


Quarenta dias em suspensão
Américo Córdula1

As grandes crises sempre tiveram o poder de fazer o mundo se reinventar. 
Na maioria das vezes para melhor.

RESUMO
Esse ensaio foi entregue no 40o dia de meu confinamento (22 de abril de 2020), ainda não sabemos como terminará esse 
processo nem como será o DC - Depois COVID-19. Relatarei esse período durante o qual refleti sobre crenças, fatos, 
meditações, noticiários, conselhos, constatações, trocas, debates, delírios e sonhos, entremeados a lives e leituras que 
inspiraram esse texto que pretende contribuir com a reflexão sobre o capitalismo e a pandemia, os reflexos na cultura e 
proposições para o pós-confinamento.
A primeira impressão é de que vivenciávamos uma distopia real, com toques de irrealismo fantástico protagonizado pelo 
dirigente maior da nação brasileira, muito parecido com as séries que fazem sucesso nas plataformas de streaming. Essa 
inquietação me levou a revisitar o livro Utopia (1516), de Thomas Morus, onde foi cunhada a palavra que faz parte de 
nosso vocábulo como sonho impossível e confrontá-la com as reflexões de Ailton Krenak, que nos provoca com Ideias 
para Adiar o Fim do Mundo (2019). Esses dois livros, publicados com 503 anos de diferença, criticam o capitalismo, 
que surgiu pouco antes de Morus lançar seu livro, e que chega ao seu apogeu destrutivo quando Krenak publica o seu.
Não pretendo fazer uma análise comparativa, tampouco defender teorias e conceitos, apenas narrar como todas essas 
informações nesses quarenta dias me afetaram e transpor nessas páginas que me foram ofertadas.

Capitalismo, Utopia e Confinamento

O capitalismo surge no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência 
do feudalismo e do surgimento de uma nova classe social, a burguesia.

Um século depois, o estadista, diplomata e filósofo inglês Thomas Morus escreve, em 1516, Utopia, título que 
batiza a ilha imaginária com a palavra grega “outopos” - tradução para “não lugar” – “lugar nenhum”. Porém, 
o autor e seus seguidores utilizavam para designar um lugar onde tudo funciona perfeitamente. Há muito em 
Utopia, de Thomas Morus, a ser refletido sobre esse tema. Juntamente com a justiça, a paz não apenas interna, 
mas também entre os povos, é o bem supremo que norteia a exposição do autor inglês.2 

O livro critica a Inglaterra pela maneira como se relacionava com os países vizinhos e as colônias. Incomoda-
va ao autor a maneira como eram feitas as negociações e conquistas de territórios, os motivos para utilizar a 
força dos exércitos para atender interesses do rei e da burguesia, que crescia nesse período. Há uma passagem 
em que nobres visitam a ilha de Utopia vestidos em ouro, desprezado pelos utupienses, que não dão valor ao 
metal, assim como os povos originários do Brasil, como aponta Davi Kopenawa: “Os brancos não entendem 
que, ao arrancar minérios da terra, espalham um veneno que invade o mundo e que, desse modo, ele acabará 
morrendo.”3 Profético. Quantas batalhas, guerras e vidas não poderiam ter sido poupadas, lembrando que ain-
da hoje o ouro é um dos ativos preferidos do capitalismo. 

Morus, portanto, talvez seja um dos primeiros críticos do capitalismo nascente, ainda que não tivesse ideia 
dos efeitos futuros. De qualquer maneira imaginou um lugar onde tudo funcionasse perfeitamente, embora, ao 
final do livro, quando ao comentar que há na República da Utopia muitas coisas que desejaria ver em “nossas 
cidades”, conclui: “Coisa que mais desejo do que espero.”4  
Thomas Morus era um católico fervoroso e enfrentou o rei Henrique VIII, ao não reconhecê-lo como chefe 
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supremo da Igreja. Acabou julgado e condenado por alta traição e foi decapitado em 6 de julho de 1535.

O capitalismo, no entanto, avançou a passos largos com a Revolução Industrial. O sistema econômico se 
consolidava, baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos esta-
belece a propriedade privada, a acumulação de capital, o trabalho assalariado, a troca voluntária, um sistema 
de preços e mercados competitivos, implantação do sistema financeiro, amplia o seu domínio com a globali-
zação, um complexo emaranhado de soluções que moldam a cultura do mundo e cria apenas três problemas 
que nunca foram resolvidos : as diferenças sociais, a pobreza e a fome.

No século XX o capitalismo produziria um desenvolvimento desenfreado que promoveu uma preocupação 
global relacionada com o equilíbrio do meio ambiente, atingido por destruições de florestas, emissão do gás 
carbônico e exploração de minérios, que proporcionam o aquecimento global.

Ambientalistas se manifestam há mais de 50 anos sobre os efeitos do desenvolvimento desenfreado e irres-
ponsável. Dezenas de conferências, acordos e pactos foram realizados e jamais cumpridos, a desaceleração do 
desenvolvimento era premente, mas uma utopia.

Até que no começo de 2020 o médico oftalmologista Li Wenliang identifica a existência do surto do novo 
coronavírus e alerta as autoridades, a princípio definida com um tipo de fluenza batizada de COVID-19, muito 
contagiosa e mortal.

Isso aconteceu em Wuhan, considerada o centro político, econômico, financeiro, comercial, cultural e edu-
cacional da China Central. Importante centro logístico, com dezenas de ferrovias, estradas e vias expressas 
conectando-a a outras grandes cidades.

A China começa a tomar medidas de isolamento que viriam a impactar o sistema capitalista global com per-
das econômicas avassaladoras, iniciada pelo crash da bolsa de valores em todos os continentes, seguido de 
diversas paralisações em consequência de desabastecimento de insumos chineses. O país também deixa de 
importar produtos e, no enfrentamento da epidemia, instala os primeiros confinamentos e fecha fronteiras. 
Mas a epidemia chinesa se espalha pelo mundo.

Em pouco tempo percebemos o quanto a economia global depende (e continuará) da China, fornecedor mun-
dial de insumos e peças para a fabricação de boa parte dos produtos manufaturados no mundo.

Na sequência, o confinamento passa ser a principal estratégia para diminuir a curva de contágio e o colapso 
do sistema de saúde. A operação de guerra está montada, em pouco mais de um mês a epidemia se transforma 
numa pandemia e revela a falta de preparo sanitário para esse tipo de situação, além de infraestrutura médica, 
equipamentos básicos de proteção contra a contaminação, como a falta de EPI - Equipamento de Proteção 
Individual (máscaras e luvas, entre outros). De novo a China volta a nos salvar, com a capacidade de produzir 
massivamente esses produtos para o mundo.

A distopia capitalista se estabelece graças a governos neoliberais defensores do Estado mínimo, que que ao 
repassar a função pública para o mercado, demonstrou, para usar uma nomenclatura deles, que não tem efi-
ciência nem eficácia para resolver a crise, obrigando os governos a estatizarem hospitais e tentar resolver a 
questão.

Apesar de enormes esforços para solucionar a crise, e mesmo com alta tecnologia que consegue enviar sondas 
intergalácticas e criar laboratórios espaciais, não tinham equipamentos eletromecânicos suficientes como res-
piradores, essenciais nesse tipo de tratamento para salvar vidas.

O resultado: milhares de mortos, muitos deles enterrados em valas comuns, sem um ritual que permitesse que 
os parentes pudessem se despedir dos entes queridos. Talvez essa seja a imagem mais distópica desse cenário 
de impotência, de despreparo sanitário que assolou o planeta depois de 100 anos da gripe espanhola.



Trabalhadores confinados no Brasil

A primeira notificação da doença no país chega numa terça-feira de carnaval, 25 de fevereiro, com turistas 
vindos da Itália, e os primeiros confinamentos foram decretados a partir de 13 de março. São Paulo, a cidade 
mais populosa, com 12 milhões de habitantes, é o maior foco no país.

Fora as profissões essenciais, como as áreas médicas e sanitárias, serviços básicos de água, luz, limpeza, redes 
de suprimento de alimentos, remédios, postos de gasolina e a defesa civil, produtores de insumos, os demais 
trabalhadores estão vivenciando uma nova relação com a vida. 

Entre as mudanças de hábito, algumas básicas como lavar as mãos, o uso de máscaras de proteção, que já é um 
hábito no Japão, manter distanciamento físico e higienização com alcool para evitar ou diminuir o contágio 
e possibilitar menos mortes,  me fez lembrar da implementação do uso do cinto de segurança nos anos 1980 
para diminuir as mortes causadas por acidente no trânsito, levou anos e muitas multas para a conscientização, 
hoje é um hábito.

Uma nova cultura se impõe dentro de casa, o home office e home learning, com teletrabalho, intermináveis 
reuniões, pedidos online de toda sorte, entregas de comida, streaming e acesso a portais de notícia, os peque-
nos separados dos colegas da escola, sem a possibilidade de se tocar, brincar, jogar e obrigados a tarefas vir-
tuais. Casais passa a trabalhar em casa, escapar de suas estações de trabalho para fazer as refeições, limpeza, 
lavar e passar roupas, enfim o cotidiano pouco  vivenciado.

Não podemos nos esquecer dos pais/avós, o maior grupo de risco e com cuidados e necessidades redobradas. 
Qualquer intercorrência poderá ser fatal se precisarem de um atendimento médico-hospitalar. 

Tampouco dos pets, os últimos componentes da família, sortudos nesse momento porque essa pandemia fe-
lizmente só atinge humanos, mas corremos o risco de contaminação ao levá-los para uma volta e, no pequeno 
descuido, nos contaminamos.

Percebe-se que esse impacto tem causado sérios problemas nas relações familiares, muitos reclamam que 
não estavam preparados para isso, os pais da modernidade que tem trabalho fora de casa, em escritórios, não 
tinham contato com os filhos, que passavam a maior parte do tempo entre a escola e a casa. 

A solução pela tecnologia parece razoável para esses casos, e pode ser que até se perpetue futuramente. A de-
sigualdade social no Brasil, também causa reflexos quanto ao acesso a internet, embora existam mais celulares 
do que a população do país. Para a tele-educação e  EAD (Ensino a Distância) no entanto, são necessários 
computadores e uma boa conexão que custa caro, e o povo não dispõe desses recursos; portanto a população, 
quando muito, acessa as redes sociais.

Os trabalhadores da cultura foram os que mais sofrearam, o maior impacto é não ter mais o público, bilhete-
rias, salas de espetáculo com palco, refletores, som, artistas e técnicos, e o teatro só existe se houver plateia. 
Mas plateia preconiza aglomeração, e nesse momento fica decretado o fechamento de salas de cinema, teatro, 
vernissages, lançamento de livros, concertos, circos, shows e festivais.

O setor cultural ocupava, em 2018, mais de 5 milhões de pessoas, de acordo com dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), representando 5,7% do total de ocupados no país e 
movimento R$ 226 bilhões em 20175.

As soluções em tempos de confinamento prejudica toda a magia proporcionada por esses trabalhadores quan-
do são transferidas para telas de TVs, celulares e computadores que delimitam qualquer performance a um 
banquinho e um violão, sem maquiagem, figurino e glamour, apenas com os livros da biblioteca ao fundo, um 

5  IBGE, consulta feita em 20/04/2020 https://bit.ly/3apTmeI



inusitado choro de criança ou o desatento pet que atravessa a cena. 

Reflexões em estado de suspensão 

O freio do trem-bala do desenvolvimento foi puxado, essa paralisação forçada do planeta nos deixa em sus-
pensão e nos causa a sensação de apavoramento e medo do que virá no futuro, da segurança do emprego, do 
que tínhamos nos tempos de AC (Antes COVID-19). Precisamos assimilar essa ausência de gravidade, a falta 
de oxigênio e olhar para baixo, para o entorno e principalmente para dentro de nós, ouvir esse silêncio que a 
Natureza pede. 

A Cultura se estabelece na prática cotidiana, que é transmitida na sociedade por herança ou por assimilação. 
Esse último é o que nos provoca nesse momento, com novos hábitos e práticas cotidianas, para criá-las pre-
cisaremos questionar e desconstruir hábitos, tarefa que enfrenta resistência, muitas vezes relacionadas pela 
insegurança a mudanças.

Quando são exigidas das crianças e adolescente o cumprimento de tarefas que antes eram exigidas em sala de 
aula, nesse período de volta ao lar os pedagogos deveriam rever essas exigências e propor algo que incluísse 
a cooperação e envolvimento dos pais, inclusive aproveitando a rotina como elemento pedagógico, por exem-
plo da necessidade de separar o lixo, reciclar, produzir uma horta caseira, pode ser uma brincadeira para as 
crianças e uma forma prática de aplicar os conhecimentos aos adolescentes. Tarefas e desafios que proporcio-
nem outros valores necessários para conectar essa geração que precisa se afetar com a preservação do meio 
ambiente de forma natural, desperdício de água, emissão de carbono, reciclagem, economia circular, solidária, 
criativa e colaborativa.

A virtualidade sempre precisará de conteúdos, formar criativas para comunicar, design, cenários, personagens, 
animações, enfim o espaço dos artistas parece garantido, embora o desafio pós-pandêmico será a volta das 
plateias, no teatro, cinema, circo e shows, que são experiências únicas, vivenciadas num espaço tempo que 
não pode ser revisto, ainda não existe rewind para esses momentos. O medo da contaminação até a criação e 
vacinação de todos levará um tempo de protocolos, diminuição e espaçamento das poltronas nas plateias, mas 
e o ar condicionado? E aquele ali que está sem máscara? Nossa esqueci o alcool em gel… a neurose perdurará.

Daí a importância dos fazedores de cultura, para contribuir com a reflexão desses tempos, produzindo o au-
mento do repertório de subjetividades da sociedade, tão necessário para criar censo crítico e não sermos ma-
nipulados pela ignorância reinante nesses tempos. Esse papel sempre foram dos poetas, autores, dramaturgos 
e roteiristas que são transformados pelos interpretes em multilinguagens. 

“A função da arte se transforma em um mundo que se está transformando.” Bertold Brecht citado em Ernst 
Fisher6

Essa cultura renovada está lastreada na colaboração, e nesse momento de confinamento talvez seja um treina-
mento para o retorno, quando sairmos de casa e nos reencontrarmos com os outros.

Como estaremos depois desses meses em casa, da experiência com a família, do reencontro com os filhos, com 
os pais e familiares, com as perdas de entes queridos? Como estarão os outros aqui fora, daremos abraços, 
beberemos juntos, trocaremos afetos e sensações? As relações serão as mesmas, terei minha mesa de trabalho? 
Ainda teremos clientes, como estará meu chefe, terei o mesmo salário? E meus alunos, ainda estarão interes-
sados em minhas aulas?

Muitos questionamentos e surpresas, boas e más, certamente uma nova cultura se estabelecerá, muitos estarão 
inseguros, estressados, com medo e esperando uma atenção mínima, teremos essa sensibilidade para perceber 
e atender essa necessidade?

6  Fisher, Ernest – A necessidade da Arte – LTC 2014 – 9 ed, p. 16



As relações com instituições também serão questionadas, a escassez de dinheiro nos mobilizará a não aceitar 
taxas, impostos e serviços que se tornaram desnecessários, e nos tornaremos mais exigentes e atentos.
Seremos mais preocupados com o próximo, não aceitaremos intolerância, racismo, preconceito e violência 
contra qualquer ser, pessoas em vulnerabilidade social, moradores em situação de rua (talvez o grupo que mais 
tenha morrido na crise) não poderão ser tratados da mesma maneira, isso se refletirá em qualquer instância, 
lugar e principalmente nos cargos e serviços públicos. Precisamos valorizar e exigir do Estado a atenção à 
saúde e à educação como declarado na Constituição Federal.

Novas formas de relacionamentos e pactos serão criados, menos exploração pelas instituições, mais respon-
sabilidade com a relação com o cliente. O propósito será um quesito que determinará a escolha do produto.

Na volta do confinamento o ar estará mais limpo, assim como os rios e o mar, a natureza estará mais exube-
rante graças à diminuição da emissão de carbono, do aquecimento, do lixo produzido, dos ônibus e aviões 
circulando.

Nesse sentido a COVID-19, que nos parecia distópica pelo seu poder de contaminação e morte, por outro lado 
alcançou uma das utopias tida como impossíveis para muita gente: a diminuição do degelo do Ártico, a volta 
de peixes em Veneza, animais silvestres aparecendo em centros urbanos e até pandas de cativeiro cruzando 
sem os olhos curiosos dos visitantes.

Incivilizar a cultura regenerativa

Incivilizar, é o contrário de civilizar, aquele que vive na cidade e contrapõe o selvagem, aquele que vive na 
selva, a proposição é voltarmos a ser selvagem, preservando a selva. Difícil se adaptar a essa proposição, sen-
timos saudades da vida agitada que levávamos, sem tempo para refletir e pensar no que queríamos mudar. Pois 
agora temos esse tempo (40 dias já se passaram), precisamos responder o que precisa sair e o que precisa entrar 
na vida de todos, o que fazer com as pessoas que trabalhavam naquilo que desejamos que acabe, precisará se 
adaptar ao que queremos em nossa vida no DC (Depois COVID-19).

Absolutamente complexo, como é a vida. Abriu-se uma janela, não de oportunidade, com diria o mercado; 
prefiro janela de regeneração, tudo precisa ser criado de outra maneira.

Então você deve estar se perguntando onde entram os povos indígenas e as ideias do Ailton Krenak7, que in-
diquei no começo desse texto. Deixei para o final porque acredito que eles tem a chave da solução, afinal eles 
estão confinados desde quando os invasores chegaram aqui há 520 anos, mantêm suas práticas ancestrais e têm 
a sabedoria de aprender os truques da sociedade branca e conseguir avanços na sua resistência.

Precisamos aprender com eles algumas poucas, mas importantíssimas sabedorias, que nos tornarão uma so-
ciedade melhor, mais justa e preocupada com todos. Esse é o primeiro saber - somos coletivos - ninguém fala 
por si, fala por seu povo. Então, e se nós falássemos pelo nosso povo, entendêssemos e compartilhássemos 
das mesmas ideias coletivamente? Poderia ser com a família, condomínio, bairro, cidade, estado, país e, numa 
utopia, o planeta. Sairíamos dessa posição individualista, egoísta, competitiva, insegura, arrogante e solitária 
que somos hoje.

Temos o segundo saber que se complementa ao primeiro - nós somos o todo. Isso também inclui os não hu-
manos, o que chamamos de natureza, e que os povos originários chamam de Mãe Terra. É isso que precisamos 
assimilar pois, tal qual a superprodução Avatar (2009), que ilustra como tudo está interligado, e que levou o 
produtor James Cameron a se inspirar, precisamos ser responsáveis por qualquer criatura nessa vida. 

Desta feita precisamos deixar de comer a Terra, desmatar, envenenar a água, explorar os minérios. Mas como 
fica a produção de smartphones com dez câmeras holográficas? Talvez seja um dos principais desafios respon-
der à pergunta: Precisamos?

7  Krenak,Ailton – Ideias para adiar o fim do mundo – Cia da Letras - 2019



Pensar em produtos duráveis talvez possa contribuir com a solução, como os sapatos de cromo alemão de meu 
avô e que brilharam a vida toda, do qual trocávamos apenas a meia sola. Ou seja, que tal um celular que não 
precisa ser trocado, com baterias que não envenenam o planeta? Existem pessoas hoje no mundo, químicos e 
designers que dedicam suas vidas a substituírem todos os produtos tóxicos por outros não tóxicos ou orgâni-
cos, e com design que possa durar a vida toda e se transformar em outros objetos. Se quiser saber mais, leia 
Cradle to Cradle8

O terceiro saber nos traz um desafio para repensar o sistema econômico e a proposição de um desenvolvimen-
to à escala humana, conforme preconiza o economista chileno Max Neef9, que tem uma máxima: “a econo-
mia está para servir as pessoas e não as pessoas para servir a economia”, de acordo com a qual precisamos 
atender a nove fatores de satisfação: subsistência, proteção, afeto, entendimento, participação, ócio, criação, 
identidade e liberdade. Os povos originários cumprem essas satisfações de forma simples, precisam ter sua 
terra para plantar, um rio para pescar e caçar, comer, amar, cuidar dos filhos, dançar, cantar e contar histórias.

Como, na vida moderna, vamos viver com essa simplicidade? Esse é o segredo, então retomemos Ailton 
Krenak. Os povos originários estão resistindo há 520 anos, vivendo da mesma forma que seus ancestrais, 
conectados à Mãe Terra, respeitando, criando suas famílias, trabalhando juntos na roça, cantando, dançando e 
ritualizando, como nós nesses dias de confinamento. Parece utópico, mas precisamos nos incivilizar para rege-
nerar o planeta, pois se retornarmos à “normalidade” não terá valido a pena as mortes morridas, o aprendizado 
do confinamento e as mudanças necessárias para um novo ciclo.

Não existe a palavra arte para os povos originários, porque não precisam criar uma palavra para a relação entre 
os seres viventes e a Natureza, o um e o todo, mas Ernest Fisher resume isso em nossa sociedade:

“A arte é o meio indispensável para essa união do indivíduo com o todo; reflete a infinita capacidade humana 
para a associação, para a circulação de experiências e ideias”10.

Penso que os povos originários dão a justa razão para a acepção da palavra Utopia de Morus, onde tudo fun-
ciona perfeitamente, assim também para o sentido grego de  “outopus” - lugar nenhum – não lugar como a 
Mãe Natureza, uma não cidade, uma não civilização.

Precisamos criar uma nova cultura para a CO-VIDA, vida compartilhada, com valores que estavam perdidos 
e que precisam retornar junto com outros necessários para esses novos tempos vindouros. Coronavirus fazem 
parte do todo, talvez sejam anticorpos da natureza, para responder às atrocidades que cometemos. Chegou a 
hora de mudar, se não conseguirmos provavelmente virão outras ondas virais até aprendermos a nos comportar 
com responsabilidade.
Utopia? Quem viver verá!
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