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Rompendo contra uma perspectiva 
de domínio total da realidade, 

postura que poderia ser típica da 
pós-modernidade, a pandemia do 
Covid-19 evidencia que mesmo o 

investimento tecnológico moderno 
ainda não é capaz, de antemão, de 
prever e isolar todas as variáveis 

com potencial danoso para o ser 
humano, inclusive aquelas que 

são causadas ou agravadas pela 
própria intervenção humana em 

detrimento do meio ambiente e dos 
meios naturais. A pandemia, seja 

como fator histórico singular, seja 
como razão para questionamentos 

e problematização de componentes 
estruturantes brasileiros, permite 

uma análise que retrata uma 
realidade de nossos tempos e de 
como nos organizamos diante de 

dilemas envolvendo diferentes 
grupos sociais.”
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Na verdade, ao ouvir os gritos de alegria que vinham da 
cidade, Rieux lembrava-se de que essa alegria estava sempre 
ameaçada. Porque ele sabia o que essa multidão eufórica ig-
norava e se pode ler nos livros: o bacilo da peste não morre 

nem desaparece nunca, pode ficar dezenas de anos ador-
mecido nos móveis e na roupa, espera pacientemente nos 
quartos, nos porões, nos baús, nos lenços e na papelada. E 

sabia, também, que viria talvez o dia em que, para desgraça 
e ensinamento dos homens, a peste acordaria seus ratos e os 

mandaria morrer numa cidade feliz

Albert Camus, A peste
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