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Vida Económica compila em livro reflexões da FEUC
“Um vírus que nos (re)une” é o título de
um livro que resulta de um desafio lançado à
comunidade de docentes e investigadores da
Faculdade de Economia da Universidade de
Coimbra (FEUC)à participação no “Fórum
Covid-19, Caminhos e Ideias”, poucos dias
após de ter sido declarado o Estado de Emergência, em março passado. O fórum reuniu
opiniões, reflexões e ideias práticas sobre temas diversos, no sentido de dar resposta às
incertezas provocadas pela crise epidemiológica.
A reação surgiu sob a forma de pequenos
textos, artigos inéditos ou acabados de publicar na imprensa, bem como sob a forma
de depoimentos áudio ou vídeo. Certo é que
os textos e testemunhos divulgados disponibilizaram diversos exercícios analíticos e
apontaram caminhos a seguir para ligar com
a pandemia. Entre março e julho foi acolhida
mais de uma centena de contributos, individuais, outros coletivos. Mas as dinâmicas de
participação no Fórum traduzem sobretudo

o trabalho realizado no âmbito dos centros
de investigação a que pertence a esmagadora maioria dos docentes da FEUC, com destaque o Centro de Estudos Sociais e para o
Centre for Business and Economics Research.
O conjunto de textos obrigou a uma seleção
de contributos, sobretudo dos inéditos. Por
sua vez, as várias reflexões foram agrupadas
em secções, em oito grandes temáticas.
O que se procurou fazer nesta obra foi essencialmente um exercício de concatenação,
em conjuntos de debates coerentes. Os vasos
comunicantes entre secções são bem evidentes
neste livro. E ficou uma ideia muito clara, o
vírus contribuiu para (re)unir, colocando em
primeiro plano o que se espera da Universidade e das comunidades académicas, uma racionalidade capaz de apoiar escolhas difíceis
e um compromisso mais forte do que jamais
com a comunidade. A obra resulta da organização de Álvaro Garrido e Hermes Augusto
Costa. Entre muitos outros nomes, este trabalho conta com os contributos de Boaventu-

ra de Sousa Santos, Nazaré da Costa Cabral,
João Arriscado Nunes, João Cravinho, Pedro
Góis, Rahul Kumar, João Sousa Andrade ou
José Manuel Pureza. Trata-se de mais uma publicação do grupo editorial Vida Económica.

