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“Eu sabia que havia cem casos de coronavírus na França e estava para viajar àquele país. Eu sabia 
também que a evolução da doença era exponencial. Eu nem considerei o fato de que se a taxa de 
infecção estivesse dobrando a cada três dias, em um mês, o número inicial de infectados seria 
multiplicado por mil. Tudo isso está além de nossa compreensão intuitiva. Inclusive da minha”. 

O depoimento à revista New Yorker seria trivial, não fosse o fato de que ele vem de ninguém menos 
que Daniel Kahneman, psicólogo, autor de “Rápido e Devagar” e contemplado com o Nobel de 
Economia em 2002, por mostrar o quanto nossos comportamentos distanciam-se da imagem 
canônica do homem econômico racional. Seu trabalho inspirou as pesquisas de importante vertente 
do pensamento social contemporâneo, voltada ao estudo da maneira como as pessoas se 
comportam diante do risco. 

Um de seus mais importantes discípulos, Paul Slovic, abriu caminho a estudos que buscam explicar 
as bases psicológicas a partir das quais nos relacionamos com os riscos e sobretudo com os riscos 
resultantes de tecnologias industriais. No que se refere ao coronavírus, Slovic, ilustra o crescimento 
exponencial mostrando que, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o tempo entre o 
primeiro caso da doença e a marca de cem mil atingidos foi de 67 dias. Outros cem mil casos foram 
registrados 11 dias depois. E levou apenas quatro dias para que mais uma leva de 100 mil pessoas 
adoecessem. 

A análise de risco é fundamental sobretudo para eventos de baixa probabilidade, cuja ocorrência, 
no entanto, é de grande impacto. Sabemos lidar com eventos relativamente habituais como os 
acidentes de trânsito ou diferentes tipos de doenças. Mas faz parte dos mecanismos cognitivos 
básicos com base nos quais organizamos nosso dia-a-dia, guiarmo-nos pelo que já sabemos e a 
partir de referenciais que nos são fornecidos pelos grupos a que pertencemos. Tendemos a focar 
nossas decisões no curto prazo, a ignorar lições de desastres passados, a imaginar que nunca 
seremos atingidos por males que afetam os outros, a aderir a explicações simples diante de 
fenômenos complexos e a fazer escolhas apoiados na conduta e no universo cultural dos que nos 
são próximos. Estas características cognitivas, resultantes de nossa própria evolução, constituem 
obstáculos à percepção de fenômenos que têm trajetória contrária ao que nos ensina nossa 
experiência cotidiana, como mostraram outros dois especialistas em análise de risco, Robert Meyr e 
Howard Kunreuhther, em The Ostrich Paradox. 

A experiência acumulada no estudo sobre percepção de riscos é que explica o fato de Paul Slovic e 
Howard Kunreuther fazerem exatamente agora um alerta fundamental. Há outro fenômeno que 
traz a marca do crescimento exponencial e diante do qual, igualmente, se espalha a ilusão 
perceptiva de que seu poder destrutivo é menor e muito mais distante do que o anunciado pelos 
que o estudam: as mudanças climáticas. 

Não poderia ser maior o contraste entre a mobilização massiva (ainda que, em tantos casos, tardia e 
hesitante) contra o coronavírus e a complacência diante da emissão de gases de efeito estufa, venha 
ela dos combustíveis fósseis, dos fertilizantes nitrogenados, do rebanho bovino ou da destruição 
florestal. Os gases de efeito estufa acumulam-se na atmosfera em magnitude tal que vai esgotando a 
capacidade de serem neutralizados por seus sorvedouros naturais, as florestas (que continuam 
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sendo destruídas) e os oceanos. O derretimento das geleiras no Ártico (que, há apenas quarenta 
anos, cobriam o dobro da superfície que ocupam atualmente) faz com que o calor antes refletido 
passe a ser absorvido pelos oceanos, criando um feedback altamente destrutivo. O resultado é que o 
volume de CO2 na atmosfera que era de 315 partes por milhão em 1958 já está em 414 partes por 
milhão. 

Só que nada disso é visível a olho nu, contrariamente ao que ocorre com as tristes imagens dos 
efeitos da pandemia no sistema hospitalar e até no sistema funerário. A pandemia é uma espécie de 
aceleração vertiginosa do filme a que estamos, quase imperceptivelmente, assistindo, como se fosse 
em câmara lenta, com as mudanças climáticas. É verdade que as mortes por Covid-19 são atestadas 
por exames clínicos. O mesmo não ocorre com as enchentes que desabrigaram mais de 50 mil 
pessoas em Minas Gerais, no Espírito Santo e em São Paulo em fevereiro, com a ampliação em 163% 
da população suscetível de ser atingida por furacões na Flórida entre 1980 e 2018 (muito mais que 
o aumento demográfico no período) e com a estimativa de que as perdas globais com o aumento do 
nível do mar devem passar de US$ 52 bilhões em 2005 para US$ 1,2 trilhão em 2050. O vínculo 
entre estes eventos e as mudanças climáticas foge de nossa intuição imediata. 

No caso da pandemia, soluções nacionais construtivas são possíveis, ao menos durante certo tempo. 
Mas, contrariamente ao coronavírus, as emissões de gases de efeito estufa não respeitam o 
fechamento de fronteiras. A conclusão é que o combate à pandemia, tem que ser acompanhado de 
um planejamento em cujo centro esteja a urgência climática. A criação de empregos, a redução das 
desigualdades e o crescimento econômico têm que girar em torno da necessidade de se evitar a 
grande ameaça representada pelo aumento exponencial a que assistimos até aqui das emissões de 
gases de efeito estufa. A urgência da pandemia é imediata, mas não é razoável que ela ofusque a 
urgência de se enfrentar a crise climática. 

 


