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INTRODUÇÃO
Relacionar um filme considerado antigo a fatos do cotidiano é de certa forma intrigante, pois
no decorrer da evolução humana espera-se encontrar uma grande diferença entre o real e o
imaginário cinematográfico, mas "Contágio" vem demonstrar, que mesmo sendo produto de
um pensamento anterior, o seu enredo reflete e muito o que atualmente o vírus Sars-Cov-2 vem
ocasionando no mundo.
O filme Contágio teve seu lançamento em 9 de setembro do ano de 2011, foi escrito por Scott
Z. Burns e dirigido por Steven Soderbergh, o seu elenco é representado por Matt Damon, Jude
Law, Kate Winslet, Laurence Fishburne, Marion Cotillard, Gwyneth Paltrow, Bryan
Cranston, Jennifer Ehle e Sanaa Lathan, e seus produtores foram Michael Shamberg, Stacey
Sher e Gregory Jacobs.
Tendo como inspiração o surto da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS) e a pandemia
da Gripe H1N1 de 2009, o filme aborda a expansão e disseminação de um vírus altamente
desconhecido e com alto poder de mortalidade e contágio, cabendo aos pesquisadores,
médicos e demais representantes da saúde pública, encontrar a cura e controlar1 a pandemia.
O presente trabalho está estruturado em três partes, onde a primeira é um breve resumo sobre
o enredo do filme, a segunda aborda aspectos referente ao vírus Sars-Cov-2 e sua recente
situação, e a terceira é caracterizada pela análise da conjuntura atual relacionada ao longa metragem.

1 O FILME CONTÁGIO
A narrativa começa quando Beth Emhoff morre com uma doença desconhecida dias após
retornar da viagem que fez para Hong Kong com escala em Chicago. No mesmo momento,
em outras localidades do mundo, algumas pessoas também apresentavam os mesmos sintomas
e acabaram falecendo por causas também desconhecidas.
A situação entra em investigação pela agência de serviços de inteligência Epidêmica quando o
filho de Beth, que apresentava os mesmos sintomas, veio a óbitos poucos dias depois de ter
contato com a sua mãe. Foi constatado que o marido de Beth ainda não havia contraído o
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vírus por ele ser imune, mas durante a investigação os pesquisadores descobriram que o vírus
se tratava de algo muito sério, perigoso e com alto poder de transmissão, podendo ser passado
através do contato, pelas vias respiratórias e por superfícies.
No mesmo período em Hong Kong, na tentativa de descobrir a origem do vírus, a
epidemiologista Leonora Orantes da Organização Mundial da Saúde (OMS) começou a
observar os lugares que Beth frequentara, para identificar o momento exato em que o paciente
zero fora contaminado.
O contágio seguiu de forma descontrolada pelo mundo, alguns lugares já haviam decretado
quarentena² e os laboratórios começavam as pesquisas na tentativa de descobrir as
características do vírus para a produção da vacina. Os diligentes e o governo não passavam
informações sobre o assunto, e por consequência, o jornalista Alan Krumwiede resolve
divulgar em seu blog teorias conspiratórias. Vendo a possibilidade de ganhar dinheiro, ele
disseminou notícias falsas sobre um remédio que curava a patologia, assim, a possível cura
causou desespero, lutas e ataques na busca desse fármaco.
Após o laboratório descobrir que o vírus provinha de partes do morcego e do porco, a criação
da vacina estava mais próxima e o vírus agora era conhecido como MEV-1, porém a situação
de calamidade pública já estava presente, os hospitais não tinham mais leitos disponíveis,
paralisações e bloqueios já eram medidas aplicadas para conter o vírus, e com a falta de
informações concretas a população seguia em pânico e descontrolada.
Mesmo o MEV-1 com alta taxa de mortalidade, uma nova mutação do vírus foi encontrada
nos pacientes que portavam a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), as
estatísticas demonstravam que uma a cada 12 pessoas do planeta contrairiam o vírus, mas uma
vacina já estava em fase de experimentação, fazendo com que a Dra. Ally Hextall utilizasse
seu próprio corpo para testar a eficácia da vacina. Com mais de 26 milhões de mortos em todo
o planeta, a vacina começou a ser produzida, sua distribuição ocorreria em até 90 dias, mas
sorteios foram feitos para saber quem a receberia primeiro, levando em conta a data de
aniversário das pessoas.
Diante do desespero e caos total, muitos pesquisadores, agentes do governo, cientistas, dentre
outros, foram sequestrados e utilizados como meio de troca pela nova vacina, mas as
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autoridades não negociaram, enganando os sequestradores e dando apenas placebo2 em troca
do resgate, assim a situação começava a voltar ao normal.
No fim, com todos voltando a sua rotina, a cena do contágio acontece quando a empresa
AIMM causa um desmatamento que fez um morcego contaminado se abrigar num criatório de
porcos. Ao se alimentar, o morcego deixa cair um pedaço contaminado com a sua saliva e um
dos porcos come, esse porco acaba sendo vendido para o restaurante em que Beth se
alimentou, mas antes de sair ela pede que o cozinheiro tire uma foto com ela. Ele que estava
preparando o porco, sai da cozinha sem lavar as mãos e a cumprimenta contaminando-a com
o vírus.
2 O VÍRUS SARS-COV-2
O vírus Sars-Cov-2 que provoca a doença Covid-19, inicialmente denominado Coronavírus, teve sua
origem na China, no mês de dezembro de 2019. Por ser de fácil transmissão e sem vacinas até o
momento, ele rapidamente se propagou para outros países, tornando-se assim motivo de preocupação
global. Para evitar a propagação deste vírus algumas medidas foram tomadas, como a quarentena3,
cancelamento de voos, de eventos, restrição de compra em mercados e até o fechamento de províncias
e fronteiras.
Até o início de fevereiro de 2020, 16 cidades da China já estavam em quarentena e 46 milhões de
pessoas permaneciam em suas casas isoladas. Porém, mesmo com tamanha preocupação, somente no
mês de março a OMS declarou estado de pandemia. Segundo esta Organização, a demora em utilizar
este termo provinha da tentativa de não causar pânico ou sensação de descontrole, mas sem esse alerta,
muitos países não adotaram medidas de contenção e o vírus continuou a se espalhar por todo planeta.
O vírus no Brasil já causou muitas mortes e segue descontrolado, não sabe-se com exatidão quando
teremos controle do contágio, ou em que momento os casos começarão a diminuir. Dados estatísticos
não conseguem acertar quando será o pico da doença no país, e a única certeza até o momento é que o
número de mortos e infectados, contados e apresentados diariamente, não é realmente um número
confiável.
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As medidas para enfrentamento da COVID-19 no Brasil seguem com muitas dificuldades, os
governantes ainda estão tentando conter o vírus e o distanciamento social é uma das ferramentas mais
efetivas e disponível no combate ao coronavírus.

3 A RELAÇÃO ENTRE O FILME E A COVID-19
O filme Contágio trouxe muitas situações que, em sua maioria, se assemelham com a pandemia vivida
no presente. Podemos verificar que o vírus apresentado no filme (MEV-1) possui uma relação bem
parecida com o Sars-Cov-2, pois ambos provêm de uma doença animal originada da China, e foram
inicialmente apontadas como uma doença desconhecida e sem vacinas, tendo uma rápida
transmissão,e apresentando sintomas parecidos com uma gripe e que se espalhou pelo planeta
ocasionando uma pandemia.
O comportamento das autoridades nos dois casos tiveram em partes muita igualdade, pois a demora
para divulgar informações sobre o vírus e muitas informações falsas disseminadas pelas redes sociais
acabaram afetando o comportamento das pessoas, como no caso em que as autoridades persistiram em
taxar a doença como apenas uma "gripezinha", e a população acabou não levando a quarentena com
seriedade.
As medidas de quarentena e fechamento de fronteiras também foi algo semelhante, pois na busca para
evitar a transmissão do vírus, alguns países proibiram a entrada e saída de pessoas provenientes ou não
de áreas contaminadas, como o caso dos Estados Unidos e sua proibição recente de viajantes
brasileiros no país. Algumas pessoas também lucraram e continuam lucrando com o surgimento dessa
doença. Inclusive, notícias já apontam que após o aumento de vendas online o dono da Amazon pode
se tornar o primeiro trilionário do mundo.
O sentimento de perder parte da vida por estar preso em sua casa também foi um aspecto que se
assemelhou muito com o filme, muitas pessoas ainda encontram dificuldades em permanecer isoladas
em suas casas, como também tem-se ventilado o aumento de infartos e brigas no âmbito familiar.
Assim, a história fictícia do filme se relaciona com o que vivemos hoje, mas de uma forma menos
caótica como no drama, talvez pelo fato da eficiência que o governo Chinês teve no combate ao
COVID-19, o qual serviu como exemplo para outros países. Talvez a situação fosse muito pior se o
vírus surgisse no Brasil, o qual não tem uma cultura sanitária eficiente, comparada à de povos
orientais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O filme Contágio conseguiu prever em vários aspectos os desdobramentos e impactos sociais,
culturais, sanitários e econômicos que uma pandemia pode causar no mundo contemporâneo
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desde a investigação da origem do vírus, a crença na ciência no desenvolvimento da cura e no
tratamento dos infectados, a disseminação de notícias falsas, ou ainda nas questões políticas
dos governos e das grandes corporações.
É certo que, por se tratar de uma narrativa cinematográfica, o filme comparado com a pandemia do
COVID-19, provocou um caos muito mais dramático e agudo do que o Sars-Cov-2 tem feito nos dias
de hoje. E isto não quer dizer que o vírus real não se trata de apenas uma "gripezinha" e seja menos
agressivo que o outro. Ele, certamente, requer toda seriedade das autoridades e sociedade no
enfrentamento a essa conjuntura tão delicada.
Assistir Contágio expõe a importância que tem as artes em geral, sobre tudo o cinema, no
levantamento de questões importantíssimas, e por vezes proféticas, que nos permite refletir fenômenos
subjetivos que podem se manifestar na vida concreta e no cotidiano.
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