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APRESENTAÇÃO

Vivemos em tempos difíceis, onde duas crises mundiais se destacam pela 
abrangência global e danosa em nossa casa comum planetária. A primeira, de-
nominada crise socioambiental, que se alastra de maneira silenciosa nas últimas 
décadas, onde as contínuas intervenções que o ser humano vem provocando nos 
biomas e ecossistemas da Terra, quebrando cadeias geobiológicas, extinguindo 
espécies, poluindo rios e mares, devastando a cobertura vegetal e insistindo em 
posturas insustentáveis que ultrapassam os limites do equilíbrio necessário. Os 
efeitos estão sendo percebidos com as mudanças climáticas, gerando consequên-
cias graves para as sociedades presentes e futuras. A segunda, chamada de crise 
sociopandêmica, que tem ocorrido em épocas distintas da história da humani-
dade, em diferentes contextos sociais, causas ambientais, e agentes causadores 
diversos. A maioria dessas pandemias estão relacionadas com os desequilíbrios 
das cadeias biológicas e da contaminação por bactérias e vírus. No início do ano 
de 2020 fomos pegos de surpresa com o início de uma nova pandemia viróti-
ca, a COVID-19, cujas causas ainda não foram totalmente desvendadas pelas 
ciências. Embora o efeito contaminador e propagador seja algo impressionante e 
preocupante, esta pandemia veio num momento de grande progresso científico 
e tecnológico, capaz de compreender e responder aos efeitos danosos do vírus 
com uma maior rapidez do que em outras épocas, mesmo com a complexidade 
mutante desse novo coronavírus. Certamente, se não houvesse uma politização 
da pandemia, e um contexto social marcado por polarizações e conflitos ideoló-
gicos, as soluções sanitárias poderiam ser melhores administradas, evitando os 
altos índices de mortalidade. Infelizmente, esta é a realidade social em que nos 
encontramos, onde medos, temores, perdas e esperanças fazem parte de nosso 
dia a dia. Aprisionados em nossos confinamentos domésticos, e confiantes na 
ação eficaz das ciências, alimentamos a esperança de que as vacinas poderão mi-
nimizar os impactos, abrindo perspectivas mais promissores para a sociedade. 
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Como professor universitário de ética socioambiental tenho procurado 
olhar esta pandemia pela ótica desse campo do saber, dentro de uma pers-
pectiva mais sistêmica, onde as questões científicas estão associadas com as 
preocupações ambientais e sociais. As inúmeras publicações que têm surgido 
neste tempo pandêmico, algumas das quais citadas no final de nossas reflexões, 
me motivaram a escrever de forma sucinta alguns pensamentos que pudessem 
servir de subsídio aos meus alunos, amigos, pesquisadores, professores e pro-
fissionais liberais. Certamente algumas dessas reflexões serão aceitas ou ques-
tionadas por muitos, o que é perfeitamente compreensível numa sociedade 
pluralista e multicultural, que valoriza a liberdade de expressão e pensamento. 
Nossa intenção é ajudar a refletir sobre uma pandemia que tem contaminado 
e eliminado vidas, deixando sequelas nas pessoas, e abalando a vida social e 
econômica de muitos países. 

Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ
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A ÉTICA 
DIANTE DOS 
DESAFIOS 
PANDÊMICOS

A ética enquanto ciência prática, na perspectiva aristotélica, procura es-
tudar sistematicamente as normas e princípios que regem a ação humana na 
sociedade, onde hábitos (Hexis) e costumes (ethos) estão profundamente im-
bricados. As pandemias ocorridas ao longo da história da humanidade têm 
implicações éticas, pois mexem nos hábitos de vida das pessoas em sociedade, 
quebrando a normalidade de determinados comportamentos, exigindo novas 
maneiras de ser e agir, e sinalizando para futuros novos costumes, que serão 
progressivamente incorporados em normas e princípios que regem o bem co-
mum da sociedade. 

A pandemia da COVID-19 em que estamos vivendo, marcada pelos efei-
tos danosos de um inimigo biológico silencioso, complexo e mutante, tem nos 
obrigado a adotar hábitos que não faziam parte da normalidade social em que 
estávamos acostumados, como o distanciamento social, o uso de máscaras, o 
uso frequente dos hábitos de higienização, o confinamento etc., descontruindo 
processos, exigindo sacrifícios, e nos levando a repensar os costumes. Na pers-
pectiva da ética, esta pandemia tem exposto questões sociais que são verdadei-
ras feridas da desigualdade, sobretudo em países em desenvolvimento, onde as 
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exigências de determinados hábitos podem ser vividas por um grupo social com 
mais facilidade, e dificilmente poderá ser vivenciada por outro grupo social. Se 
para alguns é possível manter o distanciamento social, viver em confinamen-
to, praticar hábitos de higienização, e trabalhar em home office, para outros é 
impossível pelos limites do espaço em moradias onde vivem várias pessoas, a 
ausência de condições sanitárias básicas como água e esgoto, o tipo de trabalho 
que exige deslocamento, transporte de massa, e a necessidade básica do peque-
no emprego para sobreviver e sustentar as suas famílias. Quando olhamos a 
ética na política, esta pandemia tem nos levado a perceber o antagonismo de 
posturas entre a defesa da vida e defesa do mercado, como se houvesse uma 
oposição entre ambas, embora o princípio do direito à vida deve ter a primazia 
sobre os demais. Este antagonismo gera polarização e não contribui para a exi-
gência de pequenos hábitos que são necessários para a preservação da vida pes-
soal e social. Outro antagonismo que estamos evidenciando é o conflito entre o 
discurso da ciência e obscurantismo do discurso político de alguns governantes. 
Para a ciência, a prioridade é a busca da verdade sobre a complexidade virótica, 
os esforços para remediar por meio das vacinas, os impactos na saúde humana, 
e a exigência básica de hábitos que possam impedir a propagação da doença. Do 
outro lado, paradoxalmente, o discurso político vai na contramão da história, 
negando as evidências da letalidade da doença, dando peso exagerado as regras 
que regem os aspectos econômicos do mercado, e procurando não seguir os 
hábitos preventivos necessários. 

Na perspectiva da ética dos limites, esta pandemia da COVID-19 veio re-
forçar algo que eticamente já estávamos vivenciando nas últimas décadas, ou 
seja, a pretensão humana de poder e domínio. Achávamos que a tecnociência 
veio para revelar e resolver a nossa sede de poder e dominação nas relações 
antropológicas e ecológicas, capaz até mesmo de criar uma inteligência artifi-
cial para atender as nossas necessidades, revolucionando o mundo e provan-
do a nossa ilimitabilidade. O advento da pandemia quebrou esta pretensão, 
mostrando-nos que um pequeno e microscópico vírus é capaz de provocar a 
descontinuidade de hábitos e costumes, revelando a nossa limitabilidade, e nos 
alertando para questões futuras que não estavam na pauta de nossos projetos 
humanamente ambiciosos. A experiência desse limite poderá nos ajudar a dar 
passos futuros que sejam mais condizentes com a realidade social e ambiental 
em que vivemos, não aumentando as feridas planetárias já existentes.
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ÉTICA 
SOCIOAMBIENTAL 
EM TEMPOS 
DE GUERRA 
BIOLÓGICA

Vivemos em um contexto mundial onde desencadeou-se uma guerra bio-
lógica, protagonizada por um único inimigo que, embora oculto aos nossos 
olhos, tem provocando uma pandemia avassaladora, atingindo diferentes po-
vos, culturas e raças. O ser humano, embora dotado de inteligência e inúmeras 
conquistas nas áreas da saúde e da tecnologia, sentiu-se ameaçado e desprovido 
de uma resposta imediata para frear os mecanismos expansionistas deste mi-
núsculo vírus microscópico. A sensação que temos é de temor pelas consequ-
ências deste pequeno microrganismo em nosso evoluído corpo humano, cujas 
defesas podem ou não debelar a ação deste patógeno. 

Independente da origem e das possíveis mutações que esse novo corona-
vírus possa provocar em diferentes organismos humanos, mesmo em contextos 
climáticos e culturais distintos, não deixa de ser preocupante a vulnerabilidade 
da condição humana em lutar contra este patógeno, que desafia os fantásticos 
progressos que galgamos na área da saúde pública. Fomos pegos realmente de 
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surpresa, pois não contávamos que uma guerra biológica pudesse acontecer 
numa era chamada de antropoceno, onde o ser humano parecia exercer o se-
nhorio da ciência e da tecnológica, capaz de criar até mesmo uma inteligência 
artificial para resolver e facilitar os inúmeros problemas da vida cotidiana. De 
repente, o mundo inteiro se viu ameaçado por um minúsculo vírus, desafiando 
as nossas vidas e deixando perplexas as estruturas que são as mediações mais 
bem preparadas para atuar no combate a um invisível inimigo. 

Impotentes em darmos uma resposta rápida e eficaz, tivemos que escon-
der e ficar confinados em nossas casas para evitar uma contaminação maior, na 
esperança que as vacinas possam debelar as consequências danosas desse novo 
coronavírus. Infelizmente, muitas vidas humanas estão sendo ceifadas, sobre-
tudo em pessoas organicamente mais vulneráveis. A experiência de algo que 
não esperávamos ou que nunca tínhamos vividos, nos faz refletir e questionar 
sobre fragilidade, fortalezas e valores, temáticas que fazem parte da chamada 
ética socioambiental, pois está em jogo o ser humano, as relações de alteridade, 
a natureza e os desequilíbrios ambientais. 

O fato concreto é que estamos vivendo num clima de temor, medo e per-
plexidade, onde a singularidade da nossa liberdade nos leva a pensar que indi-
vidualmente temos que nos proteger mudando hábitos e restringindo costumes. 
No entanto, não podemos esquecer da pluralidade de nossa liberdade que supõe 
a relação com os outros em sociedade, e a abertura para outros valores mais 
transcendentes. Na relação de alteridade, temos que pensar no bem do outro, 
evitando posturas que comprometam a saúde das pessoas, razão que justifica 
o confinamento temporário. Contrária às posturas egoística e ensimesmadas, o 
exercício da pluralidade da liberdade faz parte do bem comum, onde eu me sin-
to relacionado e comprometido com os demais. Ações e gestos devem levar em 
conta o respeito pela saúde e o bem-estar dos outros, mesmo que isso represente 
um sacrifício temporário, abrindo mão dos nossos direitos de ir e vir. Nesta 
perspectiva, o confinamento, embora difícil e doloroso, ainda é o melhor cami-
nho para enfrentarmos a pandemia, até que tenhamos uma margem razoável 
de certeza que a contaminação esteja sobre controle. Fechados sobre os limites 
de nossos espaços físicos, somos levados a valorizar outras dimensões de nossa 
vida, tanto de caráter pessoal, como familiar ou religioso. A proximidade no 
relacionamento com as pessoas de nossa casa, embora possam manifestar ati-
tudes conflitivas pelas diferenças de posturas e modos distintos de pensar, não 
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deixa de ser positiva pelo fato que passamos a conviver mais diretamente com 
as fragilidades e as fortalezas dos outros, fazendo-nos a amar mais as diferenças, 
e aceitando a maturidade e a imaturidade que acompanham a caminhada exis-
tencial de cada pessoa. O confinamento nos obriga a falar e a ouvir aquilo que 
o outro tem dentro de si, corrigindo o perigo da sobreposição de um sobre o 
outro. A convivência doméstica nos leva a entender a grandeza do amor de um 
próximo que não está distante, mas estreitamente junto de nós, quebrando a di-
mensão teórica deste valor humanístico e religioso através de uma prática con-
creta. O confinamento nos obriga a abrir mão de sermos seres excessivamente 
tarefeiros e agitados, para vislumbrar uma dimensão silenciosa fora e dentro 
de nós. Assim, passamos a valorizar não apenas o ruído pessoal e social, mas o 
silêncio como uma forma sublime de autoconhecimento, de aprofundamento e 
de percepção de outras relações outrora esquecidas ou pouco valorizadas, como 
é o caso da relação com Deus e com a natureza. 

Na perspectiva da ética socioambiental, na qual a relação do ser humano 
está intimamente imbricada com as questões ambientais, dentro de uma visão 
sistêmica, as pandemias são sinais de alerta que nos apontam para o perigo dos 
desequilíbrios que provocamos na nossa casa comum, que é o nosso planeta 
Terra. Os inúmeros exemplos nos mostram que a quebra de cadeias, interrupção 
de fluxos, alterações de dinâmicas geobiológicas etc, são causadoras de muitas 
doenças patógenas, algumas facilmente debeláveis, e outras cujo controle não 
pode ser feito de maneira rápida e imediata. Muitas patologias surgiram ao lon-
go da história da humanidade por desequilíbrios ambientais, quando o impacto 
no organismo humano é diferente da dinâmica bacteriológica ou virológica no 
organismo dos animais e das plantas. Imunidades maiores ou menores estão 
sujeitas aos impactos oriundos de desequilíbrios biológicos e ambientais, alguns 
conhecidos e muitos outros ainda desconhecidos. O exemplo está no mundo 
dos vírus, onde o que hoje se conhece, mesmo com o progresso científico, é mui-
to pequeno diante de inúmeros microrganismos desconhecidos. Autores como 
Lewinsohn & Prado (Biodiversidade Brasileira, 2002) nos mostram que no 
mundo são conhecidos pela ciência cerca de 3.600 vírus, sendo que no Brasil 
temos mapeado apenas 300-400 deles). Na verdade, existem certamente muitos 
que são desconhecidos, constituído assim um desafio para a ciência.  

Todos estes fatos, no horizonte da ética socioambiental, nos levam a 
pensar o quanto é importante refletirmos sobre alguns valores que merecem 
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ser resgatados em tempo de crise que afeta a saúde, a economia e outros as-
pectos da vida humana.  Quando passar esta pandemia, seria importante que 
alguns valores éticos fossem mais sublinhados, ajudando-nos no processo 
de conscientização e mudança de hábitos, pois assim estaremos construindo 
costumes que sejam social e ecologicamente mais sustentáveis. Na Laudato 
Si´, a carta ecológica do Papa Francisco (2015), ele chama atenção de muitas 
coisas na linha da ética socioambiental, que infelizmente estamos esquecen-
do. Citamos apenas duas: “Chegou a hora de aceitar um certo decréscimo 
do consumo em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para que 
se possa crescer de forma saudável em outras partes”. A experiência do 
confinamento nos mostra que podemos viver com um padrão básico, sem 
a necessidade de um consumo exagerado, compartilhando com os outros, 
através de campanhas e ações sociais, o muito ou o pouco do que temos. “A 
felicidade exige saber limitar algumas necessidades que nos entorpecem, 
permanecendo assim disponíveis para as múltiplas oportunidades que a 
vida nos oferece”.  Ao ficarmos confinados em nossos lares, por força das 
circunstâncias da pandemia, fazemos a experiência do limite de algumas 
coisas entorpecedoras, redescobrindo assim que podemos explorar outras 
oportunidades na vida, e continuar o nosso desejo de sermos felizes.

ÉTICA SOCIOAMBIENTAL EM TEMPOS DE GUERRA BIOLÓGICA
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A ÉTICA 
AMBIENTAL 
ENTRE DUAS 
CRISES

Vivemos atualmente sobre os influxos de duas grandes crises mundiais, 
que têm gerado preocupações comprometedoras para a vida no planeta onde 
habitamos. A primeira é a crise ambiental, que vem se intensificando nas últi-
mas décadas, sobretudo a partir dos sinais concretos das mudanças climáticas, 
em nível global e local. A segunda é a crise sanitária pelo surgimento de novos 
patógenos, que afronta a ciência e desequilibra as relações sociais entre os seres 
humanos. A ética, que se apoia nos hábitos (Hexis) e nos costumes (ethos), se vê 
diante de um impasse complexo e desafiador, pois como criar novos costumes 
diante de hábitos insustentáveis que foram se avolumando e tomando propor-
ções além dos limites, tanto da casa comum planetária, como nas interrelações 
entre os seres humanos. Embora as duas crises vêm sendo enfrentadas com os 
avanços científicos e tecnológicos, ambas não podem ser superadas em curta 
escala de tempo, pois os problemas gerados vão além de nossa capacidade de 
resolvê-los de imediato.  As feridas que provocamos nas alterações dos ciclos 
climáticos, nas dinâmicas hídricas, nas cadeias biológicas, nas intervenções su-
cessivas nos biomas e ecossistemas, na extinção de seres vivos, entre outras, já 
não podem ser tratadas com curativos paliativos, pois exigem tratamentos mais 
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profundos e demorados. De outro lado, os avanços e recuos nas posturas polí-
ticas não tem permitido gerar uma cultura de consenso sobre a problemática 
ecológica, impedindo que as vozes proféticas, oriundas das sociedades, ciências 
e religiões, sejam ouvidas com a seriedade que merecem. Mesmo assim, as di-
ferentes mediações nas sociedades, ciências e religiões tem conseguido, através 
de um processo progressivo de conscientização e ações concretas, avançar e dar 
passos mais relevantes do que os acordos signatários assinados nos fóruns polí-
ticos nacionais e internacionais. A crise sanitária, agravada agora com a pande-
mia da COVID-19, vem gerando conflitos éticos entre a verdade cientifica e os 
comportamentos contraditórios de setores da política, refletindo em posturas 
antiéticas de grupos sociais que, ao ignorarem as recomendações preventivas da 
ciência, agem de maneira irresponsável, desprezando os princípios básicos da 
ética do cuidado e do bem comum. 

Mergulhados entre essas duas crises, tanto a moral ambiental como a éti-
ca ambiental, que estão profundamente imbricadas, procuram resgatar os seus 
objetivos de normatizar os comportamentos individuais e coletivos, mantendo 
a esperança que somente através de uma mudança de hábitos, que historica-
mente já se mostraram insustentáveis, é possível sonhar com novos costumes, 
mais condizentes como o patrimônio criacional e evolutivo que foi colocado 
em nossas mãos para ser  responsavelmente administrado.  Para tanto, teremos 
que percorrer um longo e árduo caminho, até atingir um patamar razoável de 
diálogo e consenso, o que não é fácil numa sociedade pluralista e multicultural, 
marcada pelo individualismo e por radicalismos extremistas de ideias e postu-
ras. Corremos o perigo, pela ênfase exagerada na singularidade da liberdade, 
geradora do individualismo ensimesmado, de termos uma moral ambiental, 
onde as pessoas individualmente constroem hábitos sustentável como o de reci-
clar, plantar, reduzir o consumo, modificar a alimentação, intensificar a relação 
com a natureza, usar tecnologias sustentáveis etc, porém, sem uma preocupação 
com a ética ambiental, ou seja, de gestos e ações que transformem o modo de 
ser e agir na sociedade. A ética ambiental tem como preocupação as mudanças 
e a criação de novos hábitos que possam gerar novos costumes na   sociedade.  
A ética ambiental supõe que as relações plurais da liberdade humana estejam 
agindo articuladamente, envolvendo o indivíduo, os outros, a natureza e a trans-
cendência. Embora a moral ambiental seja geradora de comportamentos indi-
vidualmente testemunhais e louváveis, se os mesmos não estiverem imbricados 
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com a ética ambiental, dificilmente construirão costumes que sejam capazes de 
corrigir erros, superar impasses e equilibrar as relações dos seres humanos entre 
si e com a natureza. 

Uma ética ambiental, apoiada nos princípios da responsabilidade, do cui-
dado e do respeito é o melhor caminho para conscientizar a sociedade de sua 
vocação de ser guardiã do patrimônio da casa comum que é o planeta onde 
habitamos, expurgando lentamente a pretensão ambiciosa de sermos donos e 
proprietários dos bens comuns que devem ser compartilhados com todos. Vol-
tando o nosso olhar para a crise na saúde, onde a pandemia expôs profunda-
mente a nossa vulnerabilidade, alterando o nosso modo de ser na sociedade, a 
ética passa a assumir um duplo papel. O primeiro naquilo que tradicionalmente 
faz parte de sua própria constituição, ou seja, ser uma ciência normativa para 
o modo de ser humano na sociedade, empenhada em gerar hábitos comporta-
mentais para superar as doenças atuais e outras que futuramente poderão surgir, 
corrigir posturas que diminuem a qualidade de vida e comprometem a saúde, e 
abrir horizontes para novos costumes, onde a saúde tenha um lugar de destaque, 
sendo um direito de todos. O segundo papel consiste em ser uma ciência da 
normatividade preventiva, alertando a sociedade sobre os riscos e consequên-
cias de hábitos geradores da morte, sejam daqueles que podem suscitar novos 
patógenos danosos à saúde humana, sejam outros que provém da desigualdade 
social, criando aglomerações de pobreza sem uma mínima estrutura sanitária, 
cuja consequência acarreta no surgimento de doenças que humilha e diminui a 
dignidade humana, aumentando o índice de mortalidade. Com a deterioração 
da qualidade de vida nas grandes cidades, a destruição progressiva dos biomas 
e ecossistemas, o aumento da escassez dos recursos hídricos, o surgimento de 
novos patógenos mutantes e a dificuldade da sociedade em mudar hábitos com-
provadamente insustentáveis, esta normatividade preventiva da ética passa a 
ser uma instância fundamental para as crises ambiental e sanitária. Somente 
uma ética socioambiental, apoiada no princípio da solidariedade, será capaz de 
alimentar a esperança que a humanidade do futuro, caso haja mudanças em 
seus hábitos desacertados e incoerentes, poderá gerar novos costumes que se-
jam mais sustentáveis e condizentes com o potencial da inteligência humana. 
Para chegar a este ideal, temos eticamente de diminuir os descompassos entre 
ciência e ideologia, progresso tecnológico e preservação ambiental, inovação 
e exclusão, crença e desencanto, visão fragmentada e visão sistêmica, saberes 
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isolados e interdisciplinaridade, ideários teóricos e práticas contraditórias. Em-
bora o caminho seja longo, a humanidade está cheia de pequeno gestos e sinais 
de mudanças que são eticamente corretos, apontando para uma nova direção, 
onde as gerações presentes, ao experimentar as vulnerabilidades ambientais e 
sociais, se unem solidariamente para superar os obstáculos, criando mecanis-
mos inteligentes, e apostando nas inovações cientificas e tecnológicas, não só 
para responder os desafios atuais, mas também para deixar um legado às gera-
ções futuras que nos sucederão.  A experiência dos limites planetários, sociais 
e pessoais nos leva a crer que eticamente um outro mundo é possível, onde as 
ênfases na igualdade e na liberdade estejam articuladas como a fraternidade, 
pois se as duas primeiras avançaram nos últimos anos, o mesmo não aconteceu 
com a fraternidade, que ficou escondida nas boas intenções, sem uma efetivida-
de maior na sociedade. Felizmente, a dramaticidade da pandemia tem ajudado 
a despertar a fraternidade através dos inúmeros gestos concretos de solidarieda-
de, sobretudo com aqueles mais vulneráveis e excluídos. A exposição das feridas 
da desigualdade social, e a consciência dos desequilíbrios que provocamos na 
natureza, tem ajudando o ser humano a despertar para os valores apregoados 
pela ética, contribuindo assim para enfrentar e superar estas duas grandes crises 
vividas por toda a humanidade.

A ÉTICA AMBIENTAL ENTRE DUAS CRISES
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RISCOS 
SOCIOAMBIENTAIS

O ser humano vive um paradoxo permanente entre exterminar e salvar as 
diferentes formas de vida existentes no planeta, que é a casa comum de todos os 
viventes. Esta contradição nos acompanha desde os primórdios paleontológicos 
até os dias atuais, em uma espécie de ruptura entre os desígnios divinos e o 
modo humano de ser na relação com a natureza. Como consumidores, onívoros 
e racionais, temos ao mesmo tempo posturas em defesa e perpetuação da vida, 
como também um extinto irracional de destruir as muitas expressões de vida 
que interagem nos diversos biomas existentes na Terra. Se a ciência nos ajuda a 
equilibrar e aperfeiçoar o nosso extinto preservador e defensor de vidas, o nosso 
lado utilitário e mercantil nos levam a determinadas ambições desmedidas e ir-
responsável na administração dos bens, esquecendo que esses são um patrimô-
nio de todos. Mesmo com as lições do passado, não aprendemos que as médias 
e grandes alterações que provocamos nos ciclos geobiológicos da vida, acabam 
gerando riscos presentes e futuros para a sociedade. As quebras de cadeias, que 
funcionam de maneira articuladas, geram problemas em escalas locais, regio-
nais e globais, alguns minimizados pelas intervenções inteligentes do ser huma-
no, outros com consequências irreparáveis, capazes de desencadear processos 
que voltam negativamente contra a saúde do planeta e das pessoas que habitam 
nesta casa comum.

Nos últimos anos, cientistas vêm alertando que a destruição de biomas e 
ecossistemas tem gerado um aumento de patógenos que outrora viviam nestes 
ambientes, porém, controlados por cadeias biológicas animais e vegetais. Com 
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a devastação da paisagem, tais patógenos passam a se multiplicar de maneira 
abundante, atuando negativamente em outros seres vivos, ora destruindo-os, 
ora afetando a saúde, como comumente ocorre no ser humano. Em algumas 
regiões da América do Sul, esses patógenos têm contribuído para a extinção 
de algumas espécies animais e vegetais. Todos esses fatos são sinais de aler-
ta, sobretudo para os países que possuem uma megabiodiversidade, como é 
o caso do Brasil. As queimadas e destruições de nossos biomas florestais e 
campestres, que a cada ano se repetem e multiplicam em nosso país, são os 
riscos que estamos correndo em um futuro não muito longevo. Muitas doen-
ças tropicais são frutos de processos devassos de destruição da natureza, tendo 
como consequência o alojamento de alguns patógenos no organismo humano, 
gerando reações adversas daquilo que ocorria no corpo de animais silvestres. 
Apesar de tudo, continuamos insistindo nesta visão utilitarista e mercantilista 
da natureza, permitindo a destruição das florestas, desconstruindo os proces-
sos de preservação que foram gerados com participação da sociedade, flexibi-
lizando ilegalmente as leis ambientais, e aumentando os riscos socioambien-
tais da transferência desses patógenos que hoje vivem nos biomas, mas que 
amanhã poderão migrar para as nossas cidades. Se continuarmos insistindo 
nestas posturas irracionais, não é de se estranhar que tenhamos no futuro 
outros patógenos bacteriológicos ou viróticos provocando novas epidemias e 
pandemias, com consequências imprevisíveis. 

Em uma cultura plasmada pela ciência, não é de bom alvitre atuar de ma-
neira oposta contra os sinais de alerta daqueles que pesquisam, buscam a verdade 
e têm como princípio ético o bem comum. Que prevaleça este nosso lado defen-
sor de vidas, pois assim estaremos realizando os desejos de um Criador que nos 
deu o dom da vida, e que gostaria que todos tivessem vida em abundância.
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AS PANDEMIAS 
E OS 
DESEQUILÍBRIOS 
SOCIOAMBIENTAIS

Na história das pandemias aparecem fatos que comprovam que o surgi-
mento das mesmas, e suas consequências maléficas, sempre estão associadas 
aos desequilíbrios que o ser humano provoca na quebra de cadeias biológicas, 
nas alterações dos elementos da natureza, na intervenção indevida das inter-
-relações existentes nos ciclos vitais, ou até em hábitos alimentares que não são 
apropriados ao Homo sapiens.

Tomemos alguns exemplos. Relacionada com a água contaminada por 
bactérias, temos a peste Antonina nos anos 165-180, que matou cerca de 5 mi-
lhões de pessoas, e as várias epidemias de cóleras que têm atingindo a história 
da humanidade. Não podemos esquecer daquela ocorrida entre os anos 1817 
e 1923 na qual mais de 1 milhão de pessoas morreram e que continua até hoje 
eliminando vidas humanas, basta ver que em 2010 morreram mais de 100 mil 
pessoas no mundo. A ausência de predadores que leva a um aumento do núme-
ro de ratos, animais estes que trazem consigo as pulgas contaminadas, matou 
30-50 milhões de pessoas nos anos 541-542 na chamada a praga de Justiniano. 
Mais tarde, pela mesma razão, a denominada Peste Negra eliminou cerca de 200 
milhões de pessoas nos anos 1347-1337.
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Além das bactérias, os vírus, muitos dos quais trazidos por animais, têm sido 
a causa de várias pandemias, sobretudo quando alimentamos da carne desses se-
res vivos. Muitos destes vírus convivem evolutivamente no corpo dos animais sem 
causar danos, diferente do que ocorre no corpo humano, quando alimentamos de 
aves ou mamíferos, em que as mutações podem acarretar surtos virais de extrema 
gravidade. A história da pandemia tem nos mostrado vários exemplos, como a 
gripe espanhola (1918-1919) que matou mais de 50 milhões de pessoas; a gripe 
asiática (1957-1958) que atingiu mais de um milhão de pessoas; a gripe porcina 
(2009-2010), oriunda da carne de porco, que contaminou 200 mil pessoas; o ebola 
(2014-2016) que atingiu mais de 11 mil pessoas; os relacionados com os morce-
gos como a Sars (2002-2003) e o atual coronavírus-COVID-19 que continua a 
contaminar milhões de pessoas, e tirando a vida de milhares de seres humanos. 
Desequilíbrios ambientais também são responsáveis por várias pandemias como a 
febre amarela, dengue, zika e chikungunya, etc., transmitidas por insetos. 

Todas estas pandemias nos mostram que desequilíbrios e intervenções na 
natureza geram consequências imprevisíveis que hoje, graças ao progresso das 
ciências, temos encontrado soluções de controle sem, contudo, eliminá-las to-
talmente, pois muitas dessas doenças acabam fazendo parte da nossa história, 
podendo recuar ou avançar novamente, dependendo dos inúmeros fatores so-
ciais e ambientais. No entanto, estas pandemias são também sinais de alerta 
para problemas maiores que poderão acontecer no futuro, caso o ser humano 
continue provocando alterações significativas no meio ambiente.

É bom lembrar que muitos vírus que convivem no corpo de animais que 
habitam hoje nossos biomas e ecossistemas, podem representar um perigo para 
o organismo humano, sobretudo pelas formas mutantes. Daí o motivo do cui-
dado ético que devemos ter para com a natureza, não se apropriando da mesma 
para saciar nossos incontroláveis desejos dominadores e consumidores, esque-
cendo o princípio ético da responsabilidade daquilo que nos foi confiado para 
ser administrado com sabedoria, cuidado e bom senso. As pandemias são exem-
plos da perda dos limites na nossa relação com a natureza, cujas consequências 
refletem na perda da qualidade de vida, problemas de saúde e aumento de mor-
tes. Que aprendamos com a história para evitar erros, não ultrapassando limites, 
e deixando um legado mais sustentável para as gerações que nos sucederão. Que 
as futuras gerações não sejam vítimas de outras pandemias geradas pela nossa 
irresponsabilidade na má gestão de nossa casa comum planetária.
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COMPORTAMENTOS 
VIVIDOS EM TEMPOS 
DE PANDEMIA

Em tempos de pandemia da COVID-19, ficamos mais confinados e redu-
zimos os nossos  contatos presenciais e interpessoais, embora aumentemos as 
nossas inter-relações remotas, por meio de várias ferramentas tecnológicas dis-
poníveis. No entanto, a pandemia tem nos ajudado a perceber comportamentos 
humanos relacionados com a natureza e a sociedade. Distanciadas dos ruídos 
e agitações de nossas idas e vindas cotidianas, as pessoas passaram a olhar com 
mais detalhes a natureza ao seu redor, aguçando a dimensão contemplativa que 
devemos ter diante do mundo. A relação com os animais e as plantas tornou-se 
mais próxima, os cuidados com os detalhes dos seres vivos ficaram mais sensí-
veis, e a compreensão que os seres viventes, com que convivemos cotidianamen-
te, ajudam a compensar as nossas carências afetivas.

Passamos a refletir melhor sobre o consumo de produtos que retiramos da 
natureza, muitos dos quais exagerados, outros que poderiam ser evitados para pre-
servar melhor os nossos ecossistemas, e aqueles que devem ser retirados de nossos 
cardápios de seres excessivamente carnívoros. Dentre esses hábitos alimentares ci-
tamos, por exemplo, o consumo de animais silvestres. Nos dias de hoje, este hábito 
passou a ser ecologicamente incorreto, tanto pela vulnerabilidade ambiental de 
algumas espécies como pelo perigo que corremos de sermos infectados por pató-
genos desconhecidos, que podem acarretar consequências danosas ao organismo 
humano, diferente quando os mesmos habitam somente o corpo de determinados 



34

COMPORTAMENTOS VIVIDOS EM TEMPOS DE PANDEMIA

animais. Observamos também que houve uma melhora na qualidade do ar que 
respiramos, uma regeneração mais visível das plantas em nossos parques, praças e 
ruas, pois os processos de intervenção humana foram menores, além do aumento 
da presença de animais silvestres nos ambientes urbanos. 

Além do comportamento das pessoas em relação à natureza, a pandemia me-
xeu também no comportamento das pessoas na sociedade suscitando valores éticos 
que são inerentes a nossa condição e provocando rebeldias. E há ainda a exploração 
mediática do sofrimento humano causado pela pandemia do novo coronavírus.

A falta de aceitação da realidade concreta e avassaladora da COVID-19, a 
opção de seguir caminhos contrários ao conhecimento científico, e a teimosia 
em colocar em conflito a saúde humana e a economia acabaram enfraquecendo 
a dimensão testemunhal por parte daqueles que deveriam servir de exemplo 
para a sociedade como um todo.

Por outro lado, a exploração de notícias verdadeiras e falsas, em redes so-
ciais e nos grandes meios de comunicação de massa, gerando pavor e medos 
em muitas pessoas, certamente teve um impacto no comportamento de jovens 
e adultos. De um lado, aumentou o fascínio pelas notícias dramáticas por parte 
de pessoas que estão mais em casa, impactando a saúde psicológica pelos medos 
e pânicos. Por outro, levou a um desprezo e rompimento, por parte de algumas 
pessoas, com determinados veículos de comunicação, seja pelos radicalismos, 
discordâncias ou mesmo por razões ideológicas. 

No que se refere positivamente aos valores éticos que emanam de nosso 
humanismo, vale a pena enumerar alguns, pois estes poderiam permanecer na 
sociedade, mesmo depois que estes tempos difíceis de pandemia passarem. O 
primeiro diz respeito à solidariedade pessoal e comunitária, que diante da fra-
gilidade de grupos sociais mais vulneráveis econômica e sanitariamente, houve 
um aumento significativo de gestos e campanhas solidárias que estão sendo re-
alizadas em favor de pessoas e famílias mais pobres em favelas e comunidades 
periféricas nas médias e grandes cidades de nosso país. Esta solidariedade bro-
tou no coração das pessoas, nas ruas, nas associações de bairros, nos condomí-
nios, nas Igrejas, nas empresas e nas inúmeras instituições públicas e privadas. 
Em meio aos dramas, sofrimentos, perdas, desempregos, disputas e conflitos 
políticos, a solidariedade fraterna tem sido mais forte, manifestada em gestos 
concretos que nascem do coração humano. O segundo valor foi a união en-
tre as racionalidades tecnológicas e científicas, à procura de soluções criativas 
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e inteligentes para responder aos desafios relacionados com a saúde humana e 
o bem comum. Inúmeros projetos foram realizados por pesquisadores, empre-
sas e universidades, com o objetivo de atender aos serviços de saúde nas redes 
hospitalares, aos insumos das vacinas, ao home office, ao delivery, às tecnolo-
gias on-line, aos aplicativos rápidos e acessíveis, entre outros. Mesmo com as 
exclusões digitais existentes na sociedade, não podemos negar que o uso dessas 
ferramentas tecnológicas foi fundamental para manter a comunicação remota 
nas instituições de ensino, nas empresas e nos diferentes órgãos públicos e pri-
vados. Abriu-se assim um horizonte futuro, em que o presencial estará sempre 
associado ao remoto, em diferentes instâncias da sociedade.

O terceiro valor ético está relacionado com a metanoia, ou seja, a mudança 
de mentalidade, em que novos hábitos adquiridos durante a pandemia serão 
fundamentais para a formação de futuros costumes relacionados com estilo de 
vida, consumo, divertimentos, negócios, educação, economia, comportamentos 
éticos etc. A impressão que temos é que aquilo que parecia exceção passará a ser 
regra no futuro não muito longevo. Vamos torcer para que novos hábitos gera-
dores de futuros costumes possam estar associados a outros valores humanos 
como a alegria, o humor, a fé, a criatividade, o diálogo, o respeito pela diferença 
e o cuidado com os outros e a natureza.
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UM OLHAR 
TEOLÓGICO SOBRE 
A PANDEMIA

A falta de uma visão teológica e científica mais profunda sobre a pandemia 
tem levado alguns grupos religiosos a fazerem uma leitura superficial e simplista 
sobre a problemática, revelando uma falta de conhecimento de conteúdos que são 
tratados com profundidade em nossas faculdades e universidades. O proselitismo 
e o fundamentalismo religioso, que nas últimas décadas vêm ganhando espaço em 
nossa sociedade, têm apropriado de algumas temáticas mais candentes para con-
quistar os fiéis, disseminando leituras e hermenêuticas que estão na contramão 
tanto das ciências como dos conteúdos teológicos sérios e profundos. A pande-
mia tem sido tratada e divulgada por grupos sociais e alguns líderes religiosos de 
seitas como um fenômeno punitivo e corretivo por parte de Deus. Inspiradas em 
exemplos ocorridos ao longo da história bíblica, sobretudo no Antigo Testamento, 
tais pessoas fazem uma transposição anacrônica das pragas que aconteceram no 
passado, fazendo não só uma analogia com a COVID-19, mas atribuindo o atual 
fenômeno do novo coronavírus como sendo uma punição, um castigo de Deus 
contra uma sociedade que se distancia das leis e dos mandamentos divinos. Por 
outro lado, existe também uma leitura enviesada de que a pandemia é uma forma 
de punir o mundo pelo seu afastamento das verdades divinas, fazendo com que 
o ser humano possa se corrigir e voltar ao bom caminho. Como sabemos, essas 
leituras, além de serem carentes de profundidade, são carregadas de três coisas 
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teologicamente não verdadeiras. A primeira é a ignorância teológica em relação   
aos estudos realizados nos textos bíblicos e seus elementos simbólicos, conteúdos 
e contextos. São pessoas que não passaram pelos bancos e crivos de uma formação 
acadêmica em teologia, usando esquemas fundamentalistas e proselitistas para 
convencer erroneamente as pessoas. A segunda é uma espécie de soberba espi-
ritual, pois muitas dessas pessoas e desses grupos se acham mais sábios do que a 
tradição religiosa e os documentos das Igrejas, que durante décadas e séculos vêm 
procurando fazer uma leitura teológica em profundidade sobre a realidade social, 
cultural e religiosa. De maneira pretenciosa, tais grupos apregoam discordar dos 
sérios pastores que procuram zelar pela tradição que receberam dos apóstolos de 
Jesus Cristo. A terceira está relacionada com uma concepção da imagem de Deus 
distorcida e, por vezes, contrária àquela transmitida pelo Filho de Deus no Novo 
Testamento. Atribuem a Deus algo que é consequência de sucessivos erros huma-
nos, quando quebramos e alteramos as cadeias biológicas da vida, destruímos a 
obra criadora com nossas ambições sem medidas e ultrapassamos os limites im-
postos pela natureza com a nossa pretensão de domínio e poder.

Assim têm sido as causas das diversas pandemias que têm acontecido ao lon-
go da história da humanidade. Um Deus que é Pai amoroso não gostaria que mui-
tos de seus filhos e suas filhas fossem vítimas de um mal que pode levar à morte, 
pois ELE, como Senhor da vida, quer que vivamos em plenitude. Um Deus que é 
verdade não deseja que as inverdades possam prevalecer diante das ciências que 
buscam mecanismos para salvar a vida humana e resgatar a dignidade dos seus fi-
lhos e suas filhas, criados a sua imagem e semelhança. Um Deus que é caminho não 
está de acordo com os descaminhos provocados pela pandemia, mas, ao contrário, 
quer que encontremos caminhos de consenso para seguir as medidas preventivas 
contra a propagação de um mal que humilha e faz sofrer milhões de pessoas.

 Leituras teológicas profundas e verdadeiras são fundamentais em momen-
tos difíceis da história humana, pois ajudam a aprofundar, refletir, alimentar es-
perança e mudar a mentalidade. Esta metanoia é que necessitados nestes tempos 
pandêmicos. Ignorância religiosa, descompromisso com a verdade e pretensão 
soberba não são posturas apropriadas para os momentos de perplexidade e in-
certezas em que vivemos, pois não ajudam a construir pontes e diálogos entre as 
pessoas, mas, ao contrário, provocam divisões, aumentam os dissensos, iludem 
as pessoas com promessas humanamente impossíveis, transferindo para Deus os 
problemas que fazem parte da nossa imanência terrenal.



REFLEXÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA

41



42

88



REFLEXÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA

43

AS 7 QUESTÕES 
ÉTICAS QUE 
TIRAMOS DA 
PANDEMIA

1. As quebras de cadeias biológicas alimentares geram sérias consequ-
ências para a humanidade. A COVID-19, como a ebola e outras pandemias, 
tem nos mostrado que a convivência de um patógeno no corpo de um animal 
é diferente quando o mesmo entra no organismo humano, podendo ocorrer 
mutações, que muitas vezes demoram a serem detectadas pela ciência. A ética 
do cuidado nos coloca diante de limites que devem ser respeitados, evitando o 
desencadeamento de reações patogênicas.

2. O conhecimento científico necessita de permanentes progressos e avan-
ços diante de realidades na área da saúde pública, sobretudo pela possibilidade 
do surgimento de novos patógenos que poderão surgir em consequência dos 
desequilíbrios ecológicos no planeta. Os investimentos em pesquisas biológicas, 
médicas e tecnológicas devem ser uma prioridade, evitando demoras no conhe-
cimento, na prevenção e no tratamento das novas doenças que poderão surgir 
no futuro. A ética da prevenção favorece o tratamento das doenças e evita altos 
índices de mortalidade. 

3. Em um mundo marcado pelo conhecimento científico, a voz da ciên-
cia deve ter a primazia, minimizando os impactos, instruindo a sociedade na 
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vivência de hábitos preventivos, e evitando as posturas irresponsáveis e contra-
ditórias. A politização da epidemia impede os avanços científicos, confunde a 
opinião pública, gera radicalismo e retarda a busca por soluções imediatas para 
vencer o inimigo oculto. A ética da responsabilidade deve estar acima dos inte-
resses políticos. 

4. A experiência da fragilidade humana diante de um patógeno pequeno 
e invisível tem sido vivenciado por todos nós. Organismos evoluídos na cadeia 
biológica são derrubados ou destruídos por organismos primitivos e aparen-
temente insignificantes. A escala de grandeza é ameaçada por uma pequenez 
orgânica perigosa, voraz e contaminante. A experiência da COVID-19 expôs a 
nossa fragilidade, derrubou a pretensão ambiciosa do ser humano de domínio 
sobre todas as coisas, intensificou os nossos medos, quebrou o individualismo e 
tem nos levado a buscar soluções solidárias para vencer os obstáculos. A ética da 
pequenez solidária nos leva a valorizar as coisas pequenas (hábitos, campanhas) 
para quebrar as barreiras e buscar soluções criativas para vencer os desafios.

5. A vivência de um confinamento preventivo tem trazido muitos desafios 
e mudanças no nosso modo de ser e agir. Estamos aprendendo que podemos 
fazer muitas coisas a partir de nosso espaço existencial limitado: trabalhar no 
esquema home office, estudar on-line, resolver os problemas pelos meios ele-
trônicos, sobreviver com um consumo menor, alimentar pela via do delivery ou 
praticando habilidades gastronômicas, conviver mais de perto com as diferen-
ças em nossas famílias, descansar assistindo aos programas e vídeos na TV ou 
internet, cultivar os valores espirituais na igreja doméstica de nossa casa etc. A 
vivência dos valores éticos se dá na sociedade, mesmo sem estarmos presencial-
mente na agitação social. 

6. A cooperação e a solidariedade cresceram consideravelmente nestes 
tempos de pandemia, sobretudo com a crise sanitária que expôs as feridas das 
desigualdades sociais, das exclusões e da falta de políticas públicas. Estas feri-
das provocaram indignação e desejo de fazer algo em função das pessoas mais 
fragilizadas. O crescimento de campanhas, lives solidárias, gestos humanitários 
e soluções criativas e inovadoras têm ajudado a minimizar os impactos da crise 
na vida das pessoas.  A experiência tem mostrado que a ética da cooperação e da 
solidariedade é um caminho que a humanidade terá que percorrer para vencer 
os desafios culturais e ambientais entre os povos e as nações.

7. Os medos, as inseguranças e as perplexidades, que durante os primeiros 
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meses da pandemia foram fortemente acentuados, estão sendo sublimados e su-
perados pela cultura da esperança  de um problema que não estava programado 
em nossas agendas. A esperança tem acelerado o progresso científico na busca 
de vacinas, no desejo de poder, num futuro breve, articular as nossas atividades 
presenciais com as remotas, exercer com mais dinamismo o nosso potencial 
criativo e inovador para continuarmos sonhando que a humanidade é capaz de 
superar mais um obstáculo mundial, rompendo as barreiras das doenças, dos 
nacionalismos políticos e ideológicos, da ignorância contra a ciência e do des-
cuido com a casa comum planetária. A ética da esperança não permite que o ser 
humano seja vencido pelo fracasso e a falta de fé e esperança em dias melhores.
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LIÇÕES QUE 
TEREMOS QUE 
APRENDER APÓS 
A PANDEMIA

Vivemos dias únicos e, provavelmente, a nossa geração não verá mais uma 
tragédia como esta que se abateu sobre o nosso planeta, atingindo países ri-
cos e pobres, ceifando vivas poderosas e humildes, sem distinguir classes, raças 
e gêneros. Aquilo que era simplesmente um vírus pequeno e microscópio ga-
nhou uma proporção gigantesca pela sua capacidade propagadora, fragilizando 
e derrubando o organismo humano, cuja evolução biológica o colocou acima 
de todos os demais seres viventes. No entanto, a dramaticidade deste aconteci-
mento deixa para todos nós inúmeras lições para serem refletidas e vivenciadas, 
obrigando-nos a repensar valores e posturas diante de Deus, da sociedade e da 
natureza do qual somos parte integrante. 

A primeira lição consiste em desfazer a ilusão da onipotência humana em 
achar que tudo podemos diante das vicissitudes da vida, crença apoiada em uma 
visão antroposcópica de um ser humano ensimesmado que tem a pretensão de 
dar respostas e resolver tudo de imediato, através da ciência e da tecnologia, 
sobretudo quando os problemas aparecem diante dos nossos olhos. A Covid-19 
mostrou a nossa incapacidade imediata de solucionar algo que é pequeno e de-
vastador, mesmo com os nossos enormes progressos científicos e tecnológicos. 
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Revelou também que o individualismo das ciências especializadas não é o me-
lhor caminho para solucionar os problemas, sobretudo quando o inimigo invi-
sível não respeita as fronteiras dos saberes. Talvez tenhamos que aprender mais 
sobre a importância do diálogo entre os conhecimentos científicos, pois somen-
te assim saberemos dar uma resposta mais eficiente diante de outros patógenos 
desconhecidos que poderão surgir no futuro.

A segunda lição diz respeito ao resgate de um valor ético que falamos mui-
to e praticamos pouco – a solidariedade. A pandemia nos obrigou a viver confi-
nados nos espaços limitados de nossas casas, tirando da nossa liberdade o direi-
to e ir e vir. Porém, neste ensimesmamento doméstico, tomamos a consciência 
de que é possível fazer gestos concretos de solidariedade com aqueles que vivem 
uma situação socialmente mais dramática do que a nossa. Nos demos conta que 
é possível viver a solidariedade com os mais pobres a partir de gestos peque-
nos, mas que são fundamentais para a sobrevivência. As inúmeras campanhas 
solidárias em condomínios, casas, ruas e bairros são realizadas com sucesso, 
longe dos marketing e propagandas. Descobrimos que um novo humanismo 
não nasce de teorias, mas de gestos concretos e solidários que estão ao alcance 
de nossas mãos, e que podemos e devemos fazê-los sem esperar nada em troca. 
Esta generosidade fraterna, que parecia ser uma atitude de poucos santos e ab-
negados, passou a ser uma virtude comum de todos. 

A terceira lição está relacionada com a capacidade de viver com o ne-
cessário, longe do consumo exagerado, o apego ao supérfluo e da cultura do 
descarte. Com as nossas compras limitadas percebemos que é possível viver 
com o básico e necessário para manter uma qualidade de vida saudável. Per-
cebemos que não vale a pena o apego desordenado em bens e objetos, pois 
podemos prescindir dos mesmos uma vez, que eles não nos dão garantia dian-
te do risco que corremos de sermos contaminados e perder a própria vida. 
Tomamos consciência que não dá mais para cultivar uma cultura de descarte 
de pessoas e recursos da natureza, pois os hospitais são limitados e não conse-
guem acolher todos, e que os recursos da natureza não conseguem atender as 
nossas pretensões ambiciosas. 

A quarta lição, ligada à fragilidade humana, consiste em valorizar mais 
a dimensão  transcendente de nossa existência. O mecanismo avassalador do 
Covid-19 mexeu na nossa fortaleza e expôs a nossa fragilidade. Os medos au-
mentaram, os temores nos deixaram perplexos, os riscos tornaram muito pró-
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ximos, os pavores se socializaram, enfim, fizemos uma experiência de nossas 
inseguranças e fragilidades. Mas, segundo os conselhos do apóstolo Paulo: é na 
fraqueza que descobrimos as nossas fortalezas. A pandemia suscitou em muitas 
pessoas o desejo de cultivar e valorizar alguns princípios que elevam a condição 
humana, dando sentido mais pleno para as nossas vidas. Neste sentido, a fé é 
um dom que nos remete a uma dimensão mais profunda, não da pergunta do 
por quê?, mas do para que de nossas vidas. Talvez a escola do sofrimento, tanto 
pelas perdas como das incertezas, possa nos ajudar a dar um espaço maior em 
nossa existência em direção a Deus, Ele que é o sentido radical de toda a his-
tória. Longe dos templos religiosos pelas restrições impostas, mas muito perto 
de nossa Igreja doméstica, certamente tivemos um tempo maior para fazer uma 
experiência de Deus, agradecendo, pedindo, intercedendo e implorando pelas 
pessoas e pelo cessar avassalador da pandemia. 

A quinta lição nos deu um sentido maior da quaresma e da Páscoa. Acos-
tumados a viver um tempo quaresmal com algum ou nenhum sacrifício exis-
tencialmente diferente de nossa corrida rotina cotidiana, o confinamento nos 
obrigou a fazer uma penitência de interromper os nossos inúmeros compro-
missos, reuniões presenciais e lazeres prazerosos, levando-nos a descobrir que 
existem outras formas de comunicação, cujo recolhimento nos ajuda a pensar e 
a valorizar o silêncio. Assim, tivemos que viver uma quaresma diferente, exer-
citando o amor, o diálogo e a compreensão com aqueles que estão mais perto 
de nós em nossas casas. Da mesma forma, a festa da Páscoa também foi vivida 
de maneira diferenciada, pois todos os anos milhares de pessoas consideram 
este tempo como um feriado para viajar, organizar festas e descansar. Impossi-
bilitados de tudo isso, tivemos que nos contentar a festejar a alegria da ressur-
reição de Cristo, da passagem da morte para a vida, nos ambientes restritos de 
nossos lares, imbuídos de dois sentimentos: a alegria de nossa fé, que vai além 
das alegrias transitórias, e da esperança de sonhar com dias melhores, onde 
a pandemia vai cessar como um rio de males que passou pela nossa história, 
deixando dores e lições. 

A sexta lição é que nós não podemos continuar como outrora, repetin-
do erros e apostando em escalas de valores que desgastam a tríplice relação de 
nossa liberdade, ou seja, com Deus, com os outros e com a natureza. Reatar a 
aliança com o divino nos fortalece interiormente e nos ajuda a enfrentar com 
otimismo os medos, as inseguranças e o vazio de sentido. Reinventar uma rela-
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ção mais criativa, desinteressada e gratuita com as pessoas nos ajuda a quebrar 
o individualismo egoísta, arrogante e prepotente. Reencantar com toda a cria-
ção é tomar consciência de que não podemos continuar insistindo nos hábitos 
insustentável que desequilibram as cadeias vitais do planeta, e favorecem o sur-
gimento de novos patógenos que poderão ameaçar a existência humana e de ou-
tros milhares de seres vivos. Quando retornarmos as nossas rotinas de um novo 
normal, sejamos cidadãos mais prudentes com os valores que verdadeiramente 
norteiam e orientam o sentido maior de nossas vidas. Que um novo humanismo 
possa surgir numa sociedade que experimentou a fragilidade e a impotência, 
mas que ao mesmo tempo soube trazer à luz outros valores que estavam escon-
didos e pouco valorizados no exercício de nossa liberdade. Não queremos mais 
a coroa de um coronavírus, mas uma coroa de valores que possam contaminar, 
inspirar e transformar o nosso modo de ser e viver.

LIÇÕES QUE TEREMOS QUE APRENDER APÓS A PANDEMIA



REFLEXÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA

53



54

1010



REFLEXÕES EM TEMPOS DE PANDEMIA

55

DESAFIOS 
PARA AS 
UNIVERSIDADES 
APÓS A PANDEMIA

A pandemia da COVID-19 não só abalou muitos processos sociais, políti-
cos e econômicos no mundo globalizado em que vivemos, como também mexeu 
profundamente na dinâmica de nossas Universidades. Nos últimos anos, já es-
távamos nos defrontando com vários problemas socioeducativos e metodológi-
cos, mas por ser o mundo universitário complexo e plural, tínhamos dificuldades 
de operacionalizar algumas mudanças, embora teoricamente muitas questões 
vinham sendo discutidas em fóruns, mesas-redondas, simpósios e reuniões in-
terdepartamentais. O peso e a história institucional, o respeito pelas diferenças, 
os cuidados com as garantias individuais e coletivas, as preocupações com as 
conquistas, o medo da ousadia criativa, entre outras, dificultavam muitas vezes 
responder com maior rapidez aos novos apelos da sociedade, sobretudo às novas 
demandas das novas gerações de jovens que ingressam no ensino superior. Em 
muitas instituições, o conservadorismo analógico e a falta de uma visão mais sis-
têmica da educação constituíam uma barreira que impedia ver os apelos impostos 
pela nova cultura digital e a necessidade de repensar uma visão fragmentada dos 
saberes científicos. Mesmo com alguns avanços significativos, mantínhamos um 
certo conforto intramuros, dando e fazendo o melhor naquilo que somos capazes 
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dentro de nossas áreas de conhecimento, respondendo às demandas burocráticas 
de nossas avaliações internas e externas, cumprindo os nossos deveres e com-
promissos acadêmicos, e procurando, dentro do possível, melhorar e adaptar os 
nossos conteúdos ao uso das emergentes ferramentas metodológicas. 

No entanto, fomos surpreendidos com uma guerra biológica que vem nos 
obrigando a rever nossas estruturas de funcionamento, nossas metodologias de 
ensino, nossa sustentabilidade econômica, e a nossa postura diante das incertezas 
de um futuro ao qual não temos acesso. Diante da tradicional postura presencial, 
fomos obrigados a buscarmos e adaptarmos ao ensino remoto, que provavelmente 
conviverá com o ensino presencial quando as condições forem favoráveis à convi-
vência enriquecedora dos encontros e partilhas em nossos campi universitários. O 
confinamento necessário nos proporcionou exercer a nossa vocação de educador 
somente pela via on-line, através das diversas ferramentas tecnológicas disponíveis. 
O esvaziamento dos espaços físicos de nosso campus ou campi universitários, nos 
privou da convivência sadia e enriquecedora do pluriverso cultural de nossas Uni-
versidades, levando, por parte dos gestores, a uma revisão e adequação futura das re-
ais necessidades acadêmicas e funcionais, com a consciência de que não voltaremos 
a ser o que éramos no passado. Curiosamente, mesmo distantes fisicamente, esta-
mos avançando e dando passos muito significativos para atender as novas deman-
das e serviços que prestamos à ciência e à sociedade. Dentre esses avanços estão: a 
busca de um maior diálogo entre os diferentes campos científicos, a preocupação 
por uma maior interdisciplinaridade no ensino e na pesquisa, a criação de novas es-
truturas mais ágeis, funcionais e interativas dentro da Universidade, o resgate de um 
novo humanismo digital entre os distintos saberes, a abertura para novos campos de 
conhecimento que possam atender aos apelos atuais e futuros da sociedade, o em-
prego de novas ferramentas no processo educativo, uma maior sensibilidade para as 
lacunas existentes na sociedade, uma solidariedade mais concreta com as carências 
existentes no corpo discente, sobretudo com os alunos de baixo poder aquisitivo, e 
o fortalecimento do pertencimento para com a instituição que nos acolhe, nos dá 
liberdade, e nos ajuda a realizar os nossos sonhos, talentos e habilidades. 

Que estejamos abertos a estes novos desafios, pois teremos que carregar 
as glórias do  passado, enfrentar as mudanças e transformações do presente, e 
abrirmos para um futuro, onde  convicções e incertezas caminharão juntas, sob 
a custódia da esperança.
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