
 

 

Sobre novas escolhas 

Pelo que tenho lido, o maior responsável pelo número de mortes na pandemia que estamos 

atravessando é o tempo. Adoecemos todos ao mesmo tempo, e assim não dá tempo de 

cuidar de todos os que adoecem. Morremos aos milhares por falta de assistência médico-

hospitalar. Não dá tempo. 

O isolamento social horizontal, corretíssima estratégia adotada em todos os países que têm conseguido 

melhores resultados no enfrentamento da pandemia, é uma determinação para ganharmos tempo. 

Ganhar tempo, me repito, significa que não adoeçamos todos ao mesmo tempo, que aconteça a 

rotatividade na ocupação dos leitos hospitalares, que os recursos necessários aos cuidados possam ser 

produzidos para todos.... Ganhar tempo, eis o que estamos lutando por alcançar. 

Não é curioso que isso aconteça no momento histórico em que a maior parte das reflexões e observações 

sobre a vida cotidiana fale sobre a aceleração do tempo. Tudo on-line, em tempo real, a capacidade 

orgulhosamente exibida de estarmos em vários lugares ao mesmo tempo, nos ocuparmos de várias 

atividades ao mesmo tempo. Na hierarquia que avalia moralmente os indivíduos e as sociedades, quanto 

mais, em menor tempo, mais valioso se é. 

A pandemia revirou esta lógica consumista de cabeça pra baixo.  

No confinamento de cada um de nós, temos sido desafiados a (re)aprender a desacelerar o tempo. 

Olhando de longe, para aqueles que têm condições de algum conforto, ficar em casa não parece ser um 

grande desafio. Olhando de longe. Porque de perto, vermo-nos privados de pequenas próteses cuja 

finalidade é manter nosso equilíbrio mental nos expõe ao risco de desorganizações as mais variadas, em 

seus modos e intensidades. Refiro-me a pequenas atividades que servem como barreira de contenção, 

barreiras de paraexcitação ao desenvolvimento da angústia. Quando as barreiras de paraexcitação nos 

faltam, ficamos expostos ao risco de não termos como frear o ritmo avassalador com que a angústia nos 

invade, esgotando a maior parte de nossos recursos intelectuais e afetivos. 

Tenho pensado que o que justifica o enorme esforço que todos temos feito para “ficar em casa” se dá no 

encontro e reconhecimento destas pequenas atividades que nos servem como barreiras de contato contra 

a invasão da destrutividade.  

Entender e aceitar que a determinação da OMS para o isolamento social é físico e não afetivo. Com 

certeza, este entendimento tem favorecido o uso dos mais variados aplicativos - por meio dos quais temos 

mantido contato com nossos filhos, netos, amigos e colegas. É fundamental não se deixar isolar pelo 

isolamento social. 



 

 

Do mesmo modo, os afazeres domésticos: amigos e amigas empenhados em aprender a passar roupa, a 

cozinhar, faxinar a casa. Outro dia, engraxei os meus sapatos. Isso que dito deste jeito parece uma 

brincadeira, e em certo sentido o é. No entanto, esta brincadeira tem uma função extraordinária ao 

estabelecer as tais barreiras de contato. Não esperemos que sejam a solução de tudo. Seu reconhecimento 

se faz na percepção de que, depois de nos ocuparmos mecanicamente destes afazeres, algo em nosso 

humor mudou. Por um certo tempo, o automatismo exigido nestas tarefas barra, ou, na melhor das 

hipóteses, desacelera o desenvolvimento da angústia. 

Tenho observado que aqueles que visam, como finalidade de suas ações, a se livrar definitivamente da 

angústia, estes são os que se desesperam. Ao fracassar, se desesperam. Nada mais há por fazer. Liberado o 

caminho para  pulsão de morte, o meio mais rápido para se livrar de tudo é...se livrar de tudo. 

Tempos muito difíceis, duros, em que estamos sendo desafiados a desacelerar o tempo a fim de dar tempo 

para sobrevivermos à pandemia.  

Muitas perdas, muitas dores, muito medo.  

Ao mesmo tempo, temos tido oportunidade de descobertas as mais surpreendentes, e algumas até mesmo 

sublimes, que espero que possam se manter para além da pandemia. 

O novo coronavírus mudou a face da Terra. Serei apenas mais um a repetir que a vida não será mais a 

mesma e a maneira com que enfrentarmos a Covid-19 determinará que caminhos se abrirão à nossa 

frente: se o caminho da necessária e urgente cooperação e solidariedade entre todos (cuidar de mim 

implica cuidar dos outros e vice-versa); ou se se acirrará o caminho do “América first”, como se a vida no 

planeta fosse possível em desconexão com os demais indivíduos, esquecendo ensinamentos fundamentais 

de Freud. Principalmente aquele que nos mostra que nos constituímos na relação com os semelhantes. 
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