
O QUE A CIÊNCIA ANTROPOLÓGICA  
TEM A DIZER SOBRE A PANDEMIA?1 

 

Philippe Descola 
 entrevistado por Guillaume Erner 

Les Matins de France Culture2 
 

A crise que nós atravessamos deve nos levar a repensar nossa relação com a 
natureza? Para falar sobre isso, vamos conversar com um grande pensador, 
Philippe Descola. Você é professor emérito no Collège de France, titular da 
cadeira de Antropologia da Natureza de 2000 a 20193 e, para apresentá-lo a 
quem não o conhece, em 1976 você era estudante e partiu para descobrir os 
Achuar,4 um povo Jivago situado no coração da Amazônia entre o Equador e o 
Peru. Foi nessa época que você iniciou uma longa reflexão sobre o 
antropocentrismo, tentando trabalhar uma nova relação entre os humanos e 
seu ambiente. Você possui várias obras, dentre as quais, por exemplo, Par-
delà nature et culture,5 que se tornou um dos livros mais importantes da 
antropologia no século XXI. Gostaria de primeiro perguntar qual sua visão, 
do ponto de vista da Antropologia, sobre a pandemia atual? 

A Antropologia é uma ciência comparativa. Isso quer dizer que, sobre a base 
das informações etnográficas acumuladas por décadas desde o final do século 

XIX, os antropólogos refletem sobre as invariantes, ou seja, sobre aquilo que, 
nas práticas humanas, não apenas não é universal, como varia dentro de um 
certo quadro, ou seja: o nascimento, a morte, a sexualidade, a pessoa, as relações 

com os animais e as plantas etc. E, desse ponto de vista, a pandemia permite 
diferentes questionamentos, notadamente sobre as diferentes formas como os 
humanos agem em relação às doenças. Por exemplo, suas causas, seus 
tratamentos. Na revista da imprensa internacional vocês evocavam, agora há 

pouco, a questão do luto da morte: em que condições se perde alguém? Como 
lidar com o luto? Como são cortados os laços - algo que é necessário - com a 
pessoa que partiu? Quais são, também, as entidades? Mais cedo eu evocava a 

nosologia das entidades responsabilizadas pela contaminação... 
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O que quer dizer com “nosologia”?  

Nosologia quer dizer o que é responsável pelos males do corpo. Essas 

concepções variam consideravelmente. Você evocou há pouco minha pesquisa 
etnológica na Amazônia entre os Achuar, mas isso é muito comum no resto da 
Amazônia. Há uma distinção bem clara, por exemplo, entre os males do corpo 
que são provocados pelas agressões xamânicas, e, de outra parte, os males do 

corpo que são muito claramente identificados como doenças trazidas pelos 
“brancos”. 

O que é interessante é que, pela sua prática como antropólogo, você estudou 
povos que sofreram com epidemias que foram importadas. Que tipo de 
memória ou de lembrança da doença permanece entre esses povos que você 
estudou? 

Não existe lembrança da catástrofe, que durou por volta de dois séculos, do 
contato com doenças infecciosas que se espalharam de fato muito rapidamente 
nas Américas em geral. Porque, como se sabe, estima-se que, em média, 90% de 

certa parte da América, em todo caso da população ameríndia, desapareceram 
vítimas de doenças infecciosas entre o século XVI e o começo do século XVIII.  

Em alguns lugares, essas consequências foram dramáticas. Imagine uma aldeia 

ameríndia na Amazônia, se a metade da população é atingida, não se pode mais 
cultivar mandioca, praticar a caça, e a subsistência mesma é interrompida, as 
mães morrem sem poder alimentar seus filhos etc. Existe um tipo de 
imaginário, eu diria, implícito, porque não há um relato desse período, do 

contato com a doença dos “brancos”.  

Dessa forma, quando os “brancos” chegam, ao longo dos decênios, desde o final 
do século passado, numa região que havia tido pouco contato com o mundo 

exterior, são essas imagens que voltam imediatamente, ou seja, essa doença 
relativamente impessoal contra a qual os ameríndios desenvolveram meios de 
se defenderem, sendo o primeiro, evidentemente, por meio da dispersão. 

É verdade que eles tinham práticas de distanciamento social? 

De distanciamento social, exatamente. Isso quer dizer que as pessoas deixavam 
as aldeias para se refugiarem na floresta até que a doença se atenuasse. Pensa-
se, inclusive, que a dispersão do habitat, que é bastante característica das 
populações da Amazônia em várias regiões, ou que o foi durante muito tempo, 

não é um efeito, como se pensou, da adaptação aos recursos, por exemplo, à 
dispersão da caça etc., mas sim um efeito das práticas de distanciamento social 
ligadas a esse monstruoso choque epidêmico dos primeiros séculos da 

conquista. 

Você quer dizer, se eu o acompanho bem, que teria havido uma época 
anterior e, portanto, uma mudança ligada à epidemia que teria modificado 
duravelmente o quadro de vida dos Achuar? 

A arqueologia mostra bem isso. Ela demorou um pouco para se desenvolver na 

Amazônia porque os arqueólogos não acharam pirâmides, e não se constrói 



uma carreira sem pirâmides! [Risos] Mas agora que toda uma geração de jovens 
pesquisadores resolveu meter o nariz, descobriram traços de habitats muito 

densos que correspondem efetivamente a populações pré-colombianas antes da 
difusão da doença. O choque epidêmico provocou uma desagregação. É o 
primeiro grande choque que nós europeus impusemos às populações 

ameríndias.  

O segundo (sem contar com as incursões escravagistas e as reduções à 
servidão...) é o choque da Borracha, no fim do século XIX, quando os Barões da 
Borracha lançaram suas milícias para reduzir à escravidão a população 

ameríndia, para forçá-la a trabalhar nos seringais. Então as lembranças, no 
fundo, do contato com os “brancos” não são muito boas na Amazônia.  

Quando se fala de sociedades não contactadas, na realidade são, na maior parte, 
pessoas que foram contactadas e reduzidas à escravidão na época da Borracha, 

e que fogem do contato com os “brancos”. A doença é apenas um elemento no 
cortejo de abominações trazidas pela colonização, e o meio de preveni-las era a 
dispersão. Eles também tentaram fechar o território ao acesso dos estrangeiros. 

É o que acontece hoje em dia. Os Achuar fecharam seu território para o mundo 
exterior. 

Era uma prática de desconfiança com relação aos outros (o que se justifica 
pela doença). É possível ver, na epidemia, uma influência sobre as condições 
sociais de vida? 

Claro! Cada povo reage a suas epidemias em função também de suas 
concepções de contágio.  

O que eu acho interessante no presente caso é que a noção de contágio levou 

algum tempo antes de se impor no mundo europeu, enquanto que ela foi 
entendida pelo que era de forma muito rápida no mundo ameríndio. 
Compreendeu-se muito rapidamente, através da estrutura da população, que 
algumas doenças – a varíola, por exemplo - se transmitiam pelo contato e que 

uma forma de escapar era evitar o contato.  

Terminologicamente, aliás, as palavras por meio das quais são designadas as 
doenças entre os Achuar são diferentes. Há um termo para as agressões 
xamânicas e outro para as doenças trazidas pelos “brancos”. Quanto ao 

tratamento, compreende-se muito bem que o xamã não pode fazer nada contra 
uma doença trazida pelos “brancos”. O único meio, quando não se tem 
medicamento, é o distanciamento social. 

Como esses povos viviam em certa proximidade com a natureza, não havia 
zoonoses, epidemias transmitidas pelos animais? 

Eu já o interrompo quando você fala em “proximidade com a natureza”. Há 
decênios eu tento mostrar que isso é uma noção que não tem sentido. Falar em 



“natureza”, nesse caso, não tinha nenhum sentido, porque na Amazônia, mas 
também em outras regiões do mundo, a natureza não existe.6  

A natureza é uma concepção ocidental, um conceito que designa o conjunto dos 
não humanos e dos meios onde eles vivem e que os humanos se esforçam para 
conhecer e explorar. Essa separação entre humanos e não humanos é algo 

absolutamente original e singular, própria do naturalismo, de uma forma de 
pensar, de uma cosmologia que se desenvolve desde o Renascimento e que teve 
resultados extremamente positivos para o desenvolvimento das ciências, mas 
que, ao mesmo tempo, teve por resultado introduzir uma distância. Não é uma 

distância social. Na verdade, é sim, entre os humanos e os não humanos.  

Essa forma de ver as coisas é completamente singular, ela não existe em outros 
lugares e ela não existe, em particular, nas populações amazônicas, onde as 
relações com as plantas e os animais são uma relação pessoa-pessoa  

Quer dizer que para os Achuar as plantas e os animais são pessoas, 
indivíduos? 

Sim, são pessoas com as quais é possível se comunicar nos sonhos, nos transes 
provocados por alucinógenos, a quem são endereçadas injunções em forma de 

cantos, que são cantados mentalmente e são endereçados às almas desses seres 
etc.  

Então não existe uma espécie de totalidade comportando o conjunto das plantas 

e dos animais que fariam parte da natureza, face à qual se estaria mais ou 
menos próximo, mas sim um conjunto de relações, e de concepções, entre 
homens, plantas e animais, que são diferentes. 

Enquanto boa parte do mundo está parada, nós observamos, da nossa janela, 
a primavera que floresce. E se, paradoxalmente, o fato de estarmos sem 
contato com o exterior nos aproximasse? Como repensar a coabitação entre o 
ser humano e os não humanos? Durante anos você estudou a relação que os 
índios da Amazônia equatorial têm com o seu entorno e você clama pelo fim 
dessa ideia de natureza. Mas como você pensa, justamente, a tese que foi 
lançada nesta pandemia, segundo a qual a natureza estaria se vingando? 

Eu penso que isso tem um velho fundo de cristianismo: quando se cometeu algo 
de irreparável em relação ao criador, é preciso arcar com as consequências.  

A ideia de uma vingança da natureza é absurda, porque transforma a natureza 
em algo hipostático, em uma personalidade, em uma pessoa, seja a madrasta, 

seja a benfeitora. Mas a natureza é um conjunto de milhões de espécies, de 
relações ecossistêmicas muito complexas, no interior dos ambientes de vida 
entre os humanos e essas espécies. Então ela não se vinga dessa forma. Essa é 
uma forma muito simplista de ver as coisas.  
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O que é certo, e vários especialistas notaram, é que a destruição dos ambientes 
de vida teve como consequência a aproximação de espécies que são portadoras 

do vírus, em particular os morcegos, com as populações humanas, e em 
condições que não são favoráveis. Ou seja, eles se aproximaram, por exemplo, 
de áreas de grande concentração de populações nas zonas urbanas.  

Ademais, sabe-se, pelos estudos sobre o sudeste asiático, que a coabitação com 
os roussettes, por exemplo, e várias outras espécies de morcegos se dá muito 
bem em regiões onde não houve desmatamento massivo. Por exemplo, as 
populações autóctones das Filipinas ou da Indonésia não sofreram as 

consequências dessas coabitações da mesma forma que se pode supor a partir 
do surgimento e da propagação da COVID-19 na China, do fato do uso dos 
morcegos que viviam nos mercados em regiões com forte densidade 
populacional.  

Então, são desequilíbrios nas relações ao mesmo tempo demográficas e íntimas 
com as espécies que nos rodeiam que são, em parte, responsáveis pela 
pandemia. É possível dizer (não é completamente errado, mas é uma analogia) 

que o vírus é um tipo de metáfora da humanidade. Quer dizer, nós temos, com 
relação ao planeta, o mesmo tipo de relação instrumental que um vírus. Nós 
nos servimos de outras espécies para assegurar nossa reprodução. De certa 
forma nós somos o patógeno do planeta.  

Você está dizendo que o ser humano pode ser um tipo de vírus do planeta? 

Sim! De certa forma podemos dizer isso. Mas quando eu digo isso, é necessário, 
no entanto, introduzir uma importante nuance: não são todos os humanos.  

Os Achuar, os aborígenes da Austrália e várias outras populações do mundo 

não são responsáveis pelo aquecimento global ou pela sexta extinção em massa 
etc., e pela perda da biodiversidade.  

Isso é um sistema totalmente singular que nasceu na Europa no século XVIII e 

se desenvolveu em seguida por todo o mundo, que é o capitalismo industrial: a 
ideia de que a natureza é um recurso infinito, que se pode explorar com o 
desenvolvimento infinito das técnicas. E essa ideia se difundiu muito 
rapidamente, com o bem-estar que ela tornou possível. Ademais, isso teve como 

consequência, precisamente, que esse sistema muito singular engendrou, e as 
consequências são diárias, uma catástrofe planetária. Mas, de novo, não é a 
humanidade enquanto tal que é responsável. É um sistema. 

Nós compreendemos que, para você, a ideia de distinguir entre o que é 
natureza e o que não remete a ela não tem sentido, é uma forma de 
antropocentrismo, de etnocentrismo que você considera como sendo, aqui, 
relativizada, que não existe em outras culturas, em outras civilizações. Então 
os índios Achuar, quando eles encaram a doença, quando eles encaram o que 
lhes é dado pelo meio ambiente, como eles o dizem? Já que a palavra 
“natureza”, em todo caso o seu significado para nós, não existe para eles? 



Nem para eles, nem em nenhum outro lugar. Quando se começou a traduzir os 
grandes textos filosóficos, naturalistas (no sentido das ciências naturais), nas 

línguas de grandes civilizações, como o chinês ou o japonês etc, foi preciso 
fabricar neologismos para traduzir esse conceito que não tinha equivalente 
alhures no mundo.  

É realmente essa ideia de separação - na qual os humanos estão, ao mesmo 
tempo, fora e acima do meio no qual eles desenvolvem sua existência - é algo 
muito singular.  

A natureza, enquanto tal, não existindo para os Achuar, o que existe, portanto, 

para eles, são os indivíduos. É tal macaco ou tal pé de mandioca com os quais 
eles mantêm relações, que não são relações idílicas, porque o macaco é caçado, é 
morto, é comido, assim como a mandioca. A mandioca vai se vingar sugando o 
sangue dos bebês através das suas folhas. Quanto aos macacos, eles dependem 

de mestres, que são espíritos, que se vingam dos caçadores que se excedem, 
enviando doenças.  

O que é muito comum em tudo o que eu chamei arquipélago animista - que não 

é apenas na Amazônia, mas nas populações ameríndias da América do Norte, 
na Sibéria e em outras regiões do mundo - é que, no fundo, as plantas e os 
animais são pessoas – em Achuar, o termo pelo qual são designados os 
humanos, as plantas e os animais que possuem uma alma é o mesmo, que pode 

realmente ser traduzido como “pessoa”. E como eles podem ser comidos? São 
comidos a partir de uma subjetividade que parece com a dos homens, então ela 
contamina. Não é canibalismo, no sentido de que, não é porque se come a carne 

de um semelhante que se contamina, que se fica doente; mas sim porque se 
absorve sua interioridade, sua subjetividade, sua consciência e seu senso moral 
etc., que você fica doente. E em todo lugar nesse universo as doenças são, em 
parte, a decorrência dessa contaminação. 

Então que diferença existe, por exemplo, entre a ideia segundo a qual a 
mandioca se vingaria e a outra ideia segundo a qual o morcego, hoje, vingar-
se-ia ao nos transmitir a COVID? 

[Risos] A mandioca se vinga porque estamos em um sistema de vendeta 
permanente, de certa forma. A mandioca se vinga se nós formos malvados com 

ela, ou seja, se não a cultivamos do jeito certo. Nos cantos que lhe são 
endereçados, que são endereçados à sua alma, as mulheres (são as mulheres 
que a cultivam) a tratam como uma criança. Quando ela é maltratada, ou seja, 

quando ela é, por exemplo, plantada muito perto de plantas com as quais a 
coabitação é ruim, ela se vinga.  

No que diz respeito ao morcego, ele não se vinga. Ele se contenta, do ponto de 
vista naturalista, que é o nosso, de seguir sua natureza de morcego, que é a de 

ser um receptáculo de vírus, e de transmiti-los seja a outras espécies de animais, 
seja diretamente aos humanos.  

O paradoxo, nessa ideia de vingança, é que nós não comemos os morcegos. Há 

regiões no mundo onde eles são comidos e são populações – eu penso, mais 



uma vez, no Sudeste Asiático, nem tanto na China, onde eles também são 
comidos – que coabitam no mesmo ambiente de vida, seja perto de grutas, seja 

porque há morcegos que comem as frutas dos jardins etc. Os morcegos que são, 
então, comidos, não são considerados como inimigos, mas sim como comensais. 
Donna Haraway7, a filósofa e etologista americana, fala das espécies 

companheiras, ou seja, são espécies que nos acompanham, precisamente, seja de 
maneira hostil, seja de forma amigável, mas com as quais nós tecemos laços 
nolens volens que não podem ser desfeitos. O morcego, de certa forma, faz parte 
dessas espécies companheiras, assim como nosso gato, nosso cachorro ou nosso 

canário. 

E então, ainda dentro das nossas reações em relação a essa pandemia, 
Philippe Descola, muitas pessoas hoje pedem, desejam, que o mundo depois 
da pandemia seja diferente do mundo de antes. O que você pensa? Também 
tem esse tipo de desejo? 

Eu espero que o mundo de depois, em geral, seja diferente do mundo de antes. 
Eu acho que a pandemia nos fornece um marco temporal. Há um antes e um 
depois. O que antes era, no fundo, um projeto mais geral de transformação das 
condições de vida na terra, de colocar um fim às destruições e às desigualdades 

que são o produto dessas destruições, já que, mais uma vez, não é a 
humanidade enquanto tal, inteira, que é a responsável pelas perturbações 
ecológicas contemporâneas, essa transformação eu a vejo, primeiramente, com 

interesse.  

Eu estava escutando a chamada para um programa que vocês vão apresentar 
hoje à tarde sobre as pequenas comunidades que decidiram transformar sua 
relação com a terra, eu estou pensando no Longo Maï, que foi mencionado, nas 

quais essas experiências, um pouco em toda parte ao redor do mundo, 
culminam no fato de que laços extremamente íntimos, estreitos, com os não 
humanos são tecidos, de novo, numa perspectiva não produtivista, não 

consumerista, e, desse ponto de vista, nos clareiam sobre soluções possíveis de 
vida não destrutivas, de certa forma, de novo, do nosso meio ambiente.  

Eu acompanho, há muitos anos, com interesse, a experiência das ZADs8, e, em 
particular, a de Notre-Dame-des-Landes, porque, precisamente, me parece ser 

um testemunho de uma forma diferente de viver sua relação com o que pode 
ser chamado de natureza, se quiserem, mas, em todo caso, com os não 
humanos; de desenvolver uma relação com a terra, que não seja um retorno à 
terra no sentido pétainista9 – a terra não mente -, mas uma relação com a terra 

na qual o coletivo, ou seja, no fundo, o uso coletivo seja o principal. Os ingleses, 
os americanos também, têm uma expressão que é affordance, é o que a terra 
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oferece e que nós podemos dispor. Em geral, os organismos. Não há uma 
verdadeira tradução em francês. Recursos são coisas que nós vamos, à medida 

que transformamos o nosso ambiente, converter em algo de valor para nós. 

Justamente, Philippe Descola, em que a relação com a terra que você observa, 
por exemplo, em Notre-Dame-des-Landes, é diferente da relação com a terra 
que podem ter os agricultores na França? O que há, para você, que permite 
distinguir um modelo, um modelo a ser seguido, não sei qual termo poderia 
ser usado? 

Eu acho que a coisa mais importante é que, historicamente, Notre-Dame-des-
Landes se constituiu através da agregação a alguns cultivadores que haviam 
resistido à desapropriação para fazer o aeroporto. A essas poucas pessoas se 

juntaram outras que vinham de fora, que, em sua maioria, não tinham 
experiência agrícola, e que desenvolveram, ao longo do tempo, uma profunda 
afinidade com os não-humanos presentes nesse bocage10 no norte de Nantes. É 
uma zona sensível, com salamandras, espécies de batráquios, e de pássaros, e 

de árvores, e a própria organização do bocage, a diversidade das plantas nas 
sebes etc. E de repente se teceu, no fundo, uma espécie de intimidade entre 
essas pessoas que, na sua maioria, eram urbanas, e que não tinham, no fundo, 

nenhuma experiência no campo, e esse meio.  

É isso que é interessante! É essa unidade profunda entre a vida local e, portanto, 
a vida das plantas, dos animais, dos insetos etc, e a vida sonhada ou desejada 
nesse local que se consolidou, no fundo, em um sentimento de pertencimento a 

um meio. Ou seja, a ideia não é de possuir a natureza, a ideia não é possuir 
recursos e possibilidades de produzir, a ideia, no fundo, é de ser possuído por 
um meio. Isso é diferente porque vai ao encontro da tradição filosófica, jurídica 

e política desde o século XVIII da apropriação da natureza. 

Hoje, o que se lamenta é a falta de capacidade industrial da França, o fato que 
não se tenha máscaras suficientes, batas e testes suficientes, enfim, tudo isso 
nos distancia da natureza, em todo caso, do que é assim chamado no 
Ocidente, e da agricultura. Será que não há uma necessidade de indústrias, 
que é sublinhada por essa pandemia? 

Sim, há uma falta de indústrias, mas é uma necessidade de indústrias locais. 
Vejamos um exemplo clássico. Nós sempre nos espantamos que os ecologistas 
sejam contra a energia eólica, em geral. Ou seja, eles são contra campos de 

turbinas eólicas (fazendas eólicas, como se diz). Ou seja, contra a implantação 
de centenas de turbinas em um lugar, que são tratadas, no fundo, de maneira 
análoga a uma central nuclear ou térmica, produzindo eletricidade que vai ser 
distribuída em outro lugar. Mas essa concepção industrial me parece, agora, 

ultrapassada.  

                                                             
10 Bocage é um conjunto de campos ou pradarias com formas irregulares e dimensões desiguais, 
limitados por cercas vivas. É um terreno de florestas e pastagens mistas, característico de partes 
da França, Inglaterra e Irlanda, bem como da Holanda e do norte da Alemanha, em regiões 

onde a agricultura pastoril é o uso dominante da terra. 



De um lado, é interessante que uma comunidade camponesa, um bairro, um 
vilarejo, um município, adquira, após negociações internas, uma turbina que 

vai alimentar, com eletricidade, o conjunto das pessoas incluídas. De outro lado, 
a transposição de um modelo industrial para uma energia verde me parece 
absurdo. Portanto, desse ponto de vista, é igualmente o conjunto do modelo 

industrial que deve ser revisto.  

Claro, há certos tipos de produtos que não é possível fazer em pequenas 
unidades de produção dispersas. Mas eu acho que muitos deles são possíveis. 
Máscaras não são muito complicadas de serem feitas, álcool em gel e muitas 

outras coisas, evidentemente, podem ser feitas em pequenas unidades de 
produção.  

O liberalismo econômico, que consistia em deixar à mão invisível do mercado a 
distribuição das zonas de produção no mundo, em função dos custos de 

produção industrial, é absurdo, no sentido de que – e aqui eu me distancio das 
minhas capacidades antropológicas e falo, antes, como cidadão – não era 
cobrado o custo ecológico do transporte de longa distância dessa produção e o 

custo das desigualdades nos países produtores.  

Isso não é novo, já é criticado há muito tempo, mas com a pandemia é possível 
perceber a loucura, de certa forma, desse modelo, porque, de repente, nós nos 
vemos, com a paralisia dos transportes, desguarnecidos de coisas 

absolutamente essenciais, porque sua produção custa alguns centavos a menos 
a dezenas de milhares de quilômetros, desde que não se leve em consideração o 
custo do transporte. 

Última questão, Philippe Descola, você acha que o mundo, em todo caso 
nosso modo de vida, vai mudar depois dessa pandemia? Você nos disse que 
esperava que houvesse um “depois”, mas há o que nós esperamos e o que nós 
vemos ou o que podemos esperar concretamente, de maneira realista. O 
antropólogo que você é acha que a nossa civilização pode mudar? 

A experiência das revoluções, em particular da Revolução Francesa, é que as 

frustrações, os desejos de mudança etc., se acumulam. É possível ver traços, é 
possível ver sinais. E de repente isso explode, sem que se saiba exatamente por 
quê. Porque o gatilho é, às vezes, mínimo. E é então que todas as frustrações, 

mas também todos os projetos, todas as ideias, todas as utopias, que estavam 
sendo marinadas na grande panela da insatisfação, se manifestam, explodem, 
mas culminam em algo de diferente. É assim que se pode imaginar 
eventualmente, já que, na prática, ninguém é profeta, o que vai acontecer depois 

dessa pandemia. 


