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3. Estrutura da sociedade e semântica da pandemia

Matteo Finco
Sandra Regina Martini

Introdução1

A pandemia Covid-19, causada pelo vírus 2019-nCoV, mostra que a con-
temporânea é, para todos os efeitos, uma sociedade mundial: mesmo não 
homogênea e com fortes diferenças regionais – sobretudo nos âmbitos 
jurídico e político –, a realidade social está fortemente interconectada. 
Aquilo que acontece tem efeitos potenciais em cada parte do globo: se 
não no plano material (por exemplo, a difusão do vírus pode ser contida), 
certamente, no plano da comunicação, com consequências dos pontos 
de vista social e temporal. O aparecimento do vírus, não obstante, ini-
cialmente, fossem pouco claras as dimensões, e, então, a gravidade do 
fenômeno, assim que foi comunicado, tornou-se de interesse global, sendo 
amplamente tratada pelos meios de comunicação, colocando em alerta 
os experts em saúde e os decisores políticos, influenciando os mercados 
financeiros, por exemplo. Deste modo, um risco potencial do qual, até 
aquele momento, não se tinha conhecimento para além do grupo de experts 
e para um pequeno grupo de informantes, se tornou uma ameaça real.

Sabemos como andou; mais: sabemos como está andando. O horizonte 
temporal indefinido em que podem aparecer as possíveis catástrofes e 
calamidades se concretizou, improvisadamente, em um presente dramático 

1 O trabalho é resultado da pesquisa de pós-doutorado de Matteo Finco, sob a supervisão 
da Professora Sandra Regina Martini, com bolsa da CAPES.
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que estamos experimentando no cotidiano, com um número elevado de 
mortos e com o estupor, para a maior parte da população do Ocidente, 
de tempos e modalidades de trabalho, de relações, de tempo livre.

Se, por um lado, o vírus ameaça indistintamente a saúde de todos os 
seres humanos, são extremamente diversificadas as consequências – antes 
de tudo, sobre a saúde individual – mas também as respostas possíveis: 
não somente com base em fatores biológicos (idade, condições pregressas 
de saúde), mas também dependentes dos determinantes sociais em saúde 
(qualidade e capacidade dos sistemas sanitários públicos e possibilidade 
– também econômica – de acesso ao setor privado). Também, em ausência 
de doença, as adaptações forçadamente introduzidas na vida de todos em 
todos os dias (trabalho, gestão da família e dos filhos, necessidades pri-
márias, etc.) tendem a evidenciar as desigualdades existentes (como, por 
exemplo, as dificuldades econômicas para quem tem um trabalho precário 
e não é pago, mas também as crianças que não podem usufruir da didática 
on-line oferecida pela escola porque estão desprovidos de um computador 
em casa12). Trata-se de um problema social, mas também sociológico, na 
medida em que a inclusão nos diferentes âmbitos da sociedade (e então, 
exclusão dos mesmos) influi sobre a qualidade dos “liames sociais” (no 
sentido comum, se diria integração, solidariedade, etc.).

De uma perspectiva sociológica, é interessante, então, não somente 
observar o presente para buscar prever os possíveis efeitos (em especial, 
evidenciando aqueles negativos: por exemplo, vêm já amplamente assina-
lados os riscos em nível de saúde psicológica dos indivíduos, das relações 
familiares e dos crimes domésticos, etc.); é importante também analisar 
como aquilo que está acontecendo é elaborado no nível do sentido: o 
que se desvela pelo uso próprio do léxico relativo ao vírus e à pandemia? 
Como as diversas esferas da sociedade e da comunicação descrevem o 
presente? Como tais descrições influenciam a estrutura própria de tais 
âmbitos (política, medicina, ciências, educação, etc.) a partir dos inevi-
táveis conflitos entre eles? Como se justificam contrastes entre decisões 
prescritas e valores supremos (e, então, também os direitos, sendo estes 
constitucionalizados ou não), aos quais se é obrigado, pelo menos tem-
porariamente, a renunciar?

2 FERRARIO, Paolo. Coronavirus. Scuola, mezzo milione senza lezioni online. «avvenire.it», 
4/04/2020.
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A sociologia pode (deve?) tentar responder a esta (e a outras) perguntas. 
Por quê, antes de prefigurarem possíveis mudanças futuras, é importante 
entender como mudamos na pandemia e colocar juntos fragmentos 
de observações plausíveis para construir descrições que – mesmo que 
impossivelmente exaustivas e definitivas – consentem orientar3 em um 
presente contingente e complexo.

1. Semântica da pandemia
Apesar do grupo de estudo sobre o coronavírus International Committee 
on Taxonomy of Viruses ter definido a doença causada pelo 2019-nCoV 
como uma grave síndrome respiratória aguda SARS-CoV-24, recordando, 
portanto, uma epidemia recente (SARS – entre os anos de 2002-2004), 
a doença causada pelo vírus que surgiu em Wuhan no final de 2019 é 
indicada pelo acrônimo Covid-19 ou, mais simplesmente, coronavírus. Tal 
assunto poderia ser entendido como um detalhe ou assunto de impor-
tância secundária. No entanto, provavelmente, representa um sinônimo 
da “fratura”, da descontinuidade, que a epidemia (que não é a primeira 
da Era Moderna) representa no imaginário comum. Em outras palavras, 
a epidemia – na sua excepcionalidade – é um evento que tem poder para 
introduzir uma descontinuidade em nível temporal, material e social: 
existe um “pré-Covid-19” e existirá um “pós-Covid-19”, no qual “nada 
será como antes” e viveremos em um mundo diferente5, no qual seremos 
obrigados a mudar nossos costumes mais comuns. Nas interações pesso-
ais, o contato com os demais será limitado no sentido físico (manteremos 
distância, sem abraços ou apertos de mão); as organizações deverão 
mudar seu modo de trabalho (repensando a modalidade de colaboração 
e reorganizando os espaços). A presença – já penetrante – da meios de 

3 CRISTANTE, Stefano. Tessere la tela cognitiva nella pandemia di un virus anti-sociale. 
«ais-sociologia.it», 14/04/2020. Disponível em: https://www.ais-sociologia.it/forum/
tessere-la-tela-cognitiva-nella-pandemia-di-un-virus-anti-sociale.
4 CORNAGLIA FERRARIS, Paolo. COVID-19. Piccolo dizionario di ciò che sappiamo. Bari-
Roma: Laterza, 2020 [ebook].
5 ““we will inhabit a different world.”: HARARI, Yuval Noah. Yuval Noah Harari: the world 
after coronavirus. «Financial Times», 19/03/2020; “Il nostro mondo, che crolla accendendo 
la consapevolezza non finirà il mondo ma un tipo di mondo”: CAFFO, Leonardo. Dopo il 
Covid-19. Roma: nottetempo, 2020.
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difusão (Verbreitungsmedien: jornais, Web, etc.)6, que amplia os destina-
tários da comunicação, resultará fundamental em todos os âmbitos da  
sociedade.

Em pouquíssimas semanas, ficou estabelecido no senso comum um 
robusto aparato semântico de origem médico-científica: prontamente, 
termos técnicos viraram comuns, com suas dificuldades de compreensão 
muitas vezes equivocadas. Exemplifica-se com a confusão entre mor-
talidade e morbidade7; “imunidade de rebanho”, ou seja, o percentual 
– elevadíssimo – de indivíduos imunes dentro da população (graças a 
vacinas ou ao desenvolvimento de anticorpos mediante contato com 
a doença); ou, mais simples, “quarentena” e “isolamento”8, frequente-
mente utilizadas como sinônimos; podemos, ainda, citar as dificuldades 
de discernir a veracidade das informações devido ao grande número de 
desinformação ou fake news sobre os perigos do contágio.

Neste sentido, vemos a passagem da terminologia especializada em 
senso comum. Questões reservadas a poucos viram termos de comunica-
ção: uma semântica culta (gepflegke Semantik)9 e de nicho vira semântica 
comum.

Trata-se de uma semântica que atrela um fenômeno biológico, nada 
extraordinário (a difusão de um vírus), a uma reação (de uma sociedade 
na sua complexidade) emergencial, o perigo concreto de contágio e as 
suas consequências às imunizações, ao distanciamento e ao isolamento.

A própria palavra “vírus”, nas últimas décadas, migrou do âmbito 
médico ao da informática, virando apenas uma metáfora: o espectro do 
malware (malicious software). A pandemia nos recorda de que somos de 

6 LUHMANN, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1997.
7 Com mortalidade, indica-se a relação entre o número de mortos e uma determinada 
população, enquanto com morbidade se entende o número dos casos de doença registra-
dos durante um período dado em relação ao número complexo de pessoas analisadas: cfr. 
CORNAGLIA FERRARIS, Paolo. COVID-19. Piccolo dizionario di ciò che sappiamo. Bari-Roma: 
Laterza, 2020 [ebook].
8 “Quarentena” refere-se à separação de pessoas ou comunidade que foram expostas a uma 
doença infecciosa. O isolamento aplica-se à separação das pessoas que estão infectadas: 
CORNAGLIA FERRARIS, Paolo. COVID-19. Piccolo dizionario di ciò che sappiamo. Bari-Roma: 
Laterza, 2020 [ebook].
9 LUHMANN, Niklas. Gesellschaftsstruktur und Semantik. Frankfurt am Main: Suhrkamp,  
1980.
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“carne e osso”: assim nos refugiamos sob a asa do Welfare, que muitos 
consideravam um fragmento caro do século passado10.

Eis um ponto importante: a pandemia traz à tona, novamente, as 
dimensões corporal, biológica e física da existência. Recorda-nos de que a 
vida humana é, sobretudo, matéria orgânica: passa a um segundo plano o 
componente espiritual/dos valores, mas também o emotivo. Se isso pode 
ser justificável em um breve período e na emergência, ao mesmo tempo, 
deixa espaço, segundo críticos mais ferrenhos, para instauração de um 
“estado de exceção” que viraria cada vez mais a norma, como deixou 
claro, entre outros, o filósofo Giorgio Agamben11.

Ainda, a emergência nos leva a reavaliar estruturas, organizações e 
políticas que, nas últimas décadas, tinham perdido consideração: isso se 
pode ver nos elogios dirigidos aos sistemas sanitários nacionais, quando 
estes se mostram eficientes, prontos a reagir e dotados de meios e recursos 
adequados; e no reconhecimento reservado às escolas e às universidades, 
que são apreciadas segundo sua capacidade de funcionar em um modelo 
a distância.

Vemos, então, como um evento concreto, tornando-se tema da comu-
nicação (sendo observado e interpretado), reorienta as comunicações 
futuras e produz consequências e mudanças na própria sociedade: 
influencia as estruturas (as relações entre os seus elementos). Trata-se de 
relações circulares entre estrutura da sociedade e semântica. Dizendo mais 
concretamente: as mudanças em nível de complexidade social (estrutura) 
são observadas e descritas por meio da comunicação, cujas formas permi-
tem a determinação de sentido (semântica). Por sua vez, a semântica (isto 
é, o conjunto de temas relevantes do ponto de vista comunicativo) guia 
vivências e ações: se aquela não se adapta às mudanças estruturais, perde o 
olhar sobre a realidade social (estrutura). Ao mesmo tempo, as mudanças 
semânticas influenciam a realidade social, determinando a orientação 
para certos temas (muito mais do que para outros) e novas condensações 
de sentido. Tal circularidade é, todavia, problemática, já que a semântica 
está constantemente atrasada em relação às mudanças estruturais12.

10 NIOLA, Marino. Il vero baco del millennio. «la Repubblica», 17/04/2020, p. 28.
11 Cfr. textos indicados na Bibliografia.
12 Cfr. LUHMANN, Niklas. Gesellschaftsstruktur und Semantik, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 
1980.
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Em outras palavras, o evento da pandemia é vivido e descrito pela 
sociedade que constrói, assim, indicações de sentido (temas, ideias, 
conceitos, etc.) que se consolidam em torno de núcleos mais ou menos 
estáveis. Emergem significados novos, são reinterpretadas velhas cons-
truções e formulados problemas novos, enquanto são atualizados valores 
e prioridades. Tudo isso influencia, por sua vez, as estruturas sociais, e, 
então, os vários âmbitos (política, direito, economia, medicina, educação, 
relações íntimas, etc.), chamados a dar conta dos desafios derivantes do 
próprio significado atribuído à pandemia.

Isso não significa que mudem as funções e as tarefas de tais esferas da 
sociedade: por exemplo, os médicos continuarão como sempre a curar os 
doentes, os professores a ensinar, os juízes a decidir, os políticos a fazer 
lei (pelo menos em teoria!), e assim por diante, mas mudam os conteúdos 
das suas ações (objetivos, prioridade, etc.), os horizontes temporais (que 
se comprimem ou dilatam), as expectativas (normativas, cognitivas e 
afetivas)13 das pessoas envolvidas.

Para assinalar a emergência da corporeidade, não é somente o retorno 
do termo vírus ao seu ambiente de origem. É a condição de isolamento 
forçado vivida pela maior parte da população – com todas as renúncias que 
comporta, não por último, aquela relativa aos momentos finais dos entes 
queridos na hora da morte, dos quais muitíssimos estão sendo privados 
–, o que nos recorda de quando nossa vida cotidiana era normalmente 
cheia de encontros e relações em presença, de movimento no exterior, de 
deslocamentos contínuos, não obstante as tecnologias digitais que nos 
permitem sermos presentes também on-line e a distância, multiplicando 
quantitativamente e diferenciando a qualidade das nossas interações e 
relações. Pode parecer paradoxal que os contatos físicos e a liberdade 
de movimento pesem tanto em uma época na qual, nunca como agora, 
temos a possibilidade de ficar conectados, de escrever, de falar, de olhar 
e de sermos olhados estando fisicamente distantes.

Aqui, é importante abrir um parêntese: isso acontece porque estamos 
habituados a uma certa interpretação da modernidade como perda de 

13 Para o conceito de expectativas cognitivas e normativas, ver, sobretudo, LUHMANN, 
Niklas. Soziale Systeme. Grundiss einer allgemeinen Teorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1984. 
Para o conceito de expectativas afetivas, cfr. BARALDI, Claudio. Il disagio della società. Origini 
e manifestazioni, FrancoAngeli, Milano, 1999.
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concretude e de materialidade a favor do abstrato. Nas últimas décadas, 
de fato – com muitas e diversas distinções e os necessários distinguo – 
exatamente as ciências sociais começaram a qualificar a modernidade 
(ou a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, etc.) nos termos 
de uma progressiva “virtualização”, isto é, no sentido de um crescente 
destaque – interpretado negativamente – pela “realidade concreta” 
e também, pela “corporeidade”. Têm encorajado tal leitura a difusão 
generalizada da realidade digital e a inevitável desorientação por ela 
produzida. Analogamente, foram difundidas, de um lado, a descrição 
(acolhida inicialmente no âmbito da relação entre capital e trabalho 
e, sucessivamente, na financeirização da economia) de uma crescente 
desmaterialização das relações, que teriam, então, irremediavelmente, 
“corrompido” as relações pessoais; e, de outro, a crítica do caráter sempre 
mais “artificial” (com a variante representada pela etiqueta “química”) 
dos produtos, mercadorias, práticas e comportamentos em oposição ao 
“natural” (muitas vezes, fantasiado). Trata-se, brevemente, de uma série de 
mudanças semânticas amadurecidas em relação a mudanças estruturais da 
sociedade que, como frequentemente acontece, desorientam, inquietam 
e colocam em alarme. Em outras palavras, são descrições – poderíamos 
elencar várias analogias – que têm em comum o fato de querer denunciar 
uma progressiva perda de qualidade mais essencial e mais “autêntica” da 
vida individual, relacional e social.

Assim, retornando à pandemia, podemos notar o que poderemos 
definir talvez como “medicalização da semântica”, que emerge de um 
aparato terminológico de origem médica que coloniza a comunicação 
sobre o vírus e a doença que disso decorre, fazendo do paradigma 
sanitário/imunitário a chave de leitura principal e talvez unívoca deste 
momento histórico. Daqui, por exemplo, a ideia de guerra contra o vírus 
(uma metáfora, portanto, sobre a qual é lícito ter mais do que qualquer 
dúvida14), agente externo estranho – encarnação do inimigo “totalmente 
outro” – para combater em qualquer âmbito da existência e com qual-
quer meio (não somente com os fármacos e a prevenção, mas por meio 
do isolamento total).

14 SIMON, Fritz. ¿Deseo de guerra = deseo de peste?. «sistemassociales», 30/03/2020. Disponível 
em: http://sistemassociales.com/deseo-de-guerra-deseo-de-peste/.
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“O pânico desmedido causado pelo vírus é uma reação imunitária social, e 
até global, ao novo inimigo. A reação imunitária é tão violenta porque vivemos 
durante muito tempo em uma sociedade sem inimigos, em uma sociedade 
da positividade, e agora o vírus é visto como um terror permanente.”15

Também é interpretação da pandemia como reação da natureza ao nosso 
estilo de vida doentio, insustentável, antiético, antiecológico, produtivista, 
individualista16 – não por acaso, as áreas mais afetadas são aquelas mais 
produtivas: Wuhan, a Lombardia na Itália, a Comunidad Autonoma de 
Madri, a cidade de Nova Iorque17 –, o que nos impõe purificar repensando 
completamente o nosso impacto sobre o globo, o nosso estilo de vida, as 
formas da nossa sociabilidade e a nossa postura em relação ao futuro. Um 
pensador notório pela sua polêmica chegou, por exemplo, a afirmar que 
o corona vírus nos obrigará também a inventar um comunismo baseado 
na confiança nas pessoas e na ciência18.

Existe, certamente, uma ligação entre a emergência de tal semântica 
– que representa o interior do corpo social como doente, em perigo, 
potencialmente infectado e, por isso, pronto a combater em todos os 
modos – e todos aqueles processos sociais políticos e culturais já de longa 
data que serão reconduzidos a manifestações da biopolítica e do biopo-
der, a partir, obviamente da assim dita medicalização da sociedade, isto 
é, aquela tendência a relevar doenças, distúrbios e, como consequência, 
necessidade de tratamento sempre maior, também lá onde antes se via o 
normal decurso da natureza ou o caso19.

15 HAN, Byung-Chul. O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul 
Han. «elpais.com», 22/03/2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-
-22/o-coronavirus-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-byung-chul-han.html.
16 Cfr. por exemplo SHIVA, Vandana Shiva. Um vírus, a humanidade e a terra. Disponível em:
http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/598043-um-virus-a-humanidade-e-a-terra-
-artigo-de-vandana-shiva.
17 Cfr. SIGNORELLI, Carlo et al., Diffusione di COVID-19 in sei ambiti metropolitani, 
in press. Disponível em: http://www.mediafire.com/file/9xvcdyfr6gz526x/Singorelli_et_
al_-_in_press.pdf/file.
18 ŽIŽEK, Slavoj, Virus. Catastrofe e solidarietà. Milano: Ponte alle Grazie, 2020.
19 Para uma interessante leitura sociológica do tema, cfr. FARÍAS, Raul. Medicalización, 
riesgo y demandas al sistema de la medicina. Una observación desde la teoría de los sistemas sociales 
3(3) Revista Derecho y Salud, 2019, p. 48-61.
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Não é por acaso que um curto-circuito paradoxal se manifesta entre 
o sistema político e o sistema médico, na medida em que as relações da 
pandemia mostram que:

“Da un lato si è determinato un processo di medicalizzazione di una 
politica che, apparentemente sgravata da vincoli ideologici, si mostra sempre 
più dedita alla “cura” dei propri cittadini da rischi che spesso è essa stessa 
a enfatizzare. Dall’altro assistiamo a una politicizzazione della medicina, 
investita di compiti di controllo sociale che non le competono – il che 
spiega valutazioni tanto eterogenee dei virologi sul rilievo e la natura del 
coronavirus.”20

O fulcro central de tal semântica se manifesta de maneira abrupta na 
incerteza relativa à atribuição própria do status da doença, em oposição 
a sua inseparável contraparte: a saúde. Esta última, de fato, não obstante 
as retumbantes definições da OMS21, só se pode reconhecer no con-
texto da doença. É o lado negativo, indesejado, isto é, o ser doente, que 
coloca em movimento o sistema médico, que tem como função curar os 
doentes.22 Nesta fase inicial da difusão da Covid-19, de fato, a primeira 

20 “De um lado, determinou-se um processo de medicalização de uma política, que apa-
rentemente aliviada dos vínculos ideológicos, mostra-se sempre mais dedicada à “cura” 
dos próprios cidadãos dos riscos que, muitas vezes, enfatizam. De outro, assistimos a uma 
politização da medicina, investida de tarefas de controle social que não lhe competem – o 
que explica a valoração tanto heterogênea dos virologistas sobre o tema e a natureza do 
coronavírus” (tradução nossa): ESPOSITO, Roberto. Curati a oltranza. «antinomie.it», 
28/02/202. Disponível em: https://antinomie.it/index.php/2020/02/28/curati-a-oltranza/. 
Até aqui se empurrou além de falar de uma necropolítica da epidemia: “a passagem da 
biopolítica para a necropolítica das epidemias: o vírus corona aciona o pânico coletivo 
dos regimes autoritários que não querem estrangeiros em terras próprias; o vírus zika 
abandona as mulheres mais vulneráveis ao abuso de governos patriarcais que perseguem a 
sexualidade e a reprodução.”: DINIZ, Devora; CARINO, Giselle. A necropolítica das epidemias, 
«elpais.com», 09/03/2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/opiniao/2020-03-09/a-
-necropolitica-das-epidemias.html.
21 Cfr. OMS. Constituição da Organização Mundial de Saúde. 1946; OMS. Declaração de 
Alma-Ata. 6-12 set. 1978.
22 LUHMANN, Niklas. O código da medicina. In: MARTINI, Sandra Regina; ZAMORANO 
FARÍAS, Raul (Eds.). Sistema da Saúde e o Corpo na Teoria Geral dos Sistemas Sociais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2017. p. 55-67. Nos últimos anos, a partir do ponto de vista 
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pergunta que os sanitaristas e, com eles, políticos e administradores 
(adeptos das políticas públicas) se colocam é como distinguir um doente 
de um contagiado. Não obstante este escopo, estão disponíveis os testes 
clínicos, e também é verdade que estes indicam uma probabilidade (não 
uma certeza absoluta), a qual, quando se torna negativa, não significa 
necessariamente uma cura dos sujeitos precedentemente infectados, 
e mesmo que a sua testagem seja repetida a distância, aproxima-se do 
tempo, para poder ser segura de ter eliminado o vírus. Com efeito, 
pelo menos na fase inicial, o objetivo é aquele de estabelecer os “casos 
suspeitos”23. Em outras palavras, nos casos que são mais difíceis de 
reconhecer a doença, há poucas certezas (exatamente porque o vírus é 
novo), além da única certeza, aquela dos cientistas, conhecedores de não 
saber, pelo menos de não saber tudo. E é exatamente o conhecimento da 
ignorância apavorante: “aquele que nos dá medo, isto é, aquilo que não se 
sabe, mas aquilo que se sabe que não se sabe, e deste vírus sabemos bem  

da teoria dos sistemas, se começou a falar do sistema da saúde no lugar de sistema da medi-
cina (ou de cura dos doentes). Não é aqui possível aprofundar a questão. O trabalho mais 
completo que sustenta tal ideia é, provavelmente, PELIKAN, Jürgen M. Understanding 
Differentiation of Health in Late Modernity by Use of Sociological Systems Theory. In: in 
David V. McQueen et al. (Eds.). Health and Modernity. The Role of Theory in Health Promotion. 
New York: Springer, 2007.
23 ““Caso sospetto” è stata definita una persona con un’infezione respiratoria acuta 
(insorgenza acuta di almeno febbre oppure tosse oppure difficoltà respiratoria) e senza 
altra causa che spieghi completamente la presentazione clinica, insieme con una storia di 
viaggi/soggiorni in paesi in cui è stata documentata la trasmissione locale del COVID-19 
entro i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Oppure, una persona con un’infezione 
respiratoria acuta e storia di stretto contatto con un caso COVID-19 probabile o confermato 
nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi. Oppure una persona con una grave infe-
zione respiratoria (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria, ad esempio 
tosse o difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero” (““Caso suspeito” foi 
definido como uma pessoa com uma infecção respiratória aguda (fato associado a febre 
ou tosse ou dificuldade respiratória) e sem outra causa que explique complementarmente 
a apresentacão clínica, junto com uma história de viagem/estadia em países nos quais foi 
documentada a transmissão local do COVID-19 nos 14 dias anteriores ao surgimento dos 
sintomas. Ou mesmo uma pessoa com uma grave infeccão respiratória (febre e pelo menos 
um sinal ou sintoma de doença respiratória) e que solicite a internação hospitalar: tradução 
nossa): CORNAGLIA FERRARIS, Paolo. COVID-19. Piccolo dizionario di ciò che sappiamo. 
Bari-Roma: Laterza, 2020 [ebook].
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pouco”24. Como consequência, refazem-se os conceitos como probabi-
lidade e risco, e, do ponto de vista operativo, aponta-se exatamente no 
sentido de reduzir o risco (através do isolamento).

Também estabelecer o nível do contágio do vírus – nem falar aqui 
dos tratamentos variados e próprios, isto é, de levar em consideração a 
responsabilidade dos pacientes (organização dos sistemas de saúde, capa-
cidade e tempestividade de hospitalização, opções relativas ao tratamento, 
comunicação médico-paciente-família, etc.) – sobre uma determinada 
população (uma região, uma cidade, uma nação) torna extremamente 
complexo, seja para os limites dos quais acima falamos, seja pela escassez 
dos recursos disponíveis para realizar testagens (essencialmente os testes 
e pessoal médico). Também aqui, é importante refazer as estimativas, pelo 
cálculo probabilístico, para previsão futura, nas quais a plausibilidade deve 
ser demonstrada. Ainda, os dados fornecidos devem ser sempre avaliados 
atentamente, lidos com bases no passado, das experiências acumuladas 
e inseridas em um contexto apropriado25.

A identificação e a representação da saúde, resumidamente, nos tempos 
de Covid-19 dependem, tanto no nível individual (reconhecimento dos 
doentes) quanto coletivo (taxa de contágio, mortalidade da população, 
etc.) de uma semântica da incerteza, do risco, ligada ao cálculo probabi-
lístico, tipicamente moderno26. Uma semântica que, porém, é também 
e sobretudo fundada sobre a repetida referência à emergência – da qual 

24 “quel che fa paura non è ciò che si sa, ma ciò che non si sa, e di questo virus sappiamo ben poco” 
(traduçao nossa): BENVENUTO, Sergio. Benvenuto in clausura. «antinomie.it», 5/03/2020. 
Disponível em: https://antinomie.it/index.php/2020/03/05/benvenuto-in-clausura/.
25  Se, por exemplo, frente a uma estimativa de letalidade inferior a 1% dos casos, se 
pergunta: “É alta? É baixa?”, a resposta é: “Per alcuni aspetti è bassissima, per altri è 
altissima. […] Se la paragoniamo all’85% di alcune epidemie di Ebola è irrisoria; ma se 
teniamo conto che solo in Italia alla fine di gennaio 2020 si sono verificati circa sei milioni 
di casi di influenza (una malattia contro la quale abbiamo una pregressa immunità e pure 
un vaccino), una letalità dell’1% significherebbe 60.000 morti” (“Sob alguns aspectos, é 
baixíssima, sob outros, é altíssima (...) Se comparamos com 85% de alguma epidemia de 
Ebola é irrisória, mas se levamos em conta que somente na Itália, no final de janeiro 2020, 
houve por volta de seis milhões de casos de influenza (uma doença contra a qual temos uma 
pregressa imunidade e uma vacina), uma letalidade de 1% significaria 60.000 mortos”: tra-
dução nossa): BURIONI, Roberto, con LOPALCO, Pier Luigi. Virus, la grande sfida. Milano:  
Rizzoli, 2020. 
26 Cfr. ESPOSITO, Elena. Probabilità improbabili. Roma: Meltemi, 2008.
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não por acaso os noticiários televisivos e on-line e os motores de busca 
das notícias mantêm fixas, em primeiro plano, as atualizações – das quais 
a legitimação relativa às medidas político-administrativas e de polícia 
adotadas em muitos países.

2. O papel da sociologia (do direito) frente à “exceção viral”
É, então, evidente a fratura no imaginário social representada pela  
Covid-19: a pandemia é observada através de uma semântica do risco 
que é, também e sobretudo, uma semântica emergencial, que indica a 
ameaça eminente de valor – absoluto, fundamental, irrenunciável – à 
saúde e à vida dos seres humanos27. Não tem nada para surpreender-se,  
visto que

“O corpo, hoje, é a última coisa que tem sentido quando nada mais tem 
[...] a saúde é para a sociedade um valor de relevância máxima e indiscutível, 
ou melhor, é o único valor em grau de colocar-se além de qualquer contro-
vérsia ideológica”28.

Naturalmente, pode-se interpretar isso como um sinal do fato de 
que “a nossa sociedade não acredita mais em nada que não na vida nua” 
e que o medo de a perder, ao invés de unir os seres humanos, “lhes cega 
e separa”29.

27 “Cada individuo cuenta. Cada muerte de un individuo es demasiada. La tremenda 
importancia del individuo en la sociedad moderna se muestra también en esta crisis, 
pues no hay otro punto de vista valórico que pueda competir con el valor de la supervi-
vencia de la mayor cantidad de individuos.” (“Cada indivíduo conta. Cada morte de um 
indivíduo é demasiada. A tremenda importância do indivíduo na sociedade moderna 
se mostra também nesta crise, pois não tem outro ponto de vista de valor que possa 
competir com o valor da sobrevivência e da maior quantidade de indivíduos”: tradução 
nossa): STICHWEH, Rudolf. Simplificación de lo social durante la pandemia del corona-virus. 
«sistemassociales.com», 10/04/2020. Disponivél em: http://sistemassociales.com/
simplificacion-de-lo-social-durante-la-pandemia-del-corona-virus/.
28 LUHMANN, Niklas. Inflação das demandas no sistema das doenças. Uma tomada de 
posição do ponto de vista da teoria da sociedade. In: MARTINI, Sandra Regina; ZAMORANO 
FARÍAS, Raul (Eds.). Sistema da Saúde e o Corpo na Teoria Geral dos Sistemas Sociais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2017b. p. 68-87, 79-80.
29 AGAMBEN, Giorgio. Chiarimenti. «quodlibet.it», 17/03/2020. Disponivél em: https://
www.quodlibet.it/giorgio-agamben-chiarimenti.
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Neste modo de compreender ainda mais facilmente a aceitação – 
total, quando não passiva, e ainda incompreensível e injustificável – das 
excepcionais medidas de segurança adotadas.

Como observa o filósofo Jean-Luc Nancy, a civilidade no seu complexo 
se descreve em perigo, dando vida a uma “exceção viral” que, junto com 
a biológica, a informática e a cultural, pandemiza-se. Ao mesmo tempo, 
isso não significa que os governos, como denuncia Agamben, aproveitam 
propositalmente esta ocasião, colocando em ação medidas biopolíticas: 
muito mais, revelam-se os “tristes executores” de tal exceção viral30. 
Para poderem aproveitar, parecem ser muito mais com aqueles que têm 
a capacidade de acumular os dados dos cidadãos, sempre mais presentes 
em rede e monitorados – também a fins sanitários – por meio de instru-
mentos (tecnologias) digitais31.

Além das diferentes posições possíveis, a semântica do risco e da 
emergência exprime e, ao mesmo tempo, alimenta um sentimento 
comum de medo e desconforto, que se traduz depois nas políticas e prá-
ticas de distanciamento. A racionalidade de tal lógica simboliza e deve 
ser colocada em discussão32. Trata-se, certamente, de uma das tarefas 
das ciências sociais: observar e descrever – não para criticar –, mas para  
entender.

No momento, existem pelo menos três “bias” que tornam a tarefa difícil: 
um semântico (“nos faltam as palavras”), um epistemológico (somos parte 
do objeto de estudo) e um metodológico (árduo no definir os conflitos e o 

30 NANCY, Jean-Luc. Eccezione virale. «antinomie.it», 27/02/2020. Disponível em: 
http://www.google.com/url?q=https://antinomie.it/index.php/2020/02/27/eccezione- 
virale.
31 “É soberano quem dispõe de dados. Quando a Europa proclama o estado de alarme e 
fecha fronteiras continua aferrada a velhos modelos de soberania.”: HAN, Byung-Chul. 
O coronavírus de hoje e o mundo de amanhã, segundo o filósofo Byung-Chul Han. «elpais.com», 
22/03/2020. Disponível em: https://brasil.elpais.com/ideas/2020-03-22/o-coronavirus-
-de-hoje-e-o-mundo-de-amanha-segundo-o-filosofo-byung-chul-han.html. Cfr. também 
MOROZOV, Evgenij. L’emergenza sanitaria e il rischio del totalitarismo. «Internazionale», 13/04/ 
2020. Disponível em: https://www.internazionale.it/opinione/evgeny-morozov/2020/04/13/
emergenza-sanitaria-totalitarismo.
32 VERENI, Piero. #IoStoAllaLarga. «pierovereni.blogspot.com», 22/03/2020. Disponível 
em: http://pierovereni.blogspot.com/2020/03/iostoallalarga.html.
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objeto de estudo)33. Deverão ser repensados os métodos de investigação 
qualitativa que preveem a presença dos indivíduos34.

A primeira dificuldade a ser enfrentada, todavia, é aquela de conse-
guir orientar-se na enorme quantidade de publicações já disponíveis, 
não somente no âmbito médico e sanitário. O sistema científico tem seus 
tempos – ligados à execução das pesquisas, ao controle da validade das 
próprias pesquisas –, que são mais lentos que aqueles de outros âmbitos 
(política, direito, medicina e meios de comunicação em particular). Os 
istant book, (categoria qual também este livro pertence) são utilíssimos, 
mas é necessário pensar também, sobretudo, em objetivos a mais longo 
prazo. Alguns são já evidentes para a sociologia do direito: trabalhar 
sobre os conflitos entre direitos fundamentais (liberdade e privacy versus 
segurança e saúde), e as suas implicações, observar os riscos de possíveis 
“totalitarismos de vigilância” por vir, e as novas formas de solidariedade 
que estão já se manifestando espontaneamente.

Conclusões
A observação da semântica revela como a sociedade “processa” os eventos. 
Analisar aquilo que acontece “em tempo real” não é fácil: sem dúvida, 
porém, a semântica da pandemia revela os seus próprios limites. Para 
interpretar as respostas dos diferentes sistemas da sociedade (antes de 
tudo, as medidas tomadas no nível político), temos, certamente, neces-
sidade de um léxico diferente e mais refinado35. Contudo, vale o mesmo 
para tentar andar além da própria lógica simbólica do risco, da emergên-
cia e da guerra36 e estar pronto para descrever as mudanças estruturais 

33 MATURO, Antonio. Il nome del Covid. «www.ais-sociologia.it», 03/04/2020; Disponivél 
em: https://www.ais-sociologia.it/forum/il-nome-del-covid-10188.
34 LUPTON, Deborah. Social Research for a COVID and Post-COVID World: An Initial 
Agenda, «medium.com», 8/03/2020. Disponivél em: https://medium.com/@deborahalupton/
social-research-for-a-covid-and-post-covid-world-an-initial-agenda-796868f1fb0e.
35 ŽIŽEK, Slavoj, Virus. Catastrofe e solidarietà. Milano: Ponte alle Grazie, 2020.
36 “La metáfora de la guerra en la que nos encontraríamos no parece muy apropiada, porque 
es más probable que la guerra aumente el uso de todas las referencias del sistema funcional, 
mientras que optamos por el lado opuesto en esta crisis: una gran parte de la vida social está 
cerrada.” (“A metáfora da guerra em que nos encontraríamos não parece muito apropriada, 
porque é mais provável que a guerra aumente o uso das referências do sistema funcional, 
enquanto que optamos pelo lado oposto desta crise: uma grande parte da vida social está 
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futuras (impossíveis de prever) de modo mais ou menos fiel. E fazer, 
possivelmente, em nome da audácia37, também no âmbito cientifico  
e intelectual.
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