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UMA PROFESSORA CHAMADA PANDEMIA 

 

Ana Beatriz Munarolo1 

 

Tenho sérias dúvidas se sou a pessoa mais acertada para falar sobre essa pandemia – 

tanto que é o primeiro texto a respeito do tema que me aventuro a escrever. Afinal, há mais de 

dois meses estou em casa e praticamente nada mudou em minha vida. Não preciso trabalhar ou 

cuidar de crianças ou idosos; tenho internet ilimitada, comida no armário e uma cama 

aconchegante e quente; nada me impede de continuar meus estudos ou fazer o que desejo; 

sempre adorei ficar em casa, não constituindo a quarentena algo diferente do normal; nenhum 

dos meus parentes ou amigos contraiu a doença ou encontra-se em grupo de risco. A única coisa 

que me chateou foi a passagem das aulas presenciais para o meio virtual e a proibição de alguns 

passeios. Sou absurdamente privilegiada em vista de muita gente, e a única visão que posso 

compartilhar é a de alguém que assiste Tosca no balcão mais nobre do Opera Garnier.   

Antes de iniciar o texto propriamente dito, já aviso que não falarei sobre os disparates 

que ouvimos todos os dias dessa equipe que comanda nosso país. Tampouco falarei sobre a 

terrível crise econômica que assola o mundo. Ou do despreparo dos hospitais, que obriga os 

médicos a decidir quem vive e quem morre. Nem mencionarei como está a educação brasileira, 

já que uma enorme parcela da população não tem como continuar estudando e as autoridades 

aparentam desconhecer esses números. Apesar de não estar enfrentando os efeitos colaterais 

de algumas dessas péssimas decisões, solidarizo-me com todos os que estão sendo corajosos o 

suficiente para adaptar-se e lidar com isso com um sorriso no rosto e esperança no coração. 

 
1 Impulsionada pelo 3º lugar na 9ª Olimpíada de Redação de Jundiaí/SP, tornei-me escritora aos 15 anos ao 
publicar o livro ‘Um Universo em Mim’. Fascinada pelo Cosmos e por questões existenciais, iniciei minha 
graduação este ano em Filosofia, tendo como maior sonho me tornar professora universitária de Filosofia da Física. 
Interesso-me também por literatura, arte, história e ciência (em especial cosmologia e mecânica quântica). 
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Primeiramente, questiono até que ponto podemos afirmar que vivemos uma tragédia. É 

claro que as perdas humanas desenham um cenário catastrófico, especialmente porque milhares 

delas estão sendo desperdiçadas por pura incompetência e descaso. Porém, este é mais um 

desafio que se nos apresenta, e de todo desafio pode ser destilado um valioso aprendizado. 

Lembremos que o século XX, por mais terrível e sanguinolento que tenha sido, nos proporcionou 

a Relatividade de Einstein, o Raio de Schwarzschild, a expansão universal de Hubble, a Equação 

de Dirac, etc.  

Além disso, precisamos considerar que somos responsáveis por todos os males que 

recaem sobre nós. Modificamos tanto a natureza, desrespeitamos tanto os seres vivos ao nosso 

redor, que não é difícil entender por que os terremotos e furacões estão mais frequentes, a 

temperatura global está aumentando, animais estão sendo extintos ou vírus acabam sendo 

selecionados artificialmente e se tornando mais fortes. A situação em que nos encontramos nos 

diz duas coisas: 1) estamos “progredindo” rápido demais e impensadamente, desconsiderando 

qualquer pessoa ou ser vivo, cuspindo em nossa própria mãe, e 2) se não pararmos e refletirmos, 

os próximos na lista da extinção seremos nós. 

Sendo seres egocêntricos e autocentrados, esqueçamos, como diz a ciência, que esse é 

um evento aleatório no qual nos inserimos por acaso, e entendamos que essa pandemia não é 

nada mais nada menos do que um ultimato de uma natureza desesperada que já perdeu a fé em 

nós e parou de ser paciente. Prof. Karnal sempre nos rememora, em suas palestras, que “mudar 

é muito difícil, mas não mudar é fatal”. Este é um momento decisivo – vamos abandonar tudo e 

sucumbir ao individualismo, à ambição e à preguiça ou aprender algo e reconstruir o mundo e 

nós mesmos? 

Estamos nos confrontando mais uma vez com a nossa natureza. Não uma natureza boa 

ou ruim; uma natureza ambígua, que existe em potência. De um lado, há quem realize-a como 

indiferença e ganância: são aquelas pessoas que não objetivam senão lucrar em detrimento do 

prejuízo alheio ou dizem “e daí?” para mortes que poderiam ser evitadas. De outro, há quem 

concretize-a como solidariedade e compromisso: são os profissionais essenciais e voluntários que 
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doam seu tempo e recursos aos necessitados. Se depois disso não aprendermos a valorizar a ética 

e o altruísmo, se a piedade rousseauniana não prevalecer acima do individualista homem 

hobbesiano, significa que todos os que morreram o fizeram em vão.  

Neste momento, a humanidade está escorregando pelos de Lúcifer, como Dante e 

Virgílio. O vento frio gerado pelas asas do anjo caído açoita nossa pele; a visão hedionda dos três 

traidores sendo mastigados nos assusta; os gritos longínquos nos angustiam. Mas, não percamos 

as esperanças: o purgatório está logo adiante. Que os sete pecados sejam inscritos em nossa 

testa e comecemos nossa caminhada em direção ao topo da montanha! Afinal, há muito que 

purgar! 

A segunda reflexão que proponho é mais intensa e pessoal. A cada momento que 

recebemos notícias atualizando os números da pandemia, encaramos o indistinto rosto da 

morte. A morte é, de longe, o conceito mais intrigante que nos escapa. O que percebemos são 

fragmentos, sensações, arrepios. Se tivesse que descrever tal fenômeno, diria que a morte é tal 

como aquele momento no casamento quando o noivo, amedrontado e extasiado, puxa o véu e 

revela o rosto de sua amada. A única diferença é que não sabemos se essa face é amigável ou 

não. Claramente, ela nos é cara; afinal, é ela que confere sentido e realidade para a vida. Mas 

nada garante que seu beijo é agradável. 

Os mortos teimam em nos sussurrar: memento mori! Sim, nós sabemos. Desde o 

nascimento, sabemos que vamos morrer. Mas, assim como não temos consciência da produção 

de bile em nosso fígado, a morte parece ser uma terra longínqua, um deserto mítico no fim do 

mundo, uma função desconhecida em nosso corpo. Pensar a morte é pensar a vida. E, o que 

temos feito dela? 

Se se perguntasse a todos os seres humanos se morreriam tranquilos amanhã, a resposta 

da maioria seria a mesma: não. A modernidade, com suas inúmeras transformações, trouxe uma 

das inovações mais curiosas já vistas: a obrigação de ter uma vida plena de propósito e de deixar 
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um legado. Nem preciso dizer que a obrigação tornou até mesmo a felicidade algo desprazeroso, 

e, por isso, sua busca tornou-se árdua e desconfortável. 

O legado já se aloja no desejo humano há muito tempo. Aquiles teve uma escolha: partir 

para a guerra e morrer como um herói, ou ficar em casa e viver uma vida feliz e longeva, porém 

desimportante. Fazer a diferença, ser lembrado, entrar para a História são as grandes alavancas 

da vontade. Intrigante como a maioria das pessoas sente-se frustrada por não ver significado nela 

– seja porque não houve esforço para tal, seja porque a obrigação de ser produtivo e proativo 

tenham banalizado a ação – e por isso, pedem por mais tempo. 

Ora, se estamos tão insatisfeitos, façamos algo para mudar isso! Trabalhemos em prol da 

coletividade; aprendamos mais com nossos erros; desliguemos o celular e olhemos para o 

próximo; exerçamos nossa cidadania; consertemos nossos equívocos e de nossos antepassados. 

Não adianta viver uma vida medíocre esperando por um pós-morte no paraíso ou no inferno. A 

vida está aqui, e só pode ser vivida agora. Se todos estivermos desinteressados em assumir o 

protagonismo de nossas ações, já estamos perdidos. 

Façamos loucuras. Boas loucuras. Colocar uma cor diferente na parede só para testar; 

passar uma madrugada conversando com amigos ou observando a Lua; desmontar algo só para 

ver como funciona; usar as calças ao contrário. Qual a lógica de se impor horários, convenções e 

moldes? Talvez esse novo mundo (espero que admirável) perceba do que nos privamos quando 

colocamos restrições demais. Expedientes flexíveis são possíveis em muitos casos; há quem 

consiga também trabalhar melhor de casa; não precisamos nos deslocar para atender à uma 

reunião; podemos usar nosso tempo livre fazendo coisas mais úteis, conversando com pessoas, 

produzindo conhecimento ou simplesmente praticando o ócio. Pensemos na desigualdade – 

quantas pessoas não podem ter o mínimo para sobreviver, um pão, um capricho, uma alegria? 

Por que fomentar um sistema cruel que só traz problemas e desencantos?  

A quarentena não está fazendo senão nos ensinar o que é precioso. Quantos não se 

lembraram que existe um céu estrelado, cheio de mistérios e maravilhas a ser observado? 
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Quantos não ficaram incomodados com o silêncio e a estaticidade, tão utópicos nas cidades 

modernas? Quantos não voltaram a praticar seus hobbys ou se descobriram em outra área? 

Quantas famílias não se observaram pela primeira vez em anos? Quantas pessoas não 

perceberam que os amigos constituem uma grande e importante parte de quem somos? Quantos 

trabalhadores não notaram o quão relevante sua produção é para manterem-se ativos e 

motivados? Quantos não entenderam que a generosidade é a nova moeda, principalmente num 

momento em que a economia monetária colapsa? Quantos não constataram que há pessoas 

passando fome, que não têm água, saneamento ou eletricidade, que vivem em cômodos 

apertados e insalubres? 

Estamos tendo mais uma oportunidade de passar na prova. Não sejamos alunos 

repetentes; unamo-nos e resolvamos esse problema tendo a moral como norteadora e nossa 

própria espécie como motivação. Se não nos sacrificarmos por nós mesmos, quem o fará? Se não 

laborarmos e não nos dedicarmos, que legado deixaremos? Quem haverá de vê-lo, se falharmos?  


