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APRESENTAÇÃO

Covid-19: Uma oportunidade de
ressignificação da nossa humanidade
No início de 2020, surgiram notícias de que a Covid-19 se espalhava pelo mundo. As primeiras
reações não indicavam que o problema poderia chegar ao Brasil e nos atingir gravemente, como já
circulava o conhecimento das consequências graves nos países que foram os primeiros atingidos. A
nós, restavam até este início de ano, outros acontecimentos igualmente dramáticos no plano social,
sanitário, ambiental, da segurança pública, que aparecem de forma corriqueira na mídia nacional.
A Organização Mundial da Saúde identificou então que se tratava de uma pandemia. Esta
e outras palavras não faziam parte do nosso vocabulário, acostumado com termos relacionados às
injustiças sociais, à corrupção, à violência doméstica, ao racismo, dentre outros já tão banalizados,
por integrarem narrativas sociais cotidianas.
No final do mês de março de 2020, as autoridades sanitárias brasileiras, diante da falta
de tratamento para a doença e para não impactar e comprometer o precário sistema de saúde,
passaram a adotar, paulatinamente, o distanciamento social, o que se deu de maneira não uniforme
nos municípios, estados e regiões do país. Entretanto, de forma geral, muitas escolas, igrejas, lojas,
teatros, estádios de futebol foram fechadas, e isso também aconteceu aqui, em nosso Estado, e as
sedes do Ministério Público do Paraná também fecharam. A grande maioria de membros, servidores
e estagiários passaram a fazer tarefas relacionadas às suas atividades funcionais, a partir de suas
casas, onde foram autorizados e orientados a permanecer. E nossa vida “normal” teve que ceder
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para uma normalidade diferente da que estávamos acostumados. Novas palavras começaram a fazer
parte desta nova situação: distanciamento, isolamento social, lockdown, coronavírus, ventiladores
pulmonares, intubação, pandemia, máscaras n95, e outras tantas.
Hábitos tiveram de ser rapidamente modificados para que o trabalho, a educação e o
convívio familiar pudessem continuar de uma forma diferente do “normal”, representando “o novo
normal”. No país, como aconteceu em todo o mundo, muitos perderam seus empregos, jornadas de
trabalho foram reduzidas ou suspensas, e, nesse quadro social, econômico e sanitário muito difícil,
o Ministério Público do Paraná tem precisado se reinventar, e ainda deverá ter que fazer muito mais.
A saúde e a preservação da vida da população se mostraram como os interesses mais
prevalentes e que deveriam por todos e também pelas autoridades públicas, ser colocadas acima de
qualquer coisa. O cuidado com os grupos de maior risco se somou à solidariedade dos amigos, dos
vizinhos, familiares, e, principalmente, daqueles que trabalham com a saúde, médicos, enfermeiros
e auxiliares de hospitais. Todos tiveram que reorganizar suas vidas e atividades para colaborar, na
medida do possível, com a coletividade atingida. Apareceram de forma mais evidente a solidariedade
social, as cotizações para assistência social, o amor ao próximo, o cuidado e a vigilância de muitos.
No início, algumas cidades, principalmente as maiores, ficaram bem vazias, sem carros, sem
pessoas, inclusive sem poluição, até nossos rios melhoraram sua qualidade, mas nós estávamos
temerosos com o avanço da doença desconhecida e muito agressiva, provocando dezenas de
mortes e tristeza. Depois, a paisagem urbana foi mudando, num retorno apressado das atividades
comerciais, quando apareceram as máscaras no ambiente público. Ao lado disso se intensificaram
as regras sanitárias, desde o início da pandemia, com orientações intensas de “lavar as mãos”, “usar
álcool gel”, proceder a cuidados de higiene ao voltar para casa, comprar e consumir alimentos.
Apesar do esforço da comunidade científica internacional, ainda não se vislumbra uma
vacina que possa, rapidamente, debelar o novo coronavírus e devolver a todos a vida e a liberdade
de antes da pandemia. No mundo inteiro, os casos da Covid-19 ainda são muito preocupantes, com
muitos lugares alternando queda e ascensão dos casos, mas, especialmente o Brasil, no final do
mês de maio, passou a ocupar o epicentro da pandemia, com um número alarmante de infectados
e milhares de mortes. São evidências ainda negadas por uma parcela da população, que não aceita
esta dura e difícil realidade.
Foi nesse quadro de excesso de narrativas tristes, de uma mudança radical em nosso modo de
viver, e pela observação daqueles que mostram dificuldade em reconhecer o que está acontecendo
de verdade, enquanto outros enfrentam momentos de grande aflição e incertezas, que foi pensado
o concurso de redação no MPPR. Dezenas de textos foram redigidos pelos estagiários de ensino
médio, graduação e pós-graduação, as quais representam reflexões importantes para pensar este
momento ímpar na experiência de todos nós, e que pode ser uma oportunidade de mudança de
hábitos, de exercício da resiliência, de valorização da saúde, dos laços familiares e de amizade, bem
como do aperfeiçoamento do trabalho, ressignificação da solidariedade e abandono de práticas
opressivas no meio social.
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Vinte desses textos foram selecionados, pela Escola Superior do MPPR, para compor esse livro.
As impressões de cada um dos estagiários desta grande família ministerial, sobre o que representou
a Covid-19 para nossa sociedade e para o mundo, podem servir de fio condutor de um processo de
humanização nas nossas relações internas, ainda mais. Os relatos abrem espaços e perspectivas de
diferentes pontos de vista, e, assim, por este contágio cultural, podem surgir descobertas essenciais
para auxiliar na luta contra a ignorância, o desprezo e a invisibilidade de vidas humanas, bem como
das já conhecidas e, muitas vezes, desprezadas injustiças sociais.
Todos importam, merecem respeito e precisam ser incluídos no processo de emancipação
civilizatória. A união, a solidariedade e a compaixão compõem com o amor, o conjunto do que
precisamos para mudar o mundo. São uma espécie de vacina, um potente remédio e são alimentos
insubstituíveis, assim como o respeito que cada um para consigo mesmo e todo ser humano, e o
que ele representa. Diante desta terrível situação pela qual estamos passando, a vida precisa ganhar
outros propósitos relacionados ao cuidado com os outros e conosco mesmos, pelo reconhecimento
de nossa fragilidade orgânica, de nossa dependência de vínculos sociais, e da certeza de que somos
mais fortes e menos vulneráveis se estivermos muito unidos, porque só assim poderemos superar os
riscos da modernidade e deste excesso de adversidades.
Boa leitura!
Curitiba, 12ª semana do distanciamento social, início do inverno de 2020.

Samia Saad Gallotti Bonavides
Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional

Eduardo Cambi
Coordenador da Escola Superior do MPPR
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AUTOR: Gian Carlos Melegari (pós-graduação)
LOTAÇÃO: 1ª Promotoria de Justiça de Arapongas

Dez segundos para o novo mundo
Era 31 de dezembro de 2019. Os ponteiros do relógio marcavam exatamente 23 horas,
59 minutos e 50 segundos. Unidos em comunhão de desígnios, ao lado de familiares, amigos,
conhecidos e até mesmo desconhecidos, contávamos regressivamente os 10 segundos faltantes
que marcariam a chegada de um novo ano, na esperança de que tudo seria melhor. A espreita, um
inimigo em comum e incomum, ainda sem nome, preparava-se para mudar radicalmente nossas
vidas.
Poucas semanas se passaram e agora, mais exposto do que nunca, ele é apresentado ao
mundo como COVID-19, ou “novo coronavírus” como passou a ser chamado, ocasionando a maior
crise mundial da história recente. Inesperadamente, em vez de enfrentá-lo cara a cara, fomos
obrigados a recuar, nos isolar. Escolas, teatros, cinemas, bares, restaurantes, parques e as ruas das
grandes metrópoles ficaram praticamente vazias, desertas, enquanto, infelizmente, os leitos de
hospitais cada vez mais cheios.
De fato, não estávamos preparados para enfrentá-lo, mas o que se revelou foi extraordinário.
Pouco a pouco, o sentimento de união que comungávamos na espera do novo ano, mostrou-se
presente mais uma vez. Diante da sensação de impotência frente a nova ameaça, voltamos nossos
olhos ao que, há muito tempo, estava ao nosso alcance: uma sociedade mais justa e solidária.
Incrível como uma situação de crise pode revelar respostas buscadas há tanto tempo.
Aprendemos a ter mais empatia, a estender a mão aos que precisam, a partilhar o pouco e o muito.
Aprendemos que todos precisam de amor, carinho e cuidado. Aprendemos que a consequência
do mal pode ser o bem. Aprendemos a valorizar a liberdade, que temos o direito de sermos quem
somos, de expressar opiniões sem ofender o outro, de respeitar individualidade de cada um, de
sermos únicos e, ainda assim, plurais. Aprendemos que é possível transformar o mundo em um
lugar melhor. Aprendemos que podemos nos tornar cada vez mais humanos.
Também passamos a dar valor às pequenas coisas, pois um abraço e um aperto de mão
nunca fizeram tanta falta. Há tempos não tínhamos tempo de preparar uma simples refeição,
sentar a mesa com a nossa família, partilhar histórias, ajudar nossos filhos com a lição de casa. O
distanciamento social, tão necessário no enfrentamento dessa nova ameaça, nos ensinou a sermos
mais presentes com aqueles que fazem parte do nosso dia a dia e a perceber detalhes que antes
passavam desapercebidos.
Nos reinventamos e ainda temos um longo caminho a trilhar, acreditando na ciência, sem
desanimar, devemos seguir firmes na esperança de que dias melhores virão e que tudo voltará ao
normal, exceto nós, que jamais seremos os mesmos.
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AUTORA: Ana Beatriz Manfio Téles Aguilera (graduação em direito)
LOTAÇÃO: 2ª Promotoria de Justiça de Ibaiti

A Humanidade que Sobrevive ao Corona vírus
Isolamento, quarentena, pandemia e infectologia: os referidos vocábulos, habitualmente
relacionados ao surto da Peste Bubônica, ocorrida na Europa durante a Idade Média, ganharam
nova interpretação com a recente propagação do Coronavírus “SARS-CoV-2”. Disseminado pela
maioria da extensão territorial mundial em 2020, o vírus causador da COVID-19 repercutiu seus
efeitos à nível nacional e internacional, provocando a imprescindibilidade da apresentação de
respostas céleres pela sociedade e pelo Estado.
Os direitos humanos, intrínsecos a todos os indivíduos, são indubitavelmente postos em
xeque diante da situação calamitosa vivenciada. As prerrogativas positivadas no ordenamento
jurídico brasileiro, mormente quanto às inscritas no Art. 5°, da Constituição Federal, ressaltam
o cenário antagônico vivenciado, sendo o poder estatal responsável pela gestão de suas
consequências: a constatação da elevação das taxas de desemprego, de condições sanitárias
insatisfatórias, da inacessibilidade digital e do anticientificismo se deparam com o papel atribuído
à pandemia de acelerador das iminentes transformações, sedimentando-se inovações como a
educação tecnológica, a reinvenção das atividades laborativas e os meios sociais virtuais. Por sua
vez, o direito à cultura, timidamente, começa a ser mais facilmente alçado, estando a distância
da visitação do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, nos Estados Unidos da América e
do Ohara Museum of Art, em Kurashiki, Japão, reduzida a apenas um clique, enquanto o meio
ambiente, ainda que por um breve período, liberta-se da reiterada intervenção do homem em
um momento que reafirma a sua força à revelia humana, indagando-nos quanto aos valores pósRevolução Industrial enraizados por intermédio da produção e consumo incessantes. Deste modo,
encerra-se um ciclo que não respeita os termos cronológicos, mas sim o percurso transcorrido pelos
seres e o fim de seu modo de caminhar, sob a luz do marco do fim do século de Eric Hobsbawm.
A transformação mundial, constatada como uma realidade ante a impossibilidade de retorno
ao in statu quo res erante ante bellum, reinventa-nos como sociedade e nos reconecta com nossas
raízes de responsabilidade social, questionando nossos papéis e do Estado perante a coletividade.
Em um momento tão imprevisível e inovador, o contexto ocasionado pelo Coronavírus nos reporta
aos sentimentos mais antigos e intrínsecos dos indivíduos, no qual, embora fisicamente distantes,
somente se permite a utilização da primeira pessoa do plural, recordando-nos da memória de que
o outro, seja qual língua fale, a qual religião ore ou a qual cultura se alicerce, ainda é humano.
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AUTORA: Stefani Menes (graduação em direito)
LOTAÇÃO: 3ª Promotoria de Justiça de Foz do Iguaçu

O futuro é promissor
Era um dia comum quando a notícia de um vírus poderoso que assolava o território chinês
chegou por aqui. Fizeram pouco caso, o mal estava muito distante.
Também era um dia assustadoramente normal quando foi noticiado o primeiro caso do
vírus por cá, em terra brasilis. Como fazem falta esses dias entediantes e comuns!
As pessoas não são mais livres do jeito que eram antes, mas é por uma boa causa, aliás, só
um motivo tão nobre quanto à vida alheia justifica tamanho sacrifício.
Os abraços foram deixados de lado, os apertos de mão agora soam quase como uma ofensa,
há preocupação por toda parte, uns temem seus empregos, outros pelas suas vidas, alguns ainda
suportam o temor da perda das pessoas que lhe são queridas, aquelas que são especialmente
estimadas e que não se pode nem cogitar viver sem.
Não é hora de ocultar a verdade, há preocupação e medo em todo lugar. Mas há também
coisas boas. De repente as pessoas foram tomadas por um instinto de generosidade e empatia que
não se vê com frequência nos dias assustadoramente normais. O apreço, a responsabilidade e o
respeito pela vida, a nossa e a do outro, protagoniza a tomada de decisões das pessoas de um jeito
nunca antes visto. Curiosamente, em meio a tragédia as pessoas passaram a refletir sobre como
suas ações afetam terceiros, e mais, passaram a se abster de fazer o que lhe era conveniente em
prol do bem-estar do próximo.
As relações de trabalho também se modificaram de forma surpreendente, a dificuldade
abriu caminho para a criatividade brasileira. As reuniões de trabalho não foram adiadas, descobriuse um novo jeito de promovê-las, o comércio passou a vender on-line, com direito a entrega em
domicílio, nunca antes surgiram tantos aplicativos, com funções das mais diversas, a ciência caminha
apressada rumo ao progresso. Sim, as pessoas estão fisicamente menos livres, mas a inventividade
humana nunca esteve tão liberta.
Quanto ao futuro, este é imprevisível, porém, é evidente que quando ele chegar encontrará
pessoas melhores. Ninguém sai ileso do caos, mas se olharmos para ele com atenção veremos que
estamos sendo convocados a abandonar a inércia em que nos acomodamos, quem éramos não
serve para resolver os problemas de agora, pois então, se para vencer mais esse obstáculo é preciso
mudar, que sejam festejadas todas as mudanças.
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AUTOR: Rodrigo Rolim Cercal Scheffer (graduação em direito)
LOTAÇÃO: CAOP de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência

Coronavírus: impactos para a população idosa
A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) já afetou, diretamente ou indiretamente, a vida
de milhões de pessoas em todo o mundo. Somente no Brasil, segundo dados do Ministério da
Saúde, aproximadamente 500 mil brasileiros já foram infectados, e mais de 28 mil morreram em
virtude da doença. Outros tantos estão se submetendo ao isolamento social. Mas dentre todos
os grupos da sociedade, um sofre muito mais do que os outros os efeitos da pandemia: os idosos.
É sabido que, em razão da idade elevada, a população idosa está mais suscetível a
complicações no quadro respiratório. Por esta razão, a Covid-19 acaba por ser muito mais letal
em pessoas com 60 anos ou mais. Até o mês de abril, 77% do total de óbitos pela doença era
de pessoas idosas. Em alguns Estados brasileiros, a taxa de letalidade de idosos pelo coronavírus
ultrapassa os 30%, sendo que a média nacional entre todas as faixas etárias é inferior a 6%. Mas os
problemas estão longe de se restringirem a esfera clínica.
O sofrimento do idoso não é apenas físico, mas também social e emocional. Apesar ser um
grupo em franca ascensão no Brasil, a população idosa não recebe a devida atenção do Estado,
da sociedade e nem mesmo da própria família. Não raro muitos idosos acabam envelhecendo
sozinhos, carentes de cuidado e afeto, situação que se agrava durante o período de isolamento, o
qual pode causar grande tristeza, solidão e angústia para esta parcela de pessoas.
O cenário é ainda pior nas Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs),
popularmente conhecidas como asilos. Muitas pessoas idosas são deixadas nessas instituições
pelos próprios familiares, para ali ficarem até a morte, sem receber visitas e tendo um tratamento
precário e abusivo na maioria das vezes. Fora o sofrimento psíquico, a frequente falta de condições
mínimas de higiene pode fazer com que a Covid-19 se espalhe rapidamente entre os residentes e
funcionários, não apenas no Brasil como no mundo todo. Na cidade de Nova Iorque, nos Estados
Unidos, 98 idosos acolhidos morreram vítimas da doença em uma única ILPI, por exemplo.
Para mudar essa triste realidade, se faz necessário um olhar de cuidado, proteção e atenção à
pessoa idosa. As autoridades estatais, inclusive o Ministério Público, têm de trabalhar em conjunto
para estabelecer uma política efetiva de defesa dos interesses do idoso, não apenas na área da
saúde, mas também na assistência social. Isso inclui um atendimento digno e humanizado nas
ILPIs, que devem ter melhores condições de higiene, a fim de evitar a propagação do vírus entre
os residentes.
A família também deve estar presente, se possível recebendo o idoso em casa para que este
não passe sozinho a quarentena, afinal o isolamento social não pode ser também um isolamento
afetivo. Enfim, todos devem fazer sua parte – família, Estado e sociedade – para proteger a saúde
e todos os direitos da pessoa idosa, conforme consagrado no Estatuto do Idoso e na Constituição
Federal.
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AUTORA: Caroline Beatriz Machado Gaertner (pós-graduação em direito)
LOTAÇÃO: NUPIA - Núcleo de Prática e Incentivo à Autocomposição

Se a vida te der saudade, faça arte
Saudade do quê? Saudade de mato, de andar livre pelos caminhos. Saudade do calor das
pessoas, já me deu uma saudade do abraço, de respirar o ar que é nosso, de respirar junto, sabe?
Eu, você, eles e nós. Já me deu uma saudade; saudade essa que eu não supunha antes: saudade
do trivial, saudade de dizer: “Vamos tomar um café qualquer dia desses, estou com saudades.”
Então é isso, pronto falei! Estou com saudades do café que não tomamos — porque certamente
estávamos ocupados demais vivendo nosso script1, nossos passos tão bem coreografados, nossos
segundos tão bem cronometrados. “Ai, se você atrasa cinco minutos, ai de você.” Pois é, agora eu
bem que toleraria o seu atraso, afinal qualquer atraso poderia ser melhor do que ficar presa (ou
segura) em casa. Já me deu uma saudade, saudade que eu teria de casa se estivesse longe — só que
ao contrário, de cabeça para baixo.
Saudade do longe. Tempo para o perto, do perto que eu estava distante. “Que bom, agora
posso me aproximar... melhorar com as raízes do meu mato.” Saudade do mato e daquele cheiro
de verde, não é mesmo? Saudade amenizada quando o mato mora dentro da gente. No fim das
contas, sou filósofa de marquise e “só sei que nada sei” não é para mim. Porque eu só sei o que
sinto (e sinto que sei as saudades). Você sabe também? E por essa saudade excessiva que eu sinto,
durante a quarentena, passaram-me até receita para curá-la.
A receita é muito simples e mais ou menos assim:
Muito mais que caipirinha ou limonada, combine cores e amores. Se a vida te der limões
(ou saudades), dê uma gargalhada e diga que o cinismo desse tal coronavírus mexeu com a pessoa
errada. Se a vida te der limões, aproveite a vitamina C — na falta da vitamina sea2. Na falta de mar,
mentalize um mergulho e sinta o gosto do sal. Sinta o arder dos olhos, assim como o ardido do limão:
azedo. No excesso de acidez, ponha açúcar, mas não a gosto... porque prezo pela sua saúde. Acho
que todo mundo aqui se preocupa com essa história de saúde, então estamos todos em casa e com
a energia a mil: escrevendo, escrevendo, lendo, lendo; estamos fazendo e acontecendo. Vivendo o
verdadeiro significado de wabi-sabi,3 das coisas simples, quebradas, não-prontas, espremidas que
nem esses “limões-saudades” que a vida te deu. Estamos na cozinha, no banheiro e na sala de ser
(e estar). Estamos fazendo nossa arte com a parte que nos cabe da saudade.
Depois dessa, o afeto aqui será mato... (e aquele café vingará!)
1
2

Script – significa ‘roteiro’ em inglês.

3

Wabi-sabi – palavra japonesa que representa uma abrangente visão de mundo, uma abordagem estética centrada na aceitação

Sea – significa ‘mar’ em inglês.

da transitoriedade e da imperfeição. Essa concepção estética é muitas vezes descrita como a do belo que é “imperfeito, impermanente
e incompleto”. SARLET, Ingo Wolgang; NETO, Jayme Weingartner. Constituição e Direito Penal: temas atuais e polêmicos. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2016, p. 19.
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AUTORA: Julia Euzébio (ensino médio)

LOTAÇÃO: Secretaria das Promotorias de Justiça de Londrina

Pandemia de Corona vírus: reflexões sobre a sociedade e o planeta
Atualmente, a sociedade mundial passa por um dos momentos mais problemáticos e
preocupantes da história. A pandemia do novo Corona vírus se espalhou pelo mundo de forma
extremamente rápida e devastadora, chegando a infectar mais de 5 milhões de pessoas e matar
cerca de 360 mil. Os impactos sociais, políticos, econômicos e culturais foram gigantescos e,
de acordo com estudos de especialistas, poderíamos levar meses ou anos para adquirir certa
estabilidade em todos os setores.
Uma das medidas adotadas para diminuir a propagação do vírus, e consequentemente
o número de mortes, foi o chamado isolamento social. Em uma sociedade que se baseia na
produtividade, onde mais da metade da população trabalha cerca de dez horas por dia, foi imposta
uma parada que nos faz deixar de lado o convívio social e ficar em casa dia após dia. Dessa forma,
as relações interpessoais passaram a ser realizadas em espaços virtuais, dando a falsa sensação de
proximidade e socialização sem qualquer tipo de contato físico. A partir disso, percebemos a real
importância e necessidade da convivência e do relacionamento. Afinal, como afirmou o filósofo
Aristóteles, o homem é um animal político. Somos feitos para integrar uma unidade maior, nos
desenvolver, ultrapassar nossa individualidade, nos comunicar e interagir com os outros a fim de
alcançar nossa plenitude.
Em consequência, o distanciamento fez crescer um sentimento mútuo de pertencimento e
corresponsabilidade, onde sentimos que nossas ações beneficiam outras pessoas assim como nos
beneficiamos e dependemos das ações dos outros. Compreendemos que este é um momento de
extrema dificuldade e que, embora necessitamos voltar às nossas rotinas e produzir, a cooperação
de todos ao seguir as medidas de segurança estabelecidas se sobressai para que haja a superação do
vírus o mais breve possível e uma mudança positiva do mundo em função da inteligência coletiva
e dos valores sociais realmente importantes.
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O novo coronavírus e a desestabilização da sociedade
A sociedade contemporânea é, inegavelmente, uma sociedade complexa. De fato, trata-se
de um período marcado pela produção de riscos – por isso Ulrich Beck a chamou de “Sociedade do
Risco” - e também pela liquidez das relações intersociais – “Sociedade Líquida”, como bem definiu
Zygmunt Bauman. Dentro dessa estrutura social, as ações humanas, em sua maioria, são pautadas
no imediatismo e seguem padrões de produção e consumo que contribuem para a expansão da
desigualdade social – e todos os prejuízos dela decorrentes.
Esse imediatismo faz com que as relações se tornem extremamente voláteis e descartáveis,
como se tudo – inclusive o próprio ser humano – fosse substituível. Vive-se a era da obsolescência
programada, da valorização do supérfluo e da busca incessante pela satisfação pessoal e por um
estado de felicidade individual que, na verdade, é irreal e inatingível.
A humanidade já há muitos anos vive uma situação de normalização do caos, como se a
miséria, a degradação ambiental e as injustiças sociais fossem meros efeitos colaterais da busca
por riqueza e pelo poder econômico. Mas, de repente, diante da ascensão de um vírus até então
desconhecido, essa sociedade se viu paralisada, sendo necessário rever os valores que a formam e
admitir a fragilidade de sua estrutura.
A pandemia do coronavírus escancarou todos os males advindos da desigualdade social,
mostrando que, infelizmente, em um mundo marcado por conflitos econômicos e busca por
riquezas e “poder”, o vírus torna ainda mais vulneráveis aqueles que já vivem em situação de
extrema violação de direitos fundamentais – como esperar que todos se previnam da mesma forma
em um mundo onde milhões de pessoas não têm acesso a água potável, por exemplo?
Vê-se que a situação instalada impôs a todos a necessidade de autorreflexão e de quebra
de padrões sociais já há muito estabelecidos. Simplesmente não há como aceitar que se continue
dando exacerbado valor ao que é supérfluo em um período em que vidas humanas estão sendo
dizimadas aos milhares todos os dias.
Ainda não há como mensurar a extensão das mudanças sociais decorrentes da disseminação
do Covid-19, mas já se pode antever que elas serão profundas, pois não haverá mais espaço
para ações exageradamente imediatistas, tampouco para relações sociais líquidas e efêmeras –
irrefutavelmente, nada será como antes.
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Degradação ambiental: a causa e a solução apresentada com a pandemia
É de conhecimento geral que a pandemia decorrente da Covid-19 tem causado diversas
mudanças no modo de viver da sociedade e isso inclui a relação da população com as questões
ambientais. Isso porque, para se adequarem às medidas de prevenção ao contágio pela enfermidade,
os indivíduos tendem a circular menos. Além disso, há indicações de que a degradação ambiental
está intimamente ligada a proliferação de doenças. Dessa forma, em um mundo pós-pandemia,
as nações precisarão escolher entre perpetuar as medidas de desenvolvimento sustentável ou
priorizar o desenvolvimento econômico rápido e degradador.
Um fator importante é que, considerando as medidas de isolamento social, as pessoas
tendem, quando possível, a trabalhar e estudar em suas próprias residências, evitando sair com
seus automóveis e fazer viagens de avião, o que reduz a emissão de gases poluentes. Prova disso
está nos resultados da pesquisa divulgada pela revista Nature Climate Change (ABERNETHY; et al,
2020), em que restou constatado que a média diária de emissão de dióxido de carbono no mundo
reduziu em 17% no início de abril de 2020, quando comparado ao mesmo período do ano de 2019.
Assim sendo, é possível verificar de maneira fática o quão eficiente é, por exemplo, a utilização de
meios de transporte socioambientalmente limpos, fazendo-se concebível a garantia de um meio
ambiente ecologicamente sustentável.
Outra situação é a de que diversas doenças que surgiram nos últimos anos foram transmitidas
por animais. Segundo estudos elaborados pela Organização das Nações Unidas (ONU), a Covid-19
provavelmente tem como vetor de transmissão um animal. Todavia, de acordo com relatório
“Fronteiras 2016 sobre questões emergentes de preocupação ambiental” apresentado pelo
Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2016), os cientistas já apontavam
que um dos motivos para que as doenças passam do animal hospedeiro para um humano são as
mudanças no meio ambiente, as quais, por sua vez, normalmente resultam da atividade humana.
Diante disso, a atual pandemia pelo novo coronavírus era algo já possível de ser imaginado, porém,
os estudos foram ignorados.
Dado o explanado, as mudanças não somente são possíveis como se fazem necessárias.
Quando a Covid-19 for controlada, os países precisarão decidir como será o recomeço, ou seja,
se manterão o desenvolvimento econômico degradador ou se, ao analisarem as pesquisas que
demonstram que é possível sim melhorar a qualidade ambiental e que a destruição do meio
ambiente pode vir a causar outras pandemias que interromperão novamente o crescimento das
nações, irão preferir um desenvolvimento sustentável. A população mundial tem capacidade de
mudar a realidade ambiental que era vivida em um mundo anterior a pandemia, bastando ponderar
com as consequências que ainda podem decorrer da degradação ambiental.
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LOTAÇÃO: Promotoria de Justiça dos Crimes Dolosos contra a Vida - 6º Promotor

Coronavírus: um criminoso ou a catarse social à revelia?
Liga, desliga. Liga, desliga. Tudo normal. Liga; e subitamente aparece um alerta nas telas: um novo
criminoso ataca a sociedade! E o resultado são homicídios. E homicídios qualificados, pois causados com
recurso que tornou impossível a defesa do ofendido. Em seguida, aqui e ali, algumas lesões corporais.
Graves, é bem verdade, já que resultaram em perigo de vida para a vítima. Aos poucos, evidenciamse crimes patrimoniais: num átimo, tantos que estavam em plena atividade perdem o que tinham ao
passarem ao desemprego. Tudo por causa de um novo vilão. E todos se perguntam: quem é o autor? De
onde veio? Onde e quando atacará novamente? E nada. Só se sabe que é um tal de “Coronavírus”. Seria
ele, de fato, um criminoso? Ou seria o responsável por modificar a sociedade, para melhor, à própria
revelia dela?
Na dicção do poeta Leminski, para quem tudo dança, hospedado numa casa em mudança, os
hóspedes deste planeta tiveram que reaprender a dançar na própria casa, ao ritmo de impactantes
modificações. O novo Coronavírus, considerado por tantas telas o autor de verdadeira progressão
criminosa e cuja identidade desafia até a ciência, se assistido nas mesmas telas, mas com outras lentes
não é o autor de crimes, mas sim o produtor de catarse social. E, como sói ocorrer, à revelia e com a
imposição e a execução de sofríveis penas. Iniciou com a privação da liberdade, a levar a sociedade
à reclusão. Progrediu às sanções restritivas, com a cumulação da pena de interdição temporária de
certos direitos com a de limitação de fim de semana. Todos em casa. Comércio, só o essencial. Nada de
supérfluo. Sem passeios. Chimarrão então, nem pensar! Parques fechados. Telas ligadas. E a sociedade a
purgar a culpa por tantas coisas que deveria ter feito, mas, mesmo ciente disso e livre de coação, insistiu
em se omitir. O abraço que, despercebido na frenética dança cotidiana e que, por isso, não era dado,
passou a fazer falta por conta do isolamento social. A fartura do alimento, dos recursos inesgotáveis,
que sequer eram sentidos, deu lugar à preocupação com a escassez. A escola ou o trabalho, para onde
diariamente se ia, muitas vezes sem lá muito entusiasmo, foram trocados pela perigosa superlotação
da prisão doméstica, que não raro produziu a violência daqueles mais insanos contra aqueles mais
vulneráveis.
Mas apesar da nulidade processual, pois citação não houve, a resultar condenação a duras
sanções, por juízo desconhecido e, sem direito a recurso, o cumprimento da punição, bem ou mal,
traz reabilitação à sociedade. A vulnerabilidade em face do Coronavírus evidenciou que todos são
iguais, pois ninguém está imune ao súbito ataque dele. A reboque da igualdade veio a solidariedade,
a unir muitos no combate à pandemia . O mesmo se diga quanto à sustentabilidade. Cite-se, por
exemplo, a ambiental, na medida em que se impôs a redução do consumo e, consequentemente, a
preservação de recursos, especialmente os naturais, os quais pareciam tão inesgotáveis e que, pela
ameaça do esvaziamento, geraram usos mais racionais. Ou, ainda, a sustentabilidade pessoal, pois o
abraço fraterno, o alimento saudável, o convívio escolar, ou laboral ou o da harmonia familiar retomam,
cada vez mais e em autêntica catarse social, ainda que à revelia, o imenso valor que lhes é inerente. A
parafrasear, então, o poeta araucariano: a sociedade ligou pro céu e deu “o culpado”. Ora, desliga! Para
(re)viver o mar, o azul, o sábado.
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A humanidade vive dias calamitosos que serão indeléveis em sua memória. A pandemia
causada pelo Sars-CoV-2 surgiu inopinadamente, rendendo muitos ao isolamento social e
tomando proporções inimagináveis em pouco tempo. Em tempos de discriminação e segregação
socioespacial descobriu-se um vírus imparcial que ataca tanto elite quanto minorias, provando que
a tênue barreira que os separa é fundamentada unicamente em preconceitos.
Dentre estas e outras consequências causadas pela situação atual é imprescindível destacar
os problemas da psique, fortemente desenvolvidos nesse período funesto.
O distanciamento social forçou uma drástica mudança de rotina profissional e escolar.
É essencial saber conciliar o tempo e as tarefas para aumentar a produtividade, mas a má
autoadministração unida ao bombardeio diário de informações levou muitos a desenvolverem
comportamentos anormais, transtornos e até mesmo vícios, expondo-os ao descontrole emocional.
Em meio ao estado de calamidade pública observa-se crianças, adultos e idosos sofrendo
uma espécie de flagelação psicológica, aparentemente mais doloroso e preocupante que a síndrome
respiratória, colocando até os equânimes à prova.
São longos e fatigantes dias em confinamento que trazem consigo dificuldades e
questionamentos dantes imperceptíveis por causa do ritmo acelerado e que, agora, desdobram
cada dia mais o mal do século, neutro e imparcial, não escolhendo a quem vai abordar.
Além disso, os profissionais da saúde, que enfrentam na linha de frente esta pandemia,
experimentam um misto de responsabilidade, estresse e medo, expostos a todo tipo de
contaminação e com inúmeras vidas entregues aos seus cuidados; não é nenhuma surpresa que
muitos estão com sua saúde mental fragilizada.
O término deste ciclo será sucedido por uma série de problemas e desafios a serem
resolvidos. Certamente não está tão perto de acabar, mas já pode-se observar que seus efeitos irão
perdurar, e lidar com eles dependerá de uma boa gestão, não só estratégica como emocional. Os
impactos político-econômicos são notáveis, mas podem ser resolvidos gradativamente adotando
medidas econômicas e sociais coerentes com as características e traços culturais próprios de cada
país.
A solidariedade e a empatia precisam ganhar espaço e ultrapassar os limites imaginários
(e preconceituosos) entre as pessoas, para que todas as consequências geradas por esta fase
possam ser superadas em equilíbrio e não haja atenção para apenas um dos lados prejudicados.
Se o julgamento antecipado ceder lugar à verdadeira empatia, sem rótulos, reparar-se-á todo e
qualquer dano causado. Talvez, o Covid-19 apenas queira nos ensinar o verdadeiro significado de
imparcialidade.
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No ano de 2020, a humanidade foi surpreendida por uma inesperada pandemia. O novo
Corona vírus, que causa a doença chamada Covid-19, alcançou todos os continentes do globo e
trouxe estado de calamidade pública aos países atingidos. O vírus, para o qual não há nenhuma
vacina até o momento, causou superlotação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), alto
número de mortes, suspensão de atividades econômicas e educacionais, dentre tantas outras
consequências.
Conquanto a pandemia tenha se espalhado pelo mundo todo, há nítidas diferenças entre
os impactos gerados nos diversos países. A primeira delas, e claramente observável, é o reflexo da
doença nos países subdesenvolvidos. Aqueles que possuem um menor poder econômico, são os
últimos a terem acesso a medicamentos e suprimentos hospitalares. Além disso, ficou evidenciado
neste momento a importância do investimento em ciência, pesquisa e educação. Países os quais
investem mais nesta área, principalmente em nível de pós-graduação, colhem frutos decorrentes
das pesquisas realizadas.
Além das questões acerca da saúde das pessoas, surge também a preocupação com a
economia. Como o Corona vírus é altamente contagioso, países e blocos econômicos tiveram que
isolar a população e fechar locais com grande circulação de pessoas.
Imediatamente, os impactos econômicos foram percebidos, trazendo um alto índice de
desemprego e, consequentemente, menor arrecadação de impostos.
Isto posto, a situação atual evidencia a importância de políticas públicas consolidadas que
busquem a estruturação do Estado com o oferecimento de serviços essenciais, tais como saúde
e educação, a geração e o mantimento de empregos, investimentos em pesquisas acadêmicas e,
acima de tudo, uma correta distribuição de renda. Um Estado organizado e disposto conforme as
carências de seu povo, é capaz de sanar as necessidades que surgem em situações de emergência.
Em suma, o papel do Estado destaca-se no período de pandemia. No Brasil, especificamente,
há um anseio da população por medidas mais eficazes dos governantes.
Por isso mecanismos de controle, como a atuação do Ministério Público, tornam-se essenciais
na fiscalização dos poderes, pelo sistema de freios e contrapesos, e defesa dos interesses sociais
e individuais indisponíveis. Desta forma, os brasileiros podem recorrer a estas instituições para
exercer seus direitos constitucionalmente garantidos. Finalmente, quando o cenário do corona vírus
passar, nosso povo e toda a humanidade terá aprendido lições e amadurecido como sociedade, de
forma a buscar seus direitos e compreender seus deveres enquanto cidadãos.
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Pandemia de Corona vírus: Reflexões Sobre a Sociedade e o Planeta
Na forma de um organismo celular de aproximadamente 125 nanômetros de diâmetro a
humanidade, no auge do seu desenvolvimento tecnológico e científico, depara-se com um vírus,
naturalmente parasita, que fez com que o mundo se submetesse a um hiato não programado, sem
qualquer perspectiva de quando o que se reconhece por “normalidade” retornará.
Escancarado nos maiores e mais famosos outdoors e nos canais, rádios e redes sociais
mais acessadas, o teaser do Covid-19 expõe a fragilidade de um sistema social e ambientalmente
desequilibrado. Afinal, os mais de, até então, 300 mil mortos pela doença no mundo todo,
demonstram a destrutibilidade da prepotência humana que faz acreditar ser uma espécie imbatível.
As desigualdades sociais ficaram ainda mais evidentes após o surto pandêmico, mostrando
que a marginalização latente e a neblina que os detentores do poder econômico insistem em
impor sobre os mais vulneráveis não deve e não pode continuar sendo admitida. Concomitante,
nota-se que nem todos entenderam o quão importante é o exercício da responsabilidade social,
personificada nos ideias de empatia e solidariedade, ora, entendendo que a realidade de cada ser
humano é individualizada e que, especialmente neste momento, as ações irresponsáveis daqueles
que não enxergam o coletivo podem culminar em consequências gravíssimas às vidas dos demais.
O corona vírus colocou em pauta preceitos como igualdade, liberdade e coletividade,
trazendo à tona uma reavaliação acerca dos direitos individuais frente aos direitos coletivos. A
experiência cruel que o mundo vivencia com o Covid-19 exige da humanidade a adoção de atitudes
que, verdadeiramente, refletem o interesse e a vontade de redefinir a rota pela qual esta sociedade
desequilibrada e desigual está fadada a traçar, outrossim, não há mais espaço para a humanidade,
gananciosamente, colocar-se na posição de espécie suprema, ignorando os sinais que o planeta
vem apresentando e que demonstram uma urgente necessidade de reeducação social da presente
e das futuras gerações.
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A pandemia do corona vírus e a transformação da sociedade
A luta contra um inimigo invisível que paira no ar e repousa sobre as superfícies à espera
de um novo hospedeiro é árdua. A batalha é contra aquele que infecta rapidamente, e que não dá
sinais evidentes durante dias, fazendo com que seu hospedeiro o transmita facilmente, fugindo aos
controles preestabelecidos pelas autoridades sanitárias e, sem dúvidas, quebrando precedentes.
A pandemia do Novo Corona vírus deixará marcas profundas nos indivíduos e ressignificará o
conceito de convívio em sociedade.
A metodologia de combate a pandemia de Covid-19 obrigou o ser humano a encontrar
sentido dentro de si mesmo. Viver isolado, evidentemente não faz parte da natureza humana,
a qual necessita de afeto, aproximação e convívio para se manter em equilíbrio. Enquanto os
espaços públicos ficaram vazios, as mentes se encheram. A pandemia fez com que o indivíduo
passasse a enxergar a grandiosidade de significados dentro de pequenas ações. O abraço tornou-se
cobiçado, enquanto as redes sociais passaram a parecer entediantes. Santuários foram fisicamente
fechados, porém, milhares de outros se abriram, dentro de cada residência, em cada demonstração
de empatia e alteridade. Sonhos e objetivos tiveram que ser temporariamente suspensos para
defender aquilo que há de mais precioso: a vida. O ser humano teve que aprender a conviver com
seus próprios fantasmas, sem ter para onde fugir, teve que aprender a lidar com suas frustações e
temores, apreciando uma boa dose de sua própria companhia.
As nações tiveram que se reinventar e dificilmente voltarão a ser as mesmas, sendo que
voltar ao normal não significa, necessariamente, retornar aos velhos hábitos, mas colocar novos
em prática. Não se pode romantizar uma crise, mas é necessário extrair dela aprendizados,
memórias que não sejam exclusivamente de sofrimento, mas de superação. Se espera que os
governos entendam que grandes nações, fortes economias, e altíssimo desenvolvimento não são
significantes quando não há boa gestão. Ainda, é necessário que a vida humana seja valorizada e
defendida em detrimento a economia.
Ademais, não apenas o poder público, mas os próprios cidadãos a partir de 2020 aprenderão
que proteger a si também significa proteger aos demais, que atitudes irresponsáveis expõem não
apenas o agente ao risco, mas todos aqueles que estão a sua volta. Aprenderão que a melhor solução
é a prevenção, e que as consequências da teimosia individual acometem toda a comunidade. O
homem entenderá, por fim, que o egoísmo pode ser tão letal quanto um vírus.
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Distorção de valores: uma enfermidade que precede ao Corona vírus
Em uma sociedade onde termos como “achatamento da curva”, “pico da contaminação”,
“isolamento social” e “lockdown” saíram da órbita vocabular dos cientistas e passaram a integrar o
cotidiano das pessoas, é quase uma incógnita deduzir como será o cenário mundial após a dissipação
do Corona vírus que atualmente assola a humanidade. Contudo, algumas perspectivas advindas
desta realidade insólita se sobressaem, sobretudo àquelas que dizem respeito ao cotidiano de
cada indivíduo.
A respeito do comportamento humano, numa análise sem grande rigor, é possível entrever
que as metas das pessoas em longo prazo consistem prioritariamente em ficar ricos, ser bemsucedidos profissionalmente, ter uma casa, um carro e por aí vai. Em suma, todos correlacionando
a realização pessoal à bens palpáveis. À vista disso, depreende-se que tais concepções se baseiam
em valores um tanto quanto distorcidos, tendo em vista que, em que pese a importância de tais
objetivos, os mesmos não são imprescindíveis à vida dos sujeitos.
Acerca disso, é surpreendente como um vírus, invisível aos olhos, consegue colocar em
xeque toda uma construção humana pautada em valores essencialmente egoístas. Tal assertiva é
constituída a partir de sinais claros do rompimento, ao menos temporário, com as acepções modernas
de felicidade. Em outras palavras, a linha que descreve nossas prioridades mudou de direção
abruptamente, voltando-se para uma simplicidade pouco valorizada no mundo que antecedeu
esta moléstia. Em um exemplo inequívoco destaca-se a redução do consumo desenfreado, por
bens e serviços que, em tese, seriam essenciais para a sobrevivência, mas que somente alimentam
a necessidade de aceitação externa e preocupação exacerbada com as aparências, levando em
conta que pouco se vê atrás das máscaras neste momento, expondo um sinal óbvio da fragilidade
de valores a qual esta sociedade se alicerça.
Assim, com a indispensabilidade do isolamento social, deflagrou-se a importância de valores
antes esquecidos, retornou-se aos lares, buscando refúgio e proteção, almejando lapsos de alegria
em momentos triviais com a família, diante de uma realidade externa desoladora. Filhos passaram
a conhecer a história real de seus pais e avós, e não só isso, mas também sua personalidade, seus
medos e qualidades, passaram a dedicar-se mais às pessoas que verdadeiramente zelam por eles
e por si mesmos. Gerando por consequência, uma profunda reflexão quanto ao que é realmente
importante na vida, e o que será levado quando morrermos. Afinal, as lápides do cemitério
respondem isso com objetividade, nelas não estão escritos “dono de mansões, iates e carros de
luxo”, tampouco “advogado, escritor e economista”, mas sim, “admirável mãe, pai protetor, filho
prestativo, amigo querido, e irmão afetuoso”.
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“Vendo-Se”
“Olhei para fora e só vislumbrei quadrados luminosos. Olhei para dentro e só senti um vazio. Olhei
ao redor e as paredes me engoliam. Esse vem sendo o meu dia a dia de quarentena: olhar pela minha janela
ruas desertas e sem vida.”
O mundo ficou doente. A pandemia do COVID-19 trouxe à tona os melhores e os piores sentimentos
das pessoas. De um lado, há o individualismo, ansiedade, depressão, insegurança, falta de empatia. No
entanto, também descobrimos uma nova forma de amar. Uma forma de amor a distância. Ajudar o próximo
sem ver a quem.
Passamos a ajudar aquele vizinho que nunca havíamos conversado antes; máscaras começaram a ser
produzidas para serem distribuídas; diversas foram as iniciativas de distribuição de alimentos para aqueles
que mais estavam precisando. O lema passou a ser:
-”Eu cuido de você e você de mim”.
O planeta inteiro parou. O cotidiano foi interrompido por um inimigo invisível. Talvez esse tempo
tenha sido necessário – pena que a custa de vidas humanas - para que as pessoas passassem a ter novamente
o espírito da solidariedade e do altruísmo.
Quem sabe uma das maiores contribuições que todo esse cenário de catástrofe mundial possa nos
dar é a percepção de que não estamos sós, apenas pensando em nós mesmos. Ninguém vive sozinho. Não
há individualidade sem a coletividade.
Mas também, não há coletividade sem o respeito pela individualidade de cada ser humano. Todas
as pessoas têm o direito de terem sua dignidade respeitada. Há um compromisso constitucional – e mais
precisamente fundacional – do Estado brasileiro com a promoção e a tutela da dignidade humana (Art. 1º da
Constituição Federal).
Dessa maneira, a dignidade humana é tida como fundamento e valor fonte para todos os demais
direitos existentes no sistema jurídico brasileiro. Para Ingo Sarlet, a dignidade humana se relaciona acima de
tudo com a própria condição do ser humano, é “[...] qualidade intrínseca e indissociável de todo e qualquer
ser humano [...]4”
Assim, o maior legado deste momento é que devemos tirar as nossas vendas e vender nosso
individualismo, a fim de deixar de apenas nos ver para vermos o outro.
“Olhei para fora e vislumbrei diversos mundos. Olhei para dentro e me senti completo. Olhei ao
redor e a solidariedade me envolveu. Esse vem sendo o meu dia a dia após a quarentena: olhar pela minha
janela a janela dos outros”.
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Perspectiva. Empatia. Prioridades. Arte. A pandemia de Corona vírus trouxe diversos desafios
para ensinar sobre perspectiva, fazer exercitar a empatia, estabelecer prioridades com mais clareza
do que podíamos, segundo o mundo em que vivíamos e fez com que constatássemos a importância
de um ramo que por diversas vezes é esquecido e subestimado: a Arte. Estes desafios impostos
pelo isolamento social são, em verdade, efeitos colaterais da pandemia, os quais nos exigiram uso
deste medicamento frequentemente abandonado.
A forma de organização da sociedade foi colocada em cheque, alterou-se a perspectiva
sobre a organização do trabalho, do ensino e dos próprios relacionamentos interpessoais.
A necessidade de se isolar para preservar vidas por conta de um problema invisível a olho
nu é uma lição que para ser bem absorvida, exige mais do que alguns comprimidos de empatia – os
quais também permitiram ver problemas estruturais tão invisíveis quanto o vírus. Estes desafios
também motivam a repensar as prioridades de cada indivíduo e da sociedade como um todo.
Contudo, diante de tantas novidades e mudanças radicais, é inevitável que a sociedade precise se
apoiar sobre algo, que busque um ponto de referência que a aconchegue, como aquele beijo de
mãe sobre a ferida que dói tanto.
Este ponto de referência e apoio é a Arte nas suas mais diversas formas. É a arte o remédio
que mantém cada um de nós são em um período tão excepcional. As músicas que ouvimos, os
programas de televisão e filmes que vemos, os livros, os games, as fotografias. Por mais racional
que seja, o ser humano precisa de seu lado emocional, precisa se desligar dos problemas externos
e internos por meio de uma válvula de escape. Mais do que nunca, percebe-se a importância de
um livro, que permite uma viagem a um mundo completamente novo, sem sequer sair do lugar; a
importância de ouvir uma música e se deixar envolver por seu ritmo e as memórias que ela traz; a
importância de um filme que emocione e da arte para nos manter bem. Diante de tantas incertezas
e dificuldades, aqueles artistas desvalorizados em tempos anormais, se fazem presentes na vida
de todas as pessoas, que passam a consumir arte da mesma forma e com a mesma constância que
consomem um pacote de internet.
A Prioridade passa a ser o bem-estar de cada um, assim, não seria este um momento para
exercitar a Empatia e reconhecer o trabalho dos artistas? Ao invés de considerá-los “vagabundos”,
como frequentemente se faz, este é o momento ideal para mudar de Perspectiva, passar a ver a
arte como a profissão que é, que exige sacrifícios e anos de estudo como qualquer outra. Afinal,
em tempos em que se deve optar entre morrer de fome ou morrer doente, em que os números
de óbitos aumentam consideravelmente a cada dia, como afirmou Friederich Nietzsche de forma
belíssima, “Temos a arte para não morrer da verdade”.
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Tem razão o historiador Leandro Karnal ao dizer que a pandemia de Corona vírus introduziu
um “novo normal” à vida em sociedade mundo afora. Nesse cenário e apesar das notícias ruins
diárias, salta aos olhos a capacidade humana de ressignificar suas mazelas, transformando-as, com
uma boa dose de otimismo, na esperança necessária para seguir em frente. Assim, destacam-se três
vertentes dessa brilhante luz ao fim túnel, a saber, a solidariedade, a gratidão e a transformação
(ou reinvenção) humanas.
Em tempos tão difíceis, a crença na humanidade se faz concreta por meio de gestos de
solidariedade e ajuda ao próximo. Exemplo disso é o feito de Tom Moore, britânico que aos 100
anos de idade aceitou o desafio de dar cem voltas em seu jardim com auxílio do andador e, com
isso, arrecadou em abril e maio de 2020 quantias milionárias para saúde pública da terra da rainha.
Aliás, esta o nomeou cavaleiro, com o aval do primeiro-ministro, Boris Johnson, que contraiu e
curou-se da aludida doença no sistema público.
Falando em heróis. Há de ser reconhecer a bravura com que os profissionais da saúde
enfrentam esse inimigo invisível. Também é digno de agradecimento o esforço daquelas pessoas
que mantém em movimento os demais serviços essenciais. Portanto, àqueles (e a estes) soldados,
que atuam na linha de frente, a merecida gratidão vem através de salva de palmas difundidas via
redes sociais e, sobretudo, por meio do respeito ao isolamento social voluntário e aos cuidados
balizados pelo bom senso e pela ciência.
Por sua vez, uma das facetas da reinvenção humana incide sobre o conhecimento científico,
cujo progresso é propulsionado por crises dessa magnitude, razão pela qual (além do viés financeiro
e político) há uma corrida para tão almejada vacina e/ou cura.
Essa transformação também se concretiza na expressão artística, pois, assim como o
movimento do Renascimento veio após a peste negra, a arte adapta-se a esse “novo normal” e
o faz recorrendo, por exemplo, às lives de cantores via mídias sociais (ou por outras plataformas
digitais), à visitação online de museus famosos como o de Louvre em Paris, a projetos como o
“Cine Janela” em Salvador/BA, em que se projetam filmes nas paredes de prédios, ou, ainda, à
multiplicação mundial de cinemas drive-in que chegou até a Cannes, já que o festival francês foi
adiado.
Em suma, as reflexões acima demonstram (cada qual de seu modo), que a luz ao fim do túnel
não se trata do trem vindo a toda velocidade, mas sim, da real esperança que se baseia tanto nas
ações conscientes e concretas que fundamentam o otimismo necessário para enfrentar esse “novo
normal”, quanto na incansável capacidade humana de ressignificar suas feridas e de seguir em
frente mantendo-se humano, ou seja, sendo solidário, grato, transformado.
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A humanidade nunca está preparada para uma grande transformação. A vida como um
todo sempre foi organizada de forma a seguir seu rumo com relativa constância e tranquilidade,
sem grandes surpresas. Os acontecimentos que causam desconforto à sociedade geralmente têm
causas determinadas, e seus responsáveis são rapidamente apontados, julgados e punidos, com
a finalidade de manter a pacificidade e ordem. Porém, o vírus que veio a assolar a humanidade
em 2020 mostrou-se como um desastre sem culpados, mas com inúmeras vítimas, e escancarou
antigos problemas sociais já arraigados.
O ponto de partida pode ser visto a partir da teoria da sociedade de risco de Ulrich
Beck (1944-2015). Para este sociólogo alemão, as consequências do desenvolvimento científico e
industrial e da globalização são a geração de riscos que não podem ser contidos. Para U. Beck,
os grandes riscos exógenos eram o terrorismo, o sistema financeiro e a ecologia, e, dentro deste
último, estão inseridos o clima e as epidemias. Assim, apesar do ímpeto punitivo do corpo social,
que nos leva a tentar localizar um culpado para o momento atual, não é possível punir um agente
individualizado, pois os riscos são naturais, decorrentes da própria vida em sociedade. Em vez
disso, podemos somente tentar diminuir seus danos, ainda mais quando estes são intensificados
por um antigo problema: a extrema desigualdade social.
Apesar de o vírus não selecionar seus infectados, o que se vê é uma realidade ainda dividida.
A desigualdade social foi desnudada nesses tempos extremos, revelando a evidente desproporção
entre consequências vistas entre as diferentes classes sociais: o próprio U. Beck alertava que o
risco não é uniformemente distribuído, pois sempre afeta mais os desfavorecidos. Aqueles sem
acesso direto à uma assistência de saúde de qualidade, a informações de proteção ou aqueles sem
reservas financeiras são os maiores prejudicados neste período.
Infelizmente, o único remédio existente em tempos como esse é aprender a pensar menos
como indivíduos, e mais como comunidade. A solidariedade, em tempos de pandemia, tornou-se
essencial. É preciso abrir mão de interesses individuais em prol de um bem comum, pois muitas
“necessidades”, antes consideradas imprescindíveis, se mostraram supérfluas ante a iminente
fragilidade do bem jurídico mais bem protegido: a vida. A epidemia, com suas mazelas, escancarou
nossas dificuldades, nos despertando para problemas antigos, mas também nos devolveu o gosto
pelos sentimentos gerados pela empatia, e espera-se que a lição que a humanidade leve desses
tempos sombrios seja a de solidariedade.
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No mundo da Covid-19
Vive-se uma realidade diferente neste início de século, com o surgimento da Covid-19. Este
vírus altamente contagioso e letal, tomou de surpresa todas as nações do mundo, colocando em
xeque todo o conhecimento e tecnologia médica da atualidade. Os números de vítimas fatais e de
novos infectados aumentam diariamente, trata-se de um cenário bastante desolador.
A sociedade praticamente parou. Tudo mudou. Agora trabalha-se de casa, não se frequentam
mais lugares como escolas, parques, museus, cinemas, restaurantes. Deixou-se de viajar. Coisas
inéditas aconteceram, como a baixa do preço da gasolina e do etanol. Há uma sensação coletiva de
tolhimento, de tristeza, de ansiedade crescente. A vida está em compasso de espera. Lembra até
a letra da música “O dia em que a Terra parou”, do Raul Seixas, que falava de um dia imaginário em
que todos ficavam em casa, professores e alunos, médicos e pacientes, comandantes e soldados,
igrejas e fiéis e muitos outros personagens. A diferença é que a Covid-19 é real e não tem prazo
para terminar. Quase três meses se passaram desde que o isolamento social foi determinado e
não se vislumbra quando terminará. Mas por trás da aparente facilidade que é de ficar em casa,
evitando-se aglomerações, reuniões, como determinado pelos órgãos de saúde, para pessoas que
estão sem renda no momento, pode não ser uma tarefa tão simples. As famílias que antes da
pandemia já estavam em condições de vulnerabilidade social são as que mais estão sofrendo os
efeitos econômicos da Covid-19. Graças a solidariedade de muitas pessoas, estão se formando
correntes do bem por todo o país, que estão se formando para ajudar a quem precisa. Não resolve
o problema, mas ameniza um pouco os seus efeitos negativos.
Tem-se agora poucas certezas e muitas dúvidas. Comportamentos mudarão?
Certamente! Por sinal, muita coisa já mudou. A economia se reerguerá desta crise? Claro que
sim! Estão sendo noticiados relatos de empresários que se reinventaram e estão “faturando mais
agora que antes” e que estão contratando mais funcionários. Enquanto a cura não chega, deve-se
lidar com a situação da melhor maneira possível e a sociedade está se ajustando, com criatividade;
trabalho árduo e uma incrível capacidade de superação, bem característica do ser humano!
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Impactos da quarentena em uma sociedade colapsada
Desde a gênese do novo Corona vírus, o planeta se questiona sobre como reagir. Normas
de restrição e mapeamento de casos foram estabelecidas, pesquisas para conhecer o vírus foram
iniciadas e diversas mudanças no cotidiano mundial sucederam. Este momento também resultou
em muitas discussões e teorias a respeito das atitudes tomadas por autoridades, na tentativa de
prever quais serão as consequências de tais decisões. Além disso, assuntos como saúde física e
mental, produtividade e ciência foram temas de muitos debates entre as pessoas, tanto dentro,
como fora da internet. O fato é que esse novo ser microscópico mudou o mundo e, também, as
pessoas.
Profissionais da saúde, pesquisadores e cientistas nunca antes tiveram seus trabalhos tão
requisitados a procura de resultados. Ainda que o planeta já tivesse passado por pandemias, esta
ocasião é completamente nova e gera muitas dúvidas na população, abrindo brechas na imaginação
de muitos que interpretam de forma equivocada e vulgarizam artigos e notícias, ignorando o árduo
trabalho do meio acadêmico e da saúde.
Outros problemas sociais, além de conflitos na difusão de informações, se agravam ainda
mais durante a pandemia. Infelizmente, nem todos podem cumprir o isolamento social por fazerem
parte de serviços essenciais ou por necessidade. De acordo com Márcia Castro, doutora em
demografia, “Corona não discrimina por raça, nem renda, mas evidencia e expõe as desigualdades
que temos no Brasil e no mundo”. Com isso, nota-se que grande parcela da população é formada por
autônomos e por pessoas que passam por dificuldades financeiras, não dando a elas possibilidade
de cumprir a quarentena já que dependem do trabalho diário e externo para seu sustento, mesmo
que isso os exponha à maior chance de contágio.
Para mais, em um cenário de muito transtorno e enquanto muitos discutem sobre como
será a economia e a política no futuro “pós Covid-19”, no presente nos deparamos com relatos de
casos de ansiedade, síndrome do pânico e depressão gerados pelo distanciamento social e o pelo
medo da doença. Quadros esses que não durarão somente até o fim da pandemia, mas que podem
levar muito tempo para serem reparados através de terapias.
Felizmente, a tecnologia está presente no cotidiano da maior parte das pessoas, o que
garante o contato, a prestação de serviços básicos e também novos modelos de rotina. Refletindo
sobre como somos capazes de adaptar nossa vida de acordo com as adversidades, o que podemos
levar de bom dessa quarentena para o futuro? Ou ainda, como poderemos lidar com o futuro?
Na prática, o momento é de cautela e calma, apoiando-se em notícias boas e respeitando nossos
próprios limites para manter a sanidade em meio a esse momento tão incerto.
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