas pero en ningún caso la auctoritas.
La segunda razón que alega Aragón acerca de la exorbitante utilización del estado de
alarma es que se ha abusado de tal estado de alarma. Y ello porque tal declaración no puede
legitimar la anulación del control parlamentario del Gobierno (se podían haber buscado medios
telemáticos y adaptar el funcionamiento parlamentario). La tercera razón -y sin entrar en el
análisis de la compleja dimensión económica de esta pandemia-, se justifica en que se han
pretendido legitimar medidas económicas tomando como referencia sólo algunos artículos de
la Constitución de forma aislada y no en su conjunto. Así, la proclamación de “toda riqueza del
país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”
(artículo 128 CE) debe entenderse a la luz de las otras prescripciones que garantizan los
derechos de los ciudadanos, la libertad de empresa en una economía de mercado, la seguridad
jurídica y el rechazo a la arbitrariedad de los poderes públicos.
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A las tres razones expuestas –apuntadas por Aragón-, hay que poner de relieve una
cuarta que forma una tríade relativa al derecho a acceder a información, a recibir información
veraz y a la libertad de expresión. Es decir, los derechos de recibir información veraz, de
acceder a la información y de ejercer la libertad de expresión se han visto limitados. Si los
ciudadanos tienen derecho de “recibir libremente información veraz por cualquier medio de
difusión” (art.20.1), la información sobre la evolución de la pandemia y sus efectos debería
comunicarse transparentemente. Los criterios para llevar a cabo el conteo de los contagiados,
fallecidos y curados sólo se ha hecho un mes después de la declaración del estado de alarma sin
que el ciudadano sepa a ciencia cierta la estadística real. El tratamiento del dolor y de la muerte
ha sido ocultada por los medios de comunicación.7 Las imágenes de los miles de féretros no han
aparecido. Los fallecidos han quedado sólo en un número, anónimo, frío, como si invisibilizarlos
hiciera desaparecer también el dolor. Al no ser posible la reunión de personas, no se pueden
celebrar funerales, se oculta el duelo por los cientos de miles de víctimas. No se distribuyen
imágenes de sufrimiento, como si el dolor y la muerte no formaran parte de la propia vida. 8
Tampoco el acceso la información parece ajustarse a los criterios de transparencia deseables en
un Estado democrático de Derecho. Las solicitudes que se han efectuado de acceso a la
información en relación a diferentes y numerosos asuntos vinculados con la gestión de la
pandemia que nos asola (actas de los comités de expertos que asesoran al Gobierno y en los
que se dice se basan las decisiones que se adoptan, los contratos de adquisición de materiales o
suministros, o de investigación, que se están efectuando) no se aportan.
Y por último, la libertad de expresión también queda en entredicho. Durante el estado
de alarma se han multiplicado los comentarios e informaciones sobre algunas actuaciones del
Gobierno por parte de quienes discrepaban. Y ahí ha surgido una colisión de derechos
fundamentales entre la libertad de información y de expresión con la “supresión” (que no
control de las mismas). Con el objetivo de prevenir la “desafección a las instituciones del
Gobierno”, el Ejecutivo se ha encomendado a la Policía el control de las llamadas fake news y
bulos, estableciendo un control administrativo o gubernativo de lo que es verdad y no lo es en
las redes sociales. Preservar la afección a un Gobierno ejerciendo un control sobre las redes
7

Posiblemente, concepciones equivocadas de que hay que neutralizar el dolor de la muerte y aparentar una situación alegre
cuando no hay tal, además de la subvención-compensación temporal de determinados gastos de cobertura poblacional
obligatoria del servicio de televisión digital terrestre de ámbito estatal. Vid. artículo 46 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID19. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208

8

Todo ello delata un paternalismo estatal que no se concilia con un modelo de Estado liberal, que debe de partir del respeto a
la autonomía de sus ciudadanos. Una cierta restricción de derechos era necesaria pero en el caso español se ha incidido tanto
en la sanción que, a diferencia de la autodisciplina de otros países europeos –y más aún China y Corea- coloca a los
ciudadanos en la situación de “menores” que necesitan la tutela y el mandato de “qué hacer” por parte del Estado.
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sociales no es ni puede ser un objetivo del estado de alarma -tampoco lo es del estado de
excepción o el de sitio, en los que se excluye la censura previa como posible consecuencia de la
suspensión de derechos (art. 21.2 de la Ley de Estados de Alarma, Excepción y Sitio)-. Esta
situación rememora la creación de ministerios de la verdad que, como en la novela de Orwell,
1984, conllevan el riesgo de acabar gestionando la mentira y suprimir la crítica (MACÍAS: 2020).
De igual modo, medidas como la geolocalización, se plantean ahora como la panacea para
evitar contagios, sin tomar en consideración que requieren una orden judicial y verificar caso
por caso su oportunidad.
Todo ello denota un paternalismo estatal mal entendido. Una cierta restricción de
derechos era necesaria pero en el caso español se ha incidido tanto en la sanción que, a
diferencia de la autodisciplina de otros países europeos sitúa a los ciudadanos como si fueran
“menores” que necesitan la tutela y el dictado de “qué deben de hacer o no hacer” por parte
del Estado. En el Derecho romano, el bienestar público era la ley suprema. Ahora bien, en una
democracia, ¿hasta dónde debe llegar la excepcionalidad que justifique pasar por encima de las
garantías de los derechos fundamentales en un estado de emergencia? (COTINO HUESO: 2020).
En el caso español, se han visto afectadas las libertadas de circulación, de reunión, de
información, las económicas, las relaciones laborales, el derecho de propiedad, la protección de
datos, la libertad de información y los derechos políticos. El Gobierno, en lugar de concentrar
sus esfuerzos en contener la pandemia (test masivos, suministro de material de protección al
personal sanitario, provisión de material en farmacias y tiendas para que los ciudadanos
pudieran protegerse –guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos-) parece haberse centrado
más bien en la vigilancia del ciudadano que no puede salir más que con salvoconducto.
En definitiva, más que detenerse en el debate de la corrección constitucional de lo
decidido (si en lugar del estado de alarma hubiera convenido el estado de excepción) para
evaluar la constitucionalidad de las decisiones restrictivas de los derechos que se adoptan en
situaciones de emergencia habría que centrarse en el análisis de su legitimidad y ello a partir de
dos parámetros. El primero, su duración en el tiempo no debe exceder la excepcionalidad que
lo causó; segunda, el uso de los poderes de emergencia debe atenerse a la proporcionalidad y
ello utilizando tres test: primero, idoneidad de la medida, es decir, si es adecuada para alcanzar
el fin u objetivo que se persigue. Segundo, si existen o no alternativas menos gravosas que la
decisión adoptada. Y tercero, si la actuación elegida producirá o no desventajas compensables
con los beneficios que esperan obtenerse aplicándola. Más que preocuparnos por el estado de
excepcionalidad –que con el correspondiente control del Gobierno, no tiene porqué resultar
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problemático- el

gran reto de esta pandemia será el escenario post-coronavirus y la

reconstrucción económica y social. Se parte del presupuesto se parte de que cualquier
acuerdo o regulación nueva tienen que ceñirse a la Constitución de 1978 y a la constitución
económica de la Unión Europea. Y aquí emergen dos derechos sociales, salud y educación, a los
que deberán destinarse recursos y consolidar garantías porque se ha puesto de manifiesto que,
tanto como derechos como servicios sociales, son esenciales (MUÑOZ MACHADO: 2020).
1.3. Una política común en la Unión Europea sobre el Covid-19 como cuestión
pendiente
Entre las diversas mutaciones que la pandemia ha provocado hay que mencionar la del
debilitamiento de la globalización -o dicho de otro modo, la acentuada tendencia a la
desglobalización- lo que incide en un incremento de la inseguridad e incertidumbre ya que no
deja de ser un cambio de paradigma. La libre circulación de bienes y personas entre los propios
países miembros de la Unión Europea se ha paralizado. El mercado global y la movilidad
internacional se han retraído, la emergencia actual ha llevado a una búsqueda de soluciones a
nivel nacional, lo que ha conllevado una recuperación de las fronteras y del protagonismo de
los Estados individualistas frente a las entidades supranacionales. En el ámbito europeo, tras las
dos

Guerras

Mundiales

hubo

una

conciencia

de

devastación

que

impulsó

la

“constitucionalización del proyecto jurídico de la paz y de los derechos humanos, incluidos esos
derechos de supervivencia que son los derechos sociales (FERRAJOLI: 2018, p.12). Pero incluso
el Derecho internacional –aun a nivel regional- tropieza con numerosas dificultades.
En el seno de la Unión Europea se ha puesto de manifiesto esta disgregación en la
medida que en que cada uno de los 27 países ha adoptado estrategias diferentes ante la
pandemia. Si bien se debería de haber diseñado una estrategia común, y ello porque la
protección del derecho a la salud pública (art.168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión) y
las cláusulas de solidaridad de la UE (art.168 del Tratado de Funcionamiento de la Unión), no ha
sido así. Es más, la solicitud de fondos a la Unión Europea para que ayudara a solventar esta
crisis sanitaria y económica principalmente de los países del Sur de Europa (Italia y España) ha
resultado difícil porque los países del centro y Norte de Europa se mostraban reacios (Austria,
Holanda y Alemania, entre otros).
Hay que reconocer que la Unión Europea ha afrontado mal distintos desafíos, como la
crisis del 2008, la crisis migratoria y sus conflictos en el sur del Mediterráneo. La gestión de la
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crisis del virus, en relación a los países del sur de Europa, ha vuelto a despertar esa
desconfianza ante lo que se consideraba que representaba esta institución. Una vez más se
han puesto de manifiesto los diferentes criterios económicos (estabilidad/endeudamiento
público, austeridad/gasto público amplio) que se proyectan en el propio concepto y misión de
la UE. Por ello, las propuestas que reclaman con urgencia la construcción de un
constitucionalismo planetario, en la línea propuesta por Ferrajoli, a modo de un nuevo contrato
social, se nos antoja utópica (FERRAJOLI: 2020).9 Baste recordar que en el seno de la institución
no consiguió llegar a un consenso para aprobar una Constitución de la UE (finalmente hubo que
limitarse a aprobar una declaración de Derechos fundamentales mediante el Tratado de
Lisboa).10 El diseño de políticas comunes a nivel europeo sigue siendo una cuestión pendiente.
2. LAS PERSONAS VULNERABLES ANTE EL COVID-19 Y EL DEBATE SOBRE LAS MEDIDAS
DE AGILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PARA SU PROTECCIÓN
Los relatos sobre esta pandemia en clave de los colectivos más vulnerables han sido
también variados. Desde quienes han interpretado que el Covid-19 ha venido a representar una
nueva selección natural a la “darwiniana”, encontrando sus víctimas entre personas mayores,
enfermas o con algunas patologías previas –teoría que rechazamos-, a aquéllos otros que
consideran que es una llamada de atención con respecto al escaso cuidado del ser humano con
respecto al planeta. Sin entrar en ulteriores valoraciones sobre esas diversas hipótesis, lo cierto
es que la pandemia ha supuesto un frenazo en los esfuerzos del desarrollo sostenible a nivel
global. La desaceleración económica que ya ha iniciado tendrá un impacto en la aplicación del
Programa de Desarrollo Sostenible con el horizonte de 2030 (ODS). La ONU, en su reciente
informe Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economics impacts of
COVID-19, hace una llamada de atención sobre las muchas dimensiones sociales y económicas
que derivan de esta crisis sanitaria. El avance en la implementación de los Objetivos de
desarrollo sostenible tales como el ODS 1 (fin de la pobreza), el ODS 3 (salud y bienestar), el
ODS 10 (reducción de las desigualdades) y el ODS 16 (paz, justicia e instituciones sólidas e
inclusivas) cobran ahora un especial sentido a la vez que se han visto profundamente afectados.

9

Promovido por el grupo "Constituyente tierra" que se inauguró en Roma el 21 de febrero de 2020.

10

Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Lisboa, por el que se
modifican el Tratado de la Unión Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, firmado en la capital
portuguesa el 13 de diciembre de 2007.

www.boe.es › buscar › pdf › BOE-A-2008-13033-consolidado
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2.1. La fragilidad de las garantías de los derechos fundamentales
El coronavirus ha puesto de manifiesto cómo son de frágiles los derechos fundamentales
en tiempos de crisis poniendo en jaque a su sistema de garantías a raíz de las limitaciones
contempladas por la declaración del estado de alarma y la cuarentena decretada. Uno de los
slogans utilizados en España en la campaña contra el virus ha sido “no dejar a nadie atrás”. Esta
máxima encierra la necesidad de velar por los colectivos más vulnerables y, si fuera el caso,
adoptar las medidas oportunas para determinados colectivos que por razones de edad, género
u otras circunstancias resulten especialmente vulnerables por los efectos del Covid-19. Incluso
se ha calificado a esta pandemia de “neoliberal” porque en algunos países –como los
emergentes- se han manifestado las desigualdades más claramente (acceso al agua, acceso a la
salud, acceso a la vivienda). La “hibernación económica” de estos meses de confinamiento y su
más que deriva en una gravísima crisis económica exigirá la adopción de medidas excepcionales
para que siga siendo posible la autonomía de las personas. Se ha agudizado la situación de los
grupos vulnerables que ya estaban en situación de riesgo con anterioridad (PRESNO LINERA:
2020).
El Gobierno de España aprobó el día 31 de marzo 50 medidas de apoyo a “los
trabajadores, las familias, los consumidores, los autónomos y los colectivos más vulnerables”.
Estas medidas, en lo referente a las familias, consisten entre otras en moratorias para alquileres
e hipotecas, ampliación del bono social eléctrico, subsidio temporal para empleadas del hogar,
subsidio extraordinario para determinados contratos temporales o congelación de tarifas de
determinados suministros. Estas medidas sociales se han complementado con el anuncio de la
próxima implantación de un Ingreso Mínimo Vital (IMV) para personas y colectivos
considerados especialmente vulnerables. En Europa el porcentaje de trabajo informal es bajo
pero en países donde es alto, tendrá como consecuencia un aumento de la pobreza.
Existía el temor de que se aplicara un criterio de justicia distributiva que se concretaría
en la denominada “elección estratégica” en relación a recibir cuidados médicos. La
diferenciación entre quién entra y a quién se deja fuera no sólo se aplica los ciudadanos-no
ciudadanos, ni a la distinción entre el Norte y el Sur global (DE SOUSA SANTOS: 2010), sino
también en relación a los enfermos del COVID-19. Estas elecciones estratégicas constituyen
dilemas trágicos que indicen primero en el ámbito moral (el profesional sanitario debe elegir) y
si la consecuencia es conflictiva (paciente que reclama porque no se le atiende) entonces
actuaría el Derecho, pero un Derecho que ya llegaría tarde. Como en el conocido dilema del
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tranvía de Philippa Foot, los interrogantes morales se producen un estadio previo al jurídico:
¿debo sacrificar una vida para salvar cinco?, ¿es el criterio maximalista (numérico, cualitativo –
utilitarista-) el que debe de primar. Para ayudar en esta toma de decisiones si se presenta tal
circunstancia, el documento “Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación
excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las UCIS”, contiene unos principios claves en
gestión de situaciones de atención en crisis (Justicia; Deber de cuidar; Deber de administrar
recursos; Transparencia; Consistencia; Proporcionalidad; Responsabilidad).11 Estos principios no
quedan en mera retórica sino que el personal sanitario debe de estar preparado por si se
producía la situación de que en las UVIS no se pudieran admitir todos los pacientes que se
derivaran. La denominada “elección estratégica” ha sido objeto de velados debates. Decidir a
qué pacientes se puede salvar (¿los de menos edad? ¿Los que tengan más probabilidades de
curarse? ¿según su status social?) y a quiénes tendría que dejarse morir (¿personas de edad
avanzada? ¿Personas con patologías y menos probabilidades de poder curarse?) supone una
vulneración del principio de igualdad y no discriminación. Es decir, se cuestiona si bajo la
pretendida discriminación patológica no se está encubriendo una discriminación por edad.12 La
gestión de esta situación no debe desembocar en tener que optar entre quién salvar y a quién
dejar morir: todas las personas tienen el derecho a acceder a intervenciones que las salven la
vida. Una vida siempre será igual a otra vida.
Uno de los derechos más reivindicados en este periodo –derivado del derecho a la saludha sido el derecho de que a cada ciudadano se le practicara un test de diagnóstico (por PCR)
como única forma de poder tener certeza sobre su estado de salud (si era un potencial
contagiante, si era inmune o si era asintomático). No es cuestión baladí porque ha marcado la
diferencia entre quienes podían seguir curando y cuidando a otros, incorporarse sin riesgos a su
puesto de trabajo o mantener contacto con otras personas. Como no se ha hecho, el plan de
desescalada deberá hacerse muy lentamente y “a ciegas”. Como ha advertido Madrigal
Martínez-Pereda, fiscal de Sala del Tribunal Supremo, “se ha cargado el peso de los sacrificios
sobre los profesionales y los ciudadanos, sin dotarles de los mecanismos de diagnóstico y
protección que hubieran minimizado la carga y aliviado el sacrificio”. El control de la
11

“Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19 en las
unidades de cuidados intensivos”, de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc),
que cuenta con el aval de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI). https://semicyuc.org › Ética_SEMICYUC-COVID19

12

Una expectativa de vida inferior a 1-2 años, la edad “biológica” o el “valor social” del paciente son algunos de los nuevos
criterios que los médicos intensivistas creen que hay que tener en cuenta para decidir el ingreso en la Unidad de Vigilancia
Intensiva –UVI- de una persona infectada de coronavirus mientras dure la pandemia. Así se recoge en el documento
“Recomendaciones éticas para la toma de decisiones en situación excepcional de crisis por pandemia COVID-19”, cit.
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acumulación de poder es el gran problema de la política y señala que en esta crisis se ha
producido un “ilegítima apropiación de poder por parte de los poderes legítimamente
constituidos”. Y añade la autora que “Los ciudadanos seguimos siendo la gran esperanza de la
política pero ahora, más que nunca, hemos de luchar por el Derecho y por los derechos,
amenazados por la enfermedad, la parálisis económica, la revolución tecnológica, la
manipulación digital y los abusos del poder” (MADRIGAL MARTÍNEZ-PEREDA: 2020).
2.2. El debate sobre las medidas de agilización de la Administración de Justicia
En el Real Decreto-Ley 11/2020 publicado el 1 de abril, sobre medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, el Gobierno
ya reflejó la necesidad de aprobar un plan de actuación para agilizar la actividad judicial cuando
la misma se reanude. En su Disposición adicional decimonovena, que lleva por rúbrica
Agilización procesal, dice: “Una vez que se haya dejado sin efecto la declaración del estado de
alarma y de las prórrogas del mismo que, en su caso, se hayan acordado el Gobierno, a
propuesta del Ministerio de Justicia, aprobará a la mayor brevedad posible y en todo caso en el
plazo máximo de 15 días, un Plan de Actuación para agilizar la actividad judicial en los órdenes
jurisdiccionales social y contencioso-administrativo así como en el ámbito de los Juzgados de lo
mercantil con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras
la superación de la crisis”. No se alude a la jurisdicción civil pero resulta previsible que sea uno
de los que también reciba muchas acciones judiciales. Las cláusulas rebus sic stantibus y la
fuerza mayor no serán suficientes para dar respuesta a la previsible casuística de litigios en el
orden civil. 13
Entre las diversas medidas que se han adoptado cabe destacar la creación de la
Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el
coronavirus y la aprobación del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas

13

Ya se han preparado diversas acciones judiciales en todos los órdenes jurisdiccionales: social (despidos, ERES, ERTES), civilmercantil (concursos, deshaucios, procedimientos de familia), penal (sanciones por incumplir el confinamiento), contenciosoadministrativo (incumplimiento de contratos por la Administración pública, requisa de material sanitario a empresas) y otros
muchas. Sindicatos y asociaciones podrían presentar procesos contencioso-administrativos multitudinarios para evitar el
colapso judicial que conllevaría la interposición de demandas a título individual. Por otro lado, contra el Estado se están
preparando diversas acciones judiciales tanto en vía contencioso-administrativa (negligencia en actuaciones sanitarias;
negligencia en actuaciones en residencias de ancianos) como en vía penal (querellas que van desde homicidio imprudente,
lesiones imprudentes, prevaricación, delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, imprudencia
profesional o delitos contra los trabajadores por infracción de las normas en materia de prevención laboral). En otros países,
como por ejemplo Italia, la Fiscalía de Bérgamo ha abierto una investigación por “epidemia culposa” (por considerar que
pueden haberse realizado actos u omisiones por imprudencia o negligencia) lo que significa que, junto a la fase de
desescalamiento del confinamiento se inaugurará la “fase de crimininalización del contagio” de manera que “la pandemia se
convertirá en un gran juicio colectivo”.
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procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de
Justicia.14 Asimismo, se está trabajando en un Anteproyecto de Ley de Agilización Procesal,
Organizativa y Tecnológica, y que está previsto se apruebe para finales de mayo. Para la
elaboración de este Anteproyecto, distintos órganos e instituciones como el Consejo General de
la Abogacía Española –CGAE-, el Consejo General de Procuradores de España, el Consejo
General del Poder Judicial –CGPJ- y el Ministerio Fiscal han elaborado diversos Planes y medidas
para que, una vez finalice el estado de alarma, se reanude la actividad de la Administración de
Justicia evitando un previsible colapso.
El CGPJ ha elaborado un Plan de choque15 que contiene cinco bloques: 1. Medidas
organizativas y procesales; 2. Medidas para la solución extrajudicial de conflictos; 3. Medidas
para la protección de colectivos vulnerables; 4. Medidas tecnológicas; 5. Plan de formación
específico. Hasta ahora, se ha publicado el primer bloque (“Primer documento de trabajo sobre
medidas organizativas y procesales para el plan de choque en la administración de justicia tras
el estado de alarma. Consejo General del Poder Judicial”) y el tercero “Medidas para la
protección de colectivos vulnerables”.16 Conviene incidir en las medidas propuestas por el CGPJ
14

El Real Decreto Ley se estructura en tres capítulos. El capítulo I regula las medidas de carácter procesal; En el capítulo II se
incluyen medidas en el ámbito concursal y societario; El capítulo III regula medidas de carácter organizativo y tecnológico
destinadas a afrontar de manera inmediata las consecuencias, ya expuestas, que ha tenido la crisis del COVID-19 sobre la
Administración de Justicia. No nos detenemos en el análisis de este Real Decreto pero conviene apuntar alguna crítica tanto
en cuanto a sus aspectos formales como materiales. En el plano formal, ha sido objeto de críticas tales como: i) el Poder
Judicial se regula por la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, (modificada por las Leyes Orgánicas 19/1993,
20/2003 y 2/2004) por lo que se cuestiona si puede modificarse por un Real Decreto, norma de rango inferior; ii) En cuanto al
contenido, se ha perdido una oportunidad para haber incluido los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos.
Hubiera convenido que se implantara, al menos, una sesión informativa sobre mediación en los procedimientos civiles y
mercantiles. Hubiera sido una ocasión para hacer entender a los ciudadanos que tanto la mediación como el arbitraje son
mecanismos eficaces para solucionar sus diferencia; iii) La Administración de Justicia ya arrastraba un problema de lentitud
que ahora se ha visto incrementado por lo que consideran que este RD aporta muy poco; iv) Escaso impulso a la digitalización
(en otros países ha funcionado: celebración de juicios en línea, audiencias públicas, declaraciones por videoconferencia,
gestión procesal).

15

Los objetivos del “Plan de Choque” serían, según el propio documento: (i) “evitar un colapso generalizado en la
Administración de Justicia” tras el estado de alarma, (ii) “agilizar al máximo la resolución de todos aquellos asuntos cuya
demora pueda incidir más negativamente en la recuperación económica y en la atención a los colectivos más vulnerables”,
(iii) así como “proporcionar a los jueces y magistrados un escenario fiable para la vuelta a la
normalidad“.www.poderjudicial.es › stfls › DOCUMENTOS DE INTERES › PRIME..

Por su parte, el CGPJ ha publicado una “Guía de buenas prácticas para la reactivación de la actividad judicial y la prevención de
contagios por COVID-19 en Juzgados y Tribunales” y un “Protocolo de actuación para la reactivación de la actividad judicial y
salud profesional”. http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Informacion-COVID-19/Guias-y-Protocolos/
16

Este Plan de Medidas, además de las específicas para determinados colectivos, contempla unas Medidas de carácter general.
Además de las propuestas con carácter general para todos los órdenes jurisdiccionales -como la aplicación de mecanismos de
refuerzo o la flexibilización de las actuaciones judiciales-, en el ámbito específico de los colectivos vulnerables se recomienda
la reanudación de forma graduada de los procedimientos seguidos en los Juzgados de Familia y en los Juzgados de
Instrucción y Penales con víctimas vulnerables suspendidos durante el estado de alarma, habilitando los plazos de forma
consensuada con las partes intervinientes y usando de medios tecnológicos de código abierto. También se recomienda
impulsar el funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas; reforzar los equipos psicosociales y las Unidades de
Valoración Forense Integral (UVFI) en todo el territorio nacional; habilitar el horario de tarde para la celebración de las vistas
suspendidas durante el estado de alarma y de las señaladas actualmente; realizar todas las declaraciones y actuaciones en
salas de vistas, evitando llevarlas a cabo en espacios más reducidos; evitar la coincidencia de señalamientos y citaciones con
el fin de que no se produzcan concentraciones de personas en las dependencias judiciales; o modificar los artículos 156 y 158
del Código Civil y 85 de la Ley de jurisdicción Voluntaria a fin de agilizar la tramitación y resolución de peticiones urgentes
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para cada uno de estos colectivos de grupos vulnerables: Colectivos vulnerables en función de
la edad, del género, de la discapacidad y en función de circunstancias sociales, económicas,
étnicas y/o culturales.
2.2.1. Colectivos vulnerables en función de la edad
Se incluye aquí tanto a las personas mayores -que están sufriendo las peores
consecuencias de la pandemia, que ha provocado una situación crítica en las residencias de
mayores- como a los menores de edad víctimas de la violencia de género, en situación de
desamparo o infractores.
Este virus ha resultado especialmente cruel con las personas que viven solas, a las que se
ha sumado el confinamiento, el no poder relacionarse personalmente con otras personas ni
tampoco virtualmente –por razones de edad o de desconocimientos de las TICS-. En las
sociedades occidentales, la crisis de la familia ha provocado que cada vez haya más personas
que viven solas. En las personas mayores, este problema se agudiza, aunque por regla general,
se tiende a invisibilizarlos. En los grandes espacios urbanos, los individuos se recluyen en
apartamentos minúsculos y apenas se saludan en las zonas comunes. Insertos en una sociedad
individualista, donde el escaso tiempo disponible hace vivir con frenesí, y no hay apenas tiempo
de preocuparse por el que vive a escasos metros. La lentitud de las personas mayores exaspera
a algunos jóvenes, les discriminan por ser mayores. Lejos quedan todos aquellos valores y
virtudes de conocimiento y, experiencia que Aristóteles y Platón atribuían a los mayores,
cuidando la gerontocracia. Ahora, el valor es la juventud que con sus hábitos acelerados, no
tiene tiempo ni de escuchar a los mayores ni tampoco dialogar con los mayores.
Los modelos urbanísticos del diseño de ciudades tampoco contribuyen, por regla
general, a facilitar el encuentro con el otro. Las ciudades crecen al mismo ritmo que la soledad.
El valor que se da a la alteridad, la relación con el otro en centros rurales y en comunidades más
pequeñas resulta casi invisible en las urbes, más anónimas, impersonales. El COVID-19 lo ha
puesto aún más de manifiesto. Y ello tanto en relación a las personas mayores que viven solas
como a aquellas que residen en Residencias Geriátricas17 como personas y familias en situación
relacionadas con menores.
17

La altísima cifra de contagiados y de fallecidos entre las personas mayores que están en Geriátricos ha llevado a cuestionarse
cómo se ha gestionado esta pandemia por parte de las Comunidades Autónomas, que son las que tiene delegadas las
competencias de Asuntos sociales. El Defensor del Paciente ha denunciado ante la Audiencia Nacional a las comunidades
autónomas de Madrid, Castilla y León y Cataluña por ser las regiones en las que se han registrado un mayor número de
ancianos fallecidos por coronavirus en residencias. Y es que, tal y como ha recordado el organismo, en Madrid han fallecido
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de vulnerabilidad. con el fin de atenuar las consecuencias que las medidas de confinamiento
producen en la salud de los mayores y de las personas con discapacidad, se propone que para
resolver sobre la autorización de salida desde los centros residenciales a domicilio particular al
cuidado de familiares se consideren criterios como que ni la persona ni nadie del entorno al que
se traslada haya contraído el COVID-19, que haya compromiso de la familia para atender los
cuidados, que conste el consentimiento de la persona afectada, si puede prestarlo, y que esta
acepte -siempre que puede prestar consentimiento- las condiciones de reingreso.
En relación con los menores, el Plan del CGPJ aconseja que, mientras no se consiga
erradicar la pandemia, se evite la imposición de medidas de justicia juvenil grupales o se aplace
su ejecución si no se ha iniciado su cumplimiento material. También se propone regularizar los
periodos no disfrutados del régimen de visitas. En el caso de que se hubiera acordado
realizarlas a través de los Puntos de Encuentro Familiar se sugiere dar continuidad al régimen
de visitas sin efectos compensatorios, ya que la saturación de estos centros se agravaría de
establecerse medidas compensatorias judiciales en contestación a la disminución de contactos
familiares durante el periodo de confinamiento.
2.2.2. Colectivos vulnerables en función del género
Se incluye aquí tanto a las víctimas de violencia de género como a las de trata, cuya
situación se ha visto agravada por las medidas de confinamiento. En materia de violencia de
género, el Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del Real Decretoley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las
víctimas de violencia de género en el contexto de la crisis del COVID-19. Este real decreto-ley
establece la consideración de servicios esenciales durante el estado de alarma a los servicios
que garanticen la atención a las víctimas de violencia. A tal efecto, se garantiza la prestación de
los servicios de información y atención telefónica 24 horas habituales y se añade un nuevo
canal de comunicación vía WhatsApp. El paquete de medidas del real decreto-ley incluye los
servicios de acogida, centros de emergencia, pisos tutelados y alojamientos seguros, así como
la disponibilidad de establecimientos de régimen turístico, en el caso de ausencia de vacantes
en los centros designados durante el estado de alarma.
En cuanto a las víctimas de trata, la paralización de los procesos judiciales que iniciaron

4.250 ancianos residentes, en Castilla y León 1.362 ancianos y en Cataluña unos 1.123 residentes. Un problema que, a su
juicio, se debe a la "dejación de funciones" de los trabajadores, quienes no les han prestado "ayuda ni medidas de
protección".
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contra sus proxenetas las hace particularmente vulnerables, por lo que se propone que su
declaración durante la fase de instrucción se realice con todas las garantías legales exigidas
para que sirva posteriormente como prueba preconstituida. La grabación del acto permitirá
asegurar la prueba y favorecer la protección de la víctima evitando que tenga que volver al
Juzgado y compartir espacio físico con las personas investigadas.
2.2.3. Colectivos vulnerables en función de la discapacidad
Las medidas que incluyen el Plan del CGPJ en este apartado tienen como objetivo agilizar
los procedimientos de provisión de apoyos a las personas con alguna discapacidad, así como los
relativos a internamientos involuntarios. Así, se sugiere que se complementen las demandas de
modificación de capacidad facilitando una relación de parientes -con número de teléfono y
dirección de correo electrónico-, lo que agilizaría el enjuiciamiento; que en esta materia se
introduzca la posibilidad de dictar sentencias in voce, con transcripción posterior del fallo; o
que en determinados supuestos -personas encamadas o imposibilitadas por graves patologías
orgánicas- la exploración judicial se haga por medios telemáticos, que también deberían
potenciarse en los internamientos involuntarios de carácter psiquiátrico.
2.2.4. Colectivos vulnerables en función de circunstancias sociales, económicas, étnicas
y/o culturales
El Plan del CGPJ incluye en este apartado medidas que afectan entre otras a las personas
privadas de libertad -preventivos y penados, por enfermedad mental, etc.-, afectadas por
desahucios o en situación de insolvencia.
Respecto a las personas en prisión, se propone limitar el acceso al recurso de apelación a
determinados autos de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, como ya se viene haciendo en
algunas Audiencias Provinciales, para concentrar los esfuerzos en asuntos de mayor
trascendencia.
En cuanto a las personas afectadas por desahucios, se propone detectar los supuestos
de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar para posibilitar la adopción
de medidas de carácter social, activando las comisiones de seguimiento de los convenios
suscritos en los últimos años entre el CGPJ, las Comunidades Autónomas y las Corporaciones
Locales.
Por último, ante la situación de insolvencia de muchas personas como consecuencia de
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la pérdida de sus negocios o de sus empleos, se plantean medidas para que el mecanismo de
segunda oportunidad funcione con agilidad y seguridad. En España, el denominado “beneficio
de exoneración del pasivo insatisfecho” (BEPI) permite que las personas físicas que devienen en
insolvencia puedan, una vez liquidado su patrimonio para hacer pago con lo obtenido a sus
acreedores, quedar plenamente exoneradas de las obligaciones insatisfechas, pero la
regulación legal actual es confusa y complicada, lo que dificulta el acceso a este beneficio. Por
ello urge la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva y exoneración de deudas.
2.2.5 Valoración de las medidas propuestas por el Consejo General del Poder Judicial
para colectivos especialmente vulnerables
Conviene advertir que la propuesta de todas estas medidas no significa que la protección
de los colectivos vulnerables (por razón de género, edad, orientación sexual, discapacidad, raza,
confesión o cualesquiera otros condicionantes que les impidan el ejercicio de sus derechos) no
sea ya una de las preocupaciones de nuestro sistema legal y judicial.
Aunque ambas Asociaciones judiciales comparten la necesidad de dotar de medios
personales y materiales a los operadores judiciales, el Documento presentado por el CGPJ
sobre colectivos vulnerables ha sido objeto de alegaciones tanto por parte de la Asociación
Profesional de la Magistratura (APM) como por parte de la Asociación Judicial Francisco de
Vitoria (AJFV).
La APM señala que algunas de esas propuestas no implican mejora alguna, otras no
responden a la urgencia de la pandemia y otras se demuestran innecesarias para excepcionar el
cauce habitual previsto por el ordenamiento jurídico. Advierte además que se ha dejado fuera
del concepto de “colectivo vulnerable” a las víctimas de violencia de género mientras que sí se
ha incluido a las víctimas de delitos contra la integridad sexual y de trata.
Por su parte, la AJFV aclara que, si bien apoyan la protección de los colectivos
vulnerables, este nuevo plan es “innecesario e injustificado”, toda vez que “obedece a criterios
propagandísticos para introducir por vía de urgencia modificaciones legislativas que afectan
seriamente a los derechos fundamentales de las propias personas incluidas en estos
colectivos”. En la misma línea, denuncia que el plan del CGPJ no es un instrumento válido para
afrontar la crisis del COVID-19, sino una forma de “aprovechar la situación para proponer
medidas que constituyen un cambio estructural del modelo procesal” y que, por tanto,
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“merecen de un gran consenso político” antes de ser aprobadas. Además de subrayar ese plan
específico tampoco prevé ninguna memoria económica ni inversiones reales para implantar
“medidas útiles y urgentes”, “traslada a la opinión pública la idea de que los tribunales no
priorizan las necesidades de las personas más vulnerables, lo cual es radicalmente falso”. La
AJFV hace notar que “La legislación española es, aunque mejorable, suficiente y útil para
proteger a quienes más lo necesitan. Las situaciones de desigualdad en España no son producto
de su legislación […] sino de la falta de inversión en políticas públicas que permitan que las
normas programáticas se conviertan en normas efectivamente aplicables a las realidades que
generan tal desigualdad”.18
Algunas medidas propuestas por parte del CGPJ pueden aportar agilidad al proceso
judicial –tampoco hay consenso sobre eso- pero pueden restar garantías e incluso afectar a los
derechos fundamentales (eliminación preocupante de la oralidad en procedimientos como los
de modificación de la capacidad de obrar; limitación injustificada de los recursos en segunda
instancia).
Por otro lado, el incremento de asuntos que se prevé tras la reanudación de la actividad
ordinaria, constituye una oportunidad para impulsar y consolidar las formas complementarias
de resolución de conflictos –MASC-. El “Documento nº 2. Medidas para la solución extrajudicial
de conflictos”, que está ultimando el CGPJ, será de gran relevancia. Mientras tanto, el Grupo
Europeo de Magistrados por la Mediación –GEMME- ha realizado unas aportaciones
destacables para prevenir el escenario de colapso en la jurisdicción social (aunque el fomento
de los sería trasladable a la jurisdicción civil, mercantil, contencioso-administrativa y penal)
defendiendo el carácter obligatorio de acudir a conciliación/mediación previa a la vía judicial (la
clave reside en establecer un dique de contención en la entrada de asuntos, sin que por ello se
vea afectado en modo alguno el derecho fundamental de acceso al proceso) (SMAC).
REFLEXIONES FINALES
Las pandemias y cuarentenas, como situaciones extraordinarias que son, ponen al
descubierto debilidades latentes u ocultas antes, o carencias, fragilidades a la vez que fortalezas
que no se habían manifestado con nitidez y ello tanto con respecto a las instituciones como
también con respecto a los ciudadanos. Contextos en los que prima el miedo, inseguridad e
18

Asociación Judicial Francisco de Vitoria. Nota de prensa: alegaciones sobre el plan de choque para las medidas destinadas a
colectivos vulnerables http://www.ajfv.es/nota-de-prensa-alegaciones-sobre-el-plan-de-choque-para-las-medidas-destinadas-acolectivos-vulnerables/
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incertidumbre tanto en relación al presente pero también con respecto al futuro (desde una
situación económica que angustia a muchas familias con previsiones poco halagüeñas hasta
temores de estacionalidad del virus). El Leviatán hobbesiano, protector y garante de la
seguridad de los súbditos está difuminado en el horizonte estatal pero ha cobrado nitidez en
algunos momentos convirtiéndose él mismo en el peligro que se pretende evitar: el Estado
pandémico. Pero más amenazador se presenta aún el Estado pos-pandémico sino se remonta
pronto la crisis económica y social que ya ha comenzado a dar sus primeras muestras de
existencia. La sociedad (desde la existencialista sartriana, viendo a los otros como enemigos potencialmente contagiantes-) a la líquida u otras, debe también recomponerse. Tal y como la
ONU ha señalado, esta crisis necesita de liderazgo, solidaridad, transparencia, confianza y
cooperación. No es momento para el interés propio, la recriminación, la censura, la ofuscación
o la politización.
A partir de lo expuesto, cabe extraer algunas reflexiones finales en cuanto a las
transformaciones y cambios que esta crisis puede suponer:
- Primera. Peligro de las situaciones de excepcionalidad para los sistemas democráticos.
Las situaciones de incertidumbre, de miedo y de inseguridad son proclives a que los Estados se
reposicionen y su voracidad acabe engullendo –al modo de la ballena hobbesiana del Leviatánbuena parte de los derechos y libertades de los ciudadanos pretextando un interés general.
Situaciones excepcionales requieren medidas excepcionales pero siempre en el estricto marco
de un Estado constitucional y, por tanto, Estado de Derecho. Nos debe minusvalorarse a los
ciudadanos, ni se les debe ocultar o disfrazar la realidad. Desde la Modernidad alcanzaron su
mayoría de edad y su autonomía y, si están bien informados tendrán la oportunidad de
demostrar su grado de responsabilidad. No cabe excusarse en una situación de emergencia
sanitaria para, a través de Decretos leyes (que emanan del poder Ejecutivo y no del Parlamento,
sede de la soberanía nacional) se regulen poniendo en entredicho el principio de legalidad, la
jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la seguridad jurídica y la prohibición de que
los poderes públicos actúen con arbitrariedad.
-Segunda. Cambio de paradigma político. El coronavirus ha puesto de manifiesto la
debilidad del liberalismo que parece funcionar solo en momentos de paz y bienestar. La
reputación de “algunas” democracias liberales occidentales entre sus ciudadanos se ha puesto
en entredicho. Su capacidad de respuesta y gestión se ha cuestionado frente a la efectividad de
los regímenes asiáticos de disciplina colectiva (Corea del Sur) y coerción estatal (China). Sin
embargo, es una falacia la contraposición entre oriente y Occidente porque otros países de la
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Unión Europea han sabido gestionar adecuadamente la crisis (como Portugal).
- Tercera. Fomento de alianzas internacionales a la vez que simultáneamente se
replantearán las fronteras. Replanteamiento de si conviene retornar a la importancia del
Estado-nación (con la capacidad de cerrar fronteras y espacios aéreos cuando haya que
proteger a sus nacionales) recuperando el Estado nación su soberanía y reelaborando el
proyecto internacional. O si por el contrario convendrá trabajar un escenario de
cosmopolitismo. Hay que aceptar que la globalización es un fenómeno imparable. El sistema
global de mercado, las comunicaciones tecnológicas no permiten volver a encerrarse en sus
fronteras. Esos espacios cada vez más amplios y que van más allá del estado-nación impulsan la
configuración de una supranacionalidad inteligente y ordenada con reglas jurídicas. Hay una
interconexión en todos los órdenes y la salud ha dejado de ser una preocupación exclusiva del
marco nacional de cada país para convertirse en global.
- Cuarta. Revisión de los derechos fundamentales en relación a sus garantías y sus
excepciones en tiempos de pandemia. Situaciones de emergencia como la actual obligan a
recurrir a mecanismos constitucionales excepcionales como el estado de alarma, lo que
permite constatar si las garantías se han diseñado adecuadamente y si son capaces de resistir
los embates de la excepcionalidades (limitación-suspensión de algunos derechos y libertades
fundamentales).
Asimismo, los tiempos de pandemia sacan a la luz nuevos retos relacionados con los
derechos humanos. Por un lado, se deberá de reforzar su protección e incrementar los
esfuerzos para asegurar la inclusión ya que serán necesarios en todo el espectro de la
preparación, la respuesta y la recuperación. Además, factores como la edad, el género y la
condición migratoria deberán ser tenidos en cuenta, entre otros. Deberá de contemplarse la
adopción de medidas para proteger a grupos y poblaciones vulnerables a epidemias y
catástrofes, incluido el COVID-19. Por otro lado, habrá que reforzar la tutela de derechos tales
como el derecho a la privacidad digital frente a la vigilancia por parte de gobiernos y empresas
como también los derechos sociales (derecho a la salud, derecho a una vivienda digna, derecho
a la educación, derecho al trabajo), reforzando la alteridad y la solidaridad. Por último,
conviene recordar que el virus de la pobreza es un virus incluso más letal que el Covid-19, de
manera que resulta urgente ponderar entre salud pública y economía.
- Quinta. Reformas preferentemente estructurales y no solo contingentes en el sistema
de Administración de Justicia. No se trata de ser oportunistas sino de aprovechar la
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oportunidad de que, puesto que se está diseñando un Plan de choque para la Administración
de Justicia con motivo del coronavirus, se pongan en marcha las más urgentes para, utilizando
los mecanismos democráticos como el Parlamento, se propongan reformas de mayor calado
que hagan posible una Administración de Justicia del siglo XXI. Junto al incremento de medios
económicos y de personal para hacer frente al previsible colapso de los tribunales -provocado
tanto por la paralización de dos meses de confinamiento como por un incremento de acciones
judiciales derivados de la legislación aprobada como consecuencia del virus-, deben impulsarse
mecanismos complementarios de resolución de conflictos y ayudarse de las nuevas tecnologías
(como la inteligencia artificial para funciones de auxilio judicial).
-Sexta. Se abre ahora la era del pos-pandemia con un reto también de la mayor
relevancia. Y ese reto no es el de la implementación del Plan de desescalada sino que va mucho
más allá. Se trata de que los ciudadanos merecen un reconocimiento de la tragedia y del dolor
sufrido, un recuerdo y memoria para las víctimas, un reconocimiento de los errores o
negligencias. Es decir, una reparación de los daños y una compensación del sufrimiento (miedo,
soledad, aflicción). Sólo así se podrá emprender el proceso de recuperación moral y económica
que aguarda para los próximos meses.
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A TEORIA DA IMPREVISÃO E A GESTÃO PÚBLICA DE CRISES NO BRASIL

Viviane Coêlho de Séllos Knoerr1
Fernando Gustavo Knoerr2

INTRODUÇÃO
O que há de comum nas coisas colabora com o passar do tempo para a estabilização de
um contexto real que permite, com considerável dose de certeza, projetar os passos futuros em
todos os aspectos da vida.
No entanto, em situações absolutamente excepcionais, irrompem circunstâncias que
impactam essa previsibilidade, instabilizando a rotina cotidiana, tais como a ocorrência da
pandemia gerada pela COVID-2019. Nesses casos, a excepcionalidade do contexto deve ser
acompanhada pela excepcionalidade das medidas que, com extrema urgência, devem ser
adotadas, para amortizar o tanto quanto possível os efeitos negativos dela oriundos.
Sendo vocação do Direito oferecer previsibilidade (rectius: segurança), a ponto de tornar
pleonástica a expressão segurança jurídica, pois a ausência de segurança é o não direito,
relegando a uma contraditio in re ipsa a chamada insegurança jurídica, também não escapam à
disciplina jurídica essas situações de inesperada instabilidade, tratadas pela teoria da
imprevisão como instrumento de legitimação para a instituição provisória de medidas
restritivas de direitos, algumas até mesmo com caráter punitivo, mas proporcionalmente
fundamentais para a salvaguarda do bem maior (a própria vida) que momentaneamente se
encontra sob risco superior ao comum.
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1. A IMPREVISÃO: CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR
Como o próprio nomen juris explicita, não há dúvida de que a teoria da imprevisão
refere a identificação de eventos cuja antecipação da ocorrência escapa à capacidade humana
de previsibilidade, pois irrompem de forma abrupta e inopinada.
A teoria geral do Direito esforça-se na tentativa de enquadrar esses eventos em uma
classificação que, para fins didáticos, separa:
a) Caso fortuito: fortuito refere exatamente a parte imprevisível, imponderável da
realidade, impondo-lhe um novo rumo e, em conjunto, a adoção de novas providências
adequadas à reconfiguração dos fatos;
b) Força maior: trata de um evento que, embora comporte certa parcela de
previsibilidade, ainda assim supera a capacidade humana de resistência, referindo
exatamente as situações em que ocorre um fato cuja ocorrência sobrepuja qualquer
espécie de força capaz de impedí-lo, tornando suas consequências igualmente
inevitáveis.
Embora desprovido da clareza, o artigo 393 do Código Civil brasileiro (BRASIL, 2002),
refere em conjunto o caso fortuito e a força maior, ao dispor:
Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força
maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos
efeitos não era possível evitar ou impedir.
Em ambas as situações, a imprevisibilidade do caso fortuito e a inevitabilidade da força
maior, registra-se como consequência, em maior ou menor grau, uma inesperada
reconfiguração da situação de fato que, nas hipóteses mais profundas, impede completamente
o retorno ao status quo ante, impondo a adoção de novas atitudes e providências,
proporcionalmente adequadas à nova realidade.
2. IMPREVISÃO E PROPORCIONALIDADE
A proporcionalidade pauta-se na concepção Aristotélica da mediania (in medio virtus) e
exige o encontro da exata medida, alcançada mediante a ponderação entre meios de fins, de
modo a fazer com que os meios sejam empregados de forma necessária e suficiente para o
atingimento dos fins. Minimum quantum satis.
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Nessa cadência, o emprego dos meios com força excedente à necessária para o
atingimento dos fins conduzirá à prática de uma conduta abusiva (ab usum) que, lateralizando
o alcance da principal finalidade, poderá gerar outras consequências de gravidade indesejada.
De outro lado, o uso dos meios com energia menor do que a necessária para a satisfação
dos fins não os atenderá por completo, comprometendo a eficácia das providências adotadas.
3. A TEORIA DA IMPREVISÃO E A CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS
Tradicionalmente referida como cláusula, a expressão rebus sic stantibus é a forma
contrata da expressão latina Contractus qui habent tractum successivum et dependentiam de
futuro, rebus sic stantibus intelliguntur, traduzida na obra de Otavio Luis Rodrigues Junior pela
locução: "Os contratos que têm trato sucessivo ou a termo ficam subordinados, a todo
tempo, ao mesmo estado de subsistência das coisas."(RODRIGUES JÚNIOR, 2006)
A aplicação da teoria da imprevisão ingressa na disciplina contratual exatamente através
da cláusula rebus sic stantibus que, por mais que não conste expressamente do texto do
instrumento contratual, é implícita a qualquer acordo de vontades que forma vínculo entre as
partes e institui obrigações recíprocas, relativizando o princípio do pacta sunt servanda para
permitir a proporcional adequação das condições de cumprimento do contrato em atenção às
profundas alterações registradas na realidade em razão de caso fortuito ou força maior.
Neste sentido segue a oportuna previsão do parágrafo único, artigo 421, do Código Civil,
recentemente inserta na redação do Codex pela Lei 13.874/19), chamada Lei da Liberdade
Econômica (BRASIL, 2019) estatuindo:
Art. 421.[...]
Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da
intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.
Seguindo na mesma linha o artigo 421-A, III, do Código Civil, também introduzido pela
Lei da Liberdade Econômica:
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a
presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção,
ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.
É certo que a estabilidade das relações jurídicas, ratio essendi do próprio Direito como
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fundamento da segurança de todas as relações humanas, busca, na medida do possível,
preservar a continuidade das relações contratuais, ainda que em patamares distintos dos
inicialmente avençados, na linha do que autoriza o artigo 479 do Código Civil:
Art. 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar
equitativamente as condições do contrato.
Não se desconsidera, no entanto, que em alguns casos, a desestabilização da relação
contratual é por demais profunda, impondo alterações que criarão obrigações insuportáveis
para as partes.
A situação é tratada pelo artigo 478 do Código Civil, que assim a disciplina:
Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das
partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de
acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do
contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.
Pesando de forma excessiva para qualquer das artes a onerosidade contratual, não há
outro caminho senão o encerramento do contrato, isentando-se as partes de qualquer
responsabilidade que possa decorrer do indesejado rompimento do acordo, pois segundo
Maria Helena Diniz, sempre que houver ‘a onerosidade excessiva, oriunda de evento
extraordinária e imprevisível, que dificulta extremamente o adimplemento da obrigação de
uma das partes, é motivo de resolução contratual, por se considerar subentendida a cláusula
rebus sic stantibus, que corresponde à formula de que, nos contratos de trato sucessivo ou a
termo o vinculo obrigatório ficará subordinado, a todo tempo, ao estado de fato vigente à
época de sua estipulação. A parte lesada no contrato por esses acontecimentos supervenientes,
extraordinários e imprevisíveis, que alteram profundamente a economia contratual,
desequilibrando as prestações recíprocas, poderá desligar-se de sua obrigação, pedindo a
rescisão do contrato ou o reajustamento das prestações recíprocas, por estar na iminência de
se tornar inadimplente tendo em vista a dificuldade de cumprir o seu dever, ingressando em
juízo no curso da produção dos efeitos do contrato, pois se este já foi executado não haverá
intervenção judicial.”
4. PANDEMIA E IMPREVISÃO
A contaminação totalizante traduzida pelo conceito de pandemia, como enfermidade
epidêmica amplamente disseminada, faz claro que seus efeitos impactam a realidade de forma
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geral, não se limitando geograficamente, e, por isso, ao alastrar-se globalmente, exige
alterações emergenciais e proporcionalmente radicais nos cenários político e econômico.
A pandemia gerada pela COVID-2019, doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 (mais
popularmente conhecido como Coronavírus), hoje configura inexorável força maior, previsível
mas em certa medida inevitável, tanto é que, contando com levantamentos estatísticos, grande
parte dos Países busca emergencialmente adotar medidas de prevenção destinadas a diminuir
os canais de alastramento da doença.
Nesse período que se estende entre o aparecimento dos primeiros casos da doença e a
tentativa de antecipação do controle do alastramento, a teoria da imprevisão é o instituto
jurídico que ampara as medidas a serem adotadas com exata medida para buscar o
equacionamento dos recursos políticos e econômicos capazes de, por um lado, conter a
disseminação, diminuindo os níveis de contágio e, por outro lado, sustentar o emprego e os
meios de produção de forma a permitir, quanto possível, o retorno das relações de mercado
em patamares similares aos registrados antes do surgimento da pandemia (restitutio in
integrum).
Em Portugal e no Brasil, com uma ou outra variação, têm sido previstas e já adotadas
medidas de contenção do surto epidêmico que, buscam, ao mesmo tempo, sustentar a
retomada das relações de mercado.
Nesse rumo, registram-se as seguintes providências políticas, macro e microeconômicas,
e também jurídicas.
4.1.

Providências Políticas

Dizem respeito às relações institucionais, afetando o jogo de forças próprio das relações
de poder e assim abrangem (a)as relações entre Estados soberanos (relações exteriores);
(b)entre organismos do mesmo ente estatal (relações internas) e (c)relações entre os cidadãos
e os organismos estatais.
a) Promulgação de decretos de situação de emergência:
Incumbe cada ente integrante da federação brasileira, de acordo com a previsão de suas
respectivas Constituições (federal e estatuais) e Leis Orgânicas (municipais) a promulgação de
decretos declarando situação de emergência, proclamada à vista de fato excepcional, capaz de
causar instabilidade institucional em razão de crises econômicas, políticas, ameaças de guerras
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e epidemias.
No Brasil, o plano de ação inerente à declaração oficial de situação de emergência tem
determinado, em linhas gerais, a suspensão de atividades comerciais e de prestação de serviços
que demandem aglomeração de pessoas, tais como shopping centers, cinemas, teatros, hotéis,
bares, restaurantes, estádios de futebol, ginásios desportivos, chegando, em alguns casos, a
impedir o trânsito de pessoas em passeios de pedestres, na faixa de área litorânea, em parques
públicos e praças.
Encontram-se mantido o desempenho das atividades que, embora envolvam certa
aglomeração de pessoas, são primordiais ao atendimento de necessidades básicas da
população, tal como ocorre com o comércio de gêneros alimentícios, produtos hospitalares,
farmacêuticos, de limpeza e higiene pessoal.
b) Determinação do toque de recolher
Embora seja medida de constitucionalidade questionável, alguns municípios brasileiros
têm imposto o toque de recolher, determinando a proibição do trânsito de pessoas nas praças
e vias públicas no período noturno. Essa providência foi adotada, por exemplo, pelos seguintes
municípios brasileiros: Itapira (SP), Poço Redondo (SE), Santarém (PA), Juruti (PA), Alenquer
(PA), Oriximiná (PA), Prainha (PA), Cianorte (PR), Maringá (PR), Jaguariaíva (PR), Umuarama
(PR), Cascavel (PR), Paranaguá (PR), Pitanga (PR), Parintins - (AM).
Trata-se de situação provisória, pois perdura enquanto for necessária para o
atingimento dos fins que a ensejam, não sendo temporária exatamente porque suas causas não
comportam a fixação de prazo certo.
c) Proibição da entrada de estrangeiros no País:
O Estado brasileiro publicou a Portaria Interministerial nº. 47/20, proibindo durante sua
vigência a entrada de estrangeiros de todas as nacionalidades que chegarem ao Brasil por maio
aquaviário.
A medida observa recomendações técnicas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) em razão da pandemia Covid-19, não se aplicando no caso de brasileiros que retornem
ao país, imigrantes que moram no Brasil, parentes diretos de brasileiros e estrangeiros que são
membros de órgãos internacionais. A norma ainda permite a entrada de quem estiver em
trânsito para outros países, desde que o passageiro permaneça apenas em sala de trânsito,
estendendo a medida para tripulantes.
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d) Interdição de rodovias
Visando contar e disseminação da epidemia, alguns Estados e Municípios da Federação
brasileira realizaram a interdição total do trânsito em rodovias.
Tais medidas fora, no entanto, suspensas por decisão judicial por envolverem tema de
competência da União, em razão do conflito federativo, e também porque interferiam no
desempenho de atividades fundamentais ao mínimo funcionamento da economia, tais com o
transporte de gêneros alimentícios e de combustíveis.
4.2.

Providências Macro e Microeconômicas

A macroeconomia “estuda a economia como um todo, analisando a determinação e o
comportamento de grandes agregados, tais como: renda e produto nacional, nível geral de
preços, emprego e desemprego, estoque de moeda e taxas de juros, balanço de pagamento e
taxa de câmbio.” (VASCONCELLOS, 2005)
Dentre as providências adotadas neste patamar encontram-se:
a) Queda da previsão de crescimento do Produto Interno Bruto – PIB brasileiro: pois no
início do ano encontrava-se estimado um crescimento de até 2,5% (dois pontos
percentuais e cinco décimos), sendo reduzido atualmente a zero, em razão da
pandemia.
b) Aumento da taxa de desemprego: cálculo do Instituto Brasileiro de Economia da
Fundação Getúlio Vargas (IBRE/FGV) aponta que a taxa subirá de 11,6% para 16,1% no
segundo trimestre, o que significa que 5 milhões de pessoas vão perder seus postos de
trabalho em apenas três meses, chegando ao maior contingente da história brasileira.
c) Queda da cotação da moeda brasileira diante do dólar norte-americano: forçando o
Banco Central brasileiro a proceder a venda das reservas internacionais da moeda
norte-americana como instrumento para segurar a elevação da cotação, comprando,
em paralelo, dólares no mercado futuro (swap cambial reverso).
d) Queda da bolsa de valores: a Bolsa de Valores do estado de São Paulo – BOVESPA, tem
experimentado uma sequência de quedas bastante abruptas, superando algumas vezes
o patamar de 10% (dez pontos percentuais) ocasião em que é acionado o chamado
circuit breaker, que suspende provisoriamente a compra e venda de ações.
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A microeconomia trata da interação entre empresa e consumidor, determinando o
preço e a quantidade de produtos e serviços em certos setores do mercado, e por isso,
“preocupa-se com a formação de preços de bens e serviços (por exemplo soja, automóveis) e
de fatores de produção (salários, aluguel, lucros), em mercados específicos”. (VASCONCELLOS,
2005)
Dentre as providências microeconômicas impostas pela pandemia, destacam-se:
a) Desabastecimento de produtos específicos: a chegada das notícias, em todos os meios
de comunicação, em alguns casos com tom não apenas preventivo, mas absolutamente
alarmista, provocou a procura em massa de produtos de primeira necessidade,
causando pontual desabastecimento. Essa conjuntura levou o governo do estado de
Rondônia, por exemplo, através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor –
PROCON, a instituir a limitação, por pessoa, na aquisição de álcool em gel a 1 (um) litro
por pessoa e também a 1 (uma) caixa da máscaras de proteção.
b) Aumento de preços de produtos necessários à prevenção da contaminação: o
aumento do álcool em gel (alcançando patamares de até 160%), de luvas e máscaras de
proteção (até 700%) levou o governo a adotar medidas através do PROCON,
deflagrando fiscalizações em farmácias e supermercados , com o objetivo é fiscalizar a
abusividade na venda de álcool gel 70% e máscara de proteção, utilizadas como
proteção contra a pandemia.
c) Aumento do preço dos combustíveis: embora o registro da queda do valor do barril de
petróleo nas bolsas internacionais, no Brasil tem-se verificado considerável alta do
preço dos combustíveis em razão da instabilidade das relações de mercado geradas pelo
advento da pandemia.
d) Garantia de renda mínima com emprego de recursos públicos: embora se encontre
instituída desde janeiro de 2004, pela promulgação da Lei 10.835, a garantia de uma
renda básica mínima nunca fora efetivada. No entanto, a radical recessão econômica
causada pelo advento da pandemia, levou à aprovação, em regime de urgência, do
projeto de Lei 9236, garantindo renda mínima de R$ 600,00 a R$ 1.200,00 a pessoas que
preenchem os requisitos de carência econômica previstos em Lei;
4.3. Providências Jurídicas
A excepcionalidade da pandemia exige a adoção de medidas jurídicas de caráter
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normativo revestidas de idêntica urgência e excepcionalidade, calhando o emprego da Medida
Provisória que, tal como disciplinada pelo artigo 62 da Constituição brasileira, é editada pelo
Presidente da República com força de Lei apenas nos casos de comprovada urgência e
relevância, sendo imediatamente submetida à análise do Congresso Nacional que pode
convertê-la em lei no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de perda de sua eficácia.
Visando atenuar os efeitos da pandemia foram editadas as seguintes Medidas
Provisórias:
a) Medida Provisória nº. 921/20: Abre crédito extraordinário de 11,3 milhões de reais
para o enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do Coronavírus, com recursos provenientes da anulação de dotação de igual
valor da Reserva de Contingência.
b) Medida Provisória nº. 924/20: abre Crédito Extraordinário no valor de R$
5.099.795.979,00 (cinco bilhões, noventa e nove milhões, setecentos e cinquenta e nove
mil, novecentos e setenta e nove reais) para fomentar o programa de Enfrentamento da
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional Decorrente do Coronavírus ,
integrado pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, pela Empresa Brasileira de Serviços
Hospitalares, pela Fundação Oswaldo Cruz e pelo Fundo Nacional de Saúde.
c) Medida Provisória nº. 936/20: cria novas regras sobre redução de jornadas e salários e
suspensão do contrato de trabalho aplicáveis no período de calamidade pública.
Permite ainda que empregadores façam acordo direto com o empregado, sem o
sindicato, visando reduzir a jornada e o salário, ou suspender o contrato de trabalho por
tempo determinado; em contrapartida, cria benefício pago pelo governo e dá
estabilidade no emprego.
Também se encartam nessas providências medidas tributárias que atingem a economia
brasileira como um todo, destacando-se as seguintes:
a) Inclusão produtos médicos e hospitalares no rol de produtos sujeitos ao despacho
aduaneiro prioritário, realizada pela União através da edição da Instrução Normativa
RFB n.º 1.929/2020.
b) Criação do Centro Operacional Aduaneiro de Gestão da Crise ("Cogec-Covid-19"), com
a função de monitorar as atividades da Administração Aduaneira necessárias ao
atendimento de demandas da sociedade por conta do COVID-19, Foi introduzido pela
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Portaria RFB n.º 601/2020.
c) Resolução nº 17/2020 – Ministério da Economia: zerou a alíquota do Imposto de
Importação para 50 produtos médicos e hospitalares necessários ao combate à
pandemia causada pelo Covid-19, tais como álcool gel 70%, luvas de proteção,
respiradores automáticos, máscaras de proteção, termômetros clínicos.
No âmbito dos Estados membros e dos Municípios, algumas medidas também merecem
destaque:
a) Decreto do estado do Mato Grosso n.º 427/2020, que isenta do ICMS as operações de
importação e de aquisição de produtos ou de insumos necessários à fabricação de
produtos utilizados na prevenção e no combate à COVID-19, bem como respectivas
prestações de serviços de transporte, desde destinados à doação a entidade
governamental ou entidade assistencial, com vigência até 30/06/2020.
b) Decreto do estado do Pará n.º 639/2020, que inclui no rol de produtos da cesta básica
itens de higiene, sujeitando-os a regime tributário especial. O estado do Rio de Janeiro
adotou a mesma providência através da edição da Lei Estadual n.º 8.771/2020.
c) Decreto do estado do Paraná n.º 4.386/2020, que prorroga em 3 (três) meses o prazo
para pagamento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS,
apurado no sistema de tributação simplificado (Simples Nacional) para os meses de
março a maio de 2020.
d) Lei do estado do Rio de Janeiro n.º 8.769/2020, que interrompe os prazos de
declaração de ocorrência do fato gerador e pagamento ITCMD até 60 (sessenta) após o
encerramento do Plano de Contingência, suspendendo também a incidência das
penalidades decorrentes do descumprimento dos prazos originais.
e) Decreto do estado de Rondônia n.º 24.908/2020, editado para prorrogar por 90
(noventa) dias a validade das certidões de regularidade fiscal válidas até 20/03/2020,
afastando o cancelamento dos parcelamentos de débitos fiscais estaduais nesse
período.
f) Decreto do município de Belo Horizonte n.º 17.308/2020, que institui a possibilidade
de concessão de parcelamento extraordinário para quitação dos créditos tributários e
não tributários inscritos em dívida ativa, devidos pelos contribuintes alcançados pelo
fechamento de estabelecimentos decorrente da pandemia. Suspende, ainda, pelo
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período de 100 (cem) dias: (i) novos procedimentos de cobrança; (ii) o encaminhamento
de certidões da dívida ativa para cartórios de protesto; (iii) procedimentos de exclusão
de parcelamentos em atraso, prorrogando, por 100 (cem) dias, os prazos para
cumprimento das obrigações tributárias acessórias relativas ao ISS.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode afirmar que em período mais recentes tenha ocorrido um fenômeno
idêntico ao da pandemia causada pelo COVID-19, afetando de modo tão rápido e profundo as
mais variadas nuance das relações sociais.
Todo o tecido social vê-se forçado a modificar-se, redesenhando-se nos aspectos
pertinentes à economia, à política, à saúde pública, à segurança pública, ao sistema jurídico,
afetando inclusive o comportamento individual, a vida profissional e familiar de cada indivíduo.
O Direito não pode ficar e, de fato, não fica indiferente a essas profundas alterações,
buscando livrar-se da inércia que lhe é própria, para celeremente atender as necessidades
sociais mais prementes à preservação da vida e a evitar o desmantelamento das relações
econômicas.
Muitas iniciativas jurídicas já foram adotadas mas, com certeza, várias outras ainda
virão, pois o impacto desta pandemia em todas as searas das relações sociais afetará ainda
mais a ciência jurídica, redesenhando-a para adaptá-la à nova realidade que começa a surgir.
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