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Vespas assassinas, erupções vulcânicas e queimadas florestais avassaladoras: foram 

vários os acontecimentos neste ano que, aliados ao fato de vivenciarmos uma pandemia, 

compuseram, no imaginário popular, um cenário apocalíptico. No entanto, muito além de 

representarem apenas o fim do mundo, as noções de apocalipse que fazem parte da cultura 

humana refletem características importantes da nossa sociedade e de como percebemos o 

coletivo humano, demonstrando a nossa noção de passividade em relação aos nossos arredores, 

além da falta de compreensão do nosso real impacto no planeta — e, principalmente, do 

importante papel que possuímos como cidadãos e agentes transformadores. Longe de ser o fim 

dos tempos, a pandemia do novo coronavírus transformou diversas esferas da vida humana, e 

pode levar a uma ressignificação dos cenários apocalípticos, além de possibilitar uma 

compreensão coletiva sobre o papel social de cada indivíduo e abandono da noção de impotência 

perante o mundo.  

Tanto na literatura de ficção científica quanto no imaginário popular, a extinção da 

humanidade é, na maioria das vezes, passiva: meteoros, invasões alienígenas, infestações de 

zumbis e pragas incuráveis; uma destruição iminente, implacável e inevitável. Possuímos uma 

aceitação reprimida pelo fim dos tempos, mesmo que aliada ao medo. Isso se deve à sensação de 

conforto que a inocência pode transmitir, pois, ser apenas uma vítima de acontecimentos 

caóticos, os quais não podemos controlar, é bem mais tolerável que a percepção de ser o 

causador do próprio fim — ou então, de possuir a responsabilidade de agir visando o bem 

coletivo. Assim, por mais desastrosos e dolorosos que os apocalipses possam ser, a ideia de não 

ser o causador da própria destruição e não ser responsável, como indivíduo, pela solução dos 

problemas da espécie, é importante no imaginário humano. A aceitação involuntária que temos 

pelo fim dos tempos não representa um anseio real por um fim, mas sim a nossa noção, tanto 

coletiva quanto individual, de impotência em relação à natureza e à sociedade.   

Além disso, a apreciação silenciosa aos apocalipses também representa uma descrença no 

coletivo humano. Conter um apocalipse e salvar o nosso planeta exigiria esforços imensuráveis e 

cooperação internacional. No entanto, como já percebemos em outras crises humanas e na crise 

atual, depender da ação coletiva para sobreviver pode ser assustador. A dependência de um 

esforço coletivo para conter um desastre em potencial é muito mais assustadora do que o fim 

inevitável que um meteoro assassino em curso representa. Achamos definitivamente mais 

reconfortante morrer atacado por um zumbi sedento do que vítima da inanição de um coletivo 

egoísta. Isso demonstra como a incapacidade do outro de agir e contribuir nos lembra 

incessantemente das nossas fraquezas como sociedade, e como podemos ser presas fáceis para o 

fim definitivo. Desta forma, percebe-se que há um contraste deprimente entre a necessidade de 

um apocalipse e a percepção da necessidade de mudança.    

Apesar de sermos silenciosos admiradores de ideais apocalípticos, a nossa dificuldade em 

contornar os problemas que ameaçam a nossa espécie mostra que não estamos preparados para 



lidar com o futuro que criamos. Temos dificuldade, como sociedade, de compreender a 

influência que temos no mundo e relacionar as nossas ações individuais com as consequências 

que nos impactam. Não conectamos a crise política e a polarização superficial, problemas 

importantes na atualidade, com as nossas próprias atitudes como cidadão e das instituições que 

criamos, assim como temos dificuldade em entender como as catástrofes ambientais estão se 

tornando cada vez mais comuns e intensas após todo o desequilíbrio que geramos e 

irresponsabilidade que tivemos perante o que consumimos. Nesse sentido, assim como nos 

apocalipses, a ideia de passividade coletiva se mantém, pois nos posicionamos como meras 

vítimas de crises, e não como os responsáveis por elas — ou então simplesmente aceitamos as 

consequências de forma passiva, não nos colocando como indivíduos capazes de alterar o curso 

das coisas. No entanto, a pandemia do coronavírus pode ter um impacto significativo na nossa 

consciência cidadã, alterando a forma como cada indivíduo se coloca frente à sociedade e às 

coisas que ele julgava não poder controlar.  

Quando o Sars-CoV-2 começou a se propagar pelo mundo e as primeiras medidas de 

contenção foram se mostrando necessárias, cuidados foram tomados para que a situação não 

fosse retratada de maneira apocalíptica. As mudanças drásticas necessárias na vida social 

geraram uma sensação de desconforto, e até pavor, na população. No entanto, a partir do 

momento em que foi elucidado o papel essencial das ações individuais na contenção do vírus, a 

sensação de impotência começou a enfraquecer. O fato de termos maneiras práticas de impedir 

um desastre, tal como o uso de máscaras e a prática de isolamento social, nos fez compreender a 

situação e o nosso importante papel neste cenário. Cada indivíduo, sem distinções, tinha o poder 

de salvar vidas, e simples atitudes poderiam amenizar drasticamente os impactos do vírus na 

nossa sociedade.   

Dessa forma, a noção de “fim dos tempos” não pôde ser totalmente aplicada à pandemia, 

pois cada indivíduo possuía formas práticas de contenção e prevenção, ficando livre da noção 

deprimente de impotência, característica marcante dos apocalipses. Diferente de um meteoro se 

aproximando da Terra e representando a destruição iminente, o novo coronavírus, mesmo sendo 

uma ameaça perigosa, poderia ter os seus impactos diminuídos através de uma simples mudança 

de hábitos. Desta forma, como cada indivíduo possuía responsabilidade perante ao coletivo e a 

capacidade de impactar vidas, acabamos abandonando a noção de passividade em relação aos 

acontecimentos e assumindo uma atitude individual consciente. Muito mais do que simplesmente 

usar uma máscara, precisávamos revolucionar a nossa noção coletiva do que é ser um agente 

impactante na sociedade.  

Mesmo após o distanciamento social e o uso de máscaras não serem mais necessários, o 

simbolismo dessas atitudes ficará para sempre no subconsciente popular, despertando em cada 

indivíduo impactado pela pandemia a percepção da importância de gestos individuais para o bem 

coletivo. Este abandono da ideia instintiva de impotência será extremamente necessário na 

contenção e solução de outras crises da humanidade, sejam elas antecedentes à pandemia, e 

intensificadas por ela, ou frutos da mesma. Cada um de nós teve a oportunidade de refletir sobre 

o real impacto que temos no mundo. Se com o simples uso de uma máscara, quando feito em 



escala coletiva, podemos atenuar uma crise, que impacto eu, como indivíduo, posso ter na 

resolução de outras crises? Qual impacto as minhas ações podem ter na contenção das mudanças 

climáticas, sabendo que em uma pandemia tenho a capacidade de salvar vidas humanas e 

contribuir com a resolução de uma crise? Por que temer apocalipses quando os principais 

problemas que assolam a humanidade não são possíveis catástrofes globais repentinas, mas sim 

crises que podem ser contidas e amenizadas através da consciência do meu próprio impacto 

como cidadão e de atitudes coletivas?   

As medidas coletivas necessárias para conter o avanço do vírus serviram para 

conscientizar os cidadãos, mesmo que indiretamente, sobre o seu papel cívico, permitindo um 

amadurecimento da nossa compreensão coletiva do conceito de cidadania — e possibilitando, 

portanto, um abandono da noção apocalíptica de passividade. Podemos continuar adorando 

apocalipses como forma de entretenimento. No entanto, temos a oportunidade — e o incentivo 

— de abandonar os ideais de sujeito passivo e de coletivo irresponsável que o fim dos tempos 

nos transmite. Não precisamos ser uma espécie apocalíptica, e podemos, no mundo pós-

pandemia, usar tudo o que aprendemos sobre compaixão e papel ativo de cidadão para nos 

posicionar como uma sociedade não suscetível à autodestruição. Após o fim do velho mundo, 

vejo-me, mesmo sendo apenas mais um indivíduo, como uma peça essencial na construção do 

futuro da nossa existência. Nesse novo mundo, sou aquele que odeia o apocalipse e sua 

simplicidade e passividade ingênuas, e admira a capacidade humana de mudança.    

   


