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Nasceu uma nova religião! E com ela, um conjunto de neologismos. A religião chama-se Covidismo, 

entendido como o sistema de crenças, conjunto de símbolos e práticas ritualistas relativamente ao 

tema da Covid-19 e subtemas derivados. Consequentemente, o termo “covideiro” designa uma 

pessoa que se converteu ao Covidismo e adota as suas narrativas e exercícios sanitários. 

Como todo o culto religioso, o Covidismo tem alguns elementos centrais. Primeiro, tem profetas e 

apóstolos, os chamados “especialistas” contemporâneos nas artes purificadoras do corpo e da alma, 

sancionados pelas ciências médicas. Tedros é o Moisés da Medicina em 2020. Benevolente, mas 

severo, firme, mas flexível, assumiu para si o destino de conduzir a humanidade à salvação por via da 

conversão a este grande movimento internacional. A sua luta é dupla: por um lado, contra os falsos 

sábios que rejeitam a palavra revelada; por outro lado, contra os fiéis que se vão rebelando. Como 

segundo elemento, o Covidismo tem as suas próprias escrituras sagradas. Os textos canónicos mais 

antigos encontram-se nas epístolas da OMS, a Igreja mãe geradora da doutrina mediante um 

momento de diagnóstico súbito. Estes são complementados pelos artigos sagrados que vão sendo 

publicados regularmente pelos hermeneutas da natureza e engenheiros sociais do parque humano. 

Há ainda uma forte tradição oral, onde a palavra disseminada pelos especialistas no altar dos 

telejornais diários dita a Lei e sugere os costumes a adotar pelo bom covideiro. Terceiro elemento: 

esta arquitetura de saberes gera um conjunto de metáforas, gestos e símbolos que definem o culto. 

Usando um termo de George Steiner, em Nostalgia do Absoluto, de 1974, o Covidismo é “uma 

espécie de teologia substituta”. Mesmo sem Deus, trata-se de um sistema de crenças de carácter 

religioso nas suas estratégias e nas consequências produzidas. O pensamento mágico é 

precisamente a sua marca de fundo. O Covidismo encontra causalidades entre certos atos e efeitos, 

quando talvez fossem melhor explicados como sendo correlações independentes. 

Verifica-se que a família das palavras com étimo “covid” – como “covidismo” e “covideiro” – não 

tem necessariamente carácter valorativo, mas sim descritivo. Qualquer juízo negativo em relação a 

estes termos está associado ao desprestígio encontrado em formas de pensamento mágico ou 

religioso, cujo contraponto é o pensamento crítico ou científico. Essa avaliação negativa é feita tanto 

pelos covideiros, que não reconhecem a vertente de pensamento mágico nas suas crenças e rituais, 

como por não-covideiros, que privilegiem o pensamento crítico. 



Segundo o Covidismo, todos os sujeitos são pecadores carentes de salvação – como em todas as 

grandes religiões. A manifestação mais evidente da liturgia covideira é o uso de máscara, ao jeito de 

uma focinheira, a cobrir a boca e o nariz do covideiro. Diz que previne mordedoras involuntárias no 

outro e defende contra possessões pelo mal; protege os pecadores dos outros pecadores. O 

distanciamento social é outro gesto público do protocolo covideiro. O crente faz questão de 

evidenciar o espaçamento de dois metros entre si e os outros. Mas o exercício ascético mais glorioso 

para o covideiro militante é a reclusão voluntária na sua cela pessoal ou compartilhada com os seus. 

Dela, só sai sob necessidade extrema. Porém, no conjunto dos elementos litúrgicos do Covidismo, há 

um que escapa à sua exclusividade: a higienização das mãos, pertencente por direito à ciência, que 

já demonstrou a eficácia dessa prática na prevenção de certas malignidades. No Covidismo, só 

mediante o sacramento da testagem é que o pecador pode ser absolvido. Um resultado positivo 

condena-o à penitência mais ou menos prolongada. A zaragatoa determina o tempo de clausura 

monástica necessário à purificação antes de ser possível resgatar o contaminado e devolvê-lo ao 

mundo dos viventes.  

O grau de adesão ao Covidismo varia consoante os crentes. Alguns covideiros são fundamentalistas, 

ao passo que outros são moderados. Uma grande diferenciação entre os fundamentalistas e os 

moderados é que os fundamentalistas defendem o Covidismo de Estado, ao passo que os 

moderados aceitam que o Estado seja laico, e reconhecem a liberdade religiosa a outras confissões. 

Muitos destes moderados convertem-se ao Covidismo por conveniência social, sem fé genuína, 

conservando um posicionamento cético ou agnóstico que tentam manter oculto para evitar o 

repúdio social. 

A heterodoxia é encarada com hostilidade pelos covideiros. Dentro da ortodoxia, acusam-se os 

heréticos de negacionismo, relativismo ou de teorismo conspiracionista. É certo que alguns 

descrentes negam as premissas mais basilares do Covidismo, como a origem biológica do mal. Certo 

também é que alguns desconfiados encontram conspiracionismos em todo o lado. Porém, a larga 

maioria dos hereges não são negacionistas nem teóricos da conspiração. Antes, adotam um 

posicionamento moderado: questionam a justificação das crenças, a eficácia dos rituais, a 

nocividade do mal, a cura que mata mais do que a doença. Fora do culto, os gentios são secularistas, 

céticos e iconoclastas, sem categoria específica, pois pertencem ao conjunto dos “normais” – 

perdoem-me o palavrão. A maioria defende a liberdade religiosa dos covideiros, apesar da sua 

“anormalidade”, mas rejeitam qualquer tipo de Covidismo de Estado, bem como a imposição de 

uma espécie de obscurantismo medieval. 



O Covidismo depende do seu proselitismo: é preciso universalizar o culto. Só assim se poderá dar a 

salvação de todos. Daí a máxima: “temos que nos cuidar uns aos outros”. Cada um é responsável por 

salvar o irmão ao seu lado. “A infeção do outro é culpa tua”, diz a voz exterior e a consciência de 

cada um. Dissipa-se a responsabilidade por todos, não recaindo a angústia da escolha em nenhum. 

Obedecer tranquiliza. O discurso do Covidismo é claro: requer a entrega total dos crentes. E os infiéis 

devem ser convertidos pela força. Oferece a todos um papel na realidade biológica e social. Basta 

cumprir a Lei sanitária para se participar na experiência da esperança. 

O Covidismo pode assim ser apresentado como uma mitologia moderna, de carácter cienticista, que 

conquistou o estatuto de religião de Estado. Tem o mérito de conseguir ocultar estas suas vertentes 

e pretensões de poder. Fá-lo apresentando a sua liturgia como ciência. O objetivo é claro: apropriar-

se da autoridade científica e dos dogmas do cientismo. Porém, como todos estes sistemas de 

crenças, o Covidismo é auto-confirmatório. Não há modo de o refutar, diria Popper. Por exemplo, o 

confinamento é eficaz na prevenção de infeções; se deixa de ser, é porque se desconfinou 

demasiado cedo, dirão os covideiros. De igual modo, o uso de máscaras é eficaz; se deixa de ser, é 

porque as pessoas usam mal a máscara. E o distanciamento social, sabemos, nunca é respeitado. 

Confirma-se assim o carácter sabotador dos pecadores. Apenas alguns poucos cumprem os 

exercícios ascéticos com zelo suficiente. A sobrevivência será deles. Os outros estão entregues à 

graça da natureza. 

Só o tempo dirá se o Covidismo tem mais de mitologia ou de culto de irracionalidade, se tem 

fundamentos científicos legítimos ou se é histeria de massas organizada, ou outra coisa ainda. A 

antecipação é pouco otimista. “O nosso clima psicológico e social é o mais infetado pela superstição 

e pela irracionalidade desde o declínio da Idade Média e, talvez, até desde a altura da crise no 

mundo helénico” (Steiner, op. cit., p. 56). Certo é que parece haver uma idealização de valores 

estranhos à tradição ocidental. Que futuro, então? 


