Já vivemos uma pandemia antes? Estamos vivendo algo que nunca
aconteceu na História?
Não é a primeira vez que a humanidade luta uma guerra contra uma doença
causada por um vírus e/ou e bactéria, ao longo da História podemos
reconhecer diferentes momentos que milhares ou milhões de pessoas
morreram por causa de doenças que se espalhavam rapidamente.
A primeira grande epidemia, ou pandemia ficou conhecida como Peste
Negra e afetou a Europa e a Ásia no século 14. A Europa passava por uma
grave crise com as revoltas camponesas. A doença, assim como o Covid-19
surgiu na China e com o movimento de pessoas pelos continentes devido ao
comércio ela se espalhou pelo continente asiático e europeu. Essa doença
era transmitida pelos ratos e devido as péssimas condições de higiene
característica da época a doença se espalhou rapidamente e somente na
Europa, a peste matou mais de 25 milhões de habitantes, o equivalente a
um terço de toda a população europeia na época, ou seja, de cada 100
habitantes, cerca de 33 deles morreram devido a essa doença.

No gráfico abaixo podemos observar a evolução da população na Europa e
percebemos que entre as décadas de 1350 e 1450 em que a peste negra
estava se disseminando o número da população diminuiu significativamente.
https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-a-peste-negra-e-quantagente-ela-matou/

Fonte:
https://pt.slideshare.net/vmsantos/
01-cultura-da-catedral-72330572

Em tempos de paz, de guerra, de crise e de pandemia, uma das formas de
lutar, entender e sobreviver é utilizar a arte. Diferentes artistas da época,
na tentativa de explicar a grande mortalidade e o desespero da população
se utilizaram da arte para expressar suas dúvidas e suas dores. Abaixo
vemos uma pintura da época que representa a morte a partir do esqueleto e
a ideia de dança ajuda a pensar que todas as pessoas estavam próximas do
fim da vida. A pintura é conhecida como “dança da morte”.

Pintura da época representando da morte
pela Peste Negra.
Fonte: https://www.historiadomundo.com.br/idademedia/peste-negra.htm

