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RESUMO 

 

Este trabalho acadêmico se propõe a analisar de que forma as emoções contam na 
hora de realizar decisões políticas. Desta forma, analisamos o papel do sentimento 
do Medo nas relações humanas, de sociabilidade e política. As emoções e senti-
mentos, durante muito tempo relegados a segundo plano na análise teórica e política 
das relações sociais, constituem fatores de existência do ser humano, e, portanto, 
são também parte da relação política. O Medo, sobretudo, foi objeto de uma relação 
ambígua pois, reconhecido como sentimento desonroso, representava a fragilidade 
da existência humana. Analisamos, no trabalho, quais as características desta emo-
ção e quais as suas conseqüências para a convivência social e política. Posterior-
mente, analisamos a produção teórica ocidental a respeito do Medo e da figura da 
epidemia, para que compreendamos o que se pensa a este respeito. Na última parte 
da pesquisa, analisamos qual o histórico da epidemia da Gripe H1N1 em 2009, bem 
como a atuação do governo brasileiro com relação à mesma, tendo como base o 
aporte teórico da sociedade do risco global do sociólogo Ulrich Beck (2008). 
 

Palavras-chave: Medo – Políticas públicas – Brasil – Gripe H1N1. 
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ABSTRACT 

 

This academic work seeks to analyze in which way emotions matter at times of politi-
cal decisions-making. In  this way, we analyze the role of Fear in human relations, of 
sociability and politics. Emotions and feelings, that for a long time were relegated to a 
second place in theoretical and political analysis of social interaction, constitute fac-
tors of human beings‟ existence and, therefore, are also an important part of political 
relations. Fear, above all, was the object of an ambiguous relation for, even being 
recognized as an dishonorable, represented the frailty of human existence.  We ana-
lyze, in our work, which are this passion‟s characteristics, and what are its conse-
quences to social and political coexistence. After, we analyze West‟s theoretical pro-
duction on Fear and on the figure of epidemics, whence we can understand what is 
thought about these themes. In the last part of the research, we analyze the history 
of Pandemic H1N1 (2009), as well as Brazil‟s government in respect of it, utilizing as 
theoretical support Ulrich Beck‟s world risk society (2008). 
 
Key-words: Fear – Public policies – Brazil – Pandemic (H1N1) 2009. 
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Estudar os sentimentos na política, e especificamente na política internacio-

nal, é um campo de análise científica relativamente novo. É um campo de estudo 

subjetivo, qualitativo, e que propõe a fazer uma análise psico-social da realidade de 

uma sociedade, de um fato ou de um processo. Como afirma Dominique Moïsi, num 

dos poucos títulos publicados ou produzidos no Brasil a respeito do tema, “As emo-

ções (...) são essencialmente subjetivas, ou até puramente irracionais” (MOÏSI, 2009, 

p. II). 

Ao mesmo tempo, se coloca para o analista social ou político a questão da 

objetividade: como analisar algo que se torna tão subjetivo? A análise das emoções, 

como pudemos desenvolver no trabalho acadêmico que se segue, se dá através do 

fato e de sua repercussão, seja interna ou internacional. Desta forma, aproveita-se o 

analista de diversas fontes e formas de análise a respeito do tema a ser desenvolvi-

do. 

Para as Relações Internacionais, realizar o estudo das emoções tem um 

significado muito grande. Para além das decisões de um único grupo, a elite política, 

com relação à administração dos assuntos internos e das relações exteriores de um 

país, as emoções que envolvem um fato internacional traz à tona sentimentos que 

estão escandidos por sobre a população dos países envolvidos.  

O Medo é um sentimento que, como todas as emoções, surgiu dum proces-

so evolutivo biológico que previa a sobrevivência da espécie. Tanto que elementos 

rudimentares de emoções e sentimentos podem, também, ser reconhecidos em di-

versas espécies animais (GOLEMAN, 1995). No caso do ser humano, a emoção 

constitui uma própria existência, que permitira a sobrevivência da espécie, mas ao 

mesmo tempo o conhecimento do mundo e o estabelecimento de relações sociais 

(ROBIN, 2008). Em sua especificidade no nível individual, o Medo é um alerta do 

organismo tendo em vista uma reação imediata de fuga ou agressão, com relação a 

uma ameaça definida. Esta reação pode, também, causar diversos tipos de ações-

respostas, que variam de diversas formas, e com diferentes tipos de “alvo”. 

Tornado coletivo, o Medo tem suas definições diluídas, permitindo outros ti-

pos de reação, coletiva também. Pergunta-se: o Medo individual pode ser diretamen-

te transposto em direção à sociedade? E em quais condições o Medo se torna políti-

co?  
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Desta forma, apresentamos este trabalho acadêmico. Aqui, pretendemos 

analisar uma situação-crise que nos permite perceber os efeitos das emoções na 

gestão política. Pretendemos analisar, através da gestão do governo brasileiro do 

contágio da Gripe H1N1 em 2009, os efeitos do sentimento do Medo nas Relações 

Internacionais. Mais aprofundadamente, analisamos o tal fato como uma análise da 

própria realidade do papel do Estado na atualidade.  

Num contexto de modernidade globalizada, em que diversos pontos do glo-

bo estão conectados – em detrimento a alguns outros que estão, portanto, excluídos 

– como podemos falar de uma gestão local de problemas transnacionais, transmiti-

dos através das redes de comunicação e movimentação de pessoas, mercadorias e 

capitais? Como a administração do governo brasileiro durante a fase crítica de con-

tágio da nova doença pode nos dar pistas sobre esta nova função da burocracia es-

tatal? 

Este trabalho, portanto, divide-se em três partes. No primeiro capítulo, anali-

saremos o próprio sentimento do Medo. Analisaremos sua realidade psicológica, 

social e política, tendo em vista compreender qual o seu papel dentro de uma socie-

dade. Pretendemos compreender, desta forma, o próprio sentimento e suas conse-

qüências na convivência social e política das sociedades. 

O Brasil é um país que pertence, ainda que com características muito parti-

culares, ao Ocidente. Fazer esta afirmação significa dizer que nossa visão de mundo 

descende, em grande parte e sobretudo na área da análise política,  das constru-

ções teóricas e imagéticas de autores ocidentais. Assim sendo, nosso segundo capí-

tulo pretende fazer uma análise do pensamento e historiografia ocidentais a respeito 

do Medo, bem como da figura da Epidemia. Analisaremos, sobretudo, pensadores 

que também estão ligados à construção teórica das Relações Internacionais, tais 

como Tucídides, Nicolau Maquivael e Thomas Hobbes, para chegar a uma análise 

sociológica do Medo na realidade atual, tendo como base os trabalhos de Zygmunt 

Bauman (2005, 2008). 

Por fim, apresentamos, no terceiro capítulo, o caso específico em estudo. 

Realizando uma breve reconstrução histórica da evolução internacional da Gripe 

H1N1, e todas as suas especificidades (sobretudo de ser uma nova doença, sobre a 

qual nada se sabia e que poderia gerar uma pandemia global), partimos para uma 

análise da atuação do governo brasileiro na administração do contágio interno da 
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doença. Utilizamos, como base, o construto teórico de Ulrich Beck (2008) sobre a 

Sociedade do Risco Mundial, a noção de risco global, de transnacionalidade e da 

antecipação da ameaça – capaz de gerar mais Medo na população. 

Delumeau aponta que toda busca científica traz um quê de busca introspec-

tiva pessoal (2009, p. 47). Da mesma forma, o tema saltou à minha frente uma tarde 

de julho do ano de 2009 quando, na casa de um amigo, conversava com um grupo 

de pessoas a respeito da Gripe H1N1. O tipo de reação que a discussão gerou na-

quelas pessoas, e em mim mesmo, me motivou a realizar uma pesquisa a respeito 

das reações sociais a fatos “escatológicos”, por assim se dizer. A cidade, a pólis, 

parecia esvaziada, enquanto todos evitavam o contato com pessoas gripadas e lo-

cais coletivos se tornavam vácuos de cimento, e o governo lutava para saber quais 

as melhores atitudes a tomar. 

Àquela época, enquanto discutíamos, ninguém tinha informações oficiais, e 

o número de contágios e mortos só se fazia aumentar. Mesmo o pôr-do-sol tornou a 

cena ainda mais dramática. Foi quando decidi realizar esta pesquisa, que anterior-

mente abrangia mais temas mas que, devido ao curto do tempo e à carga de traba-

lho, tive que reduzir para a pesquisa aqui apresentada. 

O trabalho aqui realizado se baseou, sobretudo, em revisão bibliográfica e 

análise de fontes jornalísticas para compreensão da realidade que envolveu o fato 

internacional. Tivemos muitas dificuldades, a respeito da obtenção da bibliografia 

que diz respeito ao assunto, pela novidade do campo científico e pela própria escas-

sez de produção científica que diz respeito ao tema. Porém, chegamos ao final desta 

pesquisa com a consciência de termos feito uma boa pesquisa e termos construído 

uma análise com sólidas bases científicas.  

Compreendemos que a proximidade temporal do tema pode trazer algumas 

dificuldades de análise. Porém, compreendemos que nosso esforço pode auxiliar a 

fomentar a pesquisa neste campo, sobretudo na disciplina de Relações Internacio-

nais. 
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O Medo1 é “Bizarro, embora muito comum e familiar a todos nós, é o alívio 

que sentimos, assim como o súbito influxo de energia e coragem, quando, após um 

longo período de desconforto (...) finalmente nos confrontamos com o perigo real 

(...)” (BAUMAN, 2008, p. 7). Ao mesmo tempo, o Medo sofre de uma “verdadeira 

hipocrisia, [na qual] o discurso escrito e a língua falada (...) tiveram por muito tempo 

a tendência de camuflar as reações naturais que acompanham a tomada de consci-

ência de um perigo por trás de atitudes ruidosamente heróicas” (DELUMEAU, 2009, 

p. 14). Em sociedade, o Medo pode assumir característica de grau de confiança de 

um indivíduo ou de uma sociedade sobre si mesmos (MOÏSI, 2009, p. 5). 

Nesta seção do estudo, pretendemos dar início à análise a partir de uma 

compreensão necessária à sua completude. Analisaremos, nesta perspectiva, as 

características que nos permitem afirmar que o Medo, como emoção, tem conse-

qüências no estabelecimento das relações políticas dentro da sociedade.  

Como já afirmado, nos ateremos ao pensamento ocidental sobre esta emo-

ção, devido às características civilizacionais que envolvem o país-foco de análise, o 

Brasil; uma nação ocidental e fortemente influenciada pela construção teórica deste 

hemisfério do planeta a respeito do sentimento. Também manteremos o foco sobre a 

análise dos fatos transnacionais, tais quais doenças contagiosas, mudanças climáti-

cas e crises econômicas, os quais discutiremos no próximo capítulo. 

Devido ao fato de o Medo ser uma emoção, iniciaremos o desenvolvimento 

do trabalho de forma a analisar o que são as emoções e quais as suas influências 

no campo político. As emoções são grandes influenciadoras da convivência social. 

Seja em contraponto à razão, seja racionalizada em direção à ação prática, a emo-

ção tem capacidade de modificar a reação do indivíduo com relação a um determi-

nado estímulo.  

Posteriormente, passamos a uma análise das características do sentimento, 

e de qual forma podemos analisar a forma como ele toca as relações políticas. Nes-

ta parte, também iremos analisar, de forma mais leve que no capítulo seguinte, a 

visão ocidental a respeito do Medo; em seguida, analisaremos a possibilidade de 

realizar um “estudo internacional do medo”, ou seja, qual a real inserção do senti-

mento na prática, retórica e realidade das Relações Internacionais. Utilizando-nos do 

                                                           
1
 Utilizaremos, aqui, uma diferenciação tipográfica. Quando nos referirmos a “Medo”, com maiúscula, 

nos referimos ao sentimento em si, ou a toda construção social (teórica ou prática) sobre o mesmo. 
Quando utilizarmos “medo”, com minúscula, estaremos nos referindo a tipo de medo específico, defi-
nido. 
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aporte teórico, faremos a prospecção de indicadores que podem refletir o Medo nas 

relações entre os diversos Estados e suas respectivas sociedades. 

Desta forma, iniciamos a partir de agora, o estudo acerca da realidade social 

das emoções. 

1.1 As emoções e a política 

Nos encontramos aqui com um ponto importante na partida do estudo. Se o 

Medo é uma emoção, um sentimento2, que altera as relações e reações em socie-

dade, do que se trata ser uma emoção? Quais as influências de ações tomadas pe-

los indivíduos quando estes não estão tomados de calculismo e racionalidade? Para 

ilustrar o papel das emoções, tomamos a liberdade de emprestar uma metáfora utili-

zada por Corey Robin na Introdução de sua obra, “La peur: histoire d‟une idée politi-

que” 3.  

Robin afirma que, na Bíblia, a primeira menção a uma emoção que se faz é 

ao Medo (2006, p. 17):  

 
 
Não é nem ao desejo, nem à vergonha [que se faz referência], mas ao me-
do. Adão come do fruto da árvore, descobre que está nu e se esconde de 
Deus. Ele confessa ao seu Criador: “Eu tive medo pois eu estava nu”. 

4
 

 
 

Antes de comer do fruto proibido, a criação divina existia, mas não sentia. 

Estava localizada no tempo e no espaço, mas tudo que podia fazer era admirar e 

contemplar aquilo que Deus havia criado, sem tomar nenhuma atitude que levasse 

em conta alguma necessidade pessoal, sem ter uma percepção do tangível 5. Sem o 

medo, “Adão e Eva não eram capazes além de [fazer] uma apreciação passiva da-

quilo que era bom e de um temor impreciso daquilo que era ruim” 6. O conhecimento 

do real, para eles, era muito vago, fazendo dos mesmos espectadores da própria 

                                                           
2
 Apesar da tipologia a ser apresentada posteriormente, a partir deste momento passamos a utilizar 

as expressões “emoções”/“emoção” e “sentimentos”/“sentimento” como sinônimos, por sua diferenci-
ação ser muito estreita. A respeito deste traço tipológico, ver WOLFF, 2007, p. 19. 
3
 ROBIN, 2008, p. 17. 

4
 « Ce n‟est ni le désir ou la honte, mais la peur. Adam mange du fruit de l‟arbre, découvre qu‟il est nu 

et se cache de Dieu. Il avoue alors à son Créateur : « J‟ai pris peur parce que j‟étais nu. ». A tradução 
é livre e nossa, como será feito ao longo de todo o trabalho quando do uso de fontes em línguas es-
trangeiras. 
5
 ROBIN, 2008, p. 18. 

6
 “Adam et Ève n‟étaient capable que d‟une appréciation passive de ce qui était bon et d‟une crainte 

imprécise  de ce qui était mauvais” (ROBIN, 2008, p. 18). A tradução é livre e nossa. 
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vida, uma vez que nem um nem outro, seja nomeando as coisas ou colhendo de 

seus frutos, sabiam o que as mesmas faziam.  

O medo lhes abre os olhos, segundo o autor (p.18). O medo lhes dá o reco-

nhecimento de sua posição mortal diante das outras coisas. Agora, mais do que ob-

servar, se estabelece uma relação com a criação divina de que o mal passa a ser 

diferenciado daquilo que é bom – de outra forma, não seria Eva ingênua (ou apática) 

o suficiente para ser enganada pela Serpente e comer do fruto proibido, pois a figura 

da mesma lhe seria ameaçadora.  

A percepção do ambiente, das coisas que os rodeiam, se alteram: o ambien-

te não deve ser apenas admirado, observado sem ação, mas também deve ser ana-

lisado em sua influência com relação à nossa vida. Tomados por emoções, Adão e 

Eva passam a viver – e assim começamos nossa história (ROBIN, 2006, p. 18) Essa 

cosmografia cristã nos permite avaliar como são vistas as emoções nas sociedades 

ocidentais. Iniciadas como sensações da realidade, passam posteriormente a ser 

questionadas, criticadas e pensadas 7. 

 Mas, antes de chegarmos ao pensamento sobre o medo, sobre as emo-

ções, nos cabe questionar: o que elas são realmente? Francis Wolff (2007, p. 19) 

estabelece uma definição muito interessante e que nos ajudará a desenvolver nossa 

pesquisa.  

Dissertando acerca do Medo, o autor afirma que ele é uma emoção. Fazer 

esta afirmação significa dizer que é uma “experiência que se obtém, passivamente, 

fora de qualquer controle, que não depende de nós” (WOLFF, 2007, p. 19). Nesse do-

mínio de apreensões da realidade, uma emoção se diferencia de uma sensação. A 

sensação nos informa sobre aquilo que nos circunda, pois nos dá uma noção das 

respostas que podemos esperar do nosso redor. O conteúdo informacional reflete 

aquilo que o mundo nos apresenta como fatos reais, como objetos concretos e sua 

posição no espaço e no tempo. É a sensação de perigo, de ser perseguido, sensa-

ção de calma ou tranqüilidade; é a impressão de que algo está ocorrendo, ou que 

pode nos afetar. Ela nos informa “passivamente sobre nosso meio ambiente, mas de 

maneira neutra” (p. 19). 

Por sua vez, as emoções não têm essa função “informacional”:  

                                                           
7
 O pensamento não surge apenas do questionamento ou da crítica. Sentimentos tipicamente religio-

sos e ocidentais, pois cristãos, são teorizados já a partir da escrita da Bíblia: Paulo de Tarso tem pa-
pel fundamental em disseminar a mensagem de amor e compaixão de Jesus Cristo. 
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(...) uma emoção nada nos informa sobre o mundo, ela nos afeta positiva ou 
negativamente. A emoção tem como conteúdo essa afeição subjetiva pró-
pria a ela mesma, a meu estado – e não o conteúdo informacional sobre o 
que objetivamente existe no mundo. (WOLFF, 2007, p. 19) 

 
 
 

A emoção, desta forma, se volta sobre o indivíduo. Ela não informa, mas afe-

ta. Gera diversos processos internos no indivíduo, prevendo a necessidade de rea-

ção a um estímulo externo. Ela é, então, de certa forma, um inverso da sensação 

como definida por Wolff. Pode-se afirmar que esta é um processo exógeno, que visa 

criar um ambiente de ações, um leque de possibilidades de reação para o indivíduo 

com relação ao ambiente. Por outro lado, a emoção é a resposta individual, proces-

so endógeno de resposta ao ambiente, ativado ou não pelo “gatilho” das sensações. 

Se a emoção é um processo endógeno, então ela primeiramente passa pelos filtros 

da percepção sensorial e pela experiência pessoal ou cultural do indivíduo. São es-

ses filtros que nos permitem responder aos diferentes estímulos da realidade factual.  

De forma primitiva, a emoção é uma resposta imediata apreendida pelo indi-

víduo em sua vivência, que tem uma função específica, a de preparar o corpo para 

realizar alguma ação que envolva algum fato concreto no qual está envolvido: 

 
 

Todas as emoções são, em essência, impulsos, legados pela evolução, pa-
ra uma ação imediata, para planejamentos instantâneos que visam lidar 
com a vida. (...) Essa relação entre emoção e ação imediata fica bem clara 
quando observamos animais ou crianças (...). (GOLEMAN, 2001, p. 20) 

 
 

Goleman afirma que as emoções são reações biológicas gravadas em nos-

sas mentes devidos à sua aplicação durante o cotidiano da evolução humana (1995, 

pp. 17-18). São, portanto, respostas inconscientes que, diante de um estímulo exte-

rior ou interior nos “orientam quando diante de um impasse e quando temos de to-

mar providências importantes demais para que sejam deixadas a cargo unicamente 

do intelecto”. Cada uma das nossas emoções nos predispõe a um tipo de reação 

imediata, sinalizando uma direção de ação que, ao longo da evolução humana, se 

mostrou a mais acertada para aquela tipificação de momento (p. 18). 

O mais importante para sinalizarmos aqui é que as emoções, num período 

em que o Homem ainda não havia racionalizado algo do mundo ao seu redor (por-

tanto, vivia num caos do desconhecimento e não havia construído um cosmos para 
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além do seu convívio familiar), as emoções nos predispunham, dada sua resposta 

biológica e não intelectual, à nossa vida e à nossa morte (p. 20). E esta dicotomia 

não necessariamente é uma escolha imediata. Emoções como o Amor nos predis-

põe a um contato com um Outro, conhecido ou desconhecido, que visa “deixar uma 

progênie que passasse adiante essas mesmas predisposições genéticas” (p. 19). 

Por sua vez, podemos afirmar que o Medo é uma emoção, então, de discussão ime-

diata: a ameaça que se põe diante de nós e nossa resposta a ela determinam se 

vamos viver ou morrer. (p. 20) 

Socialmente, Goleman afirma que as emoções são universais. O que se al-

tera de cultura para cultura são suas representações: 

 
 

Essas tendências biológicas para agir são ainda mais moldadas por nossa 
experiência e pela cultura. Por exemplo, a perda de um ser amado provoca, 
universalmente, tristeza e luto. Mas a maneira como demonstramos nosso 
pesar, como exibimos ou contemos as emoções em momentos íntimos, é 
moldada pela cultura, o mesmo ocorrendo quando se trata de eleger quais 
pessoas em nossas vidas se encaixam na categoria de “entes queridos” 
dignos de nosso lamento. (GOLEMAN, 1995, p. 22) 

 
 
 

O reconhecimento de que as emoções são reações, poderíamos dizer, in-

conscientes, é o que, muitas vezes, as faz ser consideradas irracionais e, portanto, 

uma área “menor”, “subalterna” da razão humana, como nos apresenta Jean Delu-

meau, quando aborda a questão da historiografia do sentimento que aqui analisare-

mos, o medo: 

 
 

Por uma verdadeira hipocrisia, o discurso escrito e a língua falada – o pri-
meiro influenciando a segunda – tiveram por muito tempo a tendência de 
camuflar as reações naturais que acompanham a tomada de consciência de 
um perigo por trás das falsas aparências de atitudes ruidosamente heróicas 
(DELUMEAU, 2009, p. 14). 

 
 

As emoções e os sentimentos foram, assim, relegados a segundo plano na 

teorização do comportamento humano devido – fato do qual o Medo é o exemplo 

mais perceptível. Mesmo com um pensamento racional, lógico, as ações que o ho-

mem toma diante dum estímulo que lhe provoca a comoção demonstram que tam-

bém pensamos com aquilo que Goleman chama de “dicotomia racional/emocional” 

(2001, p. 23).  Existe uma “acentuada gradação na proporção entre controle racional 
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e emocional da mente” – apesar da maioria das decisões humanas serem tomadas 

em momentos de racionalidade, “quanto mais intenso o sentimento, mais dominante 

é a mente emocional – e mais inoperante, a racional”  (GOLEMAN, 2001, p. 23). 

Desta forma, podemos afirmar que surge aí a primeira conseqüência das 

emoções e dos sentimentos na vida social. Tomados de rompantes de resposta a 

estímulos externos, os indivíduos podem reagir de maneira completamente inespe-

rada, alterando as suas ações imediatas e, conseqüentemente, suas relações soci-

ais – ainda que momentaneamente (p. 24). 

Para Dominique Moïsi, a análise das emoções representa um grande fato 

dentro da vida social: “(...) se não integrarmos as emoções à nossa análise do mun-

do, correremos o risco de ignorar um aspecto fundamental da vida política” (MOÏSI, 

2009, p. 16). O autor chama atenção para um fato muito importante, que é um em-

pecilho a muitas análises a respeito das emoções (encontrado também por outros 

autores aqui estudados, principalmente Jean Delumeau).  

Numa análise sociológica, Moïsi afirma que  

 
 

As emoções refletem o grau de confiança que uma sociedade tem em si 
mesma. É este grau de confiança que, por sua vez, determina a capacidade 
de uma sociedade de recuperação depois e uma crise, de responder a um 
desafio, de se ajustar à mudança das circunstâncias. (MOÏSI, 2009, p. 28) 

 
 

Segundo o autor, as emoções constituem um tipo de “psique coletiva dos 

povos”, pois se espalham de acordo com diversas variáveis internas e externas. É a 

criação de um sentimento coletivo que, ao contrário do nacionalismo e de outras i-

deologias, não tem nada de pragmatismo nem estruturalismo a serem seguidos. São 

sentimentos que se tornam coletivos e “(...) têm impacto nas atitudes das pessoas, 

nas relações entre as culturas e nos comportamentos das nações” e, portanto, não 

devem ser ignorados (MOÏSI, 2009, p. 28). 

Aproximando-se da paixão, que é arrebatadora e desconhece graus de con-

trole individual, a emoção é uma “afeição brusca e geralmente de curta duração” 

(WOLFF, 2007, p. 19) que tende em última instância, como afirma Goleman em seu 

estudo, a assegurar a continuidade da vivência do indivíduo tendo em vista “(...) dei-

xar uma progênie que passasse adiante essas mesmas disposições genéticas (...)” e 

promovessem a continuidade da espécie (GOLEMAN, 2001, p. 19). 
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Dizer que uma emoção é mais social que individual recai na sua qualidade 

de alteração das relações sociais; logo, ela deixa de ter caráter privado e passa a 

ser pública, política. Segundo Robin, “aquilo que nos permite afirmar que [as emo-

ções] são de natureza mais política que individual é [o fato de] que elas emanam da 

sociedade ou exercem sobre ela mesmo seus efeitos” 8 (2006, pp. 19-20). Tomando 

o medo como exemplo, o autor afirma que “o medo de caráter político (...) nasce de con-

flitos no seio da sociedade ou entre sociedades diferentes” 
9 (p. 20). O medo social sem-

pre toma como referencial um objeto outro que o indivíduo, ou o indivíduo coletivo 

que representa o corpo social (p. 20). Desta forma, podemos analisar que as emo-

ções deixam de ser individuais e passam a ser sociais no momento em que repre-

sentam tanto mudanças na alternativas pessoais como nos momentos em que alte-

ram as relações sociais. 

Delumeau (2009), em outro estudo, afirma que o termo coletivo, quando do 

estudo das emoções, tem dois significados possíveis: 

 
 

Pode designar uma multidão – arrebatada em debandada, ou sufocada de 
apreensão em conseqüência de um sermão sobre o inferno, ou ainda libe-
rada do medo de morrer de fome por meio do ataque a comboios de cereal. 
Mas significa também um homem qualquer na qualidade de amostra anôni-
ma de um grupo, para além da especificidade das reações pessoais de tal 
ou tal membro do grupo. (DELUMEAU, 2009, p. 31) 

 
 

Transformada em coletiva, a emoção se apodera dos caracteres fundamen-

tais da psicologia de uma multidão; ela é “capaz de ser influenciável, [tem um] cará-

ter absoluto [em] seus julgamentos, [sofre de] rapidez dos contágios que a atraves-

sam, o enfraquecimento ou a perda do espírito crítico” (DELUMEAU, 2009, p. 31), 

bem como “a diminuição ou o desaparecimento do senso da responsabilidade pes-

soal, a subestimação da força do adversário, sua capacidade de passar subitamente 

do horror ao entusiasmo e das aclamações às ameaças de morte” (pp. 31-32). 

As emoções, portanto, podem ter duas vertentes de ação social. Uma delas 

é a atuação diretamente influenciada pelas emoções na política. De que outra forma 

poderíamos analisar o apoio da opinião pública estadunidense às políticas atuantes 

do ex-presidente George Bush, que subiu de 53% a quase 90% logo após os aten-

                                                           
8
 “Ce qui permet de dire que [les émotions] sont de nature plus politique qu‟inviduelle, c‟est qu‟elles 

émanent de la société ou exercent sur celle-si leurs effets”, em tradução livre nossa. 
9
 “La peur à caractère politique (...) naît de conflits au sein de la societé ou entre societés”, em 

tradução livre nossa. 
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tados do 11 de Setembro de 200110, se não pelo apelo que se fazia ao medo dos 

habitantes daquele país? Esta forma de atuação política das emoções se dá, por 

exemplo, através do suporte de determinados grupos políticos pelo voto, desde que 

eles atendam às necessidades percebidas como tal pela população. 

Numa outra vertente, temos a emoção coletiva, que tem a capacidade de 

transformar-se em força movente duma determinada coletividade. Sendo o “grau de 

confiança de uma sociedade”, como afirma Moïsi (2009, p. 28), não poderíamos 

considerar que, de acordo com a variação estabelecida nesta confiança de acordo 

com as emoções coletivas vigentes, poderíamos esperar dos indivíduos e grupos 

que a compõem um determinado tipo de comportamento? 

Para analisarmos estes fatos, propomos uma análise mais aprofundada da 

emoção específica a ser estudada aqui, o Medo. Cremos que esta, que é uma emo-

ção da qual surgem ações as mais inesperadas, pode nos ajudar a compreender a 

questão. Nos aprofundaremos, portanto, no estudo sobre o Medo para chegar, na 

terceira seção do capítulo, à discussão sobre uma análise de seus efeitos coletivos e 

políticos. 

 

1.2 Pensar o Medo – o que é esse sentimento? 

 
Dentro da sua especificidade, o Medo é um sentimento que está ligado àqui-

lo que consideramos nossa existência terrena. Diante de uma exibição do organismo 

a uma determinada surpresa, filtrada pelo consciente da mente humana como um 

provável perigo real ou presente, ocorrem diversas reações fisiológicas que buscam 

realizar o “movimento emocional” como discutido por Goleman acima: 

 
 

Alerta, o organismo reage por comportamentos somáticos e alterações en-
dócrinas que podem ser muito contrastantes dependendo das pessoas e 
das circunstâncias (DELUMEAU, 2007, p. 39)  

 
 

Tendo percebido a ameaça, o perigo que pode afetar a continuidade da exis-

tência humana, o organismo humano busca reunir forças o mais rapidamente possí-

vel para a atuação diante do mesmo. Esta atuação pode ser uma das seguintes: a 

fuga ou o enfrentamento.  

                                                           
10

 Fonte: Gráfico produzido por RUGGLES, Steven, professor de Estudos de História e População da 
Universidade de Minnesota, EUA: http://www.hist.umn.edu/~ruggles/Approval.htm. Acessado em 22 
de março de 2010, às 14:01. 

http://www.hist.umn.edu/~ruggles/Approval.htm


22 
 

 
 

Ao mesmo tempo, (...) a emoção do medo libera, assim, uma energia não 
habitual e a dissemina por todo o organismo. Essa descarga é, em si, uma 
reação providente de legítima defesa, mas que o indivíduo não usa sempre 
de modo consciente. (p. 39-40) 

 

 

Em face do Medo, “o sangue corre para os músculos do esqueleto, como os 

das pernas, facilitando a fuga”, tornando o rosto lívido, uma vez que o sangue das 

extremidades se direciona para os locais do corpo que podem promover uma ação 

imediata, como braços e pernas. Ao mesmo tempo, o corpo, por um momento rápi-

do, imobiliza a pessoa: nessa condição ela pode, nem que por um ou dois segundos, 

refletir sobre qual a melhor atitude a tomar no momento. Hormônios são disparados 

pelos centros emocionais do cérebro; o corpo se põe em alerta geral e torna-se in-

quieto, pronto para agir. A atenção se fixa “na ameaça imediata, para melhor calcu-

lar a resposta a ser dada” (GOLEMAN, 1995, p. 21). 

Esta capacidade não é exclusiva dos humanos, uma vez que é natural 

(BAUMAN, 2008; DELUMEAU, 2009; TUAN, 2005). Faculdade presente também no 

mundo natural, reflete o grau de conhecimento (ou de confiança, segundo Moïsi), 

que um animal apresenta com relação ao seu território: 

 
 

Um animal pode sentir-se seguro em seu abrigo, no centro de seu território; 
mas, devido ao poder extraordinário de seus sentidos (olfato, audição, vi-
são), tem consciência de um espaço muito maior que representa tanto ten-
tações como ameaças. Poucas imagens do medo são tão vívidas como as 
de um coelho que acaba de sair de sua toca e enfrenta o campo aberto: su-
as orelhas ficam de pé e seu corpo treme enquanto observa. Para salvar 
sua vida está pronto para correr ao menor sinal de perigo. (TUAN, 2005, p. 
8) 

 
 

Entre as espécies animais, porém, há um grande raio de reações com rela-

ção ao medo, que podem ser interpretadas também pela morfologia dos animais. 

Quanto mais aproximados da condição de presa, mais desenvolvidos são alguns 

sentidos animais das espécies que se encontram nesta situação, uma vez que estes 

têm mais razões para se sentir nervosos e alertas do que aqueles animais que ca-

çam.11 Estando nestas duas posições opostas, também tem reações opostas de 

tranqüilidade quando do momento do sono: 

                                                           
11

 Segundo Yi-Fu TUAN, os herbívoros, que têm “muitos inimigos poderosos, dos quais devem fugir 
para sobreviver”, têm evoluído no sentido de obterem vantagens através de uma visão panorâmica, 
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Quem dorme sossegado? Nós gostaríamos de dizer “aqueles que têm a 
consciência limpa”, mas a melhor resposta é “aqueles que podem se dar ao 
luxo de não sentir medo”. Assim, predadores como os felinos dormem sos-
segados, ao passo que as espécies favoritas dos predadores, como os coe-
lhos, quase não podem cochilar. (TUAN, 2005, p. 9) 

 
 

Os seres humanos, segundo Bauman, compartilham esta experiência com 

os animais. Ele consiste em um “rico repertório de reações” que se apresenta diante 

da “presença de uma ameaça que ponha em risco suas vidas”. No caso dos huma-

nos, o enfrentamento à ameaça oscila, como afirmado acima, entre as alternativas 

da fuga e da agressão (2008, p. 9). O medo está, desta forma, ligado diretamente à 

noção de segurança, conceito fundamental e que “está na base da afetividade e da 

moral humanas”. Na dicotomia simbólica, a segurança é símbolo da vida; a insegu-

rança é o símbolo da morte (DELUMEAU, 2009, p. 23). Poderíamos afirmar que a 

continuidade do conhecimento (o cosmos como definido acima) dá às pessoas a 

sensação de segurança. O caos, a quebra daquilo que nos é conhecido, nos apre-

senta situações desconhecidas sobre as quais temos que refletir e agir, portanto, 

envolvidos em medo (TUAN, 2005, p. 15). 

Simplificadamente, e em encontro a esse desenvolvimento, Delumeau nos 

apresenta que “[o] medo é fundamentalmente o medo da morte. Todos os medos 

têm, em graus diferentes, essa apreensão fundamental” (2007, p. 41). Como seres 

animais, o medo que se abate sobre os homens é o da descontinuidade da sua exis-

tência. Se o “Medo é a ausência de confiança” (MOÏSI, 2009, p. 5), isso decorre do 

fato de que a vivência da situação que gera o Medo é uma ameaça à continuidade 

da vida em sua totalidade. Aqui, a morte pode ser não necessariamente a morte físi-

ca, mas também a social, a psicológica, a morte da “normalidade” vivida pelo ser 

humano, bem como temporária até segunda ordem (BAUMAN, 2008, p. 13). 

Para Moïsi,  

 
 

(...) o medo é a resposta emocional à percepção, real ou exagerada, de um 
perigo iminente. O medo leva a um reflexo defensivo que revela e reflete a 
identidade e a fragilidade de alguém, de uma cultura, de uma civilização em 
determinado momento. “Conte-me do que tem medo e o que faz para supe-
rar o medo”, pode-se dizer, “e direi quem és”. (MOÏSI, 2009, p. 89) 

                                                                                                                                                                                     
para poderem ter uma apreensão mais absoluta de tudo que se passa no seu campo de atuação. Por 
sua vez, predadores têm o trabalho de “caçar e matar; eles não temem ser atacados pelas costas” 
(2005, p. 9). 
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Antes de desenvolvermos um pensamento mais aprofundado a respeito do 

Medo, faremos aqui uma distinção entre três situações: o Medo, a Angústia, e o Ter-

ror. São momentos que estão presentes, podemos afirmar, num mesmo continuum 

de ameaça.  

Segundo Delumeau, para a psiquiatria o que define a diferença entre Medo e 

Angústia é a presença de um objeto de ameaça. Aquele tem um objeto definido, 

preciso, que “podemos enfrentar já que pode ser bem identificado”. Por sua vez, a 

Angústia é “uma espera dolorosa diante de um perigo tão temeroso que não se con-

segue „nomeá-lo‟”, é um sentimento geral de insegurança. Ambos os sentimentos se 

influenciam na forma de criação de um ambiente mais propício a um ou ao outro: 

“medos repetidos podem gerar crises de angústia. Reciprocamente, um tempera-

mento ansioso corre o risco de estar mais sujeito ao medo do que um outro”. O Me-

do, “reação sadia de alerta”, é suscetível a múltiplas derivações, podendo se desviar 

para uma fobia; a Angústia é “ambivalente”: “é, ao mesmo tempo, vertigem do vazio 

e esperança da plenitude” (2007, p. 40). 

A diferença entre Medo e Terror, por sua vez, tem diferenças menos sutis. 

Como afirma Rancière, “O terror não é simplesmente um medo mais forte que res-

ponde a uma ameaça mais temerosa e mais difusa” (2007, p. 54).  Ele é uma forma 

de dar nome a qualquer perturbação que afete o mundo conhecido, seja aquele da 

alma ou aquele da ordem mundial.  

 
 

É uma maneira de ligar um regime intelectual de pensamento da causalida-
de a um regime moral de compreensão do bem e do mal. Nomear “o terror” 
como o mal que está em torno de nós e nos ameaça é, pouco a pouco, re-
definir o conjunto de coordenadas que nos servem para explicar o mundo, 
para pensar as relações entre causa e efeito, entre bem e mal, e também as 
relações que ligam os indivíduos em sociedades e o próprio vínculo entre a 
experiência íntima do sujeito e a configuração global do mundo. 
(RANCIÈRE, 2007, p. 54). 

 
 

Não se pode ver a ameaça oriunda da Angústia. O Medo tem objeto defini-

do. Por fim, o Terror é uma sensação extrema que toma conta da existência e a alte-

ra nos seus patamares mais simples: é a redefinição do “conjunto de coordenadas” 

de que fala Rancière. O Terror é tão avassalador que “rompe toda a possível media-

ção entre medo e razão” (NOVAES, 2007, p. 13): 

 



25 
 

 
Ele é uma nova configuração da clássica relação entre paixão e razão. O 
medo era para a razão uma paixão cúmplice. A filosofia propôs-se a fazê-lo 
desaparecer penetrando em suas causas. A política queria transformar sua 
irracionalidade em inteligência positiva dos perigos e dos obstáculos. O ter-
ror é a paixão que rompe essa cumplicidade, substitui o encadeamento das 
causas e dos efeitos pela ameaça invisível e o presente em toda parte 
(RANCIÈRE apud NOVAES, 2007, p. 14) 

 
 

Podemos ver, desta forma, que o Medo ocuparia uma posição “intermediá-

ria” no continuum proposto. Ele tem objeto definido, portanto não cria uma aura de 

existência em perigo contínuo. Apesar de haver um perigo, ele é definido e pode ser 

combatido; a angústia surge justamente do não-saber o que pode atacar, tudo ou 

nada ao mesmo tempo. Talvez mais importante seja o fato de o Medo ser racionali-

zável (NOVAES, 2007; LIMONGI, 2007). Neste ponto ele se afasta do Terror, que 

domina a existência quase por completo, se não totalmente. O Medo ser racionalizá-

vel significa que, ao mesmo tempo em que se sofre a ameaça, pode-se chegar à 

conclusão, no mínimo, daquilo que é melhor como reação à mesma: a fuga ou a a-

gressão. 

Porém, para Bauman (2008, p. 9), existe uma outra área espectral de atua-

ção do Medo. Não apenas diante de uma ameaça direta à existência dos indivíduos, 

mas também o surgimento de um “medo derivado”. Este seria uma “estrutura mental 

estável que pode ser mais bem descrita como o sentimento de ser suscetível ao pe-

rigo; uma sensação de insegurança (...) e vulnerabilidade (...)”. No caso da insegu-

rança, o mundo está representado como um arcabouço de perigos que podem se 

abater sobre as pessoas com algum ou nenhum aviso. No caso da vulnerabilidade, 

caso o perigo se concretize, “haverá pouca ou nenhuma chance de fugir ou de se 

defender com sucesso; o pressuposto da vulnerabilidade aos perigos depende mais 

da falta de confiança nas defesas disponíveis que do volume ou da natureza das 

ameaças reais”, onde o autor concorda com as afirmações de Moïsi. Para Bauman,  

 
 

Uma pessoa que tenha interiorizado uma visão de mundo que inclua a inse-
gurança e a vulnerabilidade recorrerá rotineiramente, mesmo na ausência 
de ameaça genuína, às reações adequadas a um encontro imediato com o 
perigo; o “medo derivado” adquire a capacidade de autopropulsão. (BAU-
MAN, 2008, p. 9) 

 
 

Desta forma, podemos observar que o Medo é um sentimento que antecipa 

o futuro, e traz o sofrimento para o presente: “Temos medo, por definição, não do 
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que acontece no presente, mas daquilo que vai acontecer, ou melhor, daquilo que 

pode acontecer, daquilo que pode nos acontecer” (WOLFF, 2007, p. 20). Desta for-

ma, o Medo é incerto, é uma sensação de desproteção que geralmente não tem de-

finido a porta de entrada do perigo. Ter Medo é sentir, no presente, um grande des-

conforto que surge da idéia de que se sofrerá, talvez, mais tarde, “de algum mal. O 

medo é um sentimento negativo presente causado pela idéia de um sentimento ne-

gativo futuro ou potencial” (WOLFF, 2007, p. 20). 

Surpreendentemente, para a construção teórica construída sobre o medo no 

Ocidente, Robin afirma que “Nós – ou ao menos aqueles que escrevem em nosso 

nome – parecemos amar a idéia de ter medo” 12 (ROBIN, 2006, p. 22). Isso não de-

corre do fato de o Medo pôr os homens em guarda contra os perigos reais, nem por 

os incitar a se precaver, mas “pois dele [do Medo] se espera que nos faça acessar 

um estágio superior da experiência do real” 13.  

Feita esta distinção, surge a pergunta: do que se tem medo? Como já apre-

sentado, Delumeau afirma que o medo surge daquilo que ameaça a vida, ou sua 

integridade (2007, p. 41).  Para Novaes, o medo tem duas origens permanentes: “a 

imaginação e a crença, que dão sentido e consistência ao próprio medo” (2007, p. 

10-11). Se a ameaça se apresenta diante do indivíduo, ela passa pela capacidade 

humana de imaginar suas causas e conseqüências, seu desenvolvimento, seu início 

e seu desfecho. Se acreditamos que estamos sendo ameaçados, imaginamos o que 

esta ameaça específica pode nos causar, quais os danos e de que forma estes por 

ser, por ela, infligidos sobre nós mesmos. Da mesma forma, “O medo é resultado da 

sensação permanente da fragilidade do homem (medo da morte) diante de um peri-

go (...)” (NOVAES, 2007, p. 13) 

Segundo Limongi, “Assim como toda paixão, o medo consiste numa opinião 

sobre um objeto” (2007, p. 142). Toda emoção apresenta uma gama de expectativas 

com relação a determinado objeto, “advinda da experiência que se tem dele, se de 

prazer ou desprazer. O medo é o caso em que esta expectativa se forma de acordo 

com uma experiência prioritariamente de desprazer”. O Objeto que representa a coi-

sa temida, portanto, é uma lembrança de uma ameaça (real ou imaginada) que pode 

afetar a vida humana. Ainda segundo Limongi, o Medo é uma das paixões derivadas 

                                                           
12

 Em tradução livre, “Nous – ou tout au moins ceux qui écrivent em notre nom – semblons aimer 
l‟idée d‟avoir peur”. 
13

 “Parce qu‟elle est censée nous faire accéder à um stade superieur de l‟éxperience du réel”. 
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do sentimento da aversão, sendo que, portanto, “não apenas o que se sabe e co-

nhece, mas também o que não se sabe e não se conhece – a ignorância – pode 

fundar a paixão.” A autora afirma que, para um dos principais teóricos do Medo, 

Hobbes, é deste fato que advém a importância política desta paixão (2007, p. 142). 

Dizer que se teme aquilo que se conhece e, também, aquilo que não se co-

nhece surge do fruto da imaginação humana. O ser humano é, segundo Limongi, 

“mais que naturalmente medroso, naturalmente ansioso, pois o medo, proveniente 

de uma condição em que se entrecruzam a curiosidade e a ignorância, não tem em 

geral um objeto definido e é perpétuo”. Em suas condições de vida, o homem, não 

sabendo o que pode lhe causar algum dano, “teme não sabe o quê. E sempre” (p. 

143). 

Dentre os diversos autores estudados, existem várias tipologias acerca da-

quilo de que os indivíduos e as coletividades têm medo. Para Bauman, existem três 

tipos de perigos os quais se pode temer. “Alguns ameaçam o corpo e as proprieda-

des”, e portanto seriam de caráter mais físico. “Outros são de natureza mais geral, 

ameaçando a durabilidade da ordem social e a confiabilidade nela”, espectro dentro 

do qual o autor afirma que se encontram medos futuros, tais como a segurança da 

continuidade do sustento e a sobrevivência, seja na velhice ou na invalidez. Final-

mente, “vêm os perigos que ameaçam o lugar da pessoa no mundo”, que seriam a 

posição na hierarquia social, a identidade e, sobre isso, a “imunidade à degradação 

e à exclusão sociais” (2008, p. 10)14. 

Para Tuan, mesmo existindo o Medo na mente, ele tem origem em “circuns-

tâncias externas que são realmente ameaçadoras”. Portanto, aquilo que se teme é 

aquilo que se apresenta dentro duma determinada “paisagem do medo”. Para o au-

tor, tais “paisagens do medo” são “as quase infinitas manifestações das forças do 

caos, naturais e humanas” (2005, p. 12). Apesar dos diferentes tipos de paisagens 

do medo15, segundo Tuan as diferenças entre elas 

 
 

                                                           
14

 Com relação ao “medo derivado”, o autor afirma que numerosos estudos demonstram a possibili-
dade de aquele estar desacoplado dos perigos reais que o causam devido a uma continuidade do 
sofrimento na consciência dos indivíduos. 
15

 Como exemplos, são apresentadas pelo autor duas destas paisagens: doença, em torno da qual se 
constrói imagens como “membros deformados, cadáveres, hospitais e cemitérios cheios e os incan-
sáveis esforços das autoridades para combater uma epidemia”; e a seca, “ausência de chuva, tam-
bém fenômeno invisível, exceto indiretamente pela devastação que produz: safra murcha, animais 
mortos e moribundos, pessoas mortas, desnutridas e em estado de pânico” (TUAN, 2005, p. 13) 
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[t]endem a desaparecer na experiência de uma vítima, porque uma ameaça 
medonha, independente de sua forma, normalmente produz duas sensa-
ções poderosas. Uma é o medo de um colapso iminente de seu mundo e a 
aproximação da morte – a rendição final da integridade ao caos. A outra é 
uma sensação de que a desgraça é personificada, a sensação de que a for-
ça hostil, qualquer que seja sua manifestação específica, possui vontade. 
(TUAN, 2005, p. 13-14) 

 
 

Delumeau (2007, p. 42) apresenta que, apesar do Medo permear a realidade 

da existência humana, “os medos [específicos] podem mudar segundo os tempos e 

os lugares, em virtude das ameaças que pesam sobre nós”. Segundo o autor, por 

“muito tempo, os principais perigos que ameaçaram a humanidade, e, portanto, os 

principais medos vinham da natureza”. Eram doenças, epidemias, más colheitas e 

fome, incêndios (particularmente os provocados por raios), tremores de terra, erup-

ções vulcânicas, maremotos, etc. “Mas”, continua Delumeau, “ao longo das épocas, 

a guerra, como uma panóplia dos perigos, ocupou um lugar cada vez maior” nos 

medos humanos (p. 42). Ainda segundo o autor, entre “os medos, alguns são visce-

rais e naturais; outros, ao contrário, culturais” (p. 43).  

À diferença das “apreensões vindas do fundo de nós mesmos (...), e aquelas 

motivadas por perigos concretos” (DELUMEAU, 2007, p. 46), os medos culturais po-

dem, igualmente, invadir indivíduos e coletividades e fragilizá-los. O medo cultural é, 

primariamente, o medo do Outro. Sendo uma forma “particular do medo do desco-

nhecido”, é a demonstração da “apreensão provocada entre pessoas que não se 

conhecem, ou que se conhecem mal, que vêm de fora, que não se parecem conos-

co e que, sobretudo, não vivem da mesma maneira que vivemos”. Por terem códigos 

diferentes, bem como línguas e costumes diversificados, “nos assustam e somos 

tentados a tomá-los como bodes expiatórios em caso de perigo” (p. 46). O Outro, 

ainda, é o “estrangeiro que vem invadir nossa terra natal, ameaça nossa identidade 

e rouba nossos empregos” (MOÏSI, 2009, p. 91). 

Podemos afirmar que isso decorre do fato de “As pessoas [serem] nossa 

maior fonte de segurança, mas também a causa mais comum de nosso medo” (TU-

AN, 2005, p. 14). Elas podem ser “indiferentes às nossas necessidades, trair nossa 

confiança ou procurar diligentemente nos fazer mal”: 

 
 

São fantasmas, bruxas, assassinos, ladrões, assaltantes, estranhos e agou-
rentos, que assombram nossas paisagens, transformando o campo, as ruas 
das cidades, o pátio de recreio da escola – planejados para o desenvolvi-
mento das pessoas – em lugares amedrontadores. (TUAN, 2005, p. 14) 
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1.3 O Medo coletivo e o Medo político 

 

Os perigos não se abatem somente sobre o indivíduo, mas também sobre as 

coletividades. Portanto, nada mais natural que o Medo também se desenvolver de 

forma coletiva. 

A transposição do individual ao coletivo traz dificuldades, como sublinhado 

por Delumeau. Os sintomas do Medo são os mesmos em pessoas isoladas ou em 

grupos? “As civilizações podem morrer de medo como [os indivíduos tomados sepa-

radamente]?” (DELUMEAU, 2009, p. 29).  A coletividade pode ser considerada como 

a soma de emoções-choque pessoais, mas sobretudo os comportamentos “de multi-

dão exageram, complicam e transformam os excessos individuais”. O nível de Medo 

de uma determinada população será, segundo o autor, “tanto mais forte quanto mais 

fraca for a coesão psicológica entre as pessoas tomadas de medo” (p. 31). Aplicado 

ao coletivo disperso do medo individual criado pela experiência pessoal,  

 
 

O termo medo ganha então um significado menos rigoroso e mais amplo do 
que nas experiências individuais, e esse singular coletivo recobre uma ga-
ma de emoções que vai do temor e da apreensão aos mais vivos terrores. O 
medo aqui é o hábito que se tem, em um grupo humano, de temer tal ou tal 
ameaça (real ou imaginária). Pode-se então legitimamente levantar a ques-
tão de saber se certas civilizações foram – ou são – mais temerosas que 
outras (...). (DELUMEAU, op. cit, p. 32) 

 
 

Podemos perceber, portanto, uma “suavização” do conceito de medo apre-

sentado para os indivíduos. O Medo se dá, em sociedade, como uma aura de amea-

ça, e portanto não necessariamente como uma ameaça explícita e específica. Da 

mesma forma, o indivíduo, tomado em coletividade, também tem seus contornos 

específicos superados, suavizados. A natureza social do homem “aparece desde 

então como um fato biológico, e é nesse subsolo profundo que estariam mergulha-

das as raízes de sua afetividade”. Da mesma forma que uma criança que não teve o 

suficiente contato com a mãe durante a infância pode se desenvolver em um adulto 

agressivo ou voltado à psicopatia, as “coletividades mal-amadas da história são 

comparáveis a crianças privadas do amor materno e, de qualquer modo, situadas 

em falso na sociedade”. Para o autor, “A partir daí se verifica no plano coletivo o que 
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é evidente no plano individual: a saber, o elo entre medo e angústia de um lado, e 

agressividade do outro” (DELUMEAU, op. cit., p. 36). 

De forma similar à forma como um organismo responde ao Medo quando 

uma ameaça se lhe apresenta, as forças de um grupo podem ser direcionadas 

quando este se encontra em meio a fracassos correspondentes a “cargas de rancor 

suscetíveis de explodir um dia”, liberadas em “forças inabituais” (DELUMEAU, op. 

cit., p. 38). Por fim, afirma o autor, também ocorrem nas coletividades o processo de 

“objetivação” conhecida dos estudiosos da mente dos medos individuais: 

 
 

G. Delpierre escreve a esse respeito: “Um [...] efeito do medo é a objetiva-
ção. Por exemplo, no medo da violência, o homem, ao invés de lançar-se à 
luta ou fugir dela, satisfaz-se olhando-a de fora. Encontra o prazer em es-
crever, ler, ouvir, contar histórias de batalhas. Assiste com certa paixão às 
corridas perigosas, às lutas de boxe, às touradas. O instinto combativo des-
locou-se para o objeto” (DELUMEAU, op. cit., p. 40-41) 

 
 

Da mesma forma, coletividades podem “objetivar” seus medos, desviando-os 

para outros campos. A figura do estrangeiro, citada acima, é um exemplo recorrente. 

Porém, como afirma Bauman, “As reações defensivas ou agressivas resultantes [do 

medo], destinadas a [mitigá-lo], podem assim ser dirigidas para longe dos perigos 

realmente responsáveis pela suspeita de insegurança” (2008, p. 10). Da mesma 

forma, figuras atacadas como fontes do Medo podem não ser tão absolutamente 

culpadas pelo mesmo – o imigrante não é o culpado pela falta de empregos, ao me-

nos direta e conscientemente, mas é encarado como a fonte de todos os problemas 

para os movimentos de supremacia branca que se espalham pelo mundo. 

Em uma sociedade, o medo pode ter dois vetores, como nos explica Moïsi. 

Um é um medo positivo; o outro, o negativo. O medo positivo é o surgimento duma 

ameaça tal que pode ser canalizada como mobilizador das forças sociais de modo 

construtivo, de maneira “hobbesiana” e como iremos discutir no próximo capítulo. A 

sociedade, tomada de Medo, sobretudo com uma ameaça passada de colapso ou 

de ressurgimento duma grave ameaça, consegue mobilizar-se de forma a mitigar o 

medo nas suas causas (MOÏSI, 2009, p. 94). 

Por sua vez, o medo negativo é um medo drástico, que possui um efeito pa-

ralisante. Trava a sociedade, que é fendida, tal como a um indivíduo que se involui: 

“quem quer que seja presa do medo corre o risco de desagregar-se. Sua personali-

dade se fende, „a impressão de conforto dada pela adesão ao mundo‟ desaparece; 
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„o ser se torna separado, outro, estranho. O tempo pára, o espaço se encolhe‟” (DE-

LUMEAU, 2009, p. 25). Uma sociedade tomada pelo Medo também é uma socieda-

de que perde sua ligação entre as diversas personalidades que a compõem. Desa-

grega-se, uma vez que o conhecido se torna caos e o vizinho pode ser o culpado 

pelo Medo. Paralisa a sociedade, uma vez que as relações entre os indivíduos tam-

bém são paralisadas. O Medo se mete em toda a existência, individual e social. 

Em concordância com este desenvolvimento, Tuan afirma que o Medo está 

presente em todos os grupos humanos: 

 
 

A sociedade como um todo teme a caprichosa vontade dos deuses, calami-
dades naturais, guerras e o colapso da ordem social; os governantes temem 
dissenção e rebelião; os governados temem punição e os poderes arbitrá-
rios da autoridade. (TUAN, 2005, p. 57) 

 
 

As ameaças de desconstrução da sociedade não estão, portanto, apenas 

presentes numa relação com aquilo que está fora dela, mas também na luta entre 

diversos setores internos da mesma: o medo dos governantes não é o mesmo dos 

governados. Pudemos perceber que, nas descrições do Medo coletivo, o temor da 

morte imediata é o que se configura como menos ameaçador. Apesar de, para os 

indivíduos os maiores medos serem aqueles que atentam contra a sua integridade 

física e psicológica, o medo da morte é “o medo menos político, ainda que, eviden-

temente, as desigualdades sociais sejam, às vezes, mais óbvias diante da vida e da 

morte, fazendo com que ele, o medo da morte, varie, como todas as outras coisas, 

segundo os regimes e os Estados” (WOLFF, 2007, p. 17). 

Sendo o Medo um sentimento engendrado com relação ao futuro, também 

as coletividades temem não aquilo que está lhes acontecendo naquele momento, o 

que seria um pânico momentâneo, mas o que lhes podem acontecer. Esse pode ser 

um fator de união entre as coletividades, ou de sua ruptura, dependendo do núcleo 

social originador do Medo (WOLFF, op. cit., p. 19), ou do destino das “forças inabitu-

ais” resultantes do Medo (DELUMEAU, 2009, p. 38). 

 Estas ligações entre as diversas partes da sociedade geram conflitos no 

seio da prática política. Chegando a este ponto, podemos passar à análise dum me-

do de caráter político, como proposto por Robin (2006). 

Para o autor, o Medo político pode ser assim designado uma vez que pode 

ser  
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“(...) o medo sentido por um povo de uma ameaça à seu bem-estar coletivo 
– ele pode ter como objeto o terrorismo, a delinqüência criminal ou o declí-
nio moral – e a intimidação que exercem grupos ou governos sobre os indi-
víduos. Aquilo que permite dizer que esses dois tipos de medo são de natu-
reza mais política que individual é que eles emanam da sociedade e exer-
cem sobre ela mesma seus efeitos. (...) O Medo de caráter político (...) nas-
ce de conflitos no seio da sociedade ou entre sociedades.” (ROBIN, 2006, p. 
19-20)

16
 

 
. 

Poderíamos afirmar que, mais do que nascido dos conflitos próprios à socie-

dade, na leitura de Robin, o Medo político surge da racionalização que é realizada 

pelos indivíduos nestas sociedades. Afirmar que o Medo é racionalizável não signifi-

ca dizer que ele é suprimido pela Razão, transformado em cálculo matemático abso-

luto, mas que ele estabelece uma relação entre si mesmo, o sentimento, e a razão 

dos atores políticos, como afirmado por Rancière (2007, p. 59). 

Rancière nos oferece três formas de racionalização do Medo, que terão dife-

rentes efeitos no âmbito político. Inicialmente, temos aquilo que o autor chama de 

“atitude razoável sobre o medo”; é a apreensão do perigo que “há quando nos aven-

turamos para além daquilo que se sabe, para além do que podemos controlar”. Em 

similitude ao Coro das tragédias gregas, “a razão está em não passar para o lado do 

desconhecido” (p. 59). Para não se debandar em direção ao desconhecido, a atua-

ção política tem a intenção de manter a situação como ela se encontra: o futuro des-

conhecido ou o desconhecido futuro devem ser evitados. Surge o medo da atuação 

em direção ao futuro, o que pode paralisar uma sociedade em último caso. 

Na segunda atitude, a razão “toma por critério a própria rejeição do medo, 

(...) a rejeição da submissão ao desconhecido”. Se na primeira atitude encontramos 

o medo a respeito do futuro, na segunda atitude, o Medo se torna uma maneira de 

impedir o avanço para as regiões de fato desconhecidas: “Sobre o desconhecido 

não há nenhuma conduta para se basear (...). O medo só é bom para uma coisa: 

povoar as regiões ignorantes de criaturas imaginárias pelas quais em compensação 

se ordena, com sabedoria suprema, que tenham medo e que não procurem saber o 

porquê” (p. 59). Aqui, o Medo assume caráter “dominativo”, uma vez que é utilizado 

                                                           
16

 Em tradução livre e nossa. “(...) la crainte ressentie par un peuple d‟une atteinte à son bien-être 
collectif – elle peut avoir pour objet le terrorisme, la délinquance criminelle ou le déclin moral – et 
l‟intimidation qu‟exercent des groupes ou des governements sur les individus. Ce qui permet de dire 
que ces deux types de peur sont de nature plus politique qu‟individuel c‟est qu‟elles émanent de la 
société ou exercent sur celle-ci leurs effets. (...) La peur à caractère politique (...) naît de conflits au 
sein de la société ou entre sociétés.” 
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para evitar que indivíduos se aventurem para além daquilo que uma sociedade ou 

um grupo político definiu como “o conhecido”, “o permitido”. 

Por último, a terceira atitude “pensa a razão como uma maneira de lidar com 

as paixões em geral e, em particular, com essa paixão, a do medo, a paixão pelo 

desconhecido”. Nestas circunstâncias, o Medo é uma paixão que ameaça ao mesmo 

tempo o movimento do presente com relação ao futuro e a relação entre semelhan-

tes, ou a “conduta das ações em direção a seus fins e a relação entre os membros 

de uma comunidade”. Desta forma, racionalizar o medo é racionalizar a relação com 

o desconhecido, no intuito de “dessacralizar” o temor: “O desconhecido não é mais a 

prerrogativa divina a ser reverenciada, tampouco a escuridão a ser dissipada pela 

razão, ele é uma relação a ser construída entre duas séries causais”, quais sejam, o 

poder divino e o mundo obscuro (p. 59-60). 

Rancière continua, afirmando que o “medo „racional‟ não é o medo habilmen-

te utilizado. Ele é o medo não supersticioso, o medo separado da relação com um 

desconhecido aterrador” (p. 62). Não apenas é o medo que opõe expectativas logi-

camente contraditórias, mas também “a lógica política que faz com que os homens 

reunidos devam permitir-se dar governos, precisamente por que são iguais, porque  

não há mais salvador supremo do que o perigo supremo”. Se envolta em um perigo 

maior que sua capacidade de superá-lo, uma comunidade se encontra na necessi-

dade de se unir de forma coesa para suportá-lo ou evitá-lo (p. 63). 

Para Novaes, o poder político concentra, na política mesma e no seu exercí-

cio, o Medo máximo: “O medo é resultado da sensação permanente de fragilidade 

do homem (medo da morte) diante de um perigo [conhecido, mas] difuso” (2007, p. 

13). Segundo o autor, o homem perde algo da sua natureza quando dominado pela 

política baseada no Medo: “toda vez que o medo foi usado como instrumento políti-

co, o primeiro e o mais terrível efeito foi o de diminuir a capacidade de autonomia do 

sujeito, de reduzir os homens à desnaturação”. Novaes considera o homem como 

um “ser-para-a-liberdade”; com medo, essa liberdade lhe é subtraída e, portanto, 

muda de natureza, “caindo no estado de decadência e alienação” (p. 15). O Medo 

gera obediência, pelo motivo de que se obedeceria àquele que podeira nos garantir 

uma solução para nossos temores; ao mesmo tempo, constrói a tirania pois “Medo e 

obediência dão tudo ao tirano, não só a vida como a própria morte” (p. 15-16). 

Delumeau afirma que o Medo pode ser utilizado como arma: 
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Um grupo ou um poder ameaçado, ou que se crê ameaçado e, portanto, 
que sente medo, tem a tendência a ver inimigos por todos os lados: fora e, 
cada vez mais, dentro do espaço que ele quer controlar. Ele tende assim a 
se tornar totalitário, agressivo e a reprimir todo desvio, até mesmo qualquer 
veleidade de discussão. Um Estado totalitário tem, então, vocação terroris-
ta. (DELUMEAU, 2007, p. 46-47) 

 
 

O Medo que se inflige sobre tais grupos, portanto, tem duas conseqüências. 

Se vendo ameaçado, tem como certeza o fato de que pode perder o locus do seu 

poder, e teme que isso se lhe aconteça. Por outro lado, este grupo irá se utilizar do 

Medo para garantir a sua permanência, criando uma aura de temor em toda a socie-

dade, para que esta nada faça, com medo de desastrosas derivações de atos que 

possam ir contra a ordem “terrorista” estabelecida. Mas como poderemos compre-

ender o Medo como arma, mais aprofundadamente?  

Definir o Medo como arma é dar-lhe as características que lhe permitam ser 

instrumento de atuação política que tem como objetivo constranger de algum a for-

ma um outro grupo. Por exemplo, como afirma Bernard Sève (2007, p. 174), o efeito 

primário do medo como artifício político é “o de humilhar os homens e de diminuir 

sua capacidade de autonomia”. Com Medo, o indivíduo, na política, tenta salvar-se 

do perigo que o ameaça e, portanto, pode delegar a outros ou outras instâncias al-

gumas das suas liberdades por garantia de sobrevivência. Em verdade, esta é uma 

das bases da teoria desenvolvida por Thomas Hobbes a cerca do Medo e que será 

tratada no capítulo seguinte. 

Segundo Robin, a identificação de medos específicos pode gerar um com-

portamento político pré-definido. Para o autor, podemos não saber quem somos ou o 

quê é realmente justo ou bom. Sabemos, porém, aquilo que devemos temer, por i-

dentificação apontada por um determinado grupo: “[e] este saber simples, quase ins-

tintiva, pode ser suficiente para estruturar e animar nossa vida pública. Ele constitui 

o alimento inequívoco da nossa fé cívica, o fermento indispensável de um projeto 

comum” 17 (ROBIN, 2006, p. 34).  

O Medo, desta forma, se torna capaz de moldar a atitude política, e sua utili-

zação como arma pode ter o fim último administrar a reação política em razão da-

quele. Nesta perspectiva, “o indivíduo e a sociedade [vivem] sob uma perpétua a-

                                                           
17

 Tradução livre nossa. “Et ce savoir simple, presque instinctif, peut suffire à structurer et animer 
notre vie publique. Il constitue l‟aliment équivoque de notre foi civique, le ferment indispensable d‟un 
dessin commun” 
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meaça de destruição, aquilo que mantém um terreno fértil para o medo : um medo 

da perda, da anarquia, do „não-ser‟ individual e coletivo” 18 (ROBIN, 2006, p. 37). 

Seja o medo da perda da vida, da perda da compleitude da vida, da anarquia social 

que promove a reação coletiva proposta anteriormente por Delumeau, ou a morte 

social ou da personalidade individual. Para Robin, o Medo que se imiscui na política 

sempre tem como objetivo o seu uso como arma. O autor afirma que o Medo serve 

como instrumento a serviço da uma elite que detém o poder, ou de insurgentes em 

marcha. É um instrumento que é criado e formatado por responsáveis ou ativistas, 

que dele esperam tirar benefícios.  

O Medo utilizado como arma pressupõe, desta forma, a obtenção da obedi-

ência. Desta forma, “Medo e obediência dão tudo ao tirano, não só a vida como a 

própria morte” (NOVAES, 2007, p. 15). Utilizando-se da técnica disponível à época, 

determinados grupos podem se valer de meios para fazer valer seu interesse, ge-

rando o Medo. Ainda assim, também a noção de catástrofe pode ser utilizada para 

atingir determinados interesses na política interna e internacional (idem, p. 16). E, se 

“[n]ão existe medo (...) sem incerteza” (WOLFF, 2007, p. 21), portanto “[a] geração 

artificial do medo geralmente vai de par com um  processo de demonização projetiva 

dos inimigos” (STAM, 2007, p. 79). O uso do Medo como arma tem, portanto, duas 

formas de atuação: a definição de atuação posterior; e a identificação de responsá-

veis pelo fato gerador do Medo. 

Mas, compreendemos também que o Medo pode não surgir apenas de um 

determinado grupo, e transmitido por este para a sociedade. Algumas vezes, o Medo 

pode surgir dentro das relações sociais do todo coletivo, e posteriormente ser trans-

mitido a um governo ou a uma determinada junta oficial responsável. Em verdade, 

este é o desafio do trabalho ao qual nos propomos com este trabalho, ao analisar de 

que forma uma ameaça apolítica teve grandes repercussões no âmbito de debate 

social no caso estudado.  

 

Chegamos à conclusão deste capítulo acreditando ter realizado uma análise, 

ainda que não completa, do sentimento do Medo dentro do espectro político. Pude-

mos compreender que o Medo é um aspecto natural da vida do homem, seja como 

meio de sobrevivência, seja como par ambivalente da liberdade humana. Temos 

                                                           
18

 “[L]‟individu et la societé [vivent] sous une perpétuelle menace de destruction, ce qui [entretient] un 
fertile terreau pour la peur : une peur de la perte, de l‟anarchie, du « non-être » individuel et collectif”. 
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Medo daquilo que conhecemos, mas também daquilo que não conhecemos. O fato 

amedrontador pode ser qualquer coisa, real ou imaginada. Da mesma forma, em sua 

objetivação, o Medo não necessariamente se direciona contra aquele fato. 

Tornado coletivo, o Medo se torna difuso. Representa, entre outras coisas, 

um desconforto; um desconforto mental com relação a uma situação em que o indi-

víduo se vê confrontado com algo que lhe ameaça a vida, a sua existência. O medo 

da fome ou da peste pode gerar reações tão violentas quanto o medo da morte indi-

vidual ou, ainda, o medo da morte social. Tal como um medo profundo pode fender a 

personalidade de alguém, também uma sociedade pode fender-se, perder seus fato-

res de agregação em função do Medo.  

Imiscuído na política, o Medo pode se transformar em artifício político – não 

de controle total, mas também de uma certa manipulação das manifestações e atua-

ções políticas populares. O recurso ao Medo se baseia na idéia da irracionalidade 

mas, como veremos no capítulo seguinte, sentir emoções não significa abandonar a 

racionalidade, mas pensá-las diante da situação em que nos encontramos. Da 

mesma forma, o Medo na política pode representar uma grande inquietação social, 

com relação a fatores que lhe sejam endógenos ou exógenos, que pode causar 

grandes impactos na vida política de uma sociedade, nação, ou coletividade. 

Tentaremos compreender, portanto, de que forma o Medo foi teorizado por 

alguns autores ocidentais que tenham relação com a fundamentação teórica das 

Relações Internacionais. Fazemos isso tendo em vista compreendermos de que 

forma essa sociedade se comporta e se percebe como tendo determinado compor-

tamento tendo como foco de análise uma percepção mais aprofundada com relação 

à ameaça que fatores transnacionais e, sobretudo, a doença lhe representa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

O MEDO E A DOENÇA NO OCIDENTE 
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Ter medo de processos transnacionais é algo diferente do que ter medo de 

outras situações nas quais nos defrontamos com algum outro tipo de ameaça. Devi-

do à natureza do objeto último de estudo, a resposta do governo brasileiro ao medo 

gerado no seio da sociedade deste país a respeito da Gripe H1N1, faz-se necessário 

estudarmos qual a complexidade que envolve esta realidade. Estando o Brasil situa-

do na sociedade ocidental, se faz necessário compreender, inicialmente, quais são 

as características e processos que envolvem o ter medo no Ocidente.  

Posteriormente, passamos a uma análise mais específica a respeito daquilo 

que se considera como ter medo da doença com caráter transnacional. Nesta parte, 

nos debruçamos sobre características de atores e processos que envolvem este tipo 

de Medo, para poder analisar o desenrolar do histórico da epidemia em questão. 

Nesta seção, analisaremos também com algum aprofundamento de que forma o 

Medo está presente no processo de transnancionalidade, e em especial com relação 

a doenças diversas, por si próprias de natureza transnacional, ou melhor, aterritorial 

até certo ponto. 

Como última análise, nos propomos a estudar a situação do Medo na Mo-

dernidade Líquia, como proposto por Zygmunt Bauman a respeito do Medo na mo-

dernidade (2007; 2008). Pretendemos realizar uma análise sobre como sociedade e 

Governo, Estado, respondem a diferentes situações em face do risco e da ameaça. 

Nossa construção teórica propõe-se a criar um arcabouço teórico para analisar a 

situação do Estado na atualidade em direção ao Medo das sociedades, através do 

exemplo do Brasil durante a epidemia de Gripe H1N1 em 2009, dentro da perspecti-

va da Sociedade do Risco Global, proposta por Ulrich Beck (2008), no capítulo se-

guinte. 

 

2.1 HISTORIOGRAFIA E TEORIZAÇÃO DO MEDO NO OCIDENTE 

Escrever a cerca da historiografia do Medo no Ocidente traz como conse-

qüência fazer uma análise de como se pensa e se distribui a imagem que se faz, 

dentro da cultura ocidental, deste sentimento. Podemos lembrarmo-nos de Thomas 

Hobbes, inglês, como o primeiro teórico a pensar sobre o Medo no Ocidente. Porém, 

como afirma Corey Robin, esta emoção já era objeto, desde muito antes, de estudo 

de diversos autores, de Tucídides a Nicolau Maquiavel (2006, p. 66). Retomamos, 

aqui, a construção teórica destes dos autores, que foram cruciais para, além da teo-
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rização política, a construção de um dos principais ramos clássicos da Teoria de A-

nálise das Relações Internacionais, o Realismo (SALDANHA, 2008; BEDIN, 2004). 

Realizar um estudo a cerca da história e historiografia do Medo não é ape-

nas buscar uma compreensão a cerca dos fatos geradores de reações temerosas ou 

os diversos temores que se abatiam sobre as diversas sociedades que existiram até 

a atualidade. Este estudo também é um estudo das relações políticas que se estabe-

lecem entre fatores geradores de Medo, e o conjunto de idéias políticas que o envol-

vem. No caso da sociedade ocidental, afirma Jean Delumeau que 

 
 

Apesar de seu caráter natural, o medo foi, durante muito tempo, ou oculta-
do, ou culpado pelo discurso que nossa civilização sustentou a seu respeito. 
Uma confusão largamente aceita formulava equações entre medo e covar-
dia, coragem e temeridade. A história do medo é, assim, também a história 
de sua culpa nos contextos culturais que valorizavam prioritariamente a co-
ragem militar. (DELUMEAU, 2007, p. 40) 

 
 

Desta forma, o Medo é relatado tendo em vista pôr este sentimento como o 

“quinhão vergonhoso – e comum – e a razão da sujeição dos plebeus” (DELUMEAU, 

2009, p. 17), não apenas no relato historiográfico, como em Crônicas e relatos ou, 

em momentos posteriores, em estudos mais aprofundados e, também, na sua teori-

zação como âmbito de relacionamento entre indivíduos na mesma sociedade. Pode-

ríamos afirmar, portanto, que se trata de um uso político do relato, da construção de 

uma relação em que, no Ocidente, a elite – qualquer que seja ela – pensa; e o povo 

sente, é acometido pelos pavores da alma sem poder se livrar deles, devido à sua 

origem (p. 19). 

Da mesma forma, existem dois tipos diferentes de níveis de Medo nas rela-

ções, ao menos nas sociedades ocidentais, como apresentado no capítulo anterior. 

Delumeau define estes dois níveis: “o primeiro ao rés do chão, o segundo com maior 

altitude social e cultural” (p. 42). Isso significa que as culturas do Medo, ou seja, a-

quilo que é produzido a respeito deste sentimento, sempre terão em vista, ou o me-

do daquilo que pode trazer a morte (que é o instinto inicial de sobrevivência), ou o 

medo que se constrói do outro, o medo social como discutido anteriormente. Mesmo 

assim, os medos “naturais”, ligados ao chão, serão diferentes em diferentes socie-

dades; e também o serão as construções culturais a cerca do outro. 

Outra classificação apresentada por Delumeau nos auxiliará na compreen-

são daquilo que foi escrito a cerca do Medo. Um medo que o autor chama de “de 
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certa maneira permanente” tende a ser interpretado por indivíduos de toda a socie-

dade como ameaçadores (p. 43); é, por exemplo, o “mar variável onde todo temor 

abunda”, cuja visão dentro da sociedade européia do medievo até a Revolução In-

dustrial representava a morte e o desconcerto da icontinuidade (p. 54). Por sua vez, 

um medo cíclico não estava presente a todo momento na sociedade, mas voltavam 

“periodicamente com as pestes, as penúrias, os aumentos de impostos e as passa-

gens dos guerreiros” (p. 43). Também estes medos cíclicos poderiam atingir a totali-

dade da população de uma região, como uma doença, ou não: uma região de fron-

teira sofria, outrora, muito mais com movimentações militares que na atualidade, po-

de-se afirmar (p. 44). Uma doença poderia atingir a todos, ou ficar restrita a uma re-

gião de epidemia (idem). 

Desta forma, o relato histórico dos fatos serão encarados de forma diferente, 

de acordo com esta diferenciação. Podemos apreender que o relato de um medo 

permanente pode ter um caráter mais comum, ou às vezes ser encarado como uma 

angústia da própria existência humana, considerações a cerca da condição em que 

vivemos. Por sua vez, medos cíclicos e, portanto não cotidianos, podem ser encara-

dos com um caráter mais escatológico, e assim relatados. Uma tempestade chega, 

destrói tudo, e vai embora. Ela poderá, e vai voltar, em algum momento. Mas a e-

mergência de uma nova doença que pode levar um povo todo a cabo tem um cará-

ter muito mais eminente, poderíamos afirmar, que uma seca, ou um inverno muito 

duro, por exemplo. 

Ainda nesta perspectiva, e dissertando a cerca da cultura européia entre a 

Baixa Idade Média e o século XVIII, o autor afirma que  

 
 

A identificação dos dois níveis de medo conduz assim a assentar face a fa-
ce duas culturas das quais cada uma ameaçava a outra e nos explica o vi-
gor com que não só a Igreja, mas também o Estado (estreitamente ligado a 
ela) reagiram, num período de perigo, contra o que pareceu à elite uma a-
meaça de cerco por uma civilização rural pagã, qualificada de satânica. 
(DELUMEAU, 2009, p. 45) 

 
 

Mais do que compreender as relações estabelecidas no seio desta socieda-

de, esta distinção estabelecida entre “dois planos de temor” permitem ao analista 

“penetrar no interior de uma mentalidade obsidional que marcou a história européia 

no começo da Idade Moderna, mas que cortes cronológicos e o sedutor termo Re-

nascença por muito tempo ocultaram” (p. 45-46).  
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O temor é associado a figuras próprias para sua origem. Se o desconhecido 

gera pavor, porque não se sabe o que ele pode trazer num futuro próximo ou distan-

te, nada mais propício para o surgimento de novas ameaças que a escuridão da noi-

te. “Cícero inclui entre os filhos da noite o medo, o trabalho, a velhice e o desgosto”, 

características impróprias à nobreza e à elite pensante. “A simbologia cristã associa 

o mal à sombra e faz de Satã o soberano do império das trevas”; e não só a erudi-

ção, mas também a representação cultural faz esta associação:  

 
 

A obra de Shakespeare contém mais de 25% das ações noturnas em suas 
tragédias. Macbeth evoca “a mão invisível e sanguinária da noite”; “O olho 
da noite é escuro, como uma órbita vazia” (Rei Lear); “Sob sua influência os 
cemitérios bocejam e o inferno exala suas pestilências” (Hamlet); “A noite é 
anunciadora da morte” (Júlio César); etc. (DELUMEAU, 2007, p. 44) 

 
 

A representação da noite não é só a representação do desconhecido, pois 

este é apenas um dos aspectos daquela. Num ambiente hostil, a agressão noturna é 

justificada pelo medo (DELUMEAU, 2007, p. 44). 

O período do Renascimento, ainda, irá presenciar o início duma mudança no 

pensamento a cerca do Medo no Ocidente. Nascido em 1588, Thomas Hobbes pu-

blica em 1651 sua obra mais famosa, O Leviatã. Porém, antes de compreendermos 

a leitura deste autor, e acompanhando os pensamentos de Cícero e Shakespeare, 

pensamos que cabe aqui uma análise de outros dois autores, de importância funda-

mental para o desenvolvimento de uma teoria de Relações Internacionais, como já 

afirmado: Tucídides e Maquiavel. Retomamos, aqui, a construção teórica destes dos 

autores, que foram cruciais para, além da teorização política, a construção de um 

dos principais ramos clássicos da Teoria de análise das Relações Internacionais, o 

Realismo (SALDANHA, 2008; BEDIN, 2004). 

Tucídides, que viveu entre 471 e 400 a.C., escreveu “História da Guerra do 

Peloponeso” (SALDANHA, 2008, p. 127). Esta obra relata, como o título afirma, o 

conflito em que se envolveram as cidades-Estado gregas, que se dividiram entre o 

apoio a Atenas ou a Esparta19. Estas duas disputavam entre si a hegemonia política 

por sobre o mundo helênico, tentando estabelecer um equilíbrio de poder. Segundo 

                                                           
19

 A Guerra do Peloponeso foi um conflito que, durante 28 anos, opôs as áreas de influência de Ate-
nas e Esparta em torno de todo mundo helênico. Teve grandes batalhas que até hoje repercutem, 
bem como outros eventos tais quais o Massacre dos Mélios. Ocorreu entre 431 e 404 a.C. Como 
desfecho, o mundo grego se enfraqueceu a tal ponto que permitiu a dominação da região pelos ma-
cedônios de Filipe II décadas depois (SALDANHA, 2008, p. 126). 
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Saldanha, o principal motivo elencado por Tucídides para que a guerra ocorresse foi 

o Medo, de uma cidade-Estado para com a outra. Tomadas como indivíduos, estas 

cidades temiam uma à outra, por motivos diferentes. 

O medo de Esparta foi causado pelo crescimento político de Atenas. A pri-

meira via sua posição de centro militar do mundo helênico ameaçada pela segunda. 

Segundo Saldanha, 

 
 

(...) [A] partir deste sentimento de insegurança, esta [Esparta] volta suas 
forças para a manutenção de um poder militar e na efetivação de alianças 
com outras cidades-estado em busca de assegurar a sua prevalência, pre-
parando-se para qualquer eventual investida ateniense. (SALDANHA, 2008, 
p. 127) 

 
 

A partir duma percepção de que o crescimento político ateniense lhe seria 

uma ameaça, e tomada pelo “sentimento de insegurança”, os espartanos buscaram 

atuar tendo em vista evitar que esta ameaça se concretizasse num futuro próximo. 

Por sua vez, os atenienses temiam o imenso poderio militar espartano; para se pro-

teger, uma vez que havia o sentimento de temor diante duma possível invasão es-

partana, Atenas aumentou seu contingente militar. A Guerra acaba eclodindo em 

razão duma desenfreada corrida militar em busca da demonstração e manutenção 

do poder, militar e político. Uma vez que o sentimento de perigo gerava uma situa-

ção de tensão inesgotável, o conflito se tornou iminente e acabou explodindo (SAL-

DANHA, 2008, p. 127). Para Tucídides, segundo Saldanha, a causa real da Guerra, 

portanto, foi o medo, associado ao crescimento do poder ateniense.  

O Medo aqui presente, obviamente, representa a interpretação, se pudermos 

considerá-lo assim, do governo de uma Cidade-Estado com relação à outra unidade 

política. É a leitura que o governo daquela cidade, representada pelos seus cidadão, 

fez da situação. Não teríamos como analisar aqui o movimento contrário, ou seja, de 

que forma o Medo teve abrangência também em outros setores da sociedade da 

Polis espartana. 

Vários séculos depois, em 1531, foi publicado “O Príncipe”, tratado político 

que se introduziu primariamente num ramo literário conhecido como conselhos ao 

Príncipe (BANDECCHI, 2005, p. 23). Apesar do ano de publicação, a obra têm a sua 

feitura nos anos entre 1512 e 1513 (SADEK, 2006, p. 16).  O autor, Nicolau Maquia-

vel, foi diplomata, secretário da magistratura da República de Florença, homem de 
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Estado, mas ao mesmo tempo vivia entre agruras. As reviravoltas de sua vida po-

dem ser sentidas em suas obras, como afirma Maria Tereza Sadek (2006, p. 17). 

Um dos fatores que nos são interessantes de notar na obra de Maquiavel é a 

relação que estabelece do Medo com a política. Segundo Sadek, o autor conclui que 

“por toda parte, e em todos os tempos, pode-se observar a presença de traços hu-

manos imutáveis” (p. 19): “os homens são, geralmente, ingratos, volúveis, simulado-

res, covardes e gananciosos (...)” (MAQUIAVEL, 2005, p. 81-82). Ao contrário da 

aproximação através do amor, que Maquiavel considera interesseira, o temor permi-

te que se controle o outro em razão de que é “seguro pelo [ligante] do receio do cas-

tigo, que traz o homem submetido” (idem).  

A submissão política advém do Medo, mas deve ser acompanhada de res-

peito, pois o Medo pode ser substituído pelo Ódio caso não se respeite os bens e a 

família dos homens subjugados (que por esse motivo podem se levantar contra o 

governo estabelecido). Em oposição ao amor, Maquiavel afirma: “o amor dos ho-

mens depende deles enquanto o temor depende da vontade do príncipe [ou do go-

verno] e que, assim sendo, um príncipe sábio deve preferir o que depende dele e 

não dos outros, evitando, apenas, ser odiado” (p. 83). 

Deste embate entre os ímpetos malévolos do homem como determinado por 

Maquiavel é que surgem o conflito e a anarquia, que não passam de “desdobramen-

tos necessários destas paixões e instintos malévolos” (SADEK, 2006, p. 19). Pode-

mos considerar, portanto, que a política interna como discutida por Maquiavel se ba-

seia na gestão de paixões escandidas na sociedade. Isso decorre do fato de que “[o] 

poder político tem, pois, [para Maquiavel], uma origem mundana. Nasce da própria 

„malignidade‟ que é intrínseca à natureza humana” (p. 20). O poder instituído é, por-

tanto, a única forma de realizar uma devida “domesticação” das paixões humanas, 

que são o motor da política, apesar da impossibilidade de que esta instituição permi-

ta algum tipo de permanência: “[a] perversidade das paixões humanas sempre volta 

a se manifestar, mesmo que tenha permanecido oculta por algum tempo” (p. 20). 

Enquanto esta é a maior contribuição de Maquiavel ao estudo dos sentimen-

tos na política, para a disciplina das Relações Internacionais, o autor estabelece um 

fator de grande importância e que vem na esteira destas reflexões acerca da nature-

za humana. Sendo a política a arte de se lidar com os ímpetos e paixões públicas, 

de domesticação das vontades humanas, a ela lhe é característica uma moral pró-
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pria. Isso significa afirmar que não se pode aplicar ao reino da política a mesma mo-

ral de se exige do indivíduo com relação à sua existência privada ou religiosa. Para 

Maquiavel, há uma “autonomia da política como a arte de governar, como a arte do 

possível, como a arte da conquista e da manutenção do poder” (BEDIN, 2004, p. 

81).  

O Estado assume característica própria, se torna ente autônomo, uma vez 

que esteja separado de outras ligações naturais ou religiosas que o possam cons-

tranger enquanto moralismo político. Pois a própria política se destaca do estudo da 

moral e dos costumes. Está estabelecida, desta forma, a autonomia da vontade da 

unidade política que constituirá o núcleo de ação das Relações Internacionais, da 

assinatura do Tratado de Vestefália à atualidade (BEDIN, 2004, p. 82). 

Por fim, uma vez que a política do Estado se constitui desta forma, podemos 

concluir que, para Maquiavel, também a política internacional reflete um jogo não de 

administração das paixões, uma vez que não há autoridade superior que aquela dos 

príncipes soberanos (dinásticos ou eleitos). Mas, há, sim, um conflito entre as diver-

sas paixões que se transformam em motor das políticas estabelecidas por estas uni-

dades políticas independentes internamente, que se refletem em sua políticas exte-

rior. 

De uma forma diversa daquela de Maquiavel, Thomas Hobbes irá teorizar 

explicitamente sobre o Medo. Devemos nos recordar que ambos viveram em contex-

tos históricos completamente diferentes, e que as situações que lhes cercam terão 

efeito direto sobre a sua produção intelectual. Maquiavel viveu na região da cidade 

italiana de Florença, entre 1469 e 1527. Vivia o início do declínio desta e de outras 

cidades-Estado italianas no controle do comércio marítimo, devido à expansão marí-

tima ibérica. Da mesma forma, está ligado às disputas travadas entre os grupos polí-

ticos de Florença e do Papado (BEDIN, 2004, p. 68-72).  

Hobbes, por sua vez, nasce em 1588 no momento que a Invencível Armada 

espanhola “punha em sobressalto as costas da Inglaterra contra Elizabeth, a rainha 

herética, e assustava sua mãe [de Hobbes] de forma tão forte que fizera com que o 

então menino viesse ao mundo de maneira prematura” (BEDIN, op. cit., p. 85). Hob-

bes também vivenciou a Guerra Civil Inglesa, confronto militar que envolveu partidá-

rios dos reis de tendência absolutista Stuart e os republicanos puritanos liderados 
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por Oliver Cromwell. Por viver em época tão atribulada, Hobbes vai colocar o Medo 

no centro de sua construção teórica política (ROBIN, 2008, p. 66). 

Para Hobbes, o Medo faz parte de um conjunto de paixões simples que são, 

basicamente, um movimento e uma opinião sobre um objeto. A paixão como movi-

mento surge uma vez que ela é um “movimento ínfimo e enquanto tal imperceptível” 

que gera uma ação posterior: “Para todo movimento perceptível (...) há um começo 

imperceptível nas partes internas do corpo que se move, e as paixões são um mo-

vimento deste tipo – um começo imperceptível do movimento de um corpo em suas 

partes internas” (LIMONGI, 2007, p. 138). A paixão, desta forma, é uma perturbatio 

animi, uma perturbação da alma, que é a geradora das ações humanas (idem). 

Enquanto opinião, a paixão é a composição de “sensações ou aparências 

dos movimentos internos do nosso corpo, o modo como sentimos e percebemos es-

ses movimentos, não diferindo essencialmente deles”. A opinião se baseia naquilo 

que “chamamos de prazer (se agradável) ou desprazer (se desagradável)” e “impli-

cam, desse modo, uma certa apreciação do objeto da ação, do seu valor, conforme 

esse objeto desperte sensações prazerosas ou desprazerosas” (p. 138). Desta for-

ma, para Hobbes o Medo consiste numa opinião sobre um objeto em que a “sorte de 

expectativa com relação [ao objeto] advinda da experiência que se tem dele, se de 

prazer ou desprazer” se “forma de acordo com uma experiência prioritariamente de 

desprazer” (p. 142). 

A relação política de Hobbes leva em conta “paixões que envolvem alguma 

expectativa futura” (LIMONGI, 2007, p. 145). A ação dos indivíduos parte dum co-

nhecimento do passado e de uma expectativa do futuro com relação à mesma. O 

poder dos homens está “[no] modo como se produzem nos outros expectativas (opi-

niões) acerca de sua quantidade e uso, opiniões que são determinantes das pai-

xões”, estabelecendo-se uma relação entre homens (idem). Portanto, se a relação 

política que importa é aquela que gera efeitos sobre outro homem, “a paixão rele-

vante é aquela que nasce das relações entre homens e produz neste plano seus 

efeitos” (p. 146). 

O Medo, para Hobbes, está no fundamento da construção política das soci-

edades humanas. Isso decorre daquilo à que o autor deu o nome de estado de natu-

reza: “uma situação de conflito radical quanto à significação das palavras e dos prin-
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cípios morais, que produz uma desconfiança corrosiva e uma violência aberta” 20 

(ROBIN, 2008, p. 67).  Podemos compreender aí que o estado de natureza não ne-

cessariamente ocorre na selvageria, uma vez que “o homem natural de Hobbes não 

é um selvagem”, mas sim o homem que vive em sociedade e de quem a natureza 

não se modifica de acordo com “o tempo, ou a história, ou a vida social” em que se 

encontra (RIBEIRO, 2006, p. 54). 

Neste estado social, não há autoridade superior e todos os homens se en-

contram em uma situação de maior eqüidade. Os homens não são iguais na totali-

dade, mas “(...) a diferença entre um e outro homem não é suficientemente conside-

rável para que qualquer um possa com base nela reclamar qualquer benefício a ou-

tro que não possa também aspirar, tal como ele” (HOBBES apud RIBEIRO, op. cit., 

p. 54-55). Os homens são, portanto, iguais no sentido de que nenhum pode triunfar 

sobre o outro de forma definitiva, o que gera um estado permanente de medo dos 

ataques que podem infligir sobre mim o ataque derradeiro – minha morte corporal. 

Nesta situação de igualdade que reina no estado de natureza, “todo homem tem di-

reito a tudo” (p. 59), uma vez que 

 
 

O direito de natureza (...) é a liberdade que cada homem possui de usar o 
seu próprio poder, da maneira que quiser, para a preservação de sua pró-
pria natureza, ou seja, de sua vida; e conseqüentemente de fazer tudo aqui-
lo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados 
a esse fim. (HOBBES apud RIBEIRO, p. 59) 

 
 

O Medo surge, neste contexto, como forma de limitação das ações de cada 

indivíduo para que todos possam viver em sociedade sem estarem a todo momento 

lutando pela sua sobrevivência. Se todos são tão livres que podem fazer tudo para 

garantirem-se vivos, há de se cercear esta liberdade afim de que se possa conviver 

em sociedade: 

 
 

Hobbes diz: o soberano [e por conseqüência o Estado] governa pelo temor 
(awe [em inglês]) que inflige a seus súditos. Porque, sem medo, ninguém 
abriria mão de toda a liberdade que tem naturalmente; se não temesse a 
morte violenta, que homem renunciaria ao direito que possui, por natureza, 
a todos os bens e corpos? (RIBEIRO, op. cit., p. 71) 

 
 

                                                           
20

 Em tradução livre.”[U]ne situation de conflit radical quant à lãs significations des mots et des 
príncipes moraux, qui produit une défiance corrosive et une violence ouverte”. 
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Quando da formação do pacto social que levará à constituição do contrato, 

os indivíduos têm de formular uma maneira de transformar as regras em normas efe-

tivas – efetividade esta que só pode surgir das sanções e, em última instância, do 

poder que se cede ao Estado de monopolizar a violência. Por isso que podemos a-

firmar que o Estado, o Leviatã, não governa com terror, uma vez que este “existe no 

estado de natureza, quando vivo no pavor de que um suposto amigo me mate”. O 

Medo, forma mais leviana do terror (se podemos utilizar esta gradação), serve como 

catalisador das decisões dos indivíduos, que levarão em conta seu temor de sofrer 

as temíveis sanções impostas pelos Estados quando das suas decisões públicas 

(RIBEIRO, op. cit., p. 71). 

Num interessante tipo de causalidade, podemos ver que o Medo, que na An-

tigüidade e na Idade Média, era visto como “(...) prova de um nascimento baixo”, 

como afirmava Virgílio (apud DELUMEAU, 2009, p. 15), passa a ser, para Hobbes, 

uma forma de alcançar a paz: 

 
 

Quando o homem age sob a égide do medo, Hobbes sugere, quando ele se 
submete ao poder porquê teme pela sua própria existência, ele não aban-
dona suas crenças. Ele conserva sua fé nelas, mas faz de maneira a per-
manecer vivo para defendê-las. O medo não trai, portanto, o indivíduo; ele 
permite, ao contrário, sua realização. Ele não é a antítese da civilização, 
mas sua consumação.

21
 (ROBIN, 2008, p. 68). 

 
 

Buscando manter sua própria existência protegida de ataques que poderiam 

vir de qualquer parte devido à liberdade de todos, o indivíduo busca cercear esta 

liberdade, uma vez que teme pela sua vida. A liberdade de pensamento lhe é ainda 

reservada, mas para que ele a defenda, deve estar vivo, e desta forma deve ceder 

alguma das suas liberdades para que possa existir: “[a existência] é o bem mais pre-

cioso pois ela torna possível a busca e a aquisição de todos os outros (...). A exis-

tência, em outros termos, não é um bem em si, mas um bem utilitário”22 (ROBIN, 

2008, p. 72). E, desta forma, o Medo é racional, uma vez que ele os leva a conside-

rar a sua existência enquanto tal bem de importância: “Os homens não têm em 

                                                           
21

 “Quand l‟homme agit sous l‟emprise de la peur, suggère Hobbes, quand il se soumet au pouvoir 

parce qu‟il craint pour sa propre existence, il n‟abandonne pas ses croyances. Il conserve sa foi en 
elles, mais fait en sorte de rester en vie pour les défendre. La crainte ne trahit donc pas l‟individu ; elle 
permet au contraire son achièvement. Elle n‟est pas l‟antithèse de la civilisation, mais son 
accomplissement.” 
22

 “[L‟existence] est le bien le plus précieux parce qu‟elle rend possible la poursuite et l‟acquisition de 
tous les autres (...) L‟existence, en d‟autres termes, n‟est pas um bien em soi, mais um bien utilitaire” 
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consciência, em efeito, o valor do princípio da conservação de si senão fazendo uso 

da razão” 23 e, assim, “a razão não pode, jamais, triunfar enteiramente sobre a pai-

xão [ou, precisamente, o medo]. É necessário, portanto, encontrar e criar uma pai-

xão que contém em si elementos de razão, ou ao menos uma paixão que lhe seja 

favorável (...)” 24 (ROBIN, 2008, p. 72-73). 

Podemos afirmar, portanto, que a proposta de Hobbes não se baseia apenas 

na troca entre o medo do desconhecido e do conhecido – daquilo que o outro ou 

poderes invisíveis podem me causar tendo eu conhecimento ou não dos mesmos – 

mas no medo da atuação do Estado. Hobbes propõe a instituição de obrigações, 

para “colocar, no lugar ou acima dos vínculos passionais em que consistem nossas 

relações naturais e das correlações de poder que deles se seguem, vínculos artifici-

ais de obrigação e dever instituídos voluntariamente por contrato” (LIMONGI, 2007, 

p. 149), tendo o contrato capacidade de sanção e, assim, recorrendo também ao 

Medo. A obrigação não restringe o direito dos indivíduos, mas sim a liberdade que 

tinham no estado de natureza de se utilizar deste direito como bem quisessem, proi-

bindo o uso desta liberdade “no sentido de produzir o dano temido” (p. 150). 

Podemos observar que Medo e razão não são, para Hobbes, inversos, uma 

vez que 

 
 

Quem faz o cálculo, quem conta com o medo, é a razão, que não é para 
Hobbes uma potência meramente contemplativa. À razão cabe uma obra: a 
de conhecer para alterar por artifício as condições da nossa existência, 
quando suas conseqüências são indesejáveis. Nesse sentido, a razão pri-
meiramente conhece o medo como parte da condição humana, suas causas 
e conseqüências, para então usá-lo para fundar obrigações e calcular deve-
res, garantindo com isso uma paz duradoura. (LIMONGI, 2007, p. 151-152) 

 
 

Portanto, o Medo com o qual os indivíduos irão atuar politicamente não é 

uma paixão desenfreada, pois é racionalizada nas escolhas políticas, uma vez que 

se baseia não apenas na paixão do Medo, mas também no contrato criado coletiva-

mente e racionalmente. Da mesma forma, seu efeito não é mais Medo, e conse-

qüentemente uma aura de terror nas relações sociais, mas a obrigação – o medo 

                                                           
23

 “Les hommes ne prennent en effet conscience de la valeur du principe de conservation de soi qu‟en 
faisant usage de la raison”. 
24

 “La raison ne peut-elle jamais triompher entièrement de la passion [ou, précisement, la peur]. Il faut 
donc trouver et créer une passion qui contienne en elle des éléments de raison, ou au moins une 
passion que lui soit favorable (...)” 
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fica restringido a um grau tal que permita apenas o cumprimento dos vínculos con-

tratuais (LIMONGI, 2007, p. 152). 

Tendo feito esta breve análise do pensamento destes três grandes pensado-

res ocidentais a respeito do Medo, e também de quem as concepções políticas irão 

influenciar o modo político ocidental e a forma como analisamos nossas relações 

políticas, inclusive as Relações Internacionais, passamos agora a uma análise das 

manifestações destas reações políticas. Na próxima seção, analisaremos de que 

forma coletividades ocidentais responderam, no passado e no presente, a determi-

nados tipos específicos de Medo – o medo do transnacional e o medo da doença – 

para que, no próximo capítulo, possamos analisar o caso em estudo neste trabalho. 

 

2.2 O MEDO E A EPIDEMIA 

 

Estudamos, na seção anterior, como o Medo se insere na política ocidental, 

ao menos em sua teorização. Este Medo é compreendido como um medo relacional, 

de homem contra homem, ou seja, daquele medo que um indivíduo pode causar em 

um outro que realmente não conhece as suas reais intenções. Uma relação política, 

pois envolve dois indivíduos em uma situação pública. Mas em que se diferencia 

este medo específico, político, do medo da doença? Quais os graus de atividade 

política que envolvem este tipo de Medo?  

 Principalmente, o medo da doença não é um medo cotidiano, mas tampou-

co é um medo que se esvai com o tempo, como de um cataclismo ambiental. Ele 

tem uma determinada periodicidade, como a têm os ciclos de doenças que se aba-

tem sobre as comunidades humanas, e por isso se torna permanente ainda que a 

doença não esteja presente a todo tempo: a peste negra foi uma constante na vida 

da Europa durante quatro séculos, de 1348 a 1720 (DELUMEAU, 2009, 154). Quan-

do enraizado na vida das populações, “em razão dos seus reaparecimentos repeti-

dos, não [podem as doenças [deixar de criar [nelas] „um estado de nervosismo e de 

medo‟” (DUBLED apud DELUMEAU, op. cit., p. 155). 

Um dos motivos que podemos considerar como razão de as doenças causa-

rem tal comoção coletiva é o efeito que elas têm na vida do indivíduo: 

 
 

Somos a favor da vida, especialmente como se manifesta na saúde de nos-
so próprio corpo. A integridade do corpo é o alicerce da nossa sensação de 
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ordem e completude. Quando adoecemos, também parece que o mesmo 
acontece com o mundo. (TUAN, 2005, p. 139) 

 
 

O corpo representa algo além da vivência na imaginação da qual se ocupa 

nossa mente, uma vez que é “nosso cosmos mais íntimo, um sistema cuja harmonia 

é sentida em vez de percebida simplesmente pela mente” (TUNA, op. cit., p. 140). 

Se o nosso corpo cai em falência, parcialmente em razão de doenças que estão a-

lém da nossa vontade, ou em totalidade quando da morte, todo nosso sistema de 

referências cai por terra.  

A doença “obriga a pessoa a dirigir sua atenção para a hostilidade do mun-

do”, que a fez ficar em estado anormal, deve sua origem a qual motivo: o ar ruim que 

a envolve, a violação de algum tabu, a ira dos deuses, algum agouro cósmico? (TU-

AN, op. cit., p. 140-141). Falar nestes termos pode parecer incompreensível numa 

sociedade dominada pela técnica e pelas descobertas científicas das composições e 

causas biológicas das doenças. Mas, se atualmente, suas causas são conhecidas, 

seus efeitos permanecem tão envoltos em Medo quanto em outros tempos.25 

A doença foi e permanece um grande fator nas relações sociais dos indiví-

duos. “Grande, porque sinistro”, afirma Delumeau (2009, p. 156), pelos seus efeitos. 

Seja por vitimar uma determinada quantidade da população, ou por isolar ou restrin-

gir a comunicação com o exterior de uma parcela da mesma. Também a relação da 

cultura com a figura da doença é importante. No Ocidente,  

 
 

(...) as idéias sobre causa e cura das doenças têm uma longa e complicada 
história. Algumas antigas idéias eventualmente tornaram-se parte da doutri-
na médica moderna, enquanto outras permaneceram como velhas crenças 
populares. Entre estas últimas, duas têm revelado uma extraordinária per-
manência: que a doença de uma ou outra forma está associada com os po-
deres espirituais do mundo, e que a causa derradeira está nas estrelas. 
(TUAN, op. cit., p. 147) 

 
 

Esta constatação não se aplica somente à cultura popular, mas também du-

rante muito tempo, à cultura das elites políticas. Gregos e romanos deificaram doen-

ças como o cólera, a varíola e a peste bubônica os primeiros, enquanto os segundos 

construíram “templos dedicados à deusa Febris (...) [que] pensava-se que governava 

tanto a febre terçã como a quartã” (TUAN, 2005, p. 149). Da mesma forma, “quando 

                                                           
25

 O livro de Bernard Dugué, “H1N1. La pandémie de la peur”, de 2009, utilizado aqui como fonte de 
dados, é um exemplo. Cf. DUGUÉ, 2009. 
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uma doença ataca repentinamente, como em uma epidemia, é como se os deuses 

ou um deus justo estivesse zangado e as pessoas sendo castigadas pelas suas 

transgressões” (idem). O poder da doença é tal, ataca os indivíduos de forma tão 

grave, que é capaz de interromper a vida social dos mesmos, só podendo ter origem 

extra-humana. 

Na cultura ocidental, afirma Tuan, a doença é aliada ao pecado como um 

dos traços fundamentais da fé judaico-cristã – tendo como exemplo mais claro as 

Pragas do Egito, enviadas por Deus para a mitigação dos pecados do Faraó peca-

dor (idem): “[a] peste é então uma „praga‟ comparável às que atingiram o Egito” 

(DELUMEAU, 2009, p. 161).  

Por infligir determinadas pessoas, e não a população como um todo, a do-

ença também será representada, no imaginário social e nas obras de arte voltadas a 

este tema, como flechas em busca de suas vítimas. Desde o século XIII, com Jac-

ques de Voragine, a peste será observada na esteira do castigo analisado acima. 

Em Voragine, é o próprio Cristo que as arremessa contra a humanidade pecadora; 

em 1424, surgem as “flechas da epidemia (...) [e] Cristo as lança em chuva densa 

sobre os homens”. Já no século XVI, a flecha da doença passa “da mão de Deus 

para a mão da Morte. Esqueleto cheio de esgares e por vezes galopando sobre ca-

dáveres, ela arremessa suas armas sobre os vivos de todas as condições (...)” (DE-

LUMEAU, 2009, p. 163-164; o grifo é nosso). 

O costume de referir-se à doença como castigo divino não ficou restrito ape-

nas à Idade Média, mas passou ao longo do tempo quase intacto, como nos informa 

o autor. Diante da epidemia de cólera em 1832, o governo britânico decretou que o 

país passasse por um dia “de jejum e humilhação durante o qual a nação reconhe-

ceria seus pecados e suplicaria a Deus que retirasse o castigo” (TUAN, op. cit., p. 

150). Por sua vez, do outro lado do Atlântico, a doença era vista como um castigo de 

Deus, mas não a toda humanidade – o cólera era a expurgação dos pecados daque-

les não tão crentes como os próprios norte-americanos, como exprime um observa-

dor anônimo da época:  

 
 

A doença agora está, mais do que antes, deflagrando-se nos antros de in-
fâmia e poluição ... Porém, os grupos trabalhadores de nossa população, 
em geral, parecem estar em perfeitas condições de saúde e segurança 
(ROSENBERG apud TUAN, op. cit., p. 150) 
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A doença epidêmica, pestilenta, tem, portanto, algumas características que a 

podem classificar como transnacional, ao menos com relação àqueles que vêm a 

“centelha da peste” se aproximar. Neste momento, nos apropriamos da noção de 

transnacionalidade apresentada por um dos principais teóricos desta áreas da disci-

plina de Relações Internacionais, Thomas Risse. Segundo este autor, relações 

transnacionais são aquelas “interações regulares através das fronteiras nacionais 

quando ao menos um ator é um agente não-estatal” 26 (RISSE, 2005, p. 255). Con-

quanto não possamos considerar a doença epidêmica como um ator, podemos con-

siderá-la um fato transnacional, que apresenta esta relação, e surge no imaginário 

das populações como tal, como nos apresenta Delumeau: 

 
 

É ao mesmo tempo identificada como uma nuvem devoradora que chega do 
estrangeiro e que se desloca de país em país, da costa para o interior e de 
uma extremidade à outra de uma cidade, semeando a morte à sua passa-
gem. É ainda descrita como um dos cavaleiros do Apocalipse, como um no-
vo “dilúvio”, como um “inimigo formidável” (...) e sobretudo como um incên-
dio freqüentemente anunciado no céu pelo rasto de fogo de um cometa. 
(DELUMEAU, 2009, p. 161) 

 
 

Além de transnacional27, pelo fato de desrespeitar as fronteiras abstratas 

criadas pelo homem, a doença é caracterizada como instantânea: 

 
 

O que os artistas queriam também acentuar, além do aspecto da punição 
divina, era a instantaneidade do ataque do mal e o fato de que, rico ou po-
bre, jovem ou velho, ninguém podia vangloriar-se de a ele escapar (...). A 
insistência na rapidez registra-se em todos os relatos de “pestilência”. (p. 
164) 

 
 

A cena da cidade tomada de assalto pela doença altera completamente o 

cenário das relações que se estabelecem dentro da Pólis. Uma cidade em quarente-

na, por exemplo, vê-se “confrontada com a angústia cotidiana e obrigada a um estilo 

de existência em ruptura com aquele a que se habituara”. Não apenas as relações 

políticas se alteram, mas todos os quadros relacionais, senão abolidos, são modifi-

cados drasticamente, tal como a família, que se dissipa. A insegurança trazida pela 

                                                           
26

 “[R]egular interactions across national boundaries when at least one actor is a non-state agent” 
 
27

 Compreende-se, aqui, que a noção de transnacionalidade implica um sistema político baseado na 
divisão do mesmo em Estados-Nações, o que não é aplicável à maior parte da história da humanida-
de. Considera-se, aqui, porém, que o conceito de transnacionalidade é também aplicável a situações 
em que qualquer tipo de fronteira, natural ou política, é ultrapassada por um ator ou fato.  
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doença não vem apenas da sua presença em sai, mas da sua capacidade de “[de-

sestruturar os] elementos que constituíam o meio cotidiano. Tudo é outro”. Se nos 

lembrarmos da teoria política de Hobbes, veremos que o outro é também o desco-

nhecido, aquele que não podemos desvendar completamente. A doença, este Outro, 

causa a desertificação e o silenciamento da cidade, o desabitar das casas (DELU-

MEAU, 2009, p. 174).  

Fontes oficiais promovem a eliminação de agentes que seriam identificados 

como portadores da doença. Mendigos, animais (porcos, cães, gatos), quando não 

expulsos são eliminados da convivência social, são eliminados sumariamente: aí se 

encaixam, por exemplo, o abate de 40 mil cães e 200 mil gatos em Londres em 

1665, quando dum dos maiores ataques da Peste Negra naquela cidade (DELUME-

AU, op. cit., p. 175), mas também o sacrifício de virtualmente todo gado suíno egíp-

cio quando do início da epidemia da gripe H1N1 no mundo, quando foram assassi-

nados aproximadamente 300 mil animais, identificados como a fonte da doença pelo 

governo daquele país28.  

A convivência entre pessoas da mesma sociedade, quando esta é abatida 

pela doença, se reverte completamente. A cidade, ponto de comunicação e troca de 

idéias, se transforma em sua antítese: temendo a contaminação, as pessoas temem-

se, pois qualquer um é um provável portador da doença. O afastamento físico gera-

do pela probabilidade de comunicação, a falta de comunicação com aqueles de fora 

do núcleo de habitação, o vazio e o silêncio da cidade são fatores que modificam a 

forma de estabelecer relações numa cidade sitiada pela doença.  

Um comportamento apresentado por Delumeau e que é recorrente até a a-

tualidade é a exclusão da vida social: “O próximo é perigoso sobretudo se a flecha 

da peste já o atingiu: então, ou é encerrado em sua casa, ou então enviado às pres-

sas para algum lazareto situado fora dos muros da cidade” (2009, p. 178). Na atuali-

dade, podemos imaginar a segregação que sofrem aqueles que são enviados às 

pressas, e muitas vezes à força, aos hospitais, por serem portadores de doenças 

contagiosas. 

Da mesma forma, a atitude política passiva, ou seja, aquela promovida fora 

das instâncias representativas do mesmo, era a acusação do responsável pela do-

ença – como no caso dos animais, ou do Outro. Este ato se justifica pelo fato de que 

                                                           
28

 Fonte: Folha Online. “Premiê egípcio pede que sacrifício de porcos não seja „brutal‟”. 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568081.shtml. Acesso em 16/05/2010, às 17:02. 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u568081.shtml.%20Acesso%20em%2016/05/2010
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“Nomear culpados era reconduzir o inexplicável a um processo compreensível. Era 

também pôr em ação um remédio, impedindo os semeadores de morte de continuar 

sua obre nefasta” (p. 204). Identificar a ameaça e nomeá-la, portanto, seria uma 

forma de descobrir os vetores da doença e eliminá-los, na busca pelo fim da epide-

mia. 

A identificação do agente causador da doença, porém, representa uma que-

bra do corpo social: “Os seres humanos dependem de outros seres humanos quase 

tanto quanto dependem do ar [outro agente possivelmente causador da doença]. 

Quando uma epidemia mortal ataca, ambos são imediatamente suspeitos” (TUAN, 

2005, p. 157).  

 
 

Os culpados potenciais, sobre os quais pode voltar-se a agressividade cole-
tiva, são em primeiro lugar os estrangeiros, os viajantes, os marginais e to-
dos aqueles que não estão bem integrados a uma comunidade, seja porque 
não querem aceitar suas crenças – é o caso dos judeus –, seja porque foi 
preciso, por evidentes razões, isolá-los para a periferia do grupo – como os 
leprosos –, seja simplesmente porque vêm de outros lugares e por este mo-
tivo são em alguma medida suspeitos (reencontramos então a desconfiança 
em relação ao outro e ao distante [...]). (DELUMEAU, 2009, p. 204) 

 
 

Por quê a doença contagiosa, epidêmica, tem essa capacidade de gerar tal 

medo da morte nas pessoas que é capaz de cortar facilmente os vínculos sociais 

previamente estabelecidos? Tuan afirma que as doenças pandêmicas se asseme-

lham às calamidades naturais, pois sua origem, em primeiro lugar, é desconhecida 

(2005, p. 165). Neste ponto, nos aproximamos da teoria desenvolvida por Thomas 

Hobbes acerca do Medo. 

O Medo gerado pela doença não reflete nenhum tipo de relação entre dois 

homens, o que é precondição para a realização de um ato político segundo Hobbes 

(como definido por LIMONGI, 2007, p. 146). Tendo sua origem, inicialmente no des-

conhecido, seja na época da peste negra (DELUMEAU, 2009, p. 201) quanto na a-

tualidade, quando uma epidemia chega sem dar aviso: numa notícia de abril de 

2003, o site da BBC Brasil apresentava hipóteses sobre o surgimento da epidemia 

da Gripe Aviária, ou Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (em inglês, SARS – 

Severe Acute Respiratory Syndorme), mas não apontava sua origem – a doença foi 
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denominada, na notícia como “pneumonia misteriosa” 29. O mesmo site anuncia que 

o Fórum Econômico Mundial cancelou seu Encontro de Negócios na China naquele 

mês em razão da explosão da doença. 30 

Ao mesmo tempo, afirma Tuan, outro fator de desestabilização social gerado 

pela epidemia é a trajetória errática da doença: “[u]ma doença podia surgir e desa-

parecer repentinamente. Podia atacar um bairro e pular sobre grande parte da cida-

de para atacar outro bairro”. Como afirmado acima, tudo e todos estavam ameaça-

dos pela doença. Mas os caminhos que esta tomava eram completamente aleató-

rios, apesar de previsíveis, e criavam uma aura de ansiedade que se confundia com 

o medo e gerava o terror do inadministrável (2005, p. 166). O autor ainda apresenta 

uma comparação muito interessante entre a epidemia e as catástrofes naturais: 

 
 

Em um desastre natural como uma inundação, as autoridades e o popula-
cho lutavam contra um inimigo natural externo. Em uma epidemia, os pró-
prios seres humanos eram a maior causa de medo. As pessoas temiam o 
doente tanto quanto os suspeitos de estarem doentes. E estes temiam os 
poderes extraordinários das autoridades, que podiam encerrá-los em hospi-
tais imundos que na verdade eram armadilhas mortais ou atirar neles quan-
do pensavam entrar numa área protegida. (TUAN, 2005, p. 166) 

 
 

Portanto, durante a doença, a atuação aparece turvada em razão do deses-

pero. Ele pode estar presente em maior ou menor grau, mas é representado em di-

versas atitudes, tanto do povo quanto das suas autoridades. Feita esta breve análise 

sobre a teorização do medo político no Ocidente, e sobre a relação que se estabele-

ce nesta sociedade entre o Medo e a doença contagiosa, epidêmica, podemos partir 

para a última seção deste capítulo, na qual analisaremos estas duas variáveis dentro 

dum novo espectro estrutural social. 

 

2.3 O MEDO DA EPIDEMIA NA MODERNIDADE LÍQUIDA 

 

O medo da epidemia, como observado acima, é um dos temores mais anti-

gos da humanidade. Gregos e romanos deificaram a doença, tendo em vista a ame-

nização das suas vontades e a dispersão de seus efeitos. Na tradição cristã, a partir 

                                                           
29

 Fonte: BBCBrasil.com. “Tire suas dúvidas sobre a pneumonia misteriosa”, in: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/forum/story/2003/12/030000_abrilsars.shtml. Acessado em 
17/04/2010 , às 15:25. 
30

 Fonte: BBCBrasil.com. “Medo da supergripe adia Fórum Econômico Mundial na China”, in: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/030401_virusebc.shtml. Acessado em 17/04/2010,  às 15:30. 

http://www.bbc.co.uk/portuguese/forum/story/2003/12/030000_abrilsars.shtml
http://www.bbc.co.uk/portuguese/ciencia/030401_virusebc.shtml
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do Livro do Apocalipse, um dos Quatro Cavaleiros do Apocalipse é nomeado “Pesti-

lência”, em referência às doenças contagiosas. Estas duas figuras são exemplos do 

relacionamento da humanidade com esta figura. Porém, como se dá este relaciona-

mento atualmente, em uma nova realidade social? Nesta seção, pretendemos anali-

sar o medo da epidemia dentro dum novo espectro social. 

Para o sociólogo Zygmunt Bauman, vivemos em uma realidade na qual to-

das as estruturas sociais fazem-se modificadas. Mesmo a configuração do Poder, no 

sentido da capacidade de realizar política é modificada. Segundo o autor, a capaci-

dade de agir efetivamente deixa de partir da capacidade estatal, indo em direção a 

“um espaço global (e, em muitos casos, extraterritorial) politicamente descontrolado, 

enquanto a política – a capacidade de decidir a direção e o objetivo de uma ação – é 

incapaz de operar efetivamente na dimensão planetária, já que permanece local” 

(BAUMAN, 2007, p. 8). O Poder se transforma em transnacional, ou melhor, redial:  

 
 

A “sociedade” é cada vez mais vista e tratada como uma “rede” em vez de 
uma “estrutura” (para não falar em uma “totalidade sólida”): ela é percebida 
e encarada como uma matriz de conexões e desconexões aleatórias e de 
um volume essencialmente infinito de permutações possíveis. (BAUMAN, 
2007, p. 9) 

 
 

Se for transformada em rede, numa comunicação com os trabalhos de Ma-

nuel Castells, a vida se fragmenta em momentos em que estamos conectados ou 

não na mesma. A rede é, ainda, plana e não escalar, no sentido de não conter ele-

vações de vida. Se transforma, portanto, numa vida em que as orientações deixam 

de ser vistas como uma escala (de evolução ou de involução) e se transformam em 

orientações laterais – estar ou não conectado, ser ou não atingido por uma ameaça, 

fazer ou não fazer parte da rede de articulação política (p. 9). Espera-se que os indi-

víduos se tornem “„free-choosers31‟ e suportem plenamente as conseqüências de 

suas escolhas”. E, por fim, uma conseqüência que se encaixa tanto na modificação 

do comportamento social quanto à estrutura do Estado é a apresentação do conceito 

de flexibilidade do autor: 

 
 

(...) a prontidão em mudar repentinamente de táticas e de estilo, abandonar 
compromissos e lealdades sem arrependimento – e buscar oportunidades 
mais de acordo com sua disponibilidade atual do que com as próprias prefe-
rências. (BAUMAN, 2007, p. 10) 

                                                           
31

 Em tradução livre nossa “livre-optantes”. 
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Espera-se que tanto indivíduos quanto Estados estejam atuando não com 

relação às suas vontades, ou preferências como refere o autor, mas sim com rela-

ção às preferências que lhe são apresentadas e entre as quais é possível escolher 

aquela que apresente menores malefícios. A capacidade de “free-choosing”32, para 

utilizar o termo de Bauman, não se refere tanto à capacidade de livre escolha entre 

os melhores benefícios, mas antes a uma relação de possibilidade de escolha entre 

as diversas opções – e a nossa respectiva tomada de consciência e recebimento 

livre de qualquer reclamação de toda e qualquer conseqüência – também livre – das 

mesmas escolhas. 

Estando situados nesta complexa realidade, que aqui apenas brevemente in-

troduzimos, o Medo, com suas complexidades que lhe são características, “adquire 

um ímpeto e uma lógica de desenvolvimento próprios e precisa de poucos cuidados 

e praticamente nenhum investimento adicional para crescer e se espalhar – irrefrea-

velmente”. Sendo o medo motor de atividade política, para Bauman o principal não é 

sua gestação ou sua causa imediata, mas sobretudo “aquilo no qual esse medo po-

de se desdobrar, o que ele se torna”. Porém, segundo o autor, as atitudes que to-

mamos diante do Medo, longe de apenas de evitar a desordem em que nos encon-

tramos, da criação de inúmeros desconhecidos ameaçadores, só “reafirmam e aju-

dam a produzir o senso de desordem que nossas ações buscam evitar” (p. 15). 

A sociedade se depara, então, diante de uma enorme profusão de ameaças 

e riscos. A natureza, neste contexto, foi “dessacralizada”: este processo teve outro 

efeito, temivelmente poderoso. Enquanto a divindade, ou a conexão divina, dos pro-

cessos naturais foi sendo retirada, os medos mais assustadores foram “emancipa-

dos”: “do horror do desespero em face do mal, derivado da ausência de instrumen-

tos e habilidades adequados à tarefa de reagir ao mal e mantê-lo a uma distância 

segura” (BAUMAN, 2008, p. 112). A doença, por exemplo, já não representa mais 

um castigo divino, ou o efeito de alguma quebra de moral. A ameaça é a ameaça por 

si, que deve ser desvendada, e eliminada no máximo do conhecimento humano. 

Mesmo assim, no âmbito destas modificações, o medo humano continua 

sendo a extensão do sofrimento causado pelo reconhecimento da superioridade da 

natureza. É o reconhecimento “da fragilidade de nossos corpos e da inadequação 

                                                           
32

 “Livre-escolha”. 
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dos regulamentos que ajustam as relações dos seres humanos na família, no Estado 

e na sociedade” (BAUMAN, 2007, p. 62). Neste sentido, Bauman afirma: 

 
 

A tarefa de enfrentar os temores decorrentes das novas incertezas tem sido, 
da mesma forma que os próprios medos, desregulamentada e “terceiriza-
da”, ou seja, deixada aos esforços e iniciativas locais, e em grande parte 
privatizada – transferida, em larga medida, para a esfera da “política da vi-
da” [e não da “política pública”] (...). (BAUMAN, 2007, p. 74). 

 
 

Nesta sociedade – também a sociedade da informação, da transferência de 

tecnologia entre participantes da rede – o medo não faz sentido facilmente, sobretu-

do porquê faz parte de uma coletividade, ele também. Não falamos em medo, mas 

sim em medos, que “surgem um a um numa sucessão contínua, embora aleatória, 

[na qual] eles desafiam nossos esforços (...) para estabelecer ligações entre eles 

mesmos e encontrar suas raízes comuns” (BAUMAN, 2008, p. 31). Se não se en-

tende as origens e as lógicas da ameaça – que se torna difusa pois diversa – “tam-

bém estamos no escuro e na incerteza quando se trata de tomar precauções – para 

não falar em evitar ou enfrentar os perigos que eles sinalizam” (p. 31).  

Ao longo de toda construção técnico-científica da sociedade ocidental, ao 

longo dos últimos dois séculos, os esforços humanos foram direcionados em direção 

à construção de um “planeta mais hospitaleiro e mais confortável para as pessoas” 

(p. 97). Desta acepção, podemos retirar que a epidemia ‒ esta quase-catástrofe, 

pois pode ou não desenvolver-se em mortandade coletiva – representa uma quebra 

destes esforços, pois, sob a égide da doença, percebe-se a fragilidade da constru-

ção técnica e científica da humanidade. E, assim, mesmo medos que não surjam da 

atividade humana são transpostos para a falta de gerência dos burocratas sociais: 

 
 

Mesmo os desastres plena e verdadeiramente “naturais”, pelos quais os er-
ros de cálculo e gerenciamento humanos não poderiam ser responsabiliza-
dos de maneira verossímil, tendem a ser transplantados para o discurso ge-
rencial (...). (BAUMAN, 2008, p. 102) 

 
 

Neste caso, não é a doença a variável dependente e que será analisada e 

percebida como tal pela população. O desastre natural foi emancipado – portanto ele 

simplesmente acontece, sem nenhum motivo e razão aparentes. Portanto, ele foi 

eximado da culpa; esta é retransmitida pela população para o Estado, ou melhor, 

para a burocracia, que deve, desta forma, administrá-lo dentro das opções que lhe 
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são oferecidas (como na dinâmica descrita acima do free-choosing na sua acepção 

institucional) para responder às demandas populacionais. Afirma o autor, se referin-

do à catástrofe do furacão Katrina, que se abateu sobre a cidade de Nova Orleães, 

nos Estados Unidos da América, em agosto de 2005: 

 
 

O Katrina pode ter sido muito seletivo, atingindo culpados e inocentes, ricos 
e pobres com a mesma equinamidade fria – e no entanto essa catástrofe 
reconhecidamente natural não foi percebida como tal da mesma forma por 
todas as vítimas. Embora o furacão em si não fossem um produto humano, 
suas conseqüências para os seres humanos o foram. (BAUMAN, 2008, p. 
104). 

 
 

De certa forma, a catástrofe natural se diferencia da doença por sua virtual 

capacidade de aplainar as classes sociais, uma vez que seus efeitos destrutivos são 

capazes de atingir a todos. Por sua vez, a doença pode ser evitada, ou reduzida em 

seu contágio. Ela é passível, desde que se descubra alguma forma de combatê-la, 

de redução da sua capacidade de atingir a população. Essa possibilidade, porém, 

permite a divisão da humanidade em duas classes: “A luta moderna para desabilitar 

as calamidades naturais segue o padrão dos processos da construção da ordem e 

do progresso econômico: seja por ação ou omissão, divide a humanidade entre ca-

tegorias dignas de atenção e as unwertes Leben – as vidas indignas de serem vivi-

das” (BAUMAN, 2008, p. 107).  

Esta é uma novidade da nossa sociedade. O progresso técnico e científico 

permite uma mudança na capacidade anterior da doença de se assemelhar à catás-

trofe em seu alcance: 

 
 

Até o século XX, a doença não respeitava fortunas. A mulher de um magna-
ta financeiro da época vitoriana era quase tão vulnerável aos perigos do 
parto como sua empregada doméstica. As lápides dos poderosos revelam 
quanto deles morriam antes de se esgotar o tempo de vida natural. 
Hoje em dia a ciência médica pode fazer coisas extraordinárias pelas pes-
soas capazes de pagar. Nunca houve distância tão grande entre os remé-
dios disponíveis aos ricos e aqueles oferecidos aos mais pobres, mesmo 
em sociedades dotadas de sistemas de saúde avançados. (Max HASTINGS 
apud BAUMAN, 2008, p. 107) 

 
 

A catástrofe natural/epidêmica, portanto, se revela mais uma catástrofe soci-

al – pela sua perpetração diante do corpo social: pergunta-se quem são aqueles que 

têm acesso às vacinas em primeira mão. Tanto a catástrofe natural quanto a social 

se assemelham nos seus efeitos: 
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(...) uma ruptura sólida, abrupta e radical em temos de continuidade, um in-
gresso não-anunciado da anormalidade da rotina – mas uma ruptura gerada 
e amadurecida, embora despercebida e talvez imperceptível, no interior 
desta mesma rotina. (BAUMAN, 2008, p. 110). 

 
 

O desastre social – por exemplo, a explosão da pobreza – é gerado nas di-

nâmicas econômicas e políticas da sociedade. Na mesma acepção, o fortalecimento 

das drogas de aumento à imunidade ou de remédios para redução de doenças infec-

to-contagiosas pode ser considerada como geradora de vírus mais fortes e mais rá-

pidos em sua mutação – o que gera mais medo nos indivíduos. 

Voltamos, aqui, à função da burocracia e do Estado em face destas novas 

crises. De certa forma, a burocracia liberta os realizadores dos efeitos de seus atos, 

os resultados e repercussões destes. Como afirma Bauman, a burocracia “substituiu 

a „responsabilidade por’ pela „responsabilidade perante‟” (p. 116). Não há a respon-

sabilidade pelo fato catastrófico internacional, uma vez que este foi emancipado, 

mas a responsabilidade se transfere ao perante – o que o Estado irá fazer por sua 

população diante da ameaça? O que irá o governo fazer diante da doença, perante a 

opinião pública? 

Por fim, afirma o autor que o “mais horripilante dos medos adicionados é o 

de ser incapaz de evitar a condição de estar com medo ou de escapar dela”. Uma 

vez que tememos o desconhecido, o incontrolável (e aí a epidemia repentina se tor-

na um dos principais atores desconhecidos e incontroláveis), estamos diante duma 

falta de possibilidade de administração do medo ou da ameaça percebida como tal: 

“A compreensão nasce da capacidade de manejo. O que não somos capazes de 

administrar nos é „desconhecido‟, o „desconhecido‟ é assustador. Medo é outro no-

me que damos à nossa indefensabilidade.” (p. 125). 

A doença epidêmica nos demonstra, interior e socialmente, que estamos 

vulneráveis ao desconhecido que é o vírus, suas manifestações e seus efeitos em 

nossas vidas. Quando surge a nova epidemia, sua origem é desconhecida. Seus 

sintomas são descobertos empiricamente. E seu controle direto é feito com aqueles 

já contaminados ou falecidos em razão da mesma. 

 

Pudemos observar, ao longo deste trabalho, diversos aspectos interessantes 

da forma como a sociedade ocidental observa e teoriza o medo. Analisamos, aqui, 
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inclusive, a teorização de dois momentos cruciais para a formação do pensamento a 

respeito da política internacional. A primeira foi a formação da teoria do Estado que 

será consagrado em Vestefália, e sua constituição com relação ao Medo. Na última 

seção, pudemos contrapor esta visão à relação interpessoal da atualidade, e sua 

relação com a epidemia, num momento em que alguns autores afirmam a morte do 

Estado vestefaliano, devido às novas constituições sociais que caracterizam o mun-

do pós-Revolução da Informação. Na seção intermediária, analisamos brevemente a 

relação das sociedades ocidentais com relação à figura da doença. 

Pudemos observar que, ao dessacralizar a natureza, os eventos dela decor-

rentes não tem mais origem divina, e o homem, portanto, se vê legado apenas ao 

seu destino e às conseqüências de suas próprias escolhas. E esta liberdade ligada a 

uma completa responsabilidade unicamente própria e apenas do indivíduo gera um 

novo espectro de angústia e ansiedade com relação ao futuro. Da mesma forma, 

quando se deixa de ter responsabilidade por e passamos a ter responsabilidade pe-

rante, deixa-se de se ligar moralmente à realidade para se transformar em adminis-

trador dos eventos físicos, sociais e morais (incluindo-se aí eventos psíquicos), tem-

se a criação de uma paranóia com relação à possibilidade de não se conseguir reali-

zar tal administração. 

A figura da epidemia é emblemática no sentido em que ela própria passou a 

ser encarada de outra forma. De fato divinizado, passou a ser alvo de domesticação 

e de busca pela sua compreensão. Atualmente, de fato, já muitas doenças foram 

erradicadas, e talvez em razão da vitória da técnica sobre estas doenças se acredite 

que a técnica científica deva superar todo tipo de doença em direção à criação do 

conforto e da segurança prometidos pelo avanço da técnica.  

Dentro deste espectro, passamos para uma nova etapa de análise. É o mo-

mento em que o futuro se torna presente, e a Angústia e a Ansiedade se transfor-

mam em Medo. Todas as ameaças se tornam riscos que podem ser corridos por 

todos, e causam a mobilização das forças estatais em direção à eliminação desta 

sensação. Acreditamos que foi o que ocorreu quando da administração feito do go-

verno brasileiro com relação ao surgimento e disseminação da gripe H1N1 em 2009, 

bem como a administração promovido por aquele dos medos e sentimentos escan-

didos que esta crise trouxe ao seio da sociedade. É a análise que faremos no próxi-

mo capítulo. 
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CAPÍTULO III 
 
 
 
 

O BRASIL NA SOCIEDADE DO RISCO GLOBAL: O MEDO GERADO PELA GRI-
PE H1N1 COMO DEFINIDOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
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Neste último capítulo de nosso trabalho, analisaremos o caso proposto. A 

Gripe H1N1 foi um caso diferente de epidemia, sendo a primeira grande possível 

pandemia global após a SARS (Síndrome Respiratória Aguda Severa), conhecida 

popularmente como gripe aviária. Esta epidemia surgiu em 1997, em Hong Kong, e, 

a partir de 2003, se espalhou por países como Camboja, China, Laos, Tailândia e 

Vietnã, atingindo a partir de 2005 o Cazaquistão, a Mongólia, a Rússia, a Turquia e a 

Europa ocidental, chegando à Nigéria e posteriormente a outras nações da África 

em 2006 (OSTERHOLM, 2007, p. 48). 

Por sua vez, como será analisado a seguir, a Gripe H1N1, conhecida popu-

larmente como gripe suína, surgiu, a princípio, no México, e rapidamente se espa-

lhou por países vizinhos. Assemelhando-se à SARS, esta nova doença teve uma 

rápida expansão. Porém, tendo surgido no Ocidente, a H1N1 gerou diversas mu-

danças mais efetivas no cotidiano de diversas populações, inclusive na sociedade 

brasileira.  

Pretendemos analisar, neste capítulo, de que forma a Gripe H1N1 represen-

ta um exemplo muito latente da noção de sociedade do risco global, proposta pelo 

sociólogo Ulrich Beck (2008). Propondo-nos a fazer uma construção teórica acerca 

desta teoria, observaremos qual o papel do risco com relação ao medo nesta nova 

realidade social. A seguir, faremos uma análise histórica da evolução da epidemia 

internacionalmente, analisando documentos disponíveis da Organização Mundial da 

Saúde (OMS), e nacionalmente, através de documentos disponibilizados pelo Minis-

tério da Saúde do Brasil. Ao final, pretendemos ter construído uma análise crítica do 

posicionamento do Brasil diante do risco de uma epidemia internacional, bem como 

diante do medo que esta possibilidade gerou em sua população. 

Partimos, desta forma, para o desenvolvimento analítico da noção de Socie-

dade do Risco Global, que nos auxiliará metodologicamente na conclusão desta 

pesquisa. 
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3.1 A sociedade do risco global – o medo e a antecipação da ameaça 

 

A Sociedade do Risco Global33 é uma construção teórica realizada pelo so-

ciólogo alemão Ulrich Beck (2008). Acreditamos que esta construção teórica seja 

muito proveitosa para analisarmos a mobilização social através do Medo no decorrer 

do avanço da Gripe H1N1 em 2009 no Brasil.  

A base teórica desta forma de análise é a própria noção de risco. O risco é o 

cálculo de probabilidades do evento ou não de um determinado evento, ou mais pre-

cisamente de alguma catástrofe sócio-econômica-ambiental. Definido desta forma, a 

sociedade do risco “tematiza o questionamento de idéias centrais do contrato de ris-

co, como a contrabilidade e compensabilidade das inseguranças e perigos provoca-

dos pela industrialização”34 na sociedade ocidental (BECK, 2008, p. 24).  

A sociedade do risco tem, portanto, por eixo central, o próprio risco, e os e-

feitos que este desenvolve na vida social. Inicialmente, o risco “tem a força destruti-

va da guerra”, uma vez que “[a] linguagem do risco é contagiosa e transforma as 

formas de desigualdade social”35. O risco, a despeito das hierarquias sociais prévias, 

é democrático, ou cosmopolita – todos passam pela possibilidade de serem atingi-

dos por determinado risco, independentemente de sua situação social, sobretudo 

quando falamos em catástrofes ambientais, industriais e, em menor medida, econô-

micas. Da mesma forma, é contagiosa pois pressagia algum evento que pode limar 

aos indivíduos em alguma área de sua vida cotidiana – seja com o mal final, a morte, 

ou o fim de alguma de suas capacidades corriqueiras (p. 25).  

Por outro lado, “o medo condiciona a vida” 36. Numa releitura da função so-

cial da segurança em Hobbes, Beck afirma que a liberdade e a igualdade sociais são 

deslocadas do lugar preeminente que ocupavam na escala social de valores em fa-

vor da segurança diante do risco. Em busca desta mesma segurança contra os ris-

                                                           
33

 O termo “Sociedade do Risco Global” é uma tradução do termo em espanhol, “Sociedad del Riesgo 
Mundial”, como aparece no título da obra aqui utilizada como base teórica; vide BECK, 2008.  O ter-
mo original, em alemão, é Weltrisikogesellschaft, que se traduz como “Sociedade do Risco Mundial”. 
Acreditamos, porém, que o termo global traz uma maior compleitude ao conceito que apenas “mundi-
al”, também por envolver não apenas governos ou indivíduos, mas a totalidade da sociedade mundial. 
34

 No original, “(...) la sociedad del riesgo (...) tematiza el cuestionamiento de ideas centrales del con-
trato de riesgo, como la contrabilidad y compensabilidad de las inseguridades y peligros provocados 
por la industria”. 
35

 “El riesgo tiene la «fuerza destructiva de la guerra». El lenguaje del riesgo es contagioso y trans-
forma las formas de desigualdad social”. 
36

 “El miedo condiciona la vida”. 



65 
 

cos, as leis são endurecidas e convertidas em um totalitarismo antirrisco 37, para uti-

lizar a denominação dada por Beck. E este totalitarismo é, em grande parte, aceito 

como racional, apesar de limitante de liberdades conquistadas ao longo de um pro-

cesso demorado de liberalização da política e da economia (p. 26). 

Outra das características da sociedade do risco é a “economia do medo” ge-

rada pela “crise de nervos geral”. A segurança passa a ser um bem consumível, e 

não mais um valor moral, e que pode ser administrado tanto pelo Estado quanto por 

iniciativas privadas, em busca da obtenção de benefícios (p. 26). Confrontado com 

tais grandes e numerosos riscos, o cidadão “desconfiado e receoso, agradece que 

se o escaneie, radiografe, registre e interrogue em prol de „sua segurança‟” (idem). 38 

Na Sociedade do Risco Global, o risco não esbarra apenas em questões in-

fra-societais, ou seja, riscos produzidos pela industrialização ou de desigualdades 

sociais, mas sim abarca a relação que se estabelece entre o risco e a catástrofe, 

ultra-estatal, cosmopolita. Desta forma, o risco não representa a catástrofe, mas sim 

a sua antecipação: “[e]nquanto uma catástrofe está definida espacial, temporal e 

socialmente, a catástrofe antecipada não conhece concreção espaço-temporal nem 

social”. 39 O risco vai discutir, desta forma, uma realidade que não é mera especula-

ção, uma vez que existe a possibilidade da catástrofe, mas tampouco é a própria 

catástrofe que se abate: “no momento em que os riscos se convertem em realidade 

(...) se convertem em catástrofes”. 40 Assim, define Beck: 

 
 

Os riscos são sempre acontecimentos futuros que é possível que se apre-
sentem, que nos ameaçam e, posto que esta ameaça permanente determi-
na nossas expectativas, invade nossas mentes e guia nossos atos, resulta 
numa força política transformadora. 

41
 (BECK, 2008, p. 27) 

 

                                                           
37

 O totalitarismo é um sistema de “dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer 
esfera da vida”, cujas bases se situam na manipulação política do terror, como “instrumento corriquei-
ro para governar as massas perfeitamente obedientes” (Hannah ARENDT apud SOUZA, 2007, p. 
243-244). Neste sistema político, a “burocracia totalitária estende sua interferência à vida interior dos 
[governados]”, assim como a informação e, portanto, saber e não-saber, como serão discutidos a 
seguir, são a principal base de poder do totalitarismo (SOUZA, 2007, p. 245). 
38

 “La „economía del miedo‟ se enriquece con la crisis de nervios general. El ciudadano, desconfiado y 
receloso, agradece que se le escanee, registre e interrogue en pro de „su seguridad‟. La seguridad es, 
como el agua y la electricidad, un bien de consumo, administrado tanto pública como privadamente 
para obtener beneficios”. 
39

 “Mientras que una catástrofe está definida espacial, temporal y socialmente, la catástrofe  anticipa-
da no conoce concreción espaciotemporal ni social”. 
40

 “En el momento en que los riesgos se convierten en realidad (...) se convierten en catástrofes”. 
41

 “Los riesgos son siempre acontecimientos futuros que es posible que se presenten, que nos ame-
nazan y, puesto que esta amenaza permanente determina nuestras expectativas, invade nuestras 
mentes y guía nuestros actos, resulta una fuerza política transformadora”. 
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A sociedade e, em especial, o Estado, se defrontam, desta maneira, com a 

hercúlea tarefa de impedir que tais riscos se realizem, não apenas na sua localida-

de, mas devido ao cosmopolitismo daqueles, em qualquer lugar do mundo (p. 28). A 

prevenção se torna um dever:  

 
 

Especialmente para o Estado, que, ao ter por missão preferente a seguran-
ça de seus cidadãos, se vê obrigado à antecipação e à previsão inclusive 
quando as instâncias competentes (científicas, militares ou legais) não dis-
põem dos meios para tal (porque sua possibilidade de responder a riscos 
globais se vê reduzida ao horizonte do Estado nacional, por exemplo). 
(BECK, 2008, p. 29) 

42
 

 
 

Ao lado do Estado, que deve estar preparado anteriormente ao evento 

mesmo do risco, antes da catástrofe, a sociedade “leiga” também não sabe onde 

encontrar as respostas às questões suscitadas pelo risco: “[a] „subjetividade do risco‟ 

se desafoga com os leigos, que passam por „mal-informados‟ em comparação com 

os métodos de observação „precisos‟ e „científicos‟ dos experts” 43 (p. 30). A percep-

ção da ameaça caminha, portanto, em três direções: aquela compreendida pelos 

entendidos no assunto específico (sobretudo cientistas da área); aquela do Estado, 

que pretende – a princípio – compreender o risco ou a ameaça, para então atuar o 

mais rapidamente em direção à sua eliminação; e, por fim, aquela da sociedade „ci-

vil‟ leiga, ou seja, a parcela da população mais numerosa e que fica na dependência 

ou da divulgação do conhecimento científico, ou da distribuição de ajuda por parte 

do Estado (p. 30-31). 

Podemos observar, desta forma, que todos devem estar prontos e prepara-

dos para realizar a observação dos riscos e atuar de forma a evitá-los ao máximo. O 

indivíduo e a coletividade, institucionalizada ou não, é confrontada com um futuro 

que se torna presente:  

 
 
(...) ao tratar com o risco de grandes catástrofes, discutimos o presente do 
futuro estado de exceção planetário (do que já não se poderá responder pe-

                                                           
42

 “Especialmente para el Estado, que, al tener por misión preferente La seguridad de sus ciudada-
nos, se ve obligado a la anticipación y a la previsión incluso cuando las instancias competentes 
(científicas, militares o legales) no disponen de los medios para ello (porque su posibilidad de respon-
der a riesgos globales se ve reducida al horizonte del Estado nacional, por ejemplo)”. 
43

 “La „subjetividad‟ del riesgo se desahoga con los legos, que pasan por estar „mal informados‟ en 
comparación con los métodos de observación „precisos‟ y „científicos‟ de los expertos”. 
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rante nem nacionalmente nem fechando as fronteiras nacionais). (BECK, 
2008, p. 114) 

44
 

 
 

Podemos falar em estado de exceção pois a ocorrência de uma catástrofe 

força uma pausa temporária da atuação costumeira das instituições políticas ou so-

ciais. Um evento tal como um terremoto pode tanto destruir fisicamente os prédios 

ou outros edifícios em que funcionam órgãos estatais, mas também outros prédios e 

moradias na área afetada. O alvo preferencial das políticas públicas, em um caso de 

catástrofe, é a área afetada – de onde surge a figura do estado de emergência. 

Ao mesmo tempo, em casos de catástrofe em que o Estado deve atuar dire-

ta e rapidamente (para evitar maiores perdas decorrentes da mesma), a autoridade 

daquele é questionado em caso de negligência:  

 
 
No caso de catástrofes (...) se trata da expectativa de um estado de 
exceção por negligência que questione a autoridade estatal, científica 
e econômica, quer dizer, que favoreça um desapoderamento do Es-
tado e um simultâneo apoderamento dos movimentos civis capazes 
de desembocar em uma implosão do poder e da legitimidade do Es-
tado, da ciência e da técnica. (BECK, 2008, p. 115). 

45
 

 
 

Mesmo com toda essa necessidade de atuação do Estado diante da catás-

trofe, ou da ainda-não-catástrofe, muitas vezes o que determina a atuação política é 

a formação de uma opinião pública que delimite a atuação do Estado de acordo com 

a formulação de um ponto de vista a partir da população. Pois, uma vez que os peri-

gos globais têm caráter cosmopolita, atingindo igualmente a todos, vai “se perfilando 

uma opinião pública (virtual) mundial” 46 (p. 121-122). Uma vez que estão todos co-

nectados através de redes de comunicação (ou ao menos recebem informações a 

partir de focos comunicacionais, tais como redes televisivas, radiotransmissoras, 

etc.), pode criar-se uma opinião pública não apenas nacional, mas com dois níveis 

diferentes: a opinião pública nacional, que exige do seu governo atuação local para 

solução de problemas globais (que discutiremos mais tarde), mas também a forma-

                                                           
44

 “(...) al tratar con el riesgo de grandes catástrofes, discutimos el presente del futuro estado de ex-
cepción planetario (del que ya no podrá responderse nacionalmente ni encerrar en fronteras naciona-
les”. 
45

 “En el caso de catástrofes-consecuencia indirecta se trata de la expectativa de un estado de ex-
cepción por negligencia que cuestione la autoridad estatal, científica y económica, es decir, que favo-
rezca un desapoderamiento del Estado y un simultáneo apoderamiento de los movimientos civiles 
capaces de desembocar en una implosión del poder y de la legitimidad del Estado, la ciencia y la 
técnica”. 
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ção de uma opinião pública que se aproveita dos meios internacionais de comunica-

ção para se tornar mais informada sobre aquilo que não sabe do perigo desconheci-

do. 

Isso decorre do fato de que os perigos, em si, não são nada que exista inde-

pendentemente de nossas percepções e valorações culturais sobre o mesmo. Se, 

para falarmos de Sociedade do Risco Global, temos que falar em como as ameaças 

globais se convertem em fundadoras de ação (p. 137), temos que até que se adquira 

consciência geral dos perigos, estes não se convertem em política (p. 125). 

Sendo resultado de performances sociais47 a respeito do perigo desconheci-

do, utilizam-se estrategicamente de material científico, se definindo, velando, drama-

tizando diante da opinião pública, até que se obtenham mais dados que permitam o 

controle ou a eliminação da ameaça (p. 125). E, ainda neste raciocínio, as diversas 

realidades construídas desta maneira podem ser distinguidas segundo possuam 

“mais ou menos „realidade‟”, ou seja, quanto mais as realidades construídas desta 

maneira estejam perto ou incluídas nas práticas sociais institucionalizadas, mais po-

derosas são e mais próximas da decisão e da ação estão” 48 (p. 133). Oras, uma 

doença que se propague contagiosamente, por exemplo, interfere diretamente nas 

práticas sociais cotidianas, institucionalizadas, impedindo até certo ponto o estabe-

lecimento de contato social. Desta forma, podemos ver a influência daquilo que o 

autor chama de saber e não-saber, tão críticos em uma situação de surgimento de 

uma doença desconhecida. 

O saber, tomado como conceito sociológico, se refere a uma expectativa, 

uma atribuição e construto social que prevê o futuro de forma positiva ou negativa. 

Sendo uma expectativa, se aproxima da noção de risco, que nada mais é que o cál-

culo da possibilidade de um evento futuro ocorrer. Por sua vez, o não-saber é uma 

inversão do saber estabelecido numa etapa anterior do conhecimento técnico-

científico ocidental: 

 
  

                                                           
47

 O termo utilizado ela tradução em espanhol é “escenificaciones sociales”. Compreendemos que o 
termo performance pode dar um valor demasiado negativo à ação, mas decidimos por permanecer 
leais ao texto original em nossas traduções. 
48

 “Se puede por tanto distinguir entre „realidades construidas‟ según posean más o menos „realidad‟: 
cuanto más cerca están de las instituciones o incluso dentro de ellas (entendiendo por tales la institu-
cionalización de prácticas sociales), más poderosas  son y más cercanas a la decisión y a la acción 
están (y más „reales‟ resultan o parecen)”.  
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A “sociedade do saber” é um eufemismo da primeira modernidade. A socie-
dade do risco global é uma sociedade do não-saber em um sentido muito 
mais preciso: não se supera com mais e melhor saber e mais e melhor ciên-
cia – como na pré-modernidade – senão precisamente o contrário: com 
mais e melhor ciência se gera. (...) Viver em um meio de não-saber fabrica-
do significa, por conseguinte, buscar respostas desconhecidas a perguntas 
que ninguém sabe formular com claridade. (BECK, 2008, p. 165). 

49
 

 
 

Não-saber é justamente o fato de ter que lidar com conseqüências desco-

nhecidas de fatos futuros dos quais se desconhece de certa forma a origem ou o 

controle. Uma vez que governos e autoridades têm que proclamar e fabricar tal con-

trole de riscos incontroláveis, como no caso de uma doença contagiosa, as pessoas 

se vêem expostas ao bombardeio de inúmeras formas de não-saber, maiores ou 

menores: “das medições científicas, das categorias bioquímicas e das pretensões 

compensatórias do Estado (...)” 50 (p. 167). 

No caso de doenças,  

 
 

O não-saber se estende, nestes casos, à origem da enfermidade, às vias de 
transmissão, ao tempo de latência depois do contágio. E que este não-
saber se tome como base para não atuar ou, ao contrário, para atuar pron-
ta, preventivamente contra o perigo de uma catástrofe só potencialmente e-
vitável leva a conclusões e perspectivas do mundo radicalmente encontra-
das. (BECK, 2008, p. 167-168) 

51
 

 
 

Acreditamos que o mais importante para a nossa pesquisa é o fato de que a 

sociedade do risco global traz para o presente uma ameaça futura desconhecida, 

tentando traçar tanto suas origens como seus efeitos futuros. Deixa-se de ter desco-

nhecimento sobre o fato, traçando-se seu perfil e conseqüências – aí desaparece a 

Angústia, sentimento que não tem objeto definido. Uma vez que a ameaça é posi-

cionada na realidade presente da sociedade, os indivíduos se deparam, portanto, 

com uma ameaça imediata futura, numa transposição temporal da mesma, elimi-

nando, desta forma, o desconhecimento temporal com relação a esta ameaça. Po-

                                                           
49

 “La „sociedad del saber‟ es un eufemismo de la primera modernidad. La sociedad del riesgo mun-
dial es una sociedad del no-saber en un sentido muy preciso: no se supera con más y mejor saber y 
más y mejor ciencia – como en la premodernidad – sino precisamente al contrario: con más y mejor 
ciencia se genera. (...). Vivir en un medio de no-saber fabricado significa, por consiguiente, buscar 
respuestas desconocidas a preguntas que nadie sabe plantear con claridad”. 
50

 “(...) de las mediciones científicas, de las categorías bioquímicas y de las pretensiones compensa-
torias del Estado (…)”. 
51

 “El no-saber se extiende en estos casos al origen de la enfermedad, a las vías de transmisión, al 
tiempo de latencia después del contagio. Y que este no-saber se tome como base para no actuar o, al 
contrario, para actuar pronta, preventivamente contra el peligro de una catástrofe solo potencialmente 
evitable lleva a conclusiones y perspectivas del mundo radicalmente encontradas”. 
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demos ver que se constroem, aí, com a categoria de risco, as duas propriedades do 

Medo: ameaça imediata e objeto definido. Portanto, não seria exagerar se afirmar-

mos que a Sociedade do Risco Global também é uma sociedade em que a atuação 

política é gerada pelo Medo. 

Criada esta base teórico-metodológica, podemos passar agora à análise da 

Gripe H1N1. Nas próximas seções deste capítulo, analisaremos seu breve histórico, 

as percepções culturais que se criaram diante da ameaça e porquê ela se encaixa 

no contexto da Sociedade do Risco Global. Por fim, faremos uma análise da atuação 

do Governo brasileiro diante desta realidade. 

 

3.2 A Gripe H1N1 e o medo da pandemia em 2009 

 

A influenza é “uma doença viral que afeta principalmente o nariz, a garganta, 

os brônquios e, ocasionalmente, os pulmões” (BRASIL/SVS, 2010, p. 2). A infecção 

pode ocorrer através de três diferentes vírus: A, B e C. Os três são altamente trans-

missíveis, e também mutáveis. A gripe, em si, é uma diminuição dos níveis imunoló-

gicos do corpo humano, e o mais comum é que a evolução para óbito decorra de 

complicações geradas por síndromes respiratórias. No caso mais leve, apresenta-se 

uma Síndrome Gripal (SG). Em casos mais graves, pode evoluir para uma Síndrome 

Respiratória Severa Aguda, que caracterizou o SARS de 2003 em diante, ou para 

uma Síndrome respiratória Aguda Grave (SRAG), que caracteriza a Gripe H1N1 

(BRASIL, 2009/ESPIID). Daqueles três tipos apresentados acima, o A é aquele que 

é mais capaz de promover mutações e, portanto, representa a principal fonte de epi-

demias e pandemias (BRASIL, 2010, p. 2). 

O vírus A é dividido em diversos subtipos, sendo que o H3N2 e o H1N1 são 

os principais tipos que circulavam em 2008 (DUGUÉ, 2008, p. 13). O vírus do tipo 

A(H1N1), segundo Bernard Dugué, foi aquele que surgiu quando das epidemias da 

gripe russa, em 1977, da gripe asiática em 1957 e 1968, e provavelmente estaria 

ligado à gripe espanhola de 1918 (p. 13-14). Em 2009, porém, foi causada por uma 

nova mutação do vírus A. Desta vez, a mutação que ocorreu se apropriou de proteí-

nas pertencentes às células de aves, porcos e humanos, criando um vírus com ca-

racterísticas completamente novas e de conseqüências desconhecidas à época 

(BRASIL/SVS, 2010, p. 2). 
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Entre março e abril, no hemisfério norte, constata-se o fim do inverno e, com 

o fim desta estação, a diminuição dos casos de influenza e de gripe como um todo. 

Porém, no ano de 2009, “foi observado que os casos de síndrome gripal (SG) não 

reduziram conforme o esperado para os meses de março a maio” e, ao mesmo tem-

po, foram identificados “surtos de SG [Síndrome Gripal] em algumas localidades da 

região central do México (Veracruz, Tlaxcala e San Luis Potosí)”. Já em 15 de abril, 

adoeceu uma mulher com um caso atípico de pneumonia em Oaxaca, um Estado 

mais ao Sul do México. Ao final de março, a doença aparecia nos Estados Unidos da 

América (EUA), quando foram identificados “dois casos com quadro clínico similar e 

que não tinham qualquer vínculo, cujos resultados laboratoriais indicavam influenza 

A (...) [e] provável mutação” (BRASIL/SVS, 2010, p. 2). 

Antes da identificação do agente causador em abril de 2009, os governos do 

México e dos EUA já estavam utilizando medidas públicas de contenção da doença. 

No dia 24, o Ministro da Saúde mexicano foi à televisão anunciar o fechamento de 

escolas e universidades na Cidade do México e seus arredores52. Como bem sabi-

do, escolas e universidades são ambientes fechados e de grande concentração po-

pulacional – por isso serão os primeiros lugares a sofrerem restrições não apenas no 

México, mas também em diversos outros países. 

Naquele mesmo dia, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que 

abriria um Comitê de emergência para verificar a possibilidade do surto de gripe na-

queles dois países se tornar uma epidemia mundial. À época, o nível de pandemia 

estabelecido pela OMS estava no nível três (numa escala de um a seis, em que o 

último seria o mais arriscado, de pandemia total), em razão da influenza aviária cau-

sada pelo vírus A (H5N1), que se transmitia entre animais e esporadicamente entre 

humanos53 (BRASIL/SVS, 2001, p. 3).  

Em 25 de abril, a Direção Geral da OMS declarou que a gripe suína, como 

era chamada e que então tinha casos confirmados apenas nos dois países citados, 

tinha a possibilidade de o vírus se tornar pandêmico. A grande preocupação, à épo-

ca, começava a ser a faixa etária dos principais afetados, que começava a se con-

                                                           
52

 FolhaOnline.com. 24/04/2009 - 09h01. "México fecha escolas por temor de gripe suína; 57 já mor-
reram". Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u555606.shtml. Acessado em 
16/06/2010, às 22:23. 
53

 FolhaOnline.com. 24/04/2009 - 14h43. "ONU convoca comitê de emergência sobre gripe suína no 
México e EUA". Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u555763.shtml. Acessado em 
16/06/2010, às 22:29. 
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centrar nos adultos jovens em contraste àqueles grupos que tradicionalmente são 

mais atingidos pelas doenças contagiosas, idosos e crianças54. Margaret Chan, Dire-

tora Geral da OMS, chegou a afirmar, naquele dia, que a “a evolução da situação 

era „imprevisível‟”. 

A partir do fim de abril de 2009, a gripe suína chegava a outras áreas da ati-

vidade humana. Para termos uma idéia, a título de exemplo, um trem na Suíça foi 

parado, esvaziado e isolado após um contêiner, com oito frascos com amostras de 

gripe suína, ter rompido após o derretimento do gelo seco que fazia o revestimento 

da proteção especial para o contêiner. A explosão feriu levemente um técnico res-

ponsável pelos frascos e um passageiro. A viagem foi interrompida, e a população 

foi isolada na estação de Lausanne por uma hora, gerando pânico – os passageiros 

foram trancados num setor isolado da estação. Àquela época, o nível de pandemia 

já havia sido elevado pela OMS de 3 para 4: 

 
 
Isso significa que a organização vê um "crescimento significativo" do poten-
cial de pandemia da doença, ou seja, aumento do risco de que a doença al-
cance uma área geográfica vasta, talvez mundial. "Neste momento, conten-
ção não é uma opção viável", afirmou o diretor-geral adjunto da OMS, Keiji 
Fukuda.

55
 

 
 

Todos os casos identificados e transmitidos à OMS, ao fim de abril, ainda 

envolviam pessoas que haviam estado em trânsito no México ou na região Sudoeste 

dos EUA (sobretudo Texas e Califórnia). 

Por sua vez, a já abalada economia financeira internacional começava a so-

frer com a possível queda da produtividade econômica em decorrência dos efeitos 

da gripe suína. Logo após da elevação do nível pandêmico por parte da OMS, as 

bolsas da Ásia sofreram quedas relativamente grandes em razão desta preocupa-

ção: a bolsa de Tóquio caiu 2,67% em relação ao dia anterior; Hong Kong, 1,92%; 

Seul, 2,05%; Xangai, 0,16%; Taipé, 1,90%; e Bombaim, 1,6%; e Sidney, 0,5%. A 

queda foi causada, principalmente, por restrições do governo japonês na concessão 

                                                           
54

 FolhaOnline.com. 25/04/2009 - 11h27. "OMS diz que gripe suína tem potencial para pandemia e 
considera situação 'grave'". Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u556220.shtml. 
Acessado em 16/06/2010, às 22:39. 
55

 FolhaOnline.com. 27/04/2009 - 19h56. "Explosão de frascos com gripe suína geram pânico em 
trem na Suíça". Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u557031.shtml. Acessado em 
16/06/2010, às 22:51. 
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de vistos a cidadãos mexicanos, e pela queda no valor de ações de empresas de 

aviação da Ásia que trabalhavam com rotas em direção ao México56. 

Estava criado o espectro do perigo da disseminação da doença em nível 

global. Porém, um duro golpe contra a racionalização do problema foi o fato de que, 

apenas dois dias após ter elevado o nível de periculosidade da doença de 3 para 4, 

no dia 29 de abril a OMS alterou o nível pandêmico de 4 para 5, “indicando a disse-

minação do vírus em pelo menos dois países de uma mesma região administrativa 

da OMS (...) naquela ocasião, o Continente Americano” (BRASIL/SVS, 2010, p. 3). 

Em 18 de maio de 2009, a Diretora Geral da OMS, Margaret Chan, se dirige 

em um discurso à Assembléia Mundial da Saúde, em Genebra, na Suíça. O próprio 

título do pronunciamento trouxe aflição para a população e para aqueles que o pre-

senciaram: “Preocupação sobre pandemia de gripe justificada” (CHAN, 2009). 

Neste discurso, Chan afirmou que o mundo já esperava, em decorrência da 

vivência do vírus de influenza aviária H5N1. A diretora declarou que o mundo estava 

já bem preparado para uma pandemia, mas também mais assustado para o enfren-

tamento. Para a Diretora, o objetivo principal de ataque dos governos e das institui-

ções sanitárias nacionais e internacionais são os vírus de influenza, em razão do 

seu comportamento, tão imprevisível quanto aquele da pandemia.  

Tudo isso ocorrendo em um momento de grande “incerteza científica”, se-

gundo Chan. Nas palavras da mesma, uma das características de uma pandemia, 

que é definidora, é a “vulnerabilidade quase universal da população mundial à infec-

ção. Nem todas as pessoas se tornam infectadas, mas aproximadamente todas as 

pessoas estão em risco” (o grifo é nosso).  

Ao falar em risco, estamos falando na possibilidade de todas as pessoas, de 

todo o mundo, se tornarem infectadas pela doenças e sofrerem com seus sintomas, 

que podem evoluir para o óbito. Se falamos no risco, estamos falando tanto do saber 

como definido por Ulrich Beck, uma vez que falamos do conhecimento dos efeitos 

imediatos desta doença, bem como do não-saber: não sabemos como o vírus ou a 

pandemia se comportarão, nem o que devemos fazer para contê-lo ou combatê-lo. 

Estamos, portanto, envoltos na sociedade do risco global. Todos estão cosmo-
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politicamente ligados em razão duma mesma ameaça, e é desta forma que irão se 

comportar os governos nacionais.  

Em 11 de junho de 2009, a OMS declara a última alteração, e aquela que irá 

causar mais impacto na opinião pública internacional, no nível de epidemia da gripe 

H1N1. Naquele dia, o nível pandêmico subiu de 5 para 6. A OMC, porém, declarou 

que esta alteração se deu mais em razão da abrangência e da velocidade de contá-

gio da doença, que de sua gravidade57. Esta pandemia foi considerada a primeira 

em cerca de quarenta anos, após a Gripe de Hong Kong de 1968, que havia causa-

do a morte de mais de um milhão de pessoas no mundo todo. Para comparação, à 

época, a OMS havia contabilizado 27.737 casos no mundo todo, e apenas 141 mor-

tes.  

Em uma nota de explicação de junho de 2009, a OMS respondeu a críticas 

que havia recebido em razão duma certa “precipitação” em ter elevado este nível de 

referência. Neste documento, a Organização destacou cinco pontos que a levaram a 

tomar esta decisão:  

1) o tipo de vírus causador da doença era mutante, com genes humanos, a-

viários e suínos, e nunca havia circulado entre humanos;  

2) o comportamento do vírus não era semelhante àquele de outros causado-

res de influenza sazonal, com relação à estação do ano;  

3) a faixa etária atingida e o tipo de enfermidade causada pelo vírus difere 

da gripe sazonal, atingindo menos idosos e crianças e mais grupos de adultos jo-

vens – e a causa da morte era, em sua maioria, uma pneumonia, de difícil tratamen-

to;  

4) o vírus novo facilmente superpassou outros vírus de influenza, inclusive 

passado os vírus H1N1 anteriores como dominante;  

5) os anticorpos anteriormente presentes na população mundial não se de-

monstraram eficientes com relação à nova gripe, deixando uma lacuna de possível 

infecção sem nenhum tipo de proteção (OMS, 2009/BF21). 

Foi dentro deste espectro de atuação que o governo brasileiro apolicou suas 

medidas de contenção e mitigação da doença. Desta forma, passamos agora à aná-

lise desta atuação, tendo em vista o medo gerado na população e a atuação do go-

verno brasileiro. 
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3.3 A Gripe H1N1 no Brasil e a atuação do Ministério da Saúde 

No Brasil, a Gripe H1N1, e a atuação do Ministério da Saúde, podem ser di-

vididos em duas fases: uma fase de contenção, e uma fase de mitigação. Dividir o 

período de abril de 2009 a dezembro daquele mesmo ano nestas duas fases signifi-

ca estabelecer um parâmetro de análise que leva em conta o vetor de contágio da 

doença. Segundo o Ministério da Saúde, do dia 25 de abril, no dia da Declaração 

pública da OMS, até o dia 6 de maio, os contágios identificados no Brasil com rela-

ção à doença eram relacionados apenas a pessoas que estiveram em trânsito em 

áreas com a doença deflagrada. A segunda fase epidemiológica foi a fase de mitiga-

ção, em que o vírus já se encontrava circulando entre brasileiros, no território nacio-

nal (BRASIL/SVS, 2010, p. 3). Ainda no dia 25 de abril, o Ministério da Saúde institu-

iu o Gabinete Permanente de Emergências em Saúde Pública (GAPE), que seria 

responsável pelo manejo da situação. Este Gabinete seria formado por representan-

tes de diversas pastas ministeriais que pudessem auxiliar o governo na situação da 

epidemia. 

A primeira fase, a de contenção, que estava relacionada à não-

contaminação de nacionais no território brasileiro, buscou reduzir a disseminação do 

vírus no Brasil. O Ministério buscava estabelecer uma maior harmonia no sistema 

sanitário brasileiro para quando atacasse de fato a epidemia, tendo reconhecido que  

 
 
(...) como se sabe, não é possível impedir que a entrada de agentes virais 
deste tipo em qualquer país e essas medidas são úteis, na fase inicial de 
uma pandemia, para propiciar tempo à rede de serviços para acumular co-
nhecimento, adequar fluxos e orientar os usuários. (BRASIL/SVS, 2010, p. 
3) 
 
 

Por sua vez, a segunda fase começa a partir do início do contágio interno. 

Nesta fase, “o sistema apresenta maior especificidade nas ações de vigilância. As 

ações recomendadas para esta fase visam reduzir a gravidade e mortalidade da do-

ença (...)” (BRASIL/SVS, 2010, p. 3). 

A fase de contenção do vírus H1N1, no Brasil, foi de 19/04 a 18/07. Nesta 

fase, “foram registrados 12.919 casos suspeitos de síndrome gripal (SG) e síndrome 

respiratória aguda grave (SRAG)”. Do total de 4.434 casos confirmados nesta fase, 

35% apresentavam quadro clínico de SRAG, e destes 35% apenas 227, ou 14,5%, 
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evoluíram para óbito. Portanto, constata-se que a evolução, nesta fase, obedeceu 

aos padrões estabelecidos globalmente (BRASIL/SVS, 2010, p. 6). Durante a se-

gunda fase, a de mitigação da doença, que foi de 19/7 a 2/1/2010, a intenção primá-

ria foi a atenuação da “ocorrência de casos graves e óbitos pela doença” (p. 8). 

Em 27 de agosto de 2009, o Ministério da Saúde publicou o documento “E-

mergência de Saúde Pública de Importância Internacional – ESPII: Diretrizes para o 

enfrentamento à pandemia de influenza A (H1N1): ações da atenção primária à saú-

de”, justamente tendo em vista o combate interno à propagação da doença. Esse 

documento constituiu a base da atuação de atendimento do ministério e das unida-

des básicas de saúde (UBS‟s) à população, na fase de mitigação. 

Em sua introdução o documento afirma: 

 
 
Durante os últimos dois meses a estratégia de enfrentamento desta ESP 
(Emergência de Saúde Pública) foi baseada em medidas de contenção - i-
dentificação precoce, tratamento e isolamento de casos e no seguimento de 
seus contatos próximos. Diante do cenário atual, medidas mais integradas 
de monitoramento da situação epidemiológica, diagnóstico precoce, acom-
panhamentos dos casos leves e moderados, além da priorização da assis-
tência aos casos graves ou com potencial de complicação, são necessárias 
para evitar maior circulação do vírus e desfechos fatais. (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2009/ESPII, P. 3). 
 

 

Fazia-se, portanto, necessária uma atuação conjunta do Ministério com to-

dos os responsáveis pela conduta para com os casos de gripe. Afirma o mesmo, na 

página 5: “Todo paciente com quadro gripal deve ser avaliado de modo a descartar 

síndrome respiratória aguda grave” (o grifo é nosso). Da mesma forma, “[a] presença 

de pelo menos UM dos critérios de sinais de alerta deve alertar o médico para o en-

caminhamento do paciente ao hospital”, propondo seu completo isolamento do resto 

da população (p. 8). 

Acreditamos, porém, que outro trecho do documento traduz perfeitamente 

nossa tese aqui em desenvolvimento. A população brasileira estava, à época, muito 

assustada. Um dia antes da publicação das diretrizes de atuação, cerca de 515 pes-

soas haviam morrido, no Brasil, em decorrência do vírus58. No mesmo dia, o Gover-

no brasileiro enviou ao Congresso um pedido de liberalização, através de uma me-
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dida provisória de R$ 2,1 bilhões para o enfrentamento da gripe H1N1. Afirma a re-

portagem do jornal Folha de São Paulo: 

 
 
Segundo o Ministério da Saúde, o dinheiro será usado para comprar 73 mi-
lhões de doses da vacina contra a gripe, 11,2 milhões de tratamentos, 110 
mil máscaras, além de novos equipamentos e materiais. O recurso também 
será usado para aumentar o número de leitos de UTI, capacitar profissionais 
e ampliar os turnos nas unidades de saúde.

59
 

 
 

Com relação às Diretrizes, um trecho em destaque na página 19 da mesma 

afirma: 

 

É muito importante que o trabalho de educação em saúde sirva para dimi-
nuir a ansiedade, bem como possíveis equívocos que a população possa 
ter em relação à doença. Nesse sentido deve-se alertar a comunidade para 
a situação de vigilância, sem, contudo, causar pânico na comunidade. 
 
Além disto, a educação em saúde serve como uma ferramenta de apoio pa-
ra as equipes de atenção primária terem a comunidade como aliada ao en-
frentamento da disseminação da gripe por influenza, pois através de grupos, 
visitas e trabalhos na sala de espera, as equipes podem sensibilizar multi-
plicadores e cuidadores da própria comunidade para auxílio de detecção 
precoce, acompanhamento e propagação das informações. (MINISTÉRIO 
DA SAÚDE, 2009, P. 19). 
 

Desta forma, podemos observar que a preocupação principal do Ministério 

da Saúde e do governo brasileiro em geral era manter a calma e conter o medo que 

crescia, na população, de uma possível epidemia. 

Em dados consolidados, o “Brasil registrou 2.051 óbitos por influenza pan-

dêmica em 2009, apresentando uma taxa de mortalidade de 1,1 [por] 100 mil habi-

tantes”. Mesmo assim, como demonstra o gráfico abaixo, a maior parte dos óbitos 

concentrou-se no período que vai de 18 de julho a setembro: 
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Fonte: Boletim Eletrônico Epidemiológico. BRASIL/SVS, 2010, p. 10. 

 

Em resumo, podemos considerar que as principais medidas adotadas pelo 

governo brasileiro foram tomadas no sentido de acalmar a população brasileira, a-

fastando, assim, a possibilidade de um pânico generalizado: isolamento dos casos 

confirmados, impedindo um maior contágio; formação de órgãos e meios de comuni-

cação com a população (Gabinete Permanente de Emergências em Saúde Pública, 

Rede Nacional de Alerta e Resposta às Emergências em Saúde Pública); identifica-

ção de casos em áreas de trânsito (portos, aeroportos, etc); comunicação de risco – 

realização de campanhas de mídia massiva e de atingimento também do público 

jovem; estruturação de uma linha telefônica especial, o Disque-Saúde, “para sanar 

dúvidas da população”. Também foram instituídos os informes quinzenais sobre a 

situação epidemiológica no país (BRASIL/SVS, 2010, p. 17-18). 

 

Em conclusão, podemos observar que o número de casos no Brasil relacio-

nados à gripe H1N1 e que poderiam causar uma pandemia foram muito reduzidos, 

afinal as mortes contabilizaram uma taxa de mortalidade muito menor que em rela-

ção ao conjunto total da população brasileira. Então, compreendemos que de fato 

atuou corretamente o governo brasileiro em tentar conter o pânico populacional que 

poderia causar graves conseqüências para o funcionamento das instituições sociais. 
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Da mesma forma, encontrou-se o Brasil naquela seqüência de fatos interna-

cionais que o levaram a tomar tais iniciativas e promoveram a redução da mortalida-

de gripal pandêmica, de acordo com as instruções dadas pela OMS.  
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Como analisamos neste trabalho, o Medo é um sentimento natural, que sur-

ge duma relação consciente e inconsciente estabelecido entre o corpo humano, a 

mente e o ambiente em que o indivíduo se encontra. É uma reação de alerta que 

busca criar, biológica e psicologicamente, condições para que o indivíduo fuja ou 

enfrente a ameaça que se lhe apresenta, tendo em vista sua sobrevivência. Esta 

relação estabelece-se, portanto, com um objeto definido, a fonte de temor. 

Sendo um aspecto natural da vida humana, é um componente de extrema 

importância, também, para a compreensão da vida social e política das comunida-

des humanas. Se compreendermos as emoções como percepções diferenciadas 

acerca dum determinado evento ou objeto físico, estamos afirmando que as atua-

ções futuras dos indivíduos, assim como das coletividades, são também moldadas 

por estas percepções. Afinal, se se percebe algo como uma ameaça direta à conti-

nuidade da nossa existência plena, temos a conseqüente relação estabelecida com 

este objeto de temor, ou de busca da sua eliminação. 

Também é esta a relação que se estabelece com relação ao Medo quando 

este é tornado coletivo ou político. Cria-se um ambiente, onde está situado o ele-

mento ameaçador. Da mesma forma como individualmente a ameaça pode ser real 

ou imaginária, coletivamente a ameaça também tem estas duas tonalidades – pode 

ser um fator ameaçador direto, tal como a seca ou a guerra, ou construída social-

mente. Utilizado como artifício político de arma, o Medo surge como forma de domi-

nação, ou fonte de revolta contra o poder estabelecido. A construção teórica ociden-

tal representa bem estas características apresentadas.  

O caso estudado aqui é um exemplo que, de alguma forma, vai contra algu-

mas das premissas da teorização a respeito do Medo. A Gripe H1N1 foi um evento 

que surgiu de um ator anacional, e extra-territorial, ou seja, a figura do vírus que, 

como em qualquer doença, não tem face por ser minúsculo, e deve ser combatido 

de todas as formas possíveis. A figura da doença também se apresenta como dife-

rente na realidade atual. 

Se, anteriormente, a doença era considerada como algo senão natural, ao 

menos cíclico, numa realidade que se vangloria das conquistas técnicas e científicas 

de dominação do homem sobre o mundo natural, a doença é uma descontinuidade. 

Ela representa, justamente, as falhas no avanço técnico-científico, assim como certo 

nivelamento das diferentes classes sociais, por atacar todo e qualquer indivíduo que 
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a ela é exposto. Mesmo assim, o fim dos ciclos de doença criam uma aura escatoló-

gica quando do aparecimento de uma nova doença, tal qual ocorreu durante a cha-

mada “pandemia” de H1N1 no ano de 2009. Desta forma, o surgimento de uma do-

ença desconhecida gera ainda mais temor na população, que tende a observar co-

mo uma ameaça direta e mais forte à sua existência que outros elementos que são 

também fontes de temor. 

É desta forma que podemos analisar o decorrer da gestão do governo brasi-

leiro com relação à disseminação da Gripe H1N1 em território nacional. As principais 

ações do governo não se concentraram apenas em prover o sistema médico de ca-

pacidades que permitissem a atuação pronta e efetiva ao surgimento de novos ca-

sos de contágio, mas também em relação à população. A intenção principal do Go-

verno era prover a população de calma e tranqüilidade para que pudesse lidar com a 

situação, que era tão desconhecida para ele quanto para o povo. 

Desta forma, poderíamos abstrair a realidade específica do Brasil neste ca-

so, e considerar a nova realidade da burocracia nacional com relação a uma realida-

de em que os riscos são gerados localmente, mas cujas conseqüências têm tal cará-

ter cosmopolita que abarca a todos. Efeitos das mudanças climáticas, que atacam a 

todos em qualquer local do globo, ou de crises financeiras que se espalham pelas 

economias devido à integração econômica global e regional, geram na população 

um temor com relação a seu próprio futuro. 

Este é um dos papéis com os quais o Estado se vê revestido na atualidade: 

enquanto os problemas são gerados ultraterritorialmente, no nível do sistema inter-

nacional, eles ainda devem ser lidados de acordo com a capacidade e com as forças 

locais, até que passemos para uma outra realidade internacional. E, por mais que 

capital, comunicação e outras realidades sociais se tornam globalizadas ou mundia-

lizadas, o trabalho e a vivência das pessoas ainda está ligada à sua realidade local, 

o nível da sua vivência diária. E suas paixões, que se estabelecem neste nível de 

relação, também estão escandidas nesta realidade. 
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