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Dedico esse livro a Ísis, minha amada filha  

e a Margarida, mãe que tem nome de flor e 

que foi a responsável por demonstrar-me 

que a educação é o caminho para sabedoria. 
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“O ser humano vivencia a si mesmo, seus 

pensamentos como algo separado do resto 

do universo – numa espécie de ilusão de 

ótica de sua consciência. E essa ilusão é 

uma espécie de prisão que nos restringe a 

nossos desejos pessoais, conceitos e ao 

afeto por pessoas mais próximas. Nossa 

principal tarefa é a de nos livrarmos dessa 

prisão, ampliando o nosso círculo de 

compaixão, para que ele abranja todos os 

seres vivos e toda a natureza em sua beleza. 

Ninguém conseguirá alcançar 

completamente esse objetivo, mas lutar pela 

sua realização já é por si só parte de nossa 

liberação e o alicerce de nossa segurança 

interior.” 

Albert Einstein 
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APRESENTAÇÃO 

 

No ano de 2019 a humanidade se deparou com a 

mais rápida pandemia decorrente da disseminação do 

coronavírus.  No início de 2020 a Organização Mundial 

da Saúde passou a denominá-lo de COVID-19 (do inglês 

Coronavírus Disease 2019).  Muitas pessoas foram 

infectadas na China, onde ocorreram os primeiros casos 

e, em seguida, todo o planeta Terra passou a vivenciar 

esse pesadelo.  

Sabemos que o vírus tem alta taxa de letalidade e, 

ao longo do primeiro trimestre de 2020, muitas 

informações foram sendo fornecidas por vários ramos 

das ciências, que se uniram em busca da cura. Para 

diminuir o contágio, foi necessário o fechamento de 

fronteiras, a suspensão de atividades e serviços 

presenciais. Foi decretado em quase todos os países o 

chamado isolamento social.  

Daí em diante, passamos a experimentar incertezas 

e a conviver com essa realidade sombria que trouxe 

consigo medo, pavor e muitas mortes. Tem sido um 

período que marcará toda a geração de pessoas que 

sobreviveram a essa parte da História da Humanidade. 
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Passamos por uma profunda transformação em 

nossas rotinas e foi justamente durante o período de 

isolamento que brotaram em mim, vários 

questionamentos acerca do presente o do futuro. Vieram 

mudanças de comportamento e de posturas a quais 

denominamos de “novo normal”.  

Dentre essas situações de quebra de paradigmas e 

de fissuras de rotina, busquei inspiração para refletir 

sobre várias inquietações. Tal qual a maioria das pessoas 

que se viram dentro de casa, passei a revisitar os livros 

sobre assuntos que me despertam interesse, com a 

Bioética, a Genética e a Mitologia. Arrumei armários, 

gavetas, objetos. Retomei artes manuais e assisti a muitos 

filmes. Fui me alinhando com essa nova situação, 

organizando pensamentos e ideias. Sobreveio a 

necessidade de colocar em palavras, algumas situações 

vivenciadas por mim ou por pessoas próximas. Eram 

sentimentos e emoções que brotavam e não queriam mais 

ir embora e nem ficar calados. 

Tal qual a Lua tem suas fases e mudanças, fui aos 

poucos fazendo os movimentos internos. Vivenciei, 

acariciei e saboreei tudo o que brotava em minha mente 

para a construção dos textos. Nos mitos achei uma forma 
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lúdica para ilustrar e pontuar o centro das inquietações 

que afloravam. 

Quando se achegava a inspiração, digitava os 

pontos centrais e, muitas vezes era embalada por músicas 

ou inspirada por poemas. Busquei aprofundar as 

informações que eram transmitidas e a traduzi-las em 

textos. Transcrevi aqueles diálogos íntimos que 

remexiam meu coração.  Em seguida, refletir em 

conjunto com pessoas mais próximas, que opinaram 

sobre mudanças e reparos necessários. E foi assim, 

juntando pedaços de sonhos, palavras, sentimentos, 

emoções e da realidade, que surgiram os textos que 

compartilho nesse pequeno livro. 
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PREFÁCIO 

 

Os mitos traduzem a expressão do pensamento 

humano. Revelam uma catarse dos mais variados 

sentimentos, medos, dúvidas, alegrias e desejos que nos 

invadem. A palavra mito é originária do grego e significa 

“narrativa contada”. Buscam explicar os acontecimentos 

da vida através do sobrenatural, utilizando uma 

linguagem simbólica que contempla diversos 

significados que podem contextualizar como 

determinadas civilizações entendem e interpretam a 

existência, expectativas e dores humanas. 

Todo o contexto lúdico, traduzido pela perspectiva 

mitológica, perpassa pelo viés sociológico, psicológico e 

filosófico, cujo conteúdo jamais foi tão contemporâneo, 

especialmente nesse momento disruptivo que estamos 

vivendo, no qual a impossibilidade de convivência e a 

solidão que demanda o isolamento social para conter a 

disseminação pelo COVID-19 nos impulsionam ao 

enfrentamento dos nossos maiores dilemas e conflitos. 

A sabedoria que provém dos mitos traz revelações 

e ensinamentos que inspiraram diversas releituras 

psicológicas. Segundo a perspectiva Freudiana, a 
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mitologia grega representa o grande repositório em que 

se podem buscar arquétipos comportamentais que 

sustentam e esclarecem articulações e permitem melhor 

entendimento de fenômenos clínicos, que repousam em 

construções inconscientes, possibilitando investigações 

metapsicológicas. Em contraponto, na interpretação 

junguiana, a mitologia é fundamental para olhar profundo 

para nossa grande caverna humana, por expressar estórias 

que possibilitam a identificação de verdades 

transcendentes e atemporais. Nesse contexto, a expressão 

formada pelo conjunto mítico consegue revelar aquilo 

que é comum a toda raça humana, independentemente do 

contexto temporal, geográfico ou cultural. 

O grande destaque que merece ser realizado é a 

empreitada bem sucedida e de extrema sensibilidade da 

autora que permite ao leitor estabelecer uma grande e 

insólita viagem no tempo, retornando às raízes do 

pensamento filosófico grego expressado a partir da 

perspectiva mitológica, possibilitando uma investigação 

oportuna no pensamento e dilemas que nos são tão 

peculiares em humanidade.  

Realizo que "um ponto de vista é sempre à vista de 

um ponto". Tudo que precisamos é nos abrir para crescer 
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com essa diversidade complementar que advém da 

complexidade humana. É a partir dessa percepção que 

rendo homenagem a enorme conexão que alimenta a 

autora nessa obra que ilumina a jornada mitológica com 

espírito de esperança e amorosidade. 

Introduzo com grande alegria essa leitura seleta, 

alertando o leitor para os confrontos que podem ser 

estabelecidos pelo possível espelhamento das vivencias 

míticas. Desejo ainda que possam compartilhar as dores 

de Psique, que quase sucumbia a recorrente repetição de 

padrão de autosabotagem, mas que pôde ver triunfar o 

amor essencial que nos redime dos nossos erros. Estejam 

abertos para as profundas reflexões sobre inclusão e 

pertencimento trilhadas a partir do Labirinto do 

Minotauro que soam como um clamor de ressignificação 

de valores de humanidade e exortação social de uma 

pauta tão relevante para a consagração de uma sociedade 

justa, empática e fraterna.  

Existe um texto de Platão que se chama Mito da 

caverna cuja abordagem traz a condição da cegueira 

humana diante do que a sociedade preconiza como 

valores para sustentação da felicidade do ser humano. Em 

linhas gerais ele fala que nós estamos acorrentados a uma 
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caverna e recebemos a verdade a partir das imagens 

refletidas na parede. Essa verdade recebida é muito 

distinta da verdade real. A iluminação, segundo Platão, 

acontece quando você se liberta das amarras que fazem 

viver uma vida pautada pelo julgo do outro e não pela sua 

própria verdade existencial.  

O propósito da presente obra é possibilitar um 

maior entendimento de quem somos, para que possamos 

nos conhece e acolher, pois somente a partir de um 

melhor entendimento dos sentimentos que nos invadem, 

será possível estabelecer uma intimidade existencial que 

fará cicatrizar as chagas abertas por nossos traumas 

vivenciais (exclusão explicita, rejeição, assédio ou 

bullying), afastando o adoecimento psíquico profundo, 

que reverbera em ansiedade, baixa autoestima, depressão 

e muitas vezes conduzem a morte. 

Descobrir a verdade e sustentá-la é um ato de 

coragem. É preciso fortaleza para a jornada de 

autoconhecimento que nos conduz a felicidade, 

especialmente para que possamos enxergar e acolher 

como somos realmente, em toda nossa ambiguidade. 

Entendermo-nos luz e sombras, descascando as camadas 
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densas até que fique somente presente verdade e mais 

nada. 

Essas palavras encerram minha reflexão sobre os 

textos contemplados nessa rica obra autoral da lavra de 

Andréa Keust Bandeira de Melo, que traduzem com 

delicadeza uma leitura construída a partir de um olhar 

repleto de beleza, bondade e justiça, como a exortar o 

despertar do amor que nos redime e salva. 

 

 

Daniela Mello 
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AS PANDEMIAS E NECESSÁRIAS 

RESIGNIFICAÇÕES SOB O OLHAR DA 

BIOÉTICA 

 

 
Falar em pandemias nos remete logo a uma palavra 

– CAOS. Na mitologia grega, Caos seria interpretado 

como o “vazio” ou o “ar” que preenchia o espaço entre a 

Terra e o Éter (céu superior). Este significado se originou 

a partir da etimologia da palavra “caos”, derivada do 

grego khaíno, que pode ser traduzido como “separar”. A 

relação do Caos com a desordem e o desequilíbrio só foi 

atribuída pelo poeta romano Ovídio. Caos passou a ser 

visto como um oposto de seu filho, Eros. Ou seja, 

enquanto Eros (ou amor) representava a união das forças 

e elementos, o Caos simbolizava a quebra, cisão e 

separação. E é justamente essa quebra de paradigmas, a 

separação forçada do convívio social, a cisão das nossas 

mais simples rotinas e a quebra de equilíbrio do nosso 

“mundo interior”.  
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Desde o final de novembro de 2019, enquanto 

estávamos preocupados com a celebração das festas de 

final de ano, os alarmes sobre uma nova doença soavam 

na China. O primeiro ser humano infectado que é 

chamado de paciente 0, provavelmente apresentou os 

primeiros sinais de uma síndrome respiratória aguda, 

como podemos aferir da notícia veiculada no site 

Galileu1. Em 15 de dezembro o número de infectados já 

era de 266. Já nos primeiros dias de janeiro, as notícias 

da possível pandemia de um vírus chamado inicialmente 

de coronavírus assustava o mundo. Em 12.02.2020, a 

Organização Mundial da Saúde, passou a chamá-lo de 

COVID-19 (do inglês Coronavírus Disease 2019). Já 

para o Comitê Internacional de Toxomia de Vírus, ele foi 

designado como SARS-CoV-2. O vírus foi identificado 

pela primeira vez em seres humanos na cidade de Wuhan, 

na China, local que se tornou o epicentro da doença que, 

em breve, se tornaria uma tragédia mundial.  

 
1 

https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Saude/noticia/2020/03/chi

na-identifica-pessoa-que-pode-ter-sido-paciente-zero-da-covid-

19.html 
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O cuidado na denominação teve por foco evitar que 

o nome provocasse estigmatização de qualquer grupo de 

pessoas, país, ou ainda, que se referisse a uma localização 

geográfica. Também foi observada a necessidade de 

precisão e de que o nome pudesse ser pronunciado de 

uma forma fácil. O numeral 19, refere-se ao ano em que 

foi iniciado o surto (relatado à OMS em 31.12.2019).  O 

Covid-19 causa a síndrome respiratória aguda grave 2 

(SARS-CoV2), que é uma doença infecciosa cujo 

período e incubação dura de 1 a 14 dias, sendo mais 

comum a manifestação no 5º dia. Os sintomas mais 

comuns são: febre, tosse e dificuldade de respirar. 

Contudo, com o desenrolar do acompanhamento clínico, 

cientistas chineses, em estudo publicado em 10.04.2020, 

descobriram que pessoas infectadas pelo SARS-CoV2 

podem também manifestar problemas de foro 

neurológico de três tipos. O primeiro atinge o sistema 

nervoso central, acarretando tonturas, alterações da 

consciência, convulsões etc. O segundo relaciona-se com 

o sistema nervoso periférico, gerando alterações no 

paladar, do olfato ou da visão e por fim, os que estão 
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associados a lesões musculares2. A transmissão se dá 

através de gotículas produzidas nas vias respiratórias dos 

infectados que, ao espirrar ou tossir, são liberadas e 

podem ser inaladas ou atingir diretamente nariz, olhos ou 

boca de pessoas próximas. Essas gotículas também 

podem ser depositadas em objetos e superfícies e 

contaminar quem nelas toque e leve as mãos à boca, nariz 

ou olhos. Assim 2020 passará para a História como o ano 

da pandemia de COVID-19. 

Mas as pandemias não são novidades. Bactérias, 

vírus e outros microrganismos causaram estragos tão 

grandes a humanidade quanto as guerras, e também 

desastres como incêndios, terremotos, tsunamis e 

erupções vulcânicas. Tivemos a peste negra, ou peste 

bubônica entre os anos de 1343 e 1351, que foi a maior 

epidemia que atingiu a Europa no Século XIV. Ela foi 

combatida com a melhoria da higiene e o saneamento das 

cidades, bem como o controle da praga de ratos urbanos. 

Entre os anos de 1817 e 1824, tivemos o surto do Cólera 

 
2 

https://br.sputniknews.com/ciencia_tecnologia/2020041215449695

-novos-sintomas-de-covid-19-descobertos-por-neurologistas-

chineses/ 
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(vibrio cholerae), causando morte a centena de milhares 

de seres humanos e onde a bactéria se aloja no intestino 

e elimina uma toxina que provoca diarreia intensa. Essa 

foi considerada a 1ª Pandemia. Já entre os anos de 1850 

a 1950 a Tuberculose, transmitida pelo bacilo de Koch, e 

que é altamente contagiosa e ataca os pulmões, dizimou 

muitos humanos. O combate foi acelerado em 1882, 

contudo, nas últimas décadas, a tuberculose ressurgiu 

com grande força em países de pouco desenvolvimento, 

inclusive no Brasil. A varíola que atormentou a 

humanidade por mais de 3 mil anos, atingindo pessoas 

como o famoso Faraó egípcio Ramsés II, a rainha Maria 

II da Inglaterra e o Rei Luís XV da França, sendo 

denominada de “Bixiga”. O Orthovirus era transmitido 

de pessoa a pessoa, geralmente pelas vias aéreas e 

causava febre, seguida de erupções na garganta, na boca 

e rosto, e em seguida espalhava-se pelo corpo deixando 

cicatrizes. A vacina contra a varíola foi descoberta em 

1796 e a doença só foi erradicada em 1980.  

Sem dúvidas a maior das pandemias passadas foi a 

batizada de Gripe Espanhola, causada pelo vírus 

Influenza trazendo um saldo de 20 milhões de mortos 

entre os anos de 1918 e 1919. Esse vírus está em 
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permanente mutação e por isso, nunca estamos imunes, 

muito embora existam vacinas. O Tifo também deixou 

um saldo de 3 milhões de mortos na Europa Ocidental e 

Rússia entre os anos de 1918 e 1922. Mais recentemente, 

tivemos o surto de Febre Amarela entre os anos de 1960 

e 1962, cujo Flavivírus é transmitido pela picada de 

mosquito que antes, picou pessoa contaminada. O 

Sarampo, altamente contagioso e causado pelo vírus 

Orbillivirus acarretando cerca de 67 milhões de mortos 

até 1963, quando houve a descoberta da vacina que foi 

aperfeiçoada. Em 2019, vimos esta doença ressurgir no 

Brasil, após o grande volume de imigrantes venezuelanos 

transporem as fronteiras sem a devida imunização. 

Podemos ainda citar os surtos de Dengue, da Zika e da 

Chikungunya que sacudiram o Brasil, sobretudo nos 

últimos 05 anos e a cada ano o perigo de retomada dessas 

doenças ressurge e causa medo à população. Vivemos 

sob constante ameaça de que novos vírus se desenvolvam 

e/ou transpasse de animais para os seres humanos. 

Recentemente os veículos de impressa noticiaram nova 
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mutação do vírus H1N1 (gripe suína), detectado em 

porcos na China, com potencial pandêmico.3 

Mas será que tiramos alguns ensinamentos de todas 

essas doenças? Para responder a essa questão, temos que 

adentrar nos problemas ou as fontes gastadoras dessas 

doenças. 

 A grande maioria das pandemias se propaga por 

falta de condições adequadas de higiene e de saneamento 

básico. Em pleno século XXI continuamos utilizando 

cerca de 12 a 15 litros de água por descarga acionada nos 

vasos sanitários. Segundo conta a História, esses vasos 

eram utilizados na forma de espaços públicos nas cidades 

greco-romanas. No século XVI, famílias mais abastadas 

tinham cadeiras de madeira que em seu interior colocava-

se um recipiente para a coleta dos dejetos. No ano de 

1596 o poeta inglês Jonh Harington descreveu o que seria 

hoje o vaso sanitário “moderno”, com descarga. Joseph 

Bramah melhorou o invento. Apenas em 1739 foi criado 

em Paris o primeiro banheiro público com divisão por 

sexos. Em 1885, Thomas Twyford lançou os primeiros 

sanitários de porcelana em substituição às peças que eram 

 
3  
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de madeira. 4Diuturnamente despejamos milhões de 

litros de água contaminada com dejetos, sem o devido 

tratamento nos rios e mares. Bill Gates, em seus inventos 

visionários, já desenvolveu e apresentou ao mundo em 

07.11.2018, vinte novos projetos de vasos sanitários, que 

funcionam sem água e processam os resíduos5. Mesmo 

assim, não vimos o interesse das indústrias na produção, 

como embora com as tecnologias de esterilização de 

dejetos humanos, poderíamos evitar muitas mortes.   

Outra fonte de grande preocupação é a geração 

constante de resíduos infectantes. Nesta nova pandemia, 

o uso de máscaras de proteção respiratória é aconselhado 

para toda a população. Levando-se em conta que grande 

parte dessas máscaras, são descartadas após o uso, como 

também o são os papéis e lenços higiênicos, o lixo 

produzido não é devidamente destinado, já que a maioria 

da população descarta essas máscaras e papéis em lixos 

residenciais. Podemos estar gerando um grande problema 

futuro, já que o lixo infectado tem regras próprias para 

 
4https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanit%C3%A1rio#:~:text=Hist%C3%B3ria,em

%20forma%20de%20bancos%20conjuntos.&text=No%20ano%20de%201596%2C

%20o,melhorou%20o%20invento%20de%20Harington  
 
5 https://brasil.elpais.com/brasil/2018/11/07/tecnologia/1541613572_180890.html 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanit%C3%A1rio#:~:text=Hist%C3%B3ria,em%20forma%20de%20bancos%20conjuntos.&text=No%20ano%20de%201596%2C%20o,melhorou%20o%20invento%20de%20Harington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanit%C3%A1rio#:~:text=Hist%C3%B3ria,em%20forma%20de%20bancos%20conjuntos.&text=No%20ano%20de%201596%2C%20o,melhorou%20o%20invento%20de%20Harington
https://pt.wikipedia.org/wiki/Vaso_sanit%C3%A1rio#:~:text=Hist%C3%B3ria,em%20forma%20de%20bancos%20conjuntos.&text=No%20ano%20de%201596%2C%20o,melhorou%20o%20invento%20de%20Harington
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descarte. Soma-se a isso, o grande volume de sacos 

plásticos utilizados pela população para inserir e 

descartar o lixo, que se avolumam em aterros sanitários. 

O correto não seria estarmos cuidando de incinerar esse 

lixo? 

Por outro lado, mesmo passada a pandemia do 

cólera e as infecções por Salmonella e Rotavírus 

continuamos a ingerir alimentos sem o devido asseio ou 

cozimento. Aliás, ingerir crustáceos e peixes crus virou 

moda nas últimas duas décadas.  Utilizamos espaços 

confinados seja para trabalho ou diversão, sem falar nos 

transportes de massa onde pessoas são comprimidas em 

minúsculos espaços, muitas vezes, sem condições de 

segurança. Continuamos a ver acidentes de trabalho 

acontecer porque não se fornece equipamentos de 

proteção ou quando são fornecidos, não são adequados 

para a prevenção de riscos. Seguimos sem a devida 

preocupação com a higienização de espaços comuns e 

ingressamos em casa com sapatos que utilizamos nas 

ruas.  

A pandemia de COVID-19 só nos mostra o nosso 

despreparo. Hoje a transmissão viral ou bacteriana ocorre 

em velocidade exponencial, em face da locomoção do ser 
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humano em aviões, trens de alta velocidade, navios e 

tantas outras formas de transporte. Não dependemos mais 

de charretes, carruagens, ou dos cavalos, jumentos, 

burros e camelos tão utilizados nos séculos passados para 

transporte. A contaminação pode ocorrer em horas, 

minutos ou segundos. Não se tem mais fronteiras em face 

do mundo globalizado.  

Temos formas de comunicação instantâneas, o 

desenvolvimento galopante da genética, epigenética e 

biotecnologias. Milhares de cientistas e pesquisadores 

espelhados pelo mundo. Temos o desenvolvimento 

tecnológico sem precedentes. A robótica e a informática 

estão em nossas vidas.  Mesmo diante de todo o 

desenvolvimento inquestionável de nossa Era, várias 

perguntas persistem, e dentre elas estão as principais: 

como é que sucumbimos diante de situação atípica como 

a que vivemos em face da pandemia? Por que o 

isolamento social foi necessário? Por que o mundo 

parou? De onde surgiu esse vírus tão poderoso, de 

disseminação tão rápida? As respostas não são simples. 

Na verdade, existem constatações e muitas outras 

perguntas. Primeiramente, temos que verificar a 

diversidade de estágios de desenvolvimento das diversas 
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nações e a preocupação com o bem maior, que é a vida 

humana. Será que estamos mais preocupados em 

desenvolver tecnologias do que dar uma real 

infraestrutura para as cidades? Em dados recentes, a 

situação da coleta de esgoto no Brasil é a mais precária 

dentre os serviços de saneamento – apenas 66% das casas 

brasileiras têm acesso à rede, segundo a Pnad de 2018 e 

dados da SNIS (Sistema Nacional de Informações 

sobre Saneamento) de 2017, em todo o Brasil, apenas 

73,7% do esgoto coletado é tratado. Jogamos fezes e 

urina diretamente nos mananciais de águas que 

consumimos!  Quatro milhões de brasileiros não tem 

banheiro6. O Brasil tem um dos maiores mananciais 

hídricos de água doce do mundo e mesmo assim, não 

chega água às torneiras de muitos cidadãos. Garantir o 

acesso à água de qualidade para os brasileiros é outro 

grande desafio para os gestores do país, como já 

anunciava a Agência Brasil em 20187. Assim, como 

podemos falar em higienização das mãos, lavagem de 

 
6 http://www.tratabrasil.org.br/saneamento/principais-

estatisticas/no-brasil/dados-regionais 
7 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-10/agua-no-

brasil-da-abundancia-escassez 
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roupas, asseio de espaços públicos quando não existe 

sistema de abastecimento de água potável para todos? 

 

Mudando um pouco de foco,  é fácil verificar que 

as formas de evitar o contágio trazidas nesta pandemia da 

era digital, não diferem muito das veiculadas para evitar 

o contágio no século passado. Vejamos na foto abaixo, os 

“conselhos ao povo”.   

 

Penso que muito pouco difere das medidas de 

isolamento social tomadas pelos governos de várias 

nações. Em Pernambuco, estado onde resido, o Decreto 

48.809 de 14.03.2020 traça as linhas gerais de 
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enfrentamento à nova pandemia8. É de fácil constatação 

que aprendemos muito desde 1918. Avançamos tanto na 

parte tecnológica e pouco na parte da higiene e cuidados 

nas construções das cidades. Contudo, será que não 

evoluímos em nada? Como ficam as questões ligadas à 

saúde e as relações dos profissionais de saúde com os 

pacientes? E as questões referentes à aquisição e 

distribuição de bens necessários ao combate das doenças, 

como as medicações, os equipamentos e insumos para os 

cuidados médicos? 

Em meio a esse cenário difícil, vemos a Bioética, 

que desde que nasceu por volta dos anos 70, estuda a ética 

da vida, trazendo uma metodologia para analisar os casos 

concretos e os problemas éticos que emergem das 

práticas da assistência médica. Na versão mais 

atualizada, temos a Bioética da Intervenção, que se 

debruça e estuda os impactos tecnológicos sobre a vida, 

nas mais diversas formas.  Contudo, os princípios 

bioéticos nunca se fizeram tão importantes, pois, embora 

não tenham caráter absoluto e não haja prioridade de um 

 
8 

https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=49417&tipo=TEXTOAT

UALIZADO 
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sobre outro; servem como regras gerais para orientar 

tomadas de decisão frente a problemas éticos e para 

ordenar os argumentos nas mais variadas discussões 

entre as relações dos profissionais de saúde e de seus 

pacientes. Esses são os quatro princípios primordiais que 

passaremos a analisar: 1 – beneficência; 2 – a não 

maleficência; 3 – autonomia; 4 – justiça. Pretendo 

explicá-los fazendo um paralelo com a nossa atual 

situação e lançar algumas constatações. 

 Vivemos uma verdadeira situação de explosão de 

necessidades. De um lado, temos a população que é 

atingida pelo COVID-19, e busca atendimento em 

unidades de saúde, esbarrando com toda a sorte de 

“faltas”. Segundo as informações veiculadas nas mídias 

de todo o mundo, faltam leitos, faltam vagas em UTIs, 

faltam respiradores, faltam medicações. Muitos desses 

pacientes já chegam aos hospitais em estado gravíssimo. 

De outro lado, os profissionais de saúde trabalhando em 

intermináveis turnos, sem contarem com a segurança 

necessária. Muitos desses profissionais estão sendo 

infectados e padecendo. Outro caos se verifica em 

relação aos falecidos, pois em alguns países o número de 
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óbitos é bastante superior à capacidade das funerárias e 

dos cemitérios em promover os sepultamentos. 

Começo tecendo comentário ao princípio da 1 – 

beneficência, cujas bases são: 1.1-fazer o bem é um 

dever; 1.2 – é obrigação ética de maximizar os benefícios 

e minimizar os danos e prejuízos; 1.3 – reconhecimento 

do bem supremo que é a vida humana e do 

reconhecimento de sua dignidade, que transcende seus 

aspectos materiais, qualquer que seja a situação 

biológica, econômica ou culturas em que o indivíduo se 

encontre; 1.4 - assegurar o bem estar das pessoas, 

evitando danos e garantindo que sejam atendidos seus 

interesses; 1.5 – evitar submeter o paciente a 

intervenções cujo sofrimento resultante seja maior do que 

o benefício eventualmente conseguido.  

 Em meio à pandemia, a preservação da vida 

humana deve ser o farol norteador das atitudes. Mas será 

que é assim que estamos agindo? Em meio à falta de 

recursos para atender a todos, é necessário que seja 

verificado se o paciente está em sofrimento e qual seriam 

as reais chances de uma recuperação desse paciente e 

assegurar-lhe o atendimento. Recebemos diariamente 

várias denúncias de que mortes ocorridas por outros 
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motivos, ou mesmo sem a efetiva testagem, estão sendo 

atribuídas ao COVID-19 para robustecer estatísticas que 

justifiquem algumas medidas tomadas pelos Estados e 

Municípios. Basta uma simples busca na Internet para 

nos depararmos com essa triste realidade. A exemplo de 

diversos sites.9 

Também estamos em meio a uma alucinante busca 

por uma vacina ou a combinação certa de medicamentos 

conhecidos para que se consiga debelar a infecção do 

COVID-19.  Sempre que aparece uma doença causada 

por um vírus novo, como o Sars-Cov-2 agora, os 

cientistas começam a correr contra o tempo em busca de 

um remédio. Mas se existem antibióticos que matam 

vários tipos de bactérias, por exemplo, por que é tão 

difícil criar um medicamento capaz de matar vários tipos 

de vírus? Cientistas do Brasil e do mundo estão testando 

esses remédios "candidatos", para ver se algum deles tem 

ação contra o coronavírus. Isso deve ser feito primeiro 

em laboratório, depois em animais, e finalmente em seres 

humanos, primeiro em grupos menores e depois em 

 
9https://brasil.elpais.com/politica/2020-03-31/mortes-sem-

diagnostico-levantam-suspeita-de-subnotificacao-de-casos-do-

coronavirus-em-sao-paulo.html 
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grupos maiores. Em cada etapa, muitos vão sendo 

eliminados. É difícil acompanhar o volume de tantas 

pesquisas. Mas é preciso mencionar a existência de pessoas 

que dedicam seus dias a leitura de artigos mais novos são 

publicados a respeito de remédios para combater o 

coronavírus. Uma dessas pessoas é um químico americano, 

chamado Derek Lowe, especialista no desenvolvimento de 

novos medicamentos. Ele acompanha tudo o que acontece e, 

cientistas do mundo inteiro consultam o blog dele para saber 

quais são as novidades no mundo dos medicamentos e 

também para dar dicas sobre algum medicamento ou pesquisa. 

Esse blog é o Science Translational Medicine10. 

Traçadas essas linhas, passo aos comentários 

relativos ao princípio 2 – não-maleficência, cujos  

pilares são: a) 2.1 – obrigação de não infligir dano 

intencional; 2.2 – evitar intervenções que determinem 

desrespeito à dignidade do paciente como pessoa; 2.3 – 

se uma pessoa já se encontra em um mal estado (dores, 

depressão, enfermidades, etc.) é sensato que se evite ao 

máximo mais um dano, seja ele qual for; 2.4 – Assegura 

que sejam minorados ou evitados danos físicos aos 

 
10 https://blogs.sciencemag.org/pipeline/ 
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sujeitos da pesquisa ou pacientes; 2.5 – Dano associado 

ou decorrente das pesquisas e o agravo imediato ou 

tardio, ao indivíduo ou à coletividade, com nexo causal 

comprovado, direto ou indireto, decorrente do estudo 

científico. Assim, em meio ao desespero de ter contraído 

a forma mais agressiva da infecção do Sars-Cov-2, uma 

pessoa chega ao hospital, é internada em isolamento e 

começa a entrar na fase aguda da doença, necessitando de 

internamento em UTI com intubação para uso do 

ventilador mecânico. Fica sedada e nessa situação, 

aguarda por uma melhora e pelo salvamento de sua vida. 

Pensemos se for o caso de uma pessoa com idade 

avançada que está com a saúde debilitada, com pouca 

expectativa de sobrevida. Ao mesmo tempo, pensemos 

na situação de uma criança, que nas mesmas condições 

chega ao hospital e que está necessitando ir para a UTI e 

respirador, contudo, não existem vagas disponíveis para 

atendê-la. Indo mais a fundo, nos coloquemos na posição 

do médico que atende a esta criança ou pais do menor 

enfermo. Que atitude tomar? Seria possível escolher 

quem teria direito à chance do tratamento? Seria possível 

tirar o idoso que estava sendo assistido, para colocar a 

criança em seu lugar na UTI? E se o paciente idoso 
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expressasse sua vontade de ceder o leito para a criança? 

Se o idoso recusasse o uso do respirador e da sedação, 

como deveria agir o médico? E se um familiar ou 

representante legal chegasse ao hospital e exigisse o 

atendimento para o idoso ao invés da criança? E se esse 

idoso ou os pais dessa criança exigissem o uso de 

medicamentos que ainda estão em face de estudos ou 

experimentos? Todos esses dramas humanitários estão 

acontecendo dia a dia nas emergências e hospitais de todo 

o mundo. É uma realidade. 

Mas seguindo com os nossos comentários vamos 

adentrar em outra seara, sendo agora analisado o 3º 

princípio da Bioética, ou o princípio da autonomia, que 

se traduz  em: 3.1 – O ser humano tem o direito de 

usufruir do seu livre arbítrio; 3.2 – Os serviços de 

profissionais de saúde devem respeitar a vontade, os 

valores morais e as crenças, a historicidade, as 

idiossincrasias de cada pessoa ou, em caso de ausência de 

sua consciência, de seu representante legal; 3.3 – 

qualquer imposição tornar-se-á uma postura ditatorial e, 

por isso, agressão à intimidade do ser humano; 3.4 – o 

princípio do respeito à pessoa é ponto central nas 

discussões bioéticas; 3.5 – requer do profissional: 



32 
 

 

respeito à vontade, à crença, aos valores morais do 

paciente, reconhecendo o domínio do paciente sobre sua 

vida e o respeito à sua intimidade. Contudo, esse 

princípio esbarra em circunstâncias especiais, como a 

exemplo: I – Incapacidade: de crianças, adolescentes ou 

adultos (por diminuição da capacidade de raciocínio e 

decisão, e nas patologias neurológicas e psiquiátricas 

severas);  II- situações de emergência: quando se 

necessita agir e não se pode obter o consentimento; III – 

Obrigação legal de declaração das doenças de notificação 

compulsória; IV – Risco grave para a saúde de outras 

pessoas – obrigação de informar mesmo sem a 

autorização do paciente.  

Ainda sob a ótica do que deve ser feito nas 

situações graves, tal qual a da pandemia que estamos 

vivendo, seguimos como a análise dos alicerces do quarto 

princípio da justiça  cujas bases são: 4.1 – justa 

distribuição dos bens e serviços implica que o acesso a 

eles deve ser sempre universal; 4.2 – deve-se avaliar 

quem necessita mais e preceder a atenção igualitária; 4.3 

– equidade da distribuição de bens e benefícios; 4.4 – 

igualdade de tratamento e justa distribuição  das verbas 

do Estado para a saúde, a pesquisa, etc. 4.5 – é preciso 
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respeitar com imparcialidade o direito de cada um; 4.6 – 

falece de ética uma decisão que leve a um dos 

personagens (profissional ou paciente) a se prejudicar.  

Tecidas as linhas sobre os princípios, vamos agora 

falar um pouco sobre as nossas perguntas. Estamos 

seguindo as balizas trazidas pelos princípios retro 

mencionados? A resposta é negativa, infelizmente! Basta 

lançarmos olhos sobre as questões de aquisição e 

distribuição dos equipamentos ultra necessários ao 

combate aos efeitos da infecção do COVID-19, como a 

exemplo dos respiradores, das máscaras de proteção 

respiratória, das vestimentas de proteção e demais 

insumos necessários ao funcionamento de hospitais.  De 

um lado, temos a China e a Índia como os maiores 

produtores de insumos e equipamentos médicos. Do 

outro lado, temos todos os países em uma disputa 

desenfreada pela aquisição desses bens. Essa disputa está 

bem desequilibrada e os países ricos estão empurrando os 

países pobres para fora dessa competição. Onde ficam os 

pilares da justiça e equidade?  Quem produz, e detém os 

bens, exige o pagamento à vista, e não garante a entrega 

dos itens adquiridos.  Muitos contratos firmados estão 

sendo ignorados.  



34 
 

 

Temos países como Equador, Itália e Iraque onde 

não se consegue enterrar os mortos e corpos estão sendo 

abandonados em vias públicas ou deixados dentro das 

casas onde moram outras pessoas. O drama dos enterros 

se agrava a cada dia, pois no mundo todo, na data que 

traço essas linhas, o número de mortes passa de 118 mil 

e temos cerca de 2 milhões de casos confirmados. Muitas 

pessoas estão morrendo sozinhas, dentro das UTIs e onde 

os médicos ou enfermeiros são as pessoas que estão 

recebendo as “últimas vontades” do paciente terminal ou 

mesmo proporcionando contato por via de celulares ou 

tabletes, entre o paciente e os seus familiares ou entes 

queridos.  

Em meio a essa situação, o que fazer para minorar 

os danos?  

Penso ser necessária a ressignificação das dores 

intensas que estamos vivenciando. Não para pensar sobre 

como uma doença que se espalha sem controle pode 

mudar nossa vida, mas, como nossa vida, talvez estivesse 

completamente equivocada antes que essa doença 

chegasse. Para sentirmos de fato, que é uma situação 

passageira, como foram as doenças do passado. 
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Um grupo de pesquisadores da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro mapeou o risco de 

contaminação de trabalhadores brasileiros durante a 

pandemia e segundo esses estudos, 2,6 milhões de 

profissionais da área de saúde, apresentam risco de 

contágio acima de 50% e entre os mais vulneráveis estão 

os técnicos em saúde bucal. Também estão nas 

estatísticas de maior risco os vendedores varejistas, e os 

entregadores11.  

O drama dos médicos e enfermeiros, onde as dores 

são multiplicadas pelo número de pacientes tratados e de 

horas trabalhadas sem as necessárias condições, 

certamente vão gerar adoecimento psicológico. Dar um 

real sentido a tudo que se tem passado para melhorar as 

condições das pessoas, pode traduzir-se na manutenção 

da saúde mental, e mesmo nas bases de profundas e 

necessária mudanças, como a exemplo, de eficientes 

políticas públicas que implementem saneamento básico e 

fornecimento de água tratada; na criação de planos 

diretores capazes de deixar as cidades mais arejadas e 

com maior e mais ágil mobilidade.  

 
11 https://ufrj.br/noticia/2020/04/08/coronavirus-ufrj-mapeia-

atividades-profissionais-mais-ameacadas 
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Necessitamos pensar na produção nacional de bens 

de consumo e não deixar que apenas alguns países 

detenham a produção, como os que proporcionem a 

alimentação, a saúde, a educação e a locomoção de 

pessoas. Vender empresas nacionais que detenham a 

produção de energia elétrica, combustíveis e 

principalmente cuidem do tratamento da água pode ser 

colocar nossos principais recursos de sobrevivência nas 

mãos de inimigos.  Hoje vivemos tempos em que as 

guerras podem ser biotecnológicas. Imaginemos se 

ocorrer à contaminação proposital de mananciais de água 

com algum micro-organismo e que ao invés de atingir as 

vias aéreas, os efeitos sejam a cegueira ou a paralização 

dos músculos? A ficção daria lugar à realidade e 

estaríamos vivendo o drama relatado na obra Ensaio 

Sobre a Cegueira de José de Saramago. O autor mostra 

as reações do ser humano às necessidades, à 

incapacidade, à impotência, ao desprezo e ao abandono. 

Leva-nos também a refletir sobre a moral, costumes, ética 

e nossa condição humana. O que estamos fazendo para o 

nosso mundo? Será que a realidade de nossa pandemia 

está tão diferente assim da obra de ficção?   
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Pensemos ainda na necessidade de criação de uma 

legislação internacional que previna e promova a 

execução de medidas antiterrorismo, seja esse do nível 

ecológico, biológico ou guerrilhas. A Bioética já nos trás 

os alicerces onde podemos erigir não o Caos, mas uma 

civilização de futuro, onde não seja necessária uma 

pandemia para pensarmos em sermos mais humanos no 

amplo sentido envolvido nessa palavra.  

E concluo essas reflexões com uma passagem de 

Saramago que muito me tocou: “Penso que não cegamos, 

penso que estamos cegos, Cegos que veem, Cegos que, 

vendo, não veem.” 
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A VIDA ENTRE CRONOS E KÁIROS 

 
Tenho pensado sobre qual o sentido de tudo o que 

estamos enfrentando e sobre o que essa pandemia está 

tentando nos ensinar. A primeira resposta que vem à 

mente está ligada ao tempo e de como estamos 

aproveitando os nossos momentos. 

Vivíamos reclamando que nos faltava tempo, e que 

o mundo, com as mudanças tecnológicas estava 

acelerado demais. As horas passavam rápidas e o tempo 

escoava como uma corrente em movimento dentro de 

uma potente máquina. Estávamos sempre em busca de 

algo, e de meios de acumular riquezas. Buscávamos 

seguir padrões de beleza, vestir os últimos lançamentos 

da moda. Buscávamos emagrecer, não para ter saúde, 

mas para seguir um padrão estético. Sempre era 

necessário trocar o carro, mudar o celular, decorar a casa 

com móveis mais modernos. Sempre era preciso tirar 

algo do lugar, arrumar uma gaveta, um armário. Mas a 

sensação era de uma eterna falta de tempo.  
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Só que a preocupação com o tempo é muito antiga 

e percebemos que ela tem várias facetas.  De acordo com 

a mitologia, o tempo era representado por Cronos e por 

Kairós. Cronos, deus primordial do tempo, representa o 

tempo que se mede; o tempo cronológico. É representado 

pela figura de um velho. Cronos temia uma profecia de 

que seria retirado do poder por um de seus filhos e, 

justamente por isso, que ele engolia os filhos assim que 

saíam do ventre da mãe Gaia. Essa é uma alusão ao tempo 

que gera e ao mesmo tempo, também devora. Um 

segundo é imediatamente sucedido por um novo e assim 

por diante. 

Kairós (deus do tempo oportuno) era retratado 

como sendo o oposto de Cronos. Era o momento, algo 

indeterminado no tempo, um acontecimento especial ou 

uma experiência oportuna. Isso porque era 

despreocupado e não dava atenção para o tempo 

cronológico, calendários ou mesmo para o relógio. Ele 

era representado sempre como uma figura jovem que 

andava nua, possuía asas nos tornozelos e nos ombros e, 

tinha apenas uma mecha de cabelo que caía sobre sua 

testa, ao passo que, a sua nuca era calva. O fato de Kairós 

só ter cabelo na frente faz uma analogia ao caráter 
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instantâneo do tempo, ou seja, ele só pode ser pego 

(agarrado pelos cabelos) quando está vindo para nós. 

Depois que já tiver passado, não há mais como agarrá-lo, 

assim como o tempo.12 

Podemos dizer que vivemos na realidade do tempo 

Cronos, algo linear, que vai sempre em frente, sempre 

implacável, às vezes até cruel. É tão amedrontador que 

seguimos o seu ritmo, temendo ser devorados por ele. Já 

Kairós diz respeito à qualidade do tempo vivido, um 

tempo presente nos momentos especiais, que não pode 

ser mensurado. Esse é o tempo da ocasião, um tempo 

divino. 

Mas não podemos falar em tempo sem termos uma 

sensação de espaçamento, de passado, presente e futuro.  

O hoje não é mais o que era antigamente.  

Assim, no presente, em momento de isolamento, 

muitos sentimentos ficam misturados. O Cronos controla 

o nosso relógio biológico e, dita suas regras. Tem dias em 

que estamos no prumo e plenos de vigor. Conciliamos o 

sono e despertamos dispostos a lutar e produzimos algo 

de bom. Nesses dias o sol brilha mais intensamente, 

 
12 https://mitologiagrega.net.br/cronos-e-kairos-personificacoes-do-

tempo/ 
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respiramos de forma mais compassada e sentimos alegria 

no coração. Outros dias, as horas, os minutos e os 

segundos se arrastam. Estamos em uma letargia, uma 

espécie de lentidão na mente e no corpo. Parece que a 

cama tem braços fortes que nos enlaçam sem deixar que 

escapemos. É um descompasso, uma sensação de 

desperdício. Nesses dias imperam os tons de cinza. Não 

conseguimos nos fixar em leitura, nos afazeres, nos 

filmes. Nada é capaz de prende a nossa atenção. É como 

se um vazio preenchesse a alma. 

São ondas que se alternam com muitas mudanças. 

Porque tínhamos uma rotina estabelecida, muitas vezes 

reclamávamos da falta de tempo. Que as horas eram 

ligeiras, os minutos apressados e os segundos escoavam 

dos relógios. O dia necessitaria de acréscimo para que 

pudéssemos dar conta de tudo que está planejado para ser 

concluído.  

Mas qual o sentido de tudo o que vivíamos nesses 

tempos? É uma pergunta bem difícil de respondermos. 

Assim, chego a pensar que o vírus que trouxe esse caos, 

veio para nos ensinar muitas coisas. Nos “deu um tempo 

forçado”, para que, dentro de nossos lares, pudéssemos 
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refletir sobre como estávamos aproveitando (ou não) o 

que tínhamos em mãos. 

E ele veio como vendaval, tirando tudo dos seus 

lugares para que pudessem valorizar os momentos em 

que passeávamos no parque, andávamos livremente pelas 

ruas; saíamos para trabalhar. As saídas com amigos, os 

encontros em bares ou mesmo aquele tempo em que 

parávamos em alguma lanchonete com nossos filhos para 

relaxar e fazermos uma refeição. Tudo passou a ter um 

sabor nostálgico e uma inexplicável saudade.  

Saudade de contemplar o mar; de entrar num avião 

para curtirmos uma viagem planejada ou mesmo aquela 

que o trabalho nos possibilitava.  

Mergulhamos em nós mesmos e, nessa viagem 

interior, muita coisa foi e está sendo ressignificada. A 

primeira delas é o sentido da vida e de como podemos 

aproveitar o tempo em que aqui estamos, pois somos 

passageiros desse trem que está sempre prestes a partir. 

É o nosso tempo de nos abrigarmos com Kairós. De nos 

agarramos às possibilidades de aprendermos algo de 

novo, algo de bom. É o tempo de colhermos os frutos de 

nossas reflexões e alçarmos voo nos ventos das 

oportunidades.   
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E ainda refletindo sobre o tempo, vem à mente a 

música “Tempo Perdido” da banda Legião Urbana, que 

retrata em poucas palavras o sentido dos nossos dias. 

“Todos os dias quando acordo 
Não tenho mais 
O tempo que passou 
Mas tenho muito tempo 
Temos todo o tempo do mundo 
Todos os dias 
Antes de dormir 
Lembro e esqueço 
Como foi o dia 
Sempre em frente 
Não temos tempo a perder”.
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A INVISIBILIDADE DIANTE DO MUNDO 

MODERNO 

 
Utilizando a mitologia, elegemos Hades como 

figura central dessas reflexões. Ele dominava o 

submundo, o reino dos mortos, um lugar onde só 

imperava a tristeza. Era um deus quieto e seu nome quase 

nunca era pronunciado, pois tinham medo. Em regra era 

designado por outro nome - Plutão. Além das sombras e 

almas encontradas em seus domínios, era também 

cuidadosamente vigiado pelo Cérbero que era seu cão de 

três cabeças e cauda de Dragão. Era conhecido como 

hospitaleiro porque nos seus domínios sempre tinha lugar 

para mais uma alma. Também conhecido como o 

invisível, pois com a ajuda do seu capacete, ficava 

invisível e protegido de todos os olhares. 

No domínio dos humanos, a invisibilidade consiste 

na característica de um objeto não ser visível, por não 

haver a absorção e nem reflexão da luz, e por isso não ser 

captado pelo olho. Tais objetos são desconhecidos na 

natureza e, até hoje, não foram criados de modo 

satisfatório pelos seres humanos. Ao passo que, ainda não 

conseguimos produzir máquinas ou elementos que nos 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza
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tornem invisíveis, embora com o auxílio da tecnologia 

atual, podemos passar a vivenciar o que chamamos de 

realidade virtual. Conseguimos nos transportar para 

vários espaços sem sairmos do lugar. 

No sentido alegórico, buscamos a invisibilidade 

quando estamos em algum tipo de sofrimento e que ele 

machuca tanto que procuramos um lugar para “sumir” 

das vistas e do campo de alcance do algoz. Também é 

invisível a nossa alma ou espírito.  

Nesse nosso complexo novo mundo, vivenciamos 

várias situações que nos impelem à invisibilidade. A 

primeira e talvez mais cruel, decorre da ausência de 

pertencimento, ou seja, da crença subjetiva numa origem 

comum que une indivíduos. A sensação de 

“pertencimento” significa que precisamos nos sentir 

como pertencentes a tal lugar e ao mesmo tempo sentir 

que esse tal lugar nos pertence. Assim acreditamos que 

podemos interferir e, mais do que tudo, que vale a pena 

interferir na rotina e nos rumos desse tal lugar. Aqui 

estamos falando de uma coletividade, na qual estão 

presentes valores, medos e aspirações. O nosso primeiro 

pertencimento é o núcleo familiar.  
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Crianças que são rejeitadas no ventre, onde a futura 

mãe pensa em abortá-las; ou crianças que são 

abandonadas logo após o nascimento e passam a viver em 

abrigos ou orfanatos, provavelmente, não terão uma boa 

base familiar quando adultos. O pertencimento a um 

núcleo familiar foi rompido. 

Ao crescermos, o nosso segundo lugar de 

pertencimento é a escola. Nela podemos desenvolver 

relações de afetos e de frustrações, a empatia e os nossos 

primeiros ciclos de amizade. Nesse lugar, 

experienciamos o pertencimento social (ou não). Quando 

ocorrem casos de bullying, intimidação ou violências e 

esses não são devidamente acolhidos e tratados, podem 

gerar nas crianças que foram vitimadas, um sentimento 

de não pertencimento àquele núcleo e assim, trazer 

problemas sérios, como a baixa escolaridade, problemas 

ligados às discriminações por cor, etnia, sexualidade,  

sentimentos de inferioridade, racismo, etc. Até mesmo 

palavras ou gestos ficam gravadas. Esse período escolar 

pode ser maravilhoso, ou infernal. 

É muito comum que as crianças tenham um super-

herói favorito durante a infância e o idolatrem. A 

identificação com o herói preferido é tão grande, que elas 
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querem tudo que envolve o mesmo, como: roupas, 

sapatos, brinquedos, festas de aniversário com o tema e 

etc. Mas esse fanatismo tem seu lado bom, pois os super-

heróis são capazes de influenciar as crianças de forma 

positiva. Geralmente, eles são vistos como seres 

especiais de boa personalidade, que lutam a favor do bem 

e contra o mal. Contudo, o espelhamento da criança em 

super-heróis ligados ao lado mal, à crueldade e violência, 

pode ser indicativo de que a mesma está passando por 

dificuldades de interação ou está vivenciando 

sofrimentos. Talvez seja esse o primeiro momento em 

que clamamos pelo superpoder da invisibilidade.  

Na infância também temos a leitura de fábulas onde 

o encantamento e fantasia promovem o exercício da 

criatividade. É nessa fase da vida, que surgem as 

“brincadeiras de casinha”, onde exercitamos o ideário de 

como serão nossos futuros lares, as tarefas que nele 

desempenharemos e, principalmente, como serão as 

nossas famílias.  

Com o crescimento e o aprofundar dos estudos, 

passamos a experimentar as dificuldades de escolhermos 

uma profissão. Desde cedo, tanto nossos familiares como 

os educadores costumam indagar: O que você vai ser 
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quando crescer? Será que a pergunta mais correta não 

seria: a que mundo profissional você quer pertencer? 

E surgem as afinidades com algumas matérias e 

muitas dificuldades em relação às outras. Esse é o 

primeiro divisor de águas em nossas escolhas 

profissionais. Humanas, ou exatas? Mas não nos 

lembramos de certas profissões que, embora sejam de 

suma importância, não se enquadram nessa divisão. São 

profissões onde não há o glamour, projeção social ou 

mesmo a satisfação pessoal. São necessárias, braçais ou 

de pouco uso da intelectualidade.  

Aqui podemos traçar mais uma das características 

acerca do pertencimento que é relacionada com a noção 

de participação. Se a pessoa escolhe (ou é escolhida) por 

um trabalho que não lhe promove a valorização pessoal e 

o sentimento de realização, não haverá a efetiva 

participação necessária a gerar responsabilidade pelos 

resultados daquele trabalho. Assim a pessoa segue a vida 

realizando atividades pelas quais não se responsabiliza, 

não vibra e nem sente orgulho. São geradas as 

frustrações. 

Assim, dentre a complexidade das diferenças 

sociais, temos as pessoas invisíveis. O conceito de 
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invisibilidade social tem sido aplicado, em geral, quando 

se refere a seres socialmente invisíveis, seja pela 

indiferença, seja pelo preconceito, o que nos leva a 

compreensão de que tal fenômeno atinge tão somente 

aqueles que estão à margem da sociedade. Infelizmente, 

existem muitas formas de invisibilidade social. As que 

mais conhecemos: a invisibilidade econômica, a racial, 

a sexual e a etária. Mas não se limitam a esses patamares. 

A invisibilidade maior que vivemos ultimamente está 

refletida nas relações de trabalho ou de não emprego.  

Embora seja um fenômeno atemporal, pois, sempre 

existiram profissões consideradas de menor importância 

e onde as pessoas estão inseridos em contextos onde  não 

é dada relevância ao produto do labor. Verificamos um 

agravamento dessa situação entre os anos de 2018 a 2020, 

quando passamos a utilizar serviços através das 

modernas  plataformas virtuais. Nesse tipo de 

relacionamento, não existe pertencimento. 

Primeiramente, o cliente escolhe apenas o tipo de produto 

que deseja, sejac ele alimentos, bens de consumo ou 

serviço. Utiliza-se de um aparelho que o conecte com a 

plataforma virtual, acessa o aplicativo e ordena o que 

pretende. Se for o caso de um alimento, irá escolher o tipo 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sociedade
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e o valor. São plataformas a exemplo da Ifood, Uber Eats. 

Se for um bem, elegerá o tipo, o tamanho, a cor e 

escolherá a forma de entrega. Aqui temos o Rappy, Loggy 

etc. Para isso, não precisará ter contato algum com um 

ser humano.  

Se necessitar de um serviço, como o de transporte, 

até o momento, embora existam veículos autodirigíveis, 

esses são raros e caros. Assim, você contatará a Uber, 99 

Taxis ou Easy Taxi e, terá contato com uma pessoa que 

nunca viu antes e, que virá dirigindo o veículo para lhe 

prestará o serviço. Essa é a nova tônica do mundo em que 

vivemos. Trabalhadores invisíveis, não albergados em 

garantias, sem regulação pública que compõem mais da 

metade da mão de obra ocupada.  

Temos os considerados “trabalhos sujos”, que são 

as pessoas que arriscam as vidas em limpeza de 

tubulações, fossas, caixas de gordura. Temos os que 

trabalham no asseio e limpeza de ambientes, os garis que 

limpam as sujeiras em vias públicas e recolhem lixo, os 

que trabalham em matadouros.  São trabalhos repetitivos, 

braçais e de uma miséria psicológica. Onde fica nesses 

trabalhos o direito humano de realização como pessoas? 
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A infecção do COVID-19 deixou de ser apenas 

uma questão de saúde, é uma questão de crise econômica 

mundial. O mundo está suspenso e sem o seu equilíbrio 

regular. Estamos em guerra contra um inimigo invisível. 

Perdemos as rotinas, os empregos, e até mesmo a 

possiblidade de exercermos livremente o direito de 

transitar nas ruas e de respirar livremente. 

Em meio a tantas desigualdades, parece que grande 

parte da população está vivendo como Hades, no 

submundo. Invisibilidade que se perpetua nas ruas, na 

mendicância, entre usuários de drogas ilícitas; entre as 

incontáveis favelas espalhadas em nosso Brasil. O 

trabalho por conta própria não é opção. É uma estratégia 

de sobrevivência.  

Para mudarmos essa realidade, e tirarmos o 

“capacete da invisibilidade”, diante de um mundo de 

profissões multitarefas, à margem de um sistema de 

garantias, precisamos repensar as bases atuais do sistema 

protetivo “excludente” em que estamos mergulhados, 

deixando à margem todos os que não são formalmente 

“empregados”. Urge repensarmos a questão da 

“subordinação” como o único viés de proteção que 

transparece através de cadeias de hierarquias. Pessoas 
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invisíveis que estão trabalhando em jornadas elastecidas 

e sem a garantia de um ganho proporcional ao esforço 

dispendido e desgaste da saúde física e mental. 

Precisamos lembrar de que somos todos seres humanos e 

conseguirmos parâmetros legais para albergar garantias 

aos rotulados como “autônomos” ou “empreendedores”. 

Essa luta perpassa a mera questão da relação de emprego 

para aquele que ser inserido nas sociedades e que 

necessitam do pertencimento.  Infelizmente, em meio a 

tantos arcabouços legislativos, estamos vivendo a “era 

dos sem direitos” e a “sociedade do cansaço” e do “limite 

financeiro”.  

Temos que ampliar o campo protetivo do ser 

humano, garantindo-lhe o exercício de direitos mínimos. 

Erigir a sobrevivência com dignidade, como moradia 

decente e acesso ao saneamento básico. Construir escolas 

de qualidade e onde haja efetiva inclusão. Proporcionar 

alimentação equilibrada e a segurança aos cidadãos. Essa 

sim, são sociedades com bases mais justas e igualitárias. 

Precisamos extirpar a fome, a ignorância e a miséria. 

Garantir a todos os parâmetros mínimos de proteção. 

Garantir o essencial. Cuidar para que o amor cresça em 

nossos corações. Que possamos pertencer a algum lugar, 
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e a alguma obra maior. Que possamos disseminar 

solidariedade, compaixão, alegrias. Que o amor universal 

possa enlaçar a raça humana. 

E nesse momento em que falamos no “essencial”, 

vem à mente o diálogo entre a raposa e o Pequeno 

Príncipe, na obra de Antoine de Saint-Exupéry:  

“- Adeus, disse a raposa. Eis o meu 

segredo. É muito simples: só se vê bem com 

o coração. O essencial é invisível para os 

olhos. 

- O essencial é invisível para os olhos, 

repetiu o principezinho, a fim de se 

lembrar". 
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ISOLAMENTO, APRENDIZADO E 

RECRIAÇÃO 

 

 

Início, essas reflexões sobre a forma com que a 

pandemia e o isolamento social me atingiram, com o 

sentimento de que é necessário seguir em constante 

aprendizado.   

Diante do isolamento imposto por decisões de 

nossos governantes, me inspiro, na letra de uma das mais 

belas músicas composta por Carlos Falcão e Lenine: 

“Daqui desse momento 
Do meu olhar pra fora 
O mundo é só miragem 
A sombra do futuro 
A sobra do passado 
Assombram a paisagem” 

Levada por esse sentimento de repentina mudança 

no mundo que conhecia, constato que após essa parada, 

nada mais será como era. Em meados de março de 2020, 

nos vimos fechados em nossas casas, para iniciarmos 

uma guerra, composta de ondas de enfrentamento da 

pandemia do COVID-19. 

Diante de tantas inseguranças, pois perdemos as 

rotinas, perdemos os nossos lugares de trabalho, os 
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nossos filhos deixaram de ir à escola. Não temos mais 

aquela sensação e pertencimento aos lugares que nos 

eram tão caros. Deixamos de lado as vaidades físicas. 

Nos primeiros dias, me vi às voltas com sentimentos 

como o pavor, medo e solidão. Embora sejam 

sentimentos ruins e, que se diferenciam, devemos 

lembrar que o pavor é a sensação que sofre uma pessoa 

quando está aterrorizada. A palavra medo significa uma 

espécie de perturbação diante da ideia de que se está 

exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. 

Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de 

apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá 

acontecer. Mas o medo também pode nos salvar. 

Uma coisa é certa. O vírus não faz discriminações. 

Atinge a todos! Deixou-nos em permanente estado de 

alerta. Estamos apavorados com a possibilidade de uma 

morte precoce e de não termos deixado o nosso 

testamento vital. Pensamos: o que faríamos se só nos 

restasse um dia? 

Conversando sobre os “medos”, que são muitos e 

das mais variadas ordens, podemos citar o temor das 

novas configurações que as nossas vidas terão doravante. 

Medo de perder a fonte de renda e de não ter como prover 
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a subsistência. Medo de não podermos dar educação aos 

nossos filhos. Medo de entrar em um transporte público 

(lotado). Medo de ver nossos semelhantes nas ruas da 

cidade, sem quaisquer chances de acesso ao mínimo 

social. 

E o sentimento da solidão solapa a alma, esvazia o 

coração e nos deixa insones. Clamamos pelo calor 

humano, rogamos pela descoberta de algum remédio que 

afaste os males de nós. Sonhamos com o 

restabelecimento do que da rotina que nos deixava em 

conforto. Do café com colegas de trabalho; do abraço 

apertado e do beijo de quem prezamos.  

No campo profissional, as alterações foram 

profundas. Desde as constantes edições de Medidas 

Provisórias pelo Governo que abalaram a espinha dorsal 

do Direito do Trabalho, até ao modo de realização de 

audiências que passaram a ser operadas em plataformas 

virtuais. Felizmente, desde 2013, os processos que 

tramitam, são digitais, e já  estávamos familiarizados com 

o teletrabalho, o facilitou bastante a minha vida como 

magistrada e a dos servidores com quem divido o labor. 

Perdemos o contato de forma direta, olho no olho, com 

as partes e com as testemunhas. Foi preciso uma 
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reengenharia e o exercício de criatividade para 

conseguirmos dar continuidade à prestação jurisdicional 

no âmbito da Justiça do Trabalho.  

A administração do lar fundiu-se com as atividades 

do trabalho e com as tarefas de mãe. Longe da escola, as 

crianças aprenderam a lidar com aulas on line. O medo 

da exposição da vida privada através do uso de câmaras 

se soma ao medo das desconhecidas provas que se 

aproximas. O processo de adaptação de horários e a 

direção do foco ainda demandam muito tempo, paciência 

e maleabilidade de todos. 

Os planos de participar de shows cujos ingressos já 

estavam adquiridos. A tão planejada viagem, no hotel 

escolhido a dedo. Tudo isso não passam de sonhos 

perdidos, pois, não teremos férias. Sobraram esperanças 

de que em um futuro não estão próximo, possamos colar 

os cacos desses sonhos.  

Mas a vida tem que seguir.  

Na lentidão dos dias de confinamento, sido 

refletindo sobre tudo aquilo que havia de excesso e de 

errado em minha vida, antes dessa reclusão. Vivenciar 

preocupações exacerbadas com trabalho, com as horas 

em que estive distante dos meus pais e do tempo em que 
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não pude acompanhar de perto o crescimento da amada 

filha. Lamento por desperdiçar horas com intrigas, com 

fofocas e no malquerer de pessoas fúteis e frívolas. 

Lamento ter prestado atenção às tantas notícias ruins e, 

por tanto tempo gasto com bobas discussões entre amigos 

queridos por assuntos políticos, religiosos ou esportivos. 

Dentro desse contexto de arrumar os sentimentos, 

de realinhar os pensamentos e de conciliação com os 

ponteiros do relógio, tenho a convicção de que podemos 

usar esse tempo de pavores e medos para nos acrescermos 

enquanto pessoas. É necessário desaprendermos e 

reaprendermos. E o momento de exercitarmos nossa 

inteligência emocional e de adaptação. Reinventarmos 

meios de estarmos juntos a quem amamos de verdade, 

mesmo que seja virtualmente. Criar uma nova rede de 

apoio e valorizarmos o que temos de melhor no 

arcabouço de nosso caráter. Utilizarmos a compaixão e a 

ética como nossa estrela guia e como nosso norte na vida. 

Aproveitemos esse momento de isolamento, de 

cerramento do corpo e de expansão da alma para 

promovermos a metamorfose interior e transformação em 

seres humanos melhores. 
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E seguindo com Lenine e sua música, que ele nos 

presenteou com uma grande verdade... 

 

“Quem vai virar o jogo 
E transformar a perda 
Em nossa recompensa 
Quando eu olhar pro lado 
Eu quero estar cercado 
Só de quem me interessa”. 
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METAMORFOSE DO ISOLAMENTO 

SOCIAL 

 
 

Inicio citando trecho da música composta por 

Carlos Falcão e Lenine: 

“Daqui desse momento 

Do meu olhar pra fora 
O mundo é só miragem 
A sombra do futuro 
A sobra do passado 
Assombram a paisagem” 

Levada por esse sentimento de repentina mudança 

no mundo que conhecia e constatando que tudo parou. 

Fomos fechados em nossas casas, tendo em vista o 

isolamento social que estamos vivenciando para o 

enfrentamento da pandemia do COVID-19. 

Diante de tanta insegurança imposta, afloram 

sentimentos como o pavor, o medo e a solidão. Embora 

sejam sentimentos ruins, e que se diferenciam, devemos 

lembrar que o pavor é a sensação que sofre uma pessoa 

quando está aterrorizada. A palavra medo significa uma 

espécie de perturbação diante da ideia de que se está 
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exposto a algum tipo de perigo, que pode ser real ou não. 

Pode-se entender ainda o medo enquanto um estado de 

apreensão, de atenção, esperando que algo ruim vá 

acontecer. 

Assim, vivemos apavorados em relação a esse 

inimigo invisível e a toda a gama de adoecimentos que 

ele provoca, sendo certo que, mesmo quando saímos do 

estado crítico, ainda não somos capazes de saber a 

extensão dos danos que a infecção provocada pelo 

coronavírus pode provocar nos corpos. Estamos 

apavorados com a possibilidade de uma morte precoce e 

de não termos deixado o nosso testamento vital. 

Pensamos: o que faríamos se só nos restasse um dia? 

Conversando sobre os “medos”, que são muitos e 

das mais variadas ordens, podemos citar o temor das 

novas configurações que as nossas vidas terão doravante. 

Medo de perder a fonte de renda e de não ter como prover 

a subsistência. Medo de não podermos dar educação aos 

nossos filhos. Medo de entrar em um transporte público 

(lotado). Medo de ver nossos semelhantes nas ruas da 

cidade, sem quaisquer chances de acesso ao mínimo 

social. 
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E o sentimento da solidão assola a alma, esvazia o 

coração e nos deixa insones. Clamamos pelo calor 

humano, rogamos pela descoberta de algum remédio que 

afaste os males de nós. Sonhamos com abraço apertado, 

em sentirmos o beijo de quem prezamos. Clamamos pela 

suavidade do colo da mãe. 

E, continuando a escutar a música que inspira o 

início dessas linhas, sigo refletindo sobre tudo aquilo que 

havia de excesso e de errado em minha vida, antes dessa 

reclusão. Vivenciar preocupações exacerbadas com 

trabalho, com as horas em que estava distante da família 

e com tempo perdido em que não acompanhei o 

crescimento da filha amada. Lamento por desperdiçar 

horas com intrigas, fofocas e no malquerer de pessoas 

fúteis e frívolas. Lamento por dar atenção às notícias 

ruins, e tempo gasto com bobas discussões entre amigos 

queridos por assuntos políticos. 

Dentro desse contexto de arrumar os sentimentos, 

de realinhar os pensamentos e de conciliação com os 

ponteiros do relógio, tenho a convicção de que podemos 

usar esses dias de pavores e medos para nos acrescermos 

enquanto pessoas e termos o crescimento necessário. 

Aproveitemos esse momento de metamorfose para, no 
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casulo de nossos lares, prepararmos pessoas melhores 

para o novo mundo que se achega. 

E seguindo com Lenine e sua música, constato que 

ele nos presenteou com uma grande verdade... 

“Quem vai virar o jogo 

E transformar a perda 
Em nossa recompensa 
Quando eu olhar pro lado 
Eu quero estar cercado 
Só de quem me interessa”. 
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INFODEMIA, INFOXICAÇÃO E 

DESINFORMAÇÃO 

 

Para iniciar nossa reflexão, utilizaremos duas 

figuras mitológicas. Hermes que é considerado um dos 

deuses mais importantes da mitologia grega e filho de 

Zeus com a plêiade Maia, representado como um jovem 

de belo rosto, vestido com uma túnica curta e trazendo na 

cabeça um capacete com asas, calçando sandálias aladas 

e na mão porta seu principal símbolo - o caduceu doado 

por Apolo que atualmente é utilizado como símbolo da 

Medicina. Considerado protetor dos sonhos, deus dos 

viajantes, da adivinhação e magia, guardião das portas e 

espião noturno. Hermes era um deus em quem não se 

podia confiar, pois era traiçoeiro e maldoso e quase 

sempre desviava os viajantes das estradas. Era muito 

ativo, inquieto e, por esse perfil multifacetado, foi 

considerado protetor de várias atividades, como o 

comércio, comunicação, dos artistas e das fronteiras.  E 

por conta das suas muitas habilidades, consagrou-se como 

o mensageiro ou intérprete da vontade dos deuses.  
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Outra deusa mensageira é Íris representada como 

uma virgem com asas de ouro, que se move com a leveza 

do vento de um lado para outro do mundo, nas 

profundezas dos oceanos e no mundo subterrâneo. Íris 

era frequentemente descrita como aia e mensageira 

pessoal de Hera. Para os gregos, a deusa transportava-se 

no arco-íris para trazer aos homens as mensagens divinas, 

podendo cobrir rapidamente a distância entre as nuvens e 

o mar. 

 Partindo da perspectiva de que até os deuses do 

Olimpo necessitavam se comunicar e utilizavam-se das 

habilidades de Hermes ou de Íris para que as mensagens 

viessem com rapidez, mesmo que não fossem boas ou 

verdadeiras. As asas concedidas a esses mensageiros 

demonstram que sempre houve pressa nas comunicações.  

Para a humanidade, o desenvolvimento da 

comunicação teve muitas etapas. Os homens primitivos 

comunicavam-se através de gestos, gritos e grunhidos. 

Aprendemos a relacionar objetos utensílios, através de 

gestos e repetição do processo, criando assim, uma forma 

simples de linguagem. Com o tempo, essa comunicação 

foi adquirindo formas mais claras e evoluídas, facilitando 
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a transmissão das mensagens não só entre os povos de 

uma mesma tribo, como entre tribos diferentes.  

A história nos revela que as primeiras 

comunicações escritas (desenhos) foram inscrições nas 

cavernas 8.000 anos a.C. O povo sumério foi o primeiro 

a usar o sistema pictográfico (escritas feitas nas cavernas, 

com tintas). Esse tipo de escrita era utilizada, também, 

pelos egípcios que, em 3100 a.C., criaram seus hierós 

glyphós ou “escrita sagrada”, como os gregos as 

chamavam.  Esse tipo de escrita utilizava símbolos 

simples para representar tanto objetos materiais, como 

ideias abstratas. Utilizava o princípio do ideograma (sinal 

que exprime ideias) no estágio em que deixa de significar 

o objeto que representa, para indicar o fonograma 

referente ao nome desse objeto. Hoje revisitamos o 

passado e reconquistamos esse tipo de comunicação 

através dos emojis ou tantas figurinhas que 

compartilhamos. 

Fato que, ao longo de tantos séculos, só 

experimentamos a aceleração no ato da comunicação.  

Houve um tempo em que foram utilizados 

mensageiros com montarias, que levavam as notícias 

entre as cidades. Também forma usadas aves como o 

https://www.infoescola.com/historia/sumerios/
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corvo e o pombo correio. Através dos barcos, era possível 

enviar mensagens para localidades mais distantes. A 

descoberta da tipografia (arte de imprimir), pelo alemão 

Johann Gutemberg, em 1445, passou a possibilitar a 

multiplicação e barateou os custos dos escritos da época. 

Inaugurava-se a era da comunicação social. Depois 

vieram os meios de comunicação em massa através dos 

jornais, do rádio, televisão, cinema, telégrafo, telefone.  

A partir do desenvolvimento da ciência e das novas 

tecnologias, os meios de comunicação têm avançado 

significativamente proporcionando a difusão dos 

conhecimentos e da informação no mundo e com 

velocidade jamais imaginada. Hoje vivemos a era da 

comunicação digital, propagada pela internet através dos 

smartphones, computadores, tablets. As notícias chegam 

em tempo real. 

 Com a globalização, passamos a ter acesso a 

notícias de várias nações, em tempo real e, em a 

quantidade assustadora. Desde que iniciamos o dia até 

irmos dormir, consumimos ou somos consumidos por 

uma torrente de informações. Muitos já desenvolvem a 

FOMO - “Fear of Missing Out", ou medo de estar 

https://www.infoescola.com/design-grafico/tipografia/
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perdendo algo, em português.13 O problema é que a 

disseminação ilimitada de notícias está prejudicando a 

mente.  

O excesso de informação sobre determinado tema, 

produzido por fontes pouco confiáveis ou não verificadas 

propaga-se velozmente causando um fenômeno chamado 

infodemia.  

Essa palavra refere-se a um grande aumento no 

volume de informações associadas a um assunto 

específico, que podem se multiplicar exponencialmente 

em pouco tempo devido a um evento específico. O 

fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra 

mais rapidamente, como um vírus. Nessa situação, 

surgem rumores e desinformação, além da manipulação 

de informações com intenção duvidosa.   

Mas isso não é novidade. Em 1996, o físico 

espanhol Alfons Cornella14 criou o termo “infoxicação”, 

um neologismo que resulta da soma da “informação” 

 
13 https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o-que-e-fomo-fear-of-missing-out-

revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml 
14 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-

sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-

fazer-com-ela.html 

 

https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o-que-e-fomo-fear-of-missing-out-revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/05/o-que-e-fomo-fear-of-missing-out-revela-o-medo-de-ficar-por-fora-nas-redes-sociais.ghtml
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com a “intoxicação”. Essa patologia moderna promove 

uma espécie de compulsão pelas notícias e torna o 

indivíduo incapacitado de realizar qualquer análise 

crítica sobre o conteúdo da informação que recebe.  Daí, 

a infodemia é um apêndice que soma a esse excesso de 

material informativo, uma onda de falsidade ou 

imprecisão nas informações que são denominadas de fake 

news cuja intenção deliberada é enganar. Com isso, 

sofremos uma chuva de informações falsas e verdadeiras 

que se misturam e surgem a cada minuto, causando 

profunda desinformação e uma sensação de pânico.  

No contexto da atual pandemia da COVID-19, essa 

propagação de notícias falsas pode afetar profundamente 

todos os aspectos da vida e, mais especificamente, a 

saúde mental das pessoas. A busca por atualizações sobre 

o estado da pandemia na Internet cresceu nos meses de 

abril e maio de 50% a 70% em todas as gerações. Grande 

parte dessas desinformações se baseia em teorias 

conspiratórias; algumas inserem elementos dessas teorias 

em um discurso que parece convencional. Estão 

circulando informações imprecisas e falsas sobre todos 

os aspectos da doença: como o vírus se originou, a causa, 

o tratamento e o mecanismo de propagação. A 
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desinformação pode circular e ser absorvida muito 

rapidamente, mudando o comportamento das pessoas e 

possivelmente levando-as a correr riscos maiores. Tudo 

isso torna a pandemia muito mais grave, afetando mais 

pessoas e comprometendo o alcance e a sustentabilidade 

do sistema global de saúde.15 

Para o combate dessa pandemia informacional, 

vários seguimentos estão unindo formas e estão sendo 

propostas duas medidas para combater a disseminação 

das informações falsas. A primeira requer que a rede 

social corrija a publicação erroneamente veiculada, e 

alertar/notificar cada pessoa que viu ou interagiu com a 

desinformação sobre saúde em suas plataformas e 

compartilhar uma correção bem elaborada preparada por 

verificadores de fatos independentes. A segunda é para 

as plataformas “desintoxicarem” seu algoritmo. Isso quer 

dizer que o alcance das mentiras nocivas, assim como dos 

grupos e páginas que as compartilham, serão reduzidos 

nos feeds de notícias. 

 
15 https://www.hypeness.com.br/2020/03/infodemia-e-covid-19-

fluxo-de-informacoes-e-saude-mental-em-tempos-de-pandemia/ 

 

https://www.hypeness.com.br/2020/03/infodemia-e-covid-19-fluxo-de-informacoes-e-saude-mental-em-tempos-de-pandemia/
https://www.hypeness.com.br/2020/03/infodemia-e-covid-19-fluxo-de-informacoes-e-saude-mental-em-tempos-de-pandemia/
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Para concluir, ressalto que vivemos em uma 

sociedade consumista e individualista onde as pessoas 

estão sempre esperando que o fim do mundo aconteça no 

momento seguinte. Somando-se a virtualidade, fake news 

e uma manipulação de mercado, desenvolvemos a 

sensação de que estamos dentro de uma panela de pressão 

prestes a explodir. 

Precisamos atentar para os cuidados da mente, pois, 

a constante tensão causada devido à infodemia, 

infoxicação e desinformação estão gerando uma gama de 

adoecimentos e transtornos, sobretudo, em face do 

momento singular no qual transita a humanidade. O 

isolamento social, o medo da morte ou o luto vivenciado, 

podem acarretar impactos pós-traumático, além de casos 

de ansiedade, sensação de pânico, depressão e outros 

males trazidos pelo isolamento social imposto em vários 

países. Por outro lado, a nova forma de convivência a que 

passamos de chamar de novo normal, nos coloca em 

frente a telas de computador diuturnamente, seja para 

trabalharmos, aprendermos ou simplesmente para nos 

comunicarmos. O excesso de lives e de teleconferências 
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está gerando um novo adoecimento que foi chamado de 

zoom fatigue.16 

Conquanto, lembremo-nos de que em momentos 

pandêmicos, a colaboração da sociedade como um todo é 

essencial para a redução dos danos em todos os 

seguimentos. Assim temos que ficar alertas para não 

adoecer e não ser contaminado pelas notícias falsas.

 Mas voltando ao tempo poético em que a 

comunicação vinha nas asas dos deuses, é preciso que 

saibamos distinguir o joio do trigo, para que dos pés e da 

cabeça de Hermes venham apenas boas novas de uma 

vindoura cura e de uma sociedade mais igualitária, justa 

e equilibrada. Que do arco colorido de Íris venham a 

tolerância, beleza e a singeleza para enfeitar nossa visão 

e transformar a vista das janelas de nossos lares, por onde 

estamos contemplando a vida que se arrasta lentamente, 

sem sabermos onde ou quando será o fim. Sinceramente, 

espero que no final de tudo esteja o tão sonhado pote de 

ouro. 

 . 

 
16  https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-

fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/ 

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
https://www.nationalgeographic.com/science/2020/04/coronavirus-zoom-fatigue-is-taxing-the-brain-here-is-why-that-happens/
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OS EXCESSOS DA VIDA TECNOLÓGICA 

E OS SOFRIMENTOS HUMANOS 

 

Na mitologia, Cronos (personificação do tempo 

eterno e imortal) se viu fortemente atraído pela bela 

oceanide Filira e, para tê-la, precisou se transformar em 

um cavalo para fugir da desconfiança de sua mulher, a 

deusa Réia. Da união desse amor proibido nasceu um 

menino, metade homem, metade cavalo, que recebeu o 

nome de Quíron. Mas ele era diferente dos demais 

centauros, que eram crias do Sol e das nuvens de chuva. 

Abandonado pela mãe, Quíron foi encontrado por 

Apolo, que o criou como pai adotivo e lhe ensinou todos 

os seus conhecimentos: artes, música, poesia, ética, 

filosofia, artes divinatórias e profecias, terapias curativas 

e ciência. Grande curandeiro, astrólogo e um respeitado 

oráculo, Quíron era tido como o rei dos centauros, e 

altamente reverenciado como professor e tutor. Entre 

seus pupilos, estavam diversos heróis, como Asclépio, 

Aristeu, Teseu, Aquiles, Jasão, Peleu, Hércules, Fênix, 

dentre outros.  

 Certa vez, quando Hércules matou o monstro 

Hidra de Lerna com cabeças envenenadas, de forma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Sol
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nuvem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chuva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ado%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Artes_divinat%C3%B3rias
https://pt.wikipedia.org/wiki/Profecia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Terapia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Curandeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Astr%C3%B3logo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Or%C3%A1culo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Her%C3%B3i
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ascl%C3%A9pio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aristeu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Teseu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aquiles
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jas%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Peleu
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racles
https://pt.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9racles
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acidental, feriu Quíron na coxa com uma das flechas 

saturadas de sangue do monstro. Embora imortal, ele não 

era capaz de se curar. Ficou condenado a viver em 

sofrimento constante, com um ponto sensível que doía ao 

ser tocado. Assim Quíron reconheceu que possuía uma 

vulnerabilidade e o sofrimento o transformou no 

“curandeiro ferido” que, por meio de sua própria dor, é 

capaz de compreender a dor dos outros.  

Quíron representa a parte do ser humano que se 

eleva às questões do espírito para compreender o mestre 

espiritual que existe em cada ser humano. É o intérprete 

que esclarece a natureza das leis que regem a sintonia 

com o divino.  

É certo que, nos dias atuais, vivemos nas 

incertezas. Estamos na Era das grandes transformações e 

revoluções no mundo da informação.  

Estamos imersos em um oceano de informações 

que chegam por todos os lados e a todos os momentos. A 

internet vive entre nós. Por um lado, ela foi capaz de 

diluir o monopólio das grandes mídias, como as 

televisões e jornais físicos que antes utilizávamos para a 

atualização diária. Hoje a divulgação de fatos e notícias 

está nas mãos de qualquer pessoa que tenha acesso a 
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smartphones ou qualquer outra ferramenta onde seja 

possível publicar notícias na web, sem que isso seja 

necessariamente verdade. Assim, vivemos atordoados 

entre as informações reais e irreais, que podem construir 

um arsenal de conhecimento ou simplesmente destruir a 

reputação de pessoas, grupos, autoridades, empresas etc., 

com a propagação de fake news, sem falar no mundo 

criminoso que transita na dark web.  

Segundo o filósofo Mário Sérgio Cortella17; “não 

basta ter informação, é preciso saber o que fazer com 

ela”. E prosseguindo nos seus ensinamentos, temos que o 

acesso ao conhecimento científico eleva a condição geral 

de uma sociedade porque aumenta o seu repertório de 

soluções. E para que a ciência possa atingir todo o seu 

potencial de empoderamento humano que lhe é inerente, 

não basta que fique confinada nas universidades e 

círculos acadêmicos. Ela precisa circular, ultrapassar 

fronteiras. E os divulgadores científicos estão entre os 

agentes que melhor promovem essa disseminação, pois 

 
17 https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/2017/08/mario-

sergio-cortella-nao-basta-ter-informacao-e-preciso-saber-o-que-

fazer-com-ela.html 
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abrem portas para que as pessoas possam adentrar no 

território científico. 

O problema é que está muito complicado separar as 

boas das más informações. As notícias falsas invadem 

todos os campos, disseminam o mau conhecimento e 

tumultuam a mente das pessoas. Dentro desse tsunami 

informativo, estamos adoecendo e experimentando uma 

verdadeira violência neuronal, traduzida na telepressão, 

na depressão, nos transtornos de personalidade limítrofe 

(TPL), na hiperatividade (TDHA) até mesmo no 

transtorno de adaptação. Além desses males da mente, 

somam-se os males do corpo, advindos de uma época 

bacteriológica e viral, que mergulhou a humanidade em 

mais uma pandemia. Estamos saturando, chegando ao 

limite de nossas forças. Experienciamos o stress tal qual 

o termo adotado da Física e, que possui o sentido do grau 

de deformidade que uma estrutura sofre quando é 

submetida a um esforço.  Estar estressado pode ser 

conceituado como estado do organismo, após o esforço 

de adaptação, que pode produzir deformações na 

capacidade de resposta atingindo o comportamento 

mental e afetivo, atuando no estado físico e no 

relacionamento com os outros. 
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O infoxicado, aquele que está imerso nas 

informações, é assim como alguém que está contaminado 

por um vírus, a exemplo do temido COVID-19. Absorve 

e compartilha mentiras e propaga notícias falaciosas, pois 

já não consegue avaliar a veracidade daquilo que recebe. 

Essa pessoa também não consegue mensurar as 

consequências das perdas e dos danos que pode causar 

propagando mentiras ou fakes e não possui qualquer 

senso de responsabilidade sobre as notícias que 

compartilha. 

Contudo, esse fenômeno não atinge só os seres 

humanos, caluniando-os ou difamando-os. Também 

contamina as instituições, as organizações, escolas e as 

empresas. O uso do marketing pode ser uma das armas 

de propagação, pois, como uma estratégia para 

incrementar as vendas e estabelecer um relacionamento 

com seu público-alvo constrói uma fantasia ou ilusão em 

torno de uma logomarca. Nessa construção, são 

mesclados os conhecimentos da comunicação em massa, 

do jornalismo, da propaganda. Temos ainda o uso da 

neurolinguística e das mensagens subliminares a nos 

bombardear. Porém, podemos acabar unindo o conteúdo 

da empresa às informações falsas, quando manipulados 
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por profissionais sem ética. Embora a “fantasia” sempre 

seja um ótimo argumento para se vender, quem gera 

conteúdo tem uma parcela de responsabilidade ao 

divulgar quaisquer tipos de informações que tenham 

como finalidade ajudar aos seus clientes.  Soa aqui um 

alerta aos consumidores. 

E como podemos combater essa pandemia de 

infoxicação em nossas vidas? Certamente não é uma 

tarefa fácil, sobretudo em face da rapidez, da intensidade 

e dos vários meios em que circulam as notícias. É 

necessário escolhermos bem as fontes de onde advêm as 

informações que consumimos, bem como é necessário 

checar a veracidade e a atualidade dos conteúdos 

informativos. Havendo dúvidas, não divulgue, não 

compartilhe e tente não se contaminar! Lembre-se de que 

as informações falsas além de fazerem mal a quem 

recebe, podem prejudicar e ferir a credibilidade de 

instituições e pessoas que nelas estão envolvidas. 

Utilizando uma das vozes filosóficas mais 

inovadoras da atualidade, BYUNG-CHUL HAN 18: 

“Precisamente frente à vida desnuda, que acabou se 

 
18 HAn, Byung-CHyul – Sociedade do Cansaço – 6ª Reimpressão 

2020 – Editora Vozes. 
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tornando radicalmente transitória, reagimos com 

hiperatividade, com a histeria do trabalho e da produção. 

Também o aceleramento de hoje tem muito a ver com a 

carência do ser”. 

Surgem mais pensamentos que incomodam 

bastante. Será que não tentamos preencher essas 

carências e esse vazio com esse excesso de informações? 

Será que é na artificialidade de uma foto editada, onde 

tiramos os principais “defeitos” que auto enxergamos; é 

na vida transparecida nas mídias sociais, sempre plena de 

alegrias; de viagens perfeitas e de comidas maravilhosas 

que preenchem os posts e stories? Não seria apenas um 

modo de tentar aniquilar a dureza da realidade? Ficam 

aqui as reflexões que proponho nessas linhas.  

O mundo real e a fantasia possuem fronteiras mais 

tênues. No mundo virtual, a verdade e a mentira podem 

conviver, quase que de forma harmônica, sem que isso 

necessariamente represente um problema. Será? 

E retornando à mitologia de Quíron, que representa 

a parte ferida de cada um de nós, simbolizada por alguma 

deficiência, limitação ou problema, que é capaz de nos 

tornar benevolentes em relação aos que o nos cercam, 

pois, entendendo as nossas limitações passamos a agir 
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com compaixão.  O paradoxo que se apresenta na forma 

do centauro, metade deus e metade cavalo, traduz-se na 

dualidade própria da condição humana. Não somos 

capazes de ser totalmente humanos e nunca seremos 

totalmente bestiais, tendo que aprender a conviver com 

as duas partes de nossa natureza. A lenda do rei dos 

centauros, imortalizado na constelação de Sagitário, nos 

empurra a uma reflexão. Será que estamos curando ou 

ferindo com as nossas atitudes? Seremos capazes de 

conviver com os efeitos dos nossos atos? Quando 

encaramos o espelho enxergamos as nossas belezas ou 

nossas bestialidades? Nossas atitudes estão 

acrescentando algo de bom, ou auxiliando o nosso 

semelhante a curar os seus males ou estamos nos auto 

mutilando? 

 E a nossa parte humana que é capaz de trazer a cura 

para nossas dores.  Sejamos sábios e utilizamos a 

solidariedade, a empatia e o altruísmo que são o que de 

melhor abrigamos e que nos afasta da nossa porção 

animalesca. Concluo, salientando que é na porção 

humana que está o cérebro, fonte de nossos pensamentos 

e; onde abrigamos o coração e a alma. Não podemos 
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permitir que eles sejam devorados pelos instintos da 

nossa parte animal.  

Concluo com um trecho do poema Metades19: 

“Que a minha vontade de ir embora 

se transforme na calma e paz que mereço 

que a tensão que me corrói por dentro 

seja um dia recompensada porque metade 

de mim é o que penso a outra metade um 

vulcão” 

 
 

 

 

 

 

 

 
19 METADES – Oswaldo Montenegro -  https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&ei=i_myXuLwJq6b5OUP1IusmA4&q=poema+metades+letra&oq=poema+metades+letra&gs_lcp=CgZwc3kt

YWIQAzIFCCEQoAE6BAgAEEc6BggAEBYQHjoICAAQFhAKEB46CAghEBYQHRAeUI0dWMYpYOcsaA

FwAngAgAGlAogB8w6SAQMyLTeYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwii4ouC55_pAhWuDbkGHdQFC-MQ4dUDCAs&uact=5 
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PANDEMIA, PANDORA E PACIÊNCIA 

 

Com a estranha sensação do que o COVID-19 (do 

inglês Coronavirus Disease 2019), não veio do nada, 

lembrei-me da mitológica Pandora e da sua caixa.  

Conta a lenda que Júpiter criou a primeira mulher 

e a batizou de Pandora. Foi feita no céu, e cada um dos 

deuses contribuiu com alguma coisa para aperfeiçoá-la. 

Vênus concedeu-lhe a beleza e os encantos que seriam 

fatais aos homens; Mercúrio deu-lhe a persuasão, a 

graciosa fala e o coração cheio de artimanhas e astúcia e 

Apolo a música e o canto. Plena de dotes, a mulher foi 

mandada a Terra e oferecida a Epimeteu (o que pensa 

depois), que de boa vontade a aceitou, embora tenha sido 

advertido pelo irmão, Prometeu (o que pensa antes), a ter 

cuidado com Júpiter e seus presentes e nunca os receber. 
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Contudo, Epimeteu apaixonou-se pela jovem, tornando-

se o primeiro marido da história.  

Hermes, o mensageiro dos deuses, trouxe uma 

belíssima caixa como presente de casamento na qual 

estavam guardados certos artigos malignos. Pandora foi 

advertida para jamais abri-la. Contudo foi tomada por 

intensa curiosidade de saber o que continha aquela 

misteriosa caixa. Certo dia destampou-a deixando 

escapar e espalhar-se pelo mundo, uma multidão de 

males, sofrimentos, medos, violências, pragas e doenças 

que atingiram o homem. Pandora apressou-se a colocar a 

tampa na caixa, mas, infelizmente, escapara o conteúdo 

da mesma, à exceção de uma coisa que ficara presa no 

fundo e que era a esperança.  

Assim, sejam quais forem os males que nos 

ameacem, a esperança não nos abandonará e, enquanto a 

tivermos na alma e no coração, nenhum mal nos torna 

inteiramente desgraçados.   

 E certamente esses males continuam soltos a 

afligir a humanidade. As doenças e as catástrofes vêm se 

aperfeiçoando em modo e em estilo. Desta vez, mesmo 

com todo o avanço científico e tecnológico sem 

precedentes, onde vivenciamos a Revolução 4.0, um 
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vírus foi capaz de causar uma pandemia e colocar o 

mundo em alerta total.  

Nos tempos que rotulamos de pós-modernidade, 

experienciamos a era dos perigos, face as grandes 

catástrofes que marcaram o século XX. Vivenciamos 

duas grandes guerras mundiais, campos de concentração 

(Auschwitz), acidentes nucleares (Nagasaki, Harrisburg 

e Bhopal).  Infelizmente esse é um breve e parco relato 

sobre toda a miséria e a violência que seres humanos 

infligiram a seus pares. Ademais, não podemos esquecer 

que os inventos modernos passaram a causar estragos de 

magnitude e sem fronteiras. Por exemplo, vemos que a 

partir do acidente nuclear de Chernobyl, os perigos 

passaram a afligir a todos, indistintamente. A nuvem 

radioativa ficou meses provocando pavor da 

contaminação nuclear. 

 Vivemos na globalização. Em face da facilidade 

do comércio entre países e, grande fluxo de pessoas que 

circulam entre eles, uma epidemia vivida em uma dada 

região e transplantada para as demais regiões do planeta, 

inclusive em áreas mais longínquas. O que conhecemos 

como fronteira não é capaz de barrar os vírus, bactérias e 

demais micro-organismos. E é por esse motivo que as 
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doenças do passado se transformaram em pandemias e, a 

que estamos vivenciando, sem dúvida é a mais grave que 

até hoje assolou a humanidade. Penso que os males que a 

Pandora libertou da caixa, são inteligentes e estão em 

constante mutação. Certamente se alimentam da 

maldade, da falta de amor ao próximo e, sobretudo, da 

falta de cuidados com o corpo, com a alma e com a 

mente. Desenvolvemos armas letais. Não só os 

conhecidos venenos, os arsenais bélicos e nucleares. 

Produzimos lixos de todas as espécies; provocamos o 

contágio das águas e o desequilíbrio da Mãe Natureza; 

manipulamos a vida em seus códigos genéticos. Podemos 

produzir monstros piores do que os que estavam 

aprisionados na caixa de Pandora. 

Pensando um pouco sobre o ser humano e a 

humanidade, vem à mente as palavras do filósofo Jean 

Paul Sartre que reflete sobre o sentido que o homem dá à 

própria vida: “Estamos condenados a ser livres”.  Para 

Sartre, a existência do ser humano vem antes da sua 

essência. Ou seja, não nascemos com uma função pré-

definida, como uma tesoura, que foi feita para cortar, por 

exemplo. Segundo o filósofo, antes de tomarmos 

qualquer decisão, não somos nada. Moldamo-nos a partir 
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das nossas escolhas. Toda essa liberdade resulta em 

muita angústia. Essa angústia é ainda maior quando 

percebemos que nossas ações são um espelho para a 

sociedade. Estamos constantemente pintando um quadro 

de como deveria ser a sociedade a partir das nossas ações. 

Para Sartre, a má-fé seria mentir para si mesmo, tentando 

nos convencer de que não somos livres. O problema é que 

nossos projetos pessoais entram em conflito com o 

projeto de vida dos outros. Eles, os outros, tiram parte de 

nossa autonomia. Por isso, temos de refletir sobre nossas 

escolhas para não sair por aí agindo sem rumo, deixando 

de realizar as coisas que vão definir a existência de cada 

um. Ao mesmo tempo, é pelo olhar do outro que 

reconhecemos a nós mesmos, com erros e acertos. Já que 

a convivência expõe nossas fraquezas, os outros são o 

“inferno”. Está é a origem da célebre frase do pensador 

francês. 

 Partindo desse pressuposto de que temos a liberdade 

de condução de nossas vidas, e pensando no atual momento 

que impõe a todos o isolamento social, na medição da distância 

considerada “segura” entre uma pessoa e outra. Pensando no 

uso de máscaras e da necessidade premente de higienização. 

Certamente essa liberdade está em pensar em como nossas 
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atitudes atingirão o outro, mesmo que a nossa liberdade seja 

tolhida. Em meio a isso, é necessária se ressaltar que a 

liberdade vem abraçada a outros sentimentos: a esperança e a 

paciência. Esperança é uma crença emocional na 

possibilidade de resultados positivos relacionados 

com eventos e circunstâncias da vida pessoal. A esperança 

requer perseverança. É acreditar que algo é possível 

mesmo quando há possibilidades do contrário.  

A paciência é caracterizada pela manutenção do 

equilíbrio emocional. Consiste basicamente 

na tolerância a erros ou fatos indesejados. É a capacidade 

de suportar incômodos e dificuldades de toda a ordem, de 

qualquer hora ou em qualquer lugar. É a capacidade de 

persistir numa atividade difícil, adotando a tranquilidade 

e acreditando que irá conseguir o que quer. É ser 

perseverante e esperar o melhor momento para atitudes. 

Aguardar em paz a compreensão que ainda não se tenha 

obtido. Traduz-se na capacidade de ouvir alguém, com 

calma, com atenção, sem ter pressa, capacidade de se 

libertar da ansiedade.  

De paciência, deriva a palavra “paciente”, que é 

destinada aos enfermos que estão sobre cuidados 

médicos. E o que mais estamos acompanhando com a 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cren%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Evento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toler%C3%A2ncia
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evolução da malsinada pandemia, é vontade das pessoas 

adoecidas, de se tornarem “pacientes”. Ingressando no 

estado antagônico da paciência, vem o desespero que se 

apoia na míngua de leitos em hospitais, na ausência de 

medicamentos, pela falta de ar nos pulmões. Medo de 

ficar sozinho. Tememos a possibilidade de perder a vida 

sem poder dizer aos entes queridos do amor que 

partilhavam.  

Voltando um pouco à lenda de Pandora, diz-se que, 

após libertar os males, ela caiu fulminada. Hades, o deus 

do reino dos mortos, com interesse nas ambições de 

Pandora, procurou as Moiras que eram as entidades que 

dominavam o tempo e lhes pediu para que voltassem o 

tempo. Sem a permissão de Zeus, elas nada puderem 

fazer. Hades então vai até seu irmão Zeus (seu irmão) 

pede para ressuscitá-la e conceder-lhe a divindade que 

sempre aspirou. Assim, Pandora torna-se a deusa da 

ressureição.   

A imagem de Pandora e a esperança são símbolos 

de uma parte do ser humano que, apesar das frustrações, 

desapontamentos e perdas, ainda encontra forças para se 

agarrar ao sentido da vida e ao futuro. A esperança é 

sempre uma luz que nos serve como guia, mesmo que não 
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consiga dissipar a escuridão que nos aflige a alma. A 

esperança e a paciência, nesses momentos, fazem a 

diferença entre a vida e a morte. A esperança é algo 

profundo e misterioso que transcende a qualquer 

catástrofe. Entretendo ela surge de uma vontade, ou seja, 

como nos lembra Sartre, de algo deliberado. Penso que é 

assim que devemos agir, deliberando pela vontade de 

viver. 

E seguindo com as minhas esperanças, para fechar 

essas reflexões, cito um trecho da letra imortalizada na 

música “paciência”, composta por Carlos Eduardo 

Carneiro De Albuquerque Falcão e Oswaldo Lenine 

Macedo Pimentel, que traduzem a situação que 

vivenciamos agora: 

“Enquanto todo mundo espera a cura do mal 
E a loucura finge que isso tudo é normal 
Eu finjo ter paciência 
O mundo vai girando cada vez mais veloz 
A gente espera do mundo e o mundo espera de nós 
Um pouco mais de paciência”. 
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FISIONOMIA DAS EMOÇÕES 

 

Existem situações em que é necessário encarar 

sentimentos. Os momentos mais difíceis são aqueles em 

que precisamos conviver e até agasalhar a dor, a perda, e 

os sentimentos delas decorrentes. As emoções podem ser 

entendidas como proteção e funcionam para além delas. 

Sem elas, não teríamos conseguido o avanço da 

humanidade. 

É certo que podemos experimentar emoções 

saudáveis, como compaixão, amor, contentamento, 

solidariedade, alegria, paz, felicidades e por ela sermos 

guiados, conduzidos em nossa trajetória. E também 

podemos experimentar as emoções negativas, a 

ansiedade, angústia, desespero, raiva, ódio. Quando nos 

deixamos guiar por elas, perdermos a razão e podemos 

até adoecer. Mas é certo que nunca podemos viver sem 

emoções. Desde a fecundação, estamos ligados à nossa 

mãe, pela necessidade de desenvolvimento, segurança e 

proteção. Com ela desenvolvemos nossos primeiros laços 

emocionais e afetivos.   



91 
 

 

A experiência de enfrentar a perda e a morte é um 

dos eventos mais estressantes, principalmente quando 

atinge os nossos laços afetivos. Quando nosso objeto de 

apego está ausente ou há ameaça de perdê-lo, sofremos 

forte reação emocional e nos sentimos perdidos. A 

princípio protestamos, não admitimos a ausência do 

objeto amado. A seguir o nosso comportamento é de 

desespero, pois, não temos mais acesso a ele e não 

sabemos lidar com essa privação. Mas num terceiro 

momento, defendemo-nos e desapegamo-nos, 

precisamos restabelecer a nossa homeostase e se não 

utilizarmos esse mecanismo de defesa, certamente 

estaremos sujeitos a sucumbir emocionalmente. Toda 

perda significativa pressupõe o luto, um processo que 

visa retirar a energia fixada no objeto perdido e 

redirecionada para outro objeto, segundo nos ensina 

Sigmund Freud.  

       Essa desvinculação do objeto perdido nos 

ajuda a vencer as etapas do luto. Se nos fixarmos na perda 

e, no objeto perdido, contribuiremos para que o processo 

do luto se desenvolva de maneira patológica. O luto é 

feito em fases: logo após a perda sentimos aflição e 

torpor. Há momentos de negação, por horas ou dias. 
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Depois temos o anseio de reencontrar, sonhamos 

insistentemente e interpretamos tudo como a presença de 

quem se foi. 

Para nos auxiliares no entendimento do sentimento 

de perda, conta-nos a mitologia que Admeto, rei de Feras, 

era considerado um grande rei. Sem que soubesse, o deus 

Apolo tomou lugar entre seus empregados e ficou 

admirado com o bom tratamento que o rei dispensava a 

todos e resolveu recompensar aquela bondade tornando-

se seu protetor. Primeiramente ajudou o rei a desposar a 

bela princesa Alceste, que era disputada por outros reis 

mais poderosos. Depois, prometeu-lhe que, quando 

chegasse sua hora de morrer, ele teria uma segunda 

chance podendo viver o mesmo número de anos que já 

tivesse vivido. Admeto e Alceste experimentaram por 

alguns anos as alegrias de um matrimônio feliz. Tiveram 

dois filhos que foram recebidos com grande júbilo pelos 

súditos e idolatravam o casal real. 

O jovem Admeto adoeceu repentinamente, tomado 

por uma enfermidade que parecia não ter cura. 

Pressentindo que ia morrer, invocou seu protetor Apolo. 

O deus o tranquilizou dizendo que a promessa seria 

cumprida. Tudo estava acertado com a Morte. No entanto 
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a Morte exigia uma compensação: ela pouparia Admeto 

se alguém se oferecesse para morrer no lugar dele. Como 

era um rei admirado, todos achavam que não haveria 

problema em satisfazer aquela condição. Mas Apolo 

enganou-se: ninguém quis assumir o lugar do jovem rei 

enfermo, nem mesmo seu pai e sua mãe, que já eram bem 

velhinhos. Ao saber disso, sua esposa, a jovem Alceste, 

apresentou-se como voluntária alegando que não poderia 

continuar vivendo depois que o marido morresse.  

Admeto chorou de gratidão e suas lágrimas se 

misturaram com as dela, numa tocante cerimônia de 

adeus que a Morte interrompeu para levar a rainha. 

Quando o pai veio lhe dar os pêsames, Admeto 

inconsolável investiu contra ele acusando-o de egoísta e 

insensível. O velho retrucou dizendo que gostava muito 

da vida para desperdiçar o pouco que lhe restava e que 

ele fora egoísta e covarde ao permitir que sua mulher o 

substituísse.  Hércules (ou Héracles), comovido com o 

drama que envolvia o casal, enfrentou corajosamente a 

Morte, agarrando-a e fazendo com que a desista do seu 

intento, conseguindo trazer a rainha de volta. Mas essa 

lenda não tem um final feliz. Admeto ficou radiante, mas 

Alceste não emitiu uma só palavra ao se reencontrar com 
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o marido. Uns dizem que ela estava muda de espanto com 

o que tinha visto no outro mundo. Mas o motivo era 

outro. Ao passar para o outro mundo, pode vislumbrar 

pela vez primeira, o avesso de nossas vidas. Ela 

compreendeu que o amor e a morte, a generosidade e o 

egoísmo, a coragem e a covardia se entrelaçam, são 

inseparáveis, para formarem essa figura complexa, rica e 

imperfeita que é todo e qualquer ser humano. 

Com essa lenda, ficou muito mais fácil de 

entendermos que as emoções se entrelaçam e se 

transfiguram nos comportamentos. Sem as emoções, não 

teríamos conseguido o trajeto, o recurso ou a caminhada 

que nos trouxe até aqui e nos construímos tal qual somos. 

Emoções se disfarçam se camuflam. Ficam ocultas e se 

manifestam de forma simbólica.  Contudo, precisamos 

entender que existem movimentos emocionais que se 

traduzem no corpo, na face, e até mesmo no jeito de 

andar.  Mas o que são emoções?  Elas são um complexo 

programa do cérebro que é ativado na medida em que 

você precisa se preparar para se proteger.  

Mesmo quando as emoções parecem estar em 

silêncio, não estão. Elas se mascaram, se metaforizam, se 

figuram. Voltam ao mundo real nas formas mais 
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variadas, mas nunca deixam de vir. O tempo todo, todo o 

tempo, mesmo que não queiramos, as emoções aparecem. 

As emoções habitam o inconsciente, digamos assim, e, 

quando de lá, não podem sair livremente, dotadas que são 

de uma força bárbara, no lugar de se mascararem de 

modo saudável, assumem rostos e fisionomias doentes.  

Nos hemisférios do cérebro temos o que chamamos 

o hemisfério racional e outro emocional. Esse é que nos 

condiciona a agir. Para a neurociência, quando passamos 

a ter consciência das emoções, elas se transformam em 

sentimentos. Não conseguimos perceber as emoções, 

mas, os sentimentos, conseguimos percebê-los e nominá-

los.  

E várias são as formas que utilizamos para 

traduzirmos essas emoções. Valemo-nos das artes, da 

música, das pinturas, das palavras. Traduzimos em cores 

e formas as nossas emoções. Cada pessoa que se depara 

com uma das expressões artísticas, rebusca em suas 

emoções o que o artista expressou. Espelham-se na obra 

e, enxergam nela, as emoções que agasalham em seu 

interior.  

Para o mundo fora da mente, as emoções se 

manifestam através dos comportamentos. Em muitas 
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situações, uma pessoa nos incomoda nos irrita, nos faz 

mal, entretanto, não sabemos como lidar com ela. Então, 

represamos essas emoções e precisamos entender o 

motivo dessa sensação. Precisamos falar sobre nossas 

emoções, precisamos trazer à tona o que dói, o que rasga 

e o que incomoda. Entender as nossas emoções, educá-

las e compreendermos as nossas fragilidades é como 

encarar uma estrada iluminada, onde a subjetividade nos 

guiará. 

Quando a dor for muito forte e o sofrimento parecer 

não ter fim, recorra a sua mente e traga as lembranças 

mais bonitas e alegres. Concentre-se nelas da forma mais 

forte que for capaz. Viva ali, naquele momento em que 

você era inundado de felicidade e bem-estar. Busque a 

sua criança interior e procure restaurá-la. Brinque com 

ela. Reviva, renasça, reestruture. A vida é muito breve 

para ser desperdiçada com o que não vale a pena. 

E concluo fazendo um pequeno balanço da vida e 

de tudo que fiz e do que sonho em fazer, pois tudo o que 

vivemos ainda tem muito a ser vivido, aprendido e 

ensinado. O que será que quero realizar amanhã? 

Certamente serão boas obras. 
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Isso tudo ficou muito bem traduzido na letra da 

música Epitáfio, dos Titãs. 

“Devia ter amado mais 

Ter chorado mais 
Ter visto o sol nascer 
Devia ter arriscado mais 
E até errado mais 
Ter feito o que eu queria fazer 
Queria ter aceitado 
As pessoas como elas são 
Cada um sabe a alegria 
E a dor que traz no coração” 
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NO LABIRINTO DO MINOTAURO 

 

Faremos uma reflexão sobre o bullying e seus 

efeitos sobre as crianças. Ao idealizar esse artigo, veio à 

mente o labirinto do Minotauro. Esse lugar, criado para 

aprisionar um ser com corpo de homem, cabeça e rabo de 

touro. De plano, vem a ideia de um lugar escuro, cheio de 

paredes, corredores, atalhos, muitas passagens e, onde é 

um grande desafio acharmos a saída. 

A mitologia nos conta que Minos, ao assumir o 

trono de Creta, passou a combater seus irmãos pelo 

direito de governar a ilha. Rogou então ao deus dos 

mares Posidon que lhe enviasse um touro branco como a 

neve, como um sinal de aprovação ao seu reinado. O 

desejo foi atendido e saiu das águas um animal de rara 

beleza. No acordo, Minos deveria sacrificar o touro em 
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homenagem ao deus, porém decidiu mantê-lo consigo e 

deu em sacrifício outro animal. Em punição à sua quebra 

de promessa a deusa Afrodite fez com que a sua rainha 

Pasífae se apaixonasse perdidamente pelo touro vindo do 

mar. Então, para concretizar esse estranho amor, ela pede 

a Dédalo, o arquiteto do reino para construir uma vaca de 

madeira, onde  se escondeu e copulou com o belo touro. 

O Minotauro é fruto dessa relação. Mesmo diante da 

estranha figura, a mãe o criou durante a infância. Depois 

que cresceu, o Minotauro se tornou feroz e, por sua 

natureza híbrida, não tinha qualquer fonte natural de 

alimento. Precisava devorar homens para sobreviver. 

Para esconder a fera, o rei Minos ordenou a Dédalo a 

construção de um gigantesco labirinto em Cnossos, lugar 

próximo ao palácio real, onde foi encarcerado e, para 

alimentá-lo, eram enviados, todos os anos, pelo reino de 

Atenas, sete rapazes e sete moças. 

No simbolismo, o labirinto representa a nossa 

mente. É nela que abrigamos as memórias e onde 

escondemos nossos medos e angústias. O Minotauro pode 

representar um episódio violento, que de tão feio e cruel, 

continua a nos devorar. Por isso, mesmo que de forma não 

consciente, optamos por esconder o monstro que nos 
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assusta. Com esse introito, passamos a desenvolver 

algumas linhas sobre a infância, aprendizado e em 

seguida, falaremos sobre o monstro.  

Não há como falar em infância, sem falar em 

aprendizado. Nos últimos anos, muitos aspectos que 

envolvem o funcionamento da mente e a aprendizagem 

têm sido estudados. A Neurociência busca reunir achados 

das áreas da Biologia, Neurologia e Psicologia e ganham 

cada vez mais espaço, sobretudo quanto ao cotidiano 

escolar. Investigações acerca da emoção, da motivação, 

da atenção e da memória evoluem de forma rápida e 

demonstram que o cérebro humano não funciona em um 

único padrão. Estímulos eletroquímicos, gerados por 

interesses, acionam o cérebro e, em meio a esse 

movimento, só há realmente um aprendizado significativo 

quando esses interesses são alcançados. Assim, a 

motivação é uma peça fundamental neste processo. 

Temos a plena certeza de que nosso cérebro tem muitos 

mistérios e, gradualmente, esse universo maravilhoso 

está sendo estudado e compreendido.  

Falar de aprendizado nos remete à escola. Ela deve 

traduzir-se num lugar de pertencimento e 

desenvolvimento. Diante das inúmeras mudanças na 
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sociedade que foram e estão sendo geradas pelos avanços 

tecnológicos que nos disponibilizam informações, faz-se 

necessária uma cultura de aprendizado que gere 

conhecimento e não apenas a memorização. Para tanto, há 

que se buscar um sistema educacional democrático o qual 

assume o compromisso de promover situações de 

aprendizagem nas quais as exigências da sociedade 

moderna sejam atendidas, para que todos possam 

desenvolver suas capacidades, mediante uma educação 

que aceite a diversidade.  Assim, é imprescindível 

explorar e estimular o potencial de aprender em todas as 

crianças. A reconfiguração pedagógica é imprescindível 

para promoção de ambientes educativos onde seja 

priorizado o estímulo do potencial dos estudantes. Assim 

será oportunizado um melhor desempenho individual, 

diminuindo a exclusão social.20 

 Mas quando iniciamos o processo de 

aprendizagem?   Boa parte da sociedade acredita que 

criança só aprende quando começa a falar ou mesmo 

apenas quando ingressa na escola. Alguns estudos 

apontam que o aprendizado tem início a partir dos seis 

 
20 https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-

77462010000300012&script=sci_arttext 

https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-77462010000300012&script=sci_arttext
https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1981-77462010000300012&script=sci_arttext
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meses de idade, quando a criança passa a interagir com 

maior autonomia. Outros indicam que a criança inicia o 

aprendizado no útero. Filiamo-nos a essa última corrente 

que enfatiza que a aprendizagem tem início antes mesmo 

do nascimento, pois o bebê aprende durante as diferentes 

fases da gestação. Um fato que traduz essa crença, é que 

o bebê é capaz de identificar as vozes dos pais. O período 

mais importante da infância se inicia juntamente com a 

formação das lembranças que a criança levará consigo até 

a fase adulta. Além do aprendizado com a família, a 

escola é o lugar onde se descortina o mundo e onde 

aprendemos de tudo. Lá desenvolvemos a motricidade, a 

linguagem falada e escrita, convivemos com outras 

crianças, experimentamos texturas, cores, sabores. 

Aprendemos com a imitação, com a experimentação e 

com o lúdico. É na escola que iniciamos nossa longa 

jornada rumo à vida adulta, que nos transformará em 

cidadãos.  

Contudo é necessário distinguir as brincadeiras 

saudáveis, onde todos se divertem e participam e onde há 

crescimento, daquelas “falsas brincadeiras” que 

camuflam sentimentos pouco nobres, como a 

intolerância, o preconceito, ignorância, maldade 
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consciente, racismo.  Se hoje o tema é parte da agenda 

pública é porque, na década de 1970, o pesquisador sueco 

Dan Olweus passou a estudar o assunto. Ganhou 

notoriedade nos anos 1980, chegando ao Brasil no final 

dos anos 1990. No entanto, agressões deste tipo já eram 

identificadas nas escolas nos séculos passados, sendo que 

o comportamento era visto como “natural”, inerente ao 

ser humano. Tanto é que há relatos de professores 

participando de dinâmicas hoje entendidas 

como bullying. Essas descrições mais antigas relatam 

apenas agressões físicas realizadas por meninos contra 

seus colegas, geralmente mais novos. 

Os relatos atuais descrevem também agressões 

mais elaboradas, envolvendo violência psicológica, por 

exemplo, por meio do isolamento de uma pessoa do 

grupo.21 

A dinâmica do bullying é marcada pela presença de 

alguns atores: autor, alvo e testemunhas. O autor é quem 

 
21 oo, H. (2007). A Time Line of the Evolution of School Bullying 

in Differing Social Context. Asia Pacific Education Review, Vol. 8, 

No. 1, 107-116, disponível 

em http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ768971.pdf 

http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/o-historico-e-as-

formas-de-combate-ao-bullying-no-brasil/ 

http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-escola-fenomeno-recente-610444.shtml
http://revistaescola.abril.com.br/formacao/bullying-escola-fenomeno-recente-610444.shtml
http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ768971.pdf
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/o-historico-e-as-formas-de-combate-ao-bullying-no-brasil/
http://fundacaotelefonica.org.br/promenino/o-historico-e-as-formas-de-combate-ao-bullying-no-brasil/
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ataca a criança, supostamente mais fraca, com o objetivo 

de causar dor, constrangimento ou humilhação e o alvo é 

quem sofre as agressões. 

O fenômeno é caracterizado por ações agressivas, 

repetitivas e imotivadas, contra uma pessoa específica. 

Em regra, o alvo se vê como incapaz de se defender da 

agressão. O termo — que foi importado do inglês há 

pouco tempo, embora tenha um equivalente na nossa 

língua (“bulimento”) — já se tornou popular entre os 

brasileiros, mas a prática remonta a muito tempo. Para 

qualquer pessoa que perguntarmos, dos mais novos aos 

mais velhos, teremos relatos sobre intimidação e 

violência nas escolas, vividos por essas próprias pessoas 

ou por colegas.    

Diferentemente das brigas, discussões ou 

desavenças, o bullying é reiterado, deliberado e 

intencional22. São empurrões, pontapés, pancadas, 

insultos, boatos humilhantes, exposição ao vexame, 

colocação de apelidos que ferem a dignidade. Na era da 

 
22  Freire, Alane Novais, & Aires, Januária Silva. (2012). A 

contribuição da psicologia escolar na prevenção e no enfrentamento 

do Bullying. Psicologia Escolar e Educacional, 16(1), 55-

60. https://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572012000100006 

https://dx.doi.org/10.1590/S1413-85572012000100006
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informação, a versão mais atualizada consiste na ação de 

captar e difundir imagens (inclusive pela internet, que 

configura um caso de cyberbullying), ameaçar por 

mensagens, criação e compartilhamento de memes. O 

bullying, também se expressa em uma forma excludente, 

como no caso da exclusão de atividades sociais ou 

pedagógicas (ex.: trabalhos em grupo), ou mesmo no fato 

do isolamento em sala de aula. 

Quanto mais cedo o ser humano é exposto a esse 

tipo de sentimento, maiores serão os traumas e/ou 

sequelas. Como a exemplo da baixa autoestima, carência 

emocional profunda, sentimento de débito existencial. A 

necessidade de pertencimento (de fazer parte de um 

contexto ou de um todo) nos realiza existencialmente. É 

através do outro que nos encontramos a partir do 

espelhamento. Não há dor maior do que não se sentir 

parte de um todo que lhe é de direito, seja no ambiente 

familiar, escolar, profissional.  

Na infância, experiências associadas à exclusão 

produzem traumas e transtornos. Criamos nossos 

Minotauros. São “feridas na alma” que muitas vezes não 

cicatrizam jamais. Essas chagas abertas em nosso íntimo, 

por qualquer motivo (exclusão explícita, rejeição, assédio 

https://escoladainteligencia.com.br/entenda-a-importancia-de-monitorar-o-bullying-virtual/
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ou bullying) pode acarretar adoecimento psíquico e, 

muitas vezes, são traduzidos em automutilação, em 

depressão e podem até conduzirem à morte. 

Para enfrentamento de tais situações, foi criada a 

Lei 13.185 em 2015 que foi denominada de Lei 

Antibullying. Passou a vigorar em fevereiro de 2016 e 

instituiu o Programa de Combate à Intimidação 

Sistemática. Pelos termos dessa lei, foram identificadas 

as condutas que constituem o bullying: “todo ato de 

violência física ou psicológica, intencional e repetitivo 

que ocorre sem motivação evidente, praticado por 

indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com 

o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e 

angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de 

poder entre as partes envolvidas”. O principal objetivo do 

Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(bullying) é promover a cidadania, a capacidade empática 

e o respeito a terceiros, nos marcos de uma cultura de paz 

e tolerância mútua. A lei determina ainda que é dever do 

estabelecimento de ensino, dos clubes e das agremiações 

recreativas assegurar medidas de conscientização, 

prevenção, diagnose e combate à violência e à 

intimidação sistemática. 
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Esse importante marco legal, serve como o novelo 

da princesa Ariadne que foi entregue a Teseu para marcar 

os caminhos por onde passou em meio ao labirinto. É um 

guia, um meio de prevenção contra essa grande violência 

perpetrada contra crianças que, ainda em formação, não 

dispõem do arsenal e dos mecanismos de defesa. 

Na mitologia, Teseu ingressa no labirinto e aniquila 

o Minotauro, fazendo cessar as mortes dos seres humanos 

usados para alimentar o monstro. Na analogia a esse 

feito, soma-se o aparato legal, as modernas técnicas de 

desenvolvimento das inteligências: a cognitiva ou QI 

como é popularmente conhecida; a emocional - que 

descreve a capacidade de reconhecer e avaliar os seus 

próprios sentimentos e os dos outros, assim como a 

capacidade de lidar com eles; e a inteligência adaptativa 

que representa a capacidade de se abraçar o novo, 

abandonando velhos paradigmas e assumindo o 

protagonismo das mudanças que contribuam para um 

futuro relevante. Assim, estaremos mais capacitados de 

enfrentar as adversidades. Acendemos luzes no interior 

da fortaleza da mente. 

E concluímos chegando à saída do labirinto, 

lembrando as palavras de Alvin Toffler: 
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“O analfabeto do século XXI 
não será aquele que não 

consegue ler e escrever, mas 
aquele que não consegue 
aprender, desaprender e 

reaprender”. 
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NOS REFLEXOS DO ESPELHO 

 

Narciso era um jovem de uma beleza incrível e era 

filho de Cefiso, deus do rio com a ninfa Liriope. 

Conforme foi crescendo, ele se tornou o jovem mais 

bonito da Beócia e despertava paixão, lascívia e interesse 

em ninfas e nos humanos de ambos os sexos. Porém, tudo 

o que ele tinha de bonito, tinha também de arrogante. O 

jovem preferia viver só, pois, não achava que alguém 

fosse digno de seu amor.  

As ninfas inconformadas com o desprezo e 

arrogância do rapaz lançaram sobre ele uma maldição: 

que ele ame com muita intensidade sem poder ter para si 

a pessoa amada. Então, ao se inclinar sobre a fonte para 

beber água, Narciso acabou vendo seu reflexo e ficou 

extremamente encantado com sua visão. Fascinado pela 

imagem o jovem analisou cada detalhe do reflexo, 
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contemplando e se apaixonando pelos lindos olhos, 

lábios, cabelos e tudo mais que via ali, sem saber que era 

a sua imagem refletida. Encantado pela sua própria 

imagem e beleza e, sem conseguir alcançá-la, Narciso 

tentou abraçar a imagem, caindo na água e, desta 

forma, morreu afogado.  Logo depois da sua morte, 

Nêmesis fez com que nascesse nesse local uma flor 

amarela com pétalas brancas, com propriedades 

entorpecentes, à qual chamou de Narciso.23 

O fato é que Narciso tentou, até a sua morte, 

alcançar e tomar para si a imagem pela qual se apaixonou. 

Sendo assim, para os gregos, Narciso era o símbolo da 

vaidade e também da insensibilidade, pois, vivia 

entorpecido em relação às solicitações daqueles que se 

apaixonavam por ele graças a sua beleza. 

Sabemos que os conceitos do que é belo e o que é 

feio tem cunho subjetivo e são variáveis de pessoa para 

pessoa de acordo com a cultura, com a etnia, com a 

localização geográfica e com o momento da história.  

O surgimento de uma Filosofia do Belo se deu na 

Grécia. Platão, através da metafísica, diz que vivemos em 

 
23 https://www.todamateria.com.br/o-mito-de-narciso/ 
 

https://www.todamateria.com.br/o-mito-de-narciso/
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um mundo em ruínas e existe um mundo para além do 

sensível onde tudo é organizado, perfeito, belo. Temos 

com ele a fórmula: Verdade = Bem = Belo. Algo é mais 

ou menos belo de acordo com a proximidade que essa 

coisa tiver da beleza em si, a beleza do mundo das ideias. 

Em seguida, vários pensadores foram iluminados pela a 

filosofia dos gregos, com bases na própria beleza. O 

interesse na matéria por ela mesma não importa, pois o 

carnal do corpo envelhece, e a luz do belo assim se esvai. 

Essas ideias serão retomadas por Kant no século XVIII, 

o qual nos diz que a contemplação da beleza só se 

sustenta se for de forma desinteressada, como “prazer 

desinteressado”. 24 

É interessante ver o quanto o conceito do que é belo 

tem efeitos na vida das pessoas e influencia a forma como 

nos relacionamos e nos colocamos no mundo.       

Mesmo tendo surgido dentro do âmbito filosófico, 

o conceito de beleza enquanto ideal reflete de várias 

formas o que buscamos na vida através de um objeto de 

amor, objeto artístico e tantos outros objetos que 

passamos a vida procurando. 

 
24 https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/medicina/a-

filosofia-e-o-discurso-sobre-a-beleza/57520 
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Não podemos falar em Narciso sem falar dos 

espelhos. A História nos dias que as primeiras superfícies 

capazes de refletir imagens começaram a ser feitas há 

cerca de 5 mil anos na antiga Suméria. Na época os 

espelhos eram placas de bronze polidas com areia e não 

produziam imagens nítidas. Os primeiros espelhos de 

vidro só surgiriam no início do século XIV, criados por 

artesãos de Veneza, na Itália, que desenvolveram uma 

mistura de estanho e mercúrio que, aplicada sobre um 

vidro plano, formava uma fina camada refletora. Os 

espelhos venezianos eram famosos pela qualidade e seu 

método de fabricação era mantido em segredo. Mas, além 

do alto custo, a produção causava adoecimento aos 

artesãos por conta da contaminação mercúrio, material 

altamente poluente. Apenas no século XIX foram 

descobertas formas de espelhar o vidro com prata 

química, sem a necessidade do mercúrio e, essa nova 

técnica, mais segura, simples e barata, popularizou os 

espelhos pelo mundo.25 Hoje temos espelhos de várias 

formas, cores e tamanhos. Os colocamos em várias 

superfícies para ampliar o espaço e até mesmo para 

 
25 https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-

espelho-2/ 
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ornamentar fachadas de edifícios. Até no campo musical, 

Caetano Veloso nos diz “que Narciso acha feio o que não 

é espelho”. 

Passamos a refletir sobre o que seria o “padrão de 

beleza”. A adoção de um único conceito de beleza, além 

de ser restritivo, pode reforçar sentimentos de desprezo e 

preconceito em relação a todas as formas de apresentação 

estética que sejam diferentes do que foi escolhido e 

determinado como belo. Assim, a imposição de um 

padrão de beleza pode trazer inúmeras consequências, 

desde problemas de autoestima até o desenvolvimento de 

distúrbios alimentares e relacionados à autoimagem. A 

obsessão para chegar a um padrão de perfeição 

inatingível, pode até mesmo colocar a sua saúde em risco.  

Muitas vezes o gasto com o “não comer” é muito maior 

comparando-se com uma alimentação saudável e 

balanceada. 

Em busca de uma harmonização entre o que é 

refletido no espelho e o que é arquitetado como ideal, 

lança-se mão de vários recursos. Dietas rigorosas; horas 

de exercícios físicos pesados, procedimentos estéticos e 

intervenções cirúrgicas conhecidas como cirurgias 

estética ou embelezadora que, de acordo com a doutrina 
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legal, são cirurgias não necessárias de fato, visando 

apenas à satisfação pessoal do paciente devido ao anterior 

descontentamento com o seu corpo.26  

Na luta pelo ideal de beleza pode surgir o 

adoecimento da mente e do corpo. Conforme dados do 

Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 

aproximadamente 70 milhões de pessoas desenvolvem 

algum tipo de transtorno alimentar durante a vida. As 

mulheres são a maioria desse índice e correspondem a 

cerca de 85% dos casos.27   

Falando um pouco sobre os transtornos 

alimentares, que são vários, temos uma tríade muito 

conhecida composta pela compulsão alimentar, anorexia 

e bulimia.  Na compulsão alimentar a pessoa devora uma 

quantidade enorme de comida. Alguns chegam a ingerir 

de 4 mil a 15 mil calorias em poucos minutos — a média 

recomendada para um adulto saudável são 2 mil calorias 

por dia. São ataques súbitos de gulodice motivados por 

dilemas emocionais, como ansiedade e estresse. Na  

anorexia, é comum que as pessoas tenham uma distorção 

 
26 

https://www.ipebj.com.br/bjfs/index.php/bjfs/article/view/557/571 
27 https://www.significados.com.br/corpo-ideal-e-corpo-real/ 

https://www.ipebj.com.br/bjfs/index.php/bjfs/article/view/557/571
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de sua autoimagem, enxergando-se maior ou mais 

pesadas do que são na realidade. A pessoa desenvolve 

uma espécie de obsessão pela perda de peso e pode 

utilizar diversos métodos pouco saudáveis para 

emagrecer, além de passar muitas horas sem alimentar-

se. Na bulimia, é comum que ocorra a ingestão de 

grandes quantidades de comida, alternada com episódios 

de vômitos provocados. O processo cíclico ocorre para 

alimentar o desejo de evitar o ganho de peso. 

A busca da beleza tem várias outras facetas. Por 

exemplo, temos “as modas”, que englobam roupas, 

calçados, penteados e maquiagens e que podem 

configurar objetos de desejos em várias fases da vida. 

Certo que os padrões de beleza são diferentes em cada 

país ou região. Na cultura ocidental são diferentes da 

oriental, por exemplo. As mulheres orientais valorizam a 

brancura da pele, enquanto para os que vivem perto do 

mar, o bronzeado da pele é considerado belo. Entretanto, 

independentemente de qual seja o padrão de beleza de 

uma determinada sociedade, a existência de padrões 

estéticos considerados ideais faz parte de todas as 

culturas em todas as fases da história. Joias e ornamentos 

estão em achados arqueológicos de várias civilizações 
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antigas. Um acessório interessante no mundo da moda é 

a peruca. Hoje são tratadas com certo preconceito, pois 

estão ligadas à calvície. Contudo, o acessório já foi visto 

como sinônimo de elegância e prestígio. Foram criadas a 

partir da necessidade de alguns povos se protegerem do 

frio e também por algumas questões de higiene. As 

primeiras perucas foram feitas com crina de cavalo e de 

bode. O acessório era adorado pelas mulheres romanas 

que, em grande parte, desejava ser loiras. O século XVII 

é relacionado à época de ouro das perucas. Reis famosos 

como Luís XIII e Luís XIV, da França, e Carlos II, da 

Inglaterra, eram adeptos do acessório que, aos poucos, se 

tornou um objeto de prestígio entre a nobreza. Um 

cavalheiro não poderia sair às ruas com os cabelos curtos. 

Em algumas classes, a falta da peruca era considerada 

uma ofensa.28 Isso nos mostra como os anos alteram os 

padrões de beleza.  

Voltando para o mito de Narciso, vemos que ele 

não representa apenas algo negativo. Ele representa a 

individualidade e a profundidade do momento em que um 

indivíduo toma consciência de si, experimentando seus 

 
28 https://pt.wikipedia.org/wiki/Peruca 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acess%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B4nimo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Eleg%C3%A2ncia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prest%C3%ADgio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Necessidade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Povos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Frio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Higiene
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bode
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acess%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mulheres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Romanas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Loiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9culo_XVII
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89poca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Perucas&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Reis
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fama
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XIII
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_XIV
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carlos_II
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Acess%C3%B3rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prest%C3%ADgio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nobreza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cavalheiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ruas
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cabelos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ofensa
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próprios dramas humanos. A partir desse momento, o 

entendimento e a consciência vêm à tona. A importância 

da construção de princípios e bases da educação e 

formação onde a verdade está associada ao bem e a 

beleza. Deixaremos de olhar o espelho buscando apenas 

o vislumbre do auto reflexo. Para evoluirmos, é preciso 

que o prisma do belo passe a valorizar o coletivo onde o 

altruísmo, a solidariedade e o compartilhamento serão 

parte da construção do ser refletido.  

 O ser que buscamos construir no espelho tem que 

agir, para poder errar e acertar. Não dá para passar a vida 

inteira na vaidade, olhando para si, pois nas palavras de 

Leandro Karnal: “Quem domina seu narciso tem uma 

vantagem gigantesca sobre as outras pessoas”. 
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SONHOS, MEDOS E INCERTEZAS - OS 

IMPACTOS DO ISOLAMENTO EM 

TEMPOS DE PANDEMIA 
 

Inicio essas linhas pensando sobre o sono, que nesses 

tempos de pandemia é uma das nossas funções que sofreu 

drásticas modificações. Certamente não há como falar em 

sono ou em sonhos sem lembrar Morpheus que, segundo 

a mitologia era um dos filhos do deus do sono Hipnos. 

Assim como o seu pai, ele dispunha de grandes asas que 

o fazia vagar silenciosamente pelos mais distantes 

lugares do planeta Terra. Ao aproveitar do repouso dos 

homens, Morpheus assumia formas humanas e ocupava 

os sonhos de quem quisesse, principalmente 

assemelhando-se aos entes queridos da pessoa 

adormecida. Morpheus dormia em uma cama de ébano, 

em uma gruta pouco iluminada, rodeada por flores de 

dormideira, que contém alcaloides de efeitos sedantes e 

narcóticos. Inadvertidamente, Morpheus revelou nos 

sonhos dos mortais os segredos das plantas soníferas e 

por isso foi fulminado por Zeus. Em homenagem a 

Morpheus, foi batizada a droga Morfina, que por suas 

propriedades, induz à sonolência e tem efeitos análogos 
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ao sonho. A lenda revela que, todas as noites, Morpheus 

vem nos abraçar e fazer sonhar. É por isso que se diz que 

dormir bem é estar nos braços de Morpheus.  

No fim das contas, mesmo que a mitologia não tenha 

embasamento científico, sabemos que uma noite de bom 

descanso é simplesmente divino. E como tem nos feito 

falta essas boas noites de sono! Vivemos tempos 

estranhos e de sérios abalos sobre nossas vidas e nossas 

crenças. Nem mesmo a rotina das crianças foi poupada 

em face da suspensão das aulas e que pode vir a 

prejudicar todo o ano letivo. Ter bons sonhos tem sido 

raro para a maioria da população. Muitas vezes 

acordarmos com pesadelos, que por definição é um sonho 

penoso com sensação de opressão torácica, dispneia que 

acarreta um sobressaltado ao despertar. 

Em uma dessas tardes de confinamento, vendo a 

tristeza refletida nos olhos de Belinha, cadelinha que me 

acompanha, descemos para uma rápida caminhada. De 

repente ouvimos um brado: “Eu quero ir para a rua!”. 

Assustada, olhei para as sacadas e pude visualizar uma 

jovem olhando para as cercanias do edifício com um 

aspecto de absorção. É essa a realidade que vivemos e a 

todos os momentos têm alguém repetindo nas mídias, nos 
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programas de TV ou mesmo nas redes sociais; “Fique em 

casa!”. Aqui fica o desabafo: não aguento mais esse tipo 

de aviso, pedido, clamor. Também quero poder respirar 

aliviada. Mas estou ciente de que ainda haverá um tempo 

até isso poder ocorrer. 

Relembrando como tudo isso aconteceu, em 

dezembro de 2019, o coronavírus, posteriormente 

batizado pela Organização Mundial da Saúde de COVID-

19 (do inglês Coronavirus Disease 2019), passou a fazer 

vítimas na China e passou a tomar lugar de destaque nos 

noticiários nacionais e internacionais. A tragédia de uma 

pandemia avolumava-se no horizonte. E aconteceu de 

fato. Logo no início de 2020, assistimos pelas redes 

televisivas o decreto pandemia do novo coronavírus, pela 

OMS. Deste ponto à diante, tudo mudou de uma forma 

rápida e radical. O medo, de alguma forma ou 

intensidade, se instalou em cada um de nós. As rotinas 

das pessoas foram abruptamente partidas, quebradas, 

interrompidas. Em meados de março, os governadores e 

prefeitos brasileiros, passaram a ditar as regras do 

“isolamento social”. 

E aí veio a primeira inquietação: onde fica o direito 

de ir e vir? Mas o que é mesmo esse direito? A liberdade 
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de locomoção é um direito fundamental de primeira 

geração que se encontra acolhido no art. 5, XV, CF/88, 

no qual menciona ser livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, 

nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair 

com seus bens. Assim, a liberdade de locomoção é um 

desdobramento do direito de liberdade e não pode ser 

restringido de forma arbitrária pelo Estado, de forma 

que se deve respeitar o devido processo legal para que 

haja esta privação.  

Em meio a esses termos jurídicos, o que fica claro 

é que não se pode proibir a liberdade de locomoção dos 

indivíduos em tempos normais, de paz. Mas esse direito 

não é absoluto. Pode ser restringido em determinados 

casos, observando-se o princípio da ponderação. 

Trocando em miúdos, em tempos de estado de sítio esse 

direito é declinado, como também pode ocorrer a 

restrição para estrangeiros que ao ingressarem no Brasil 

podem ser impedidos de nele adentrar tendo em vista 

que esta permissão é concedida sob a forma de ato 

discricionário da administração pública.  

 Refletindo sobre as restrições de movimentação e 

englobando fatos da vida real, vamos a algumas 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10641516/artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10730517/inciso-xv-do-artigo-5-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/155571402/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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considerações. Sabendo que áreas comuns dos 

condomínios fazem parte do patrimônio dos 

condôminos, e assim sendo, como seria possível a um 

síndico restringir o uso de parquinho, piscina, quadras, 

salão de festas sem uma assembleia? Afinal, não 

pagamos impostos sobre essas áreas? Temos que atinar 

para novas formas de discriminação ou meios de 

violência que estão sendo perpetradas em vários lugares, 

algumas vezes de forma velada, outras bem explícitas. 

Por exemplo, seria possível isolar espaços públicos e 

proibir a circulação de pessoas em praias? Seria possível 

determinar que certos profissionais, como entregadores, 

profissionais de saúde, deixem de ingressar em espaços 

e em meios de locomoção como os elevadores e escadas 

rolantes? As respostas são as mais diversas possíveis. 

Contudo, nem sempre racionais. 

Estamos vivendo a era de relativização de conceitos 

e o temor ou medo do desconhecido, também há de ser 

repaginado em prol de grandes avanços.  

Recebemos diariamente um grande volume de 

informação e, elas chegam por todos os meios a todo 

instante.  Se ligarmos a TV é até capaz de sermos 

contaminados pelo COVID-19, tendo em vista que o 
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volumoso número de mortes anunciadas em todos os 

cantos do mundo. É um  massacra diuturno.  Sem falar 

nas entrevistas com políticos e com profissionais no 

Ministério da Saúde. Mesmo as que poderiam ser tidas 

como boas novas são transmitidas pelos repórteres 

como ares de pesar.  

Para manter a saúde mental, optei por não mais 

receber essa enxurrada diária de notícias nefastas. Isso 

não seria uma forma de assédio coletivo. Uma forma de 

gerar pânico? Não quero e não vou abraçar-me aos 

medos e nem mergulhar de cabeça nas angústias desse 

momento tão difícil e delicado. Foco na leitura de 

material científico e opinião de profissionais e 

pesquisadores renomados que a muito trabalham com as 

questões ligadas à virologia. Diariamente dedico um 

tempo para assistir vídeos e documentários e ter contato 

com várias opiniões diferentes, algumas contra o 

isolamento total que nos foi imposto, e outras favoráveis 

a quarentena e isolamento. Tento desintoxicar a mente e 

transformar o medo em algo de muita valia, ou seja, 

adquirir conhecimento sobre o tema COVID-19 e seus 

impactos no mundo das profissões, no universo da 

saúde, e da Bioética, o que me parece a melhor 
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alternativa, para não perder o sono e não romper meu 

romance com Morpheus. 

E tudo mudou, trazendo a Internet para nossas vidas 

um patamar de bem ultra necessário. Assistimos ao uso 

por vários profissionais, de ferramentas eletrônicas em 

plataformas das mais variadas, sejam vídeos, em lives, 

sejam em aulas gravadas. Confesso que o meu primeiro 

contato em uma dessas transmissões ao vivo, foi pelo 

Instagram para tratar de tema afeto ao Direito do 

Trabalho atendendo a um convite. O Acesso não foi tão 

fácil e me senti um tanto intimidada ao estar na câmara 

do celular, interagindo com muitas pessoas. Foi só o 

primeiro impacto. Depois desse primeiro momento, 

passei a acompanhar várias transmissões e debates nas 

plataformas e foi reconfortante presenciar que muitos 

artistas, alunos, professores, médicos, advogados, 

magistrados, e até políticos estão usando esses canais 

para compartilhar informações de forma gratuita. Esse 

fato é um marco evolutivo para todos nós que, até pouco 

tempo, estávamos presenciando discussões acerca da 

possibilidade ou não do uso da telemedicina. 

Penso que o isolamento sem um marco de término, é 

angustiante. Sim o é!  Os dias seguem e parece que as 



125 
 

 

horas, os minutos e os segundos tomaram um formato 

mais lento. Nos primeiros dias, o tempo tinha um ritmo 

considerado “normal”, mas com o prolongar do 

isolamento em nossos lares, o tempo ficou amorfo. Para 

alguns, ele continuou acelerado, mas para outros, 

instalou-se uma lentidão estranha, que passa a ser 

confusa. Passamos a perder a noção do dia da semana, e 

a clamar por Morpheus, nas noites e madrugadas de 

profunda apatia e insônia. Somado a esses sentimentos, 

vieram impotências e incertezas que se assemelham a 

monstros que se replicam com uma rapidez estrondosa.  

Enquanto parte da população está nas suas 

residências cumprindo o isolamento social, com 

amparo nas medidas lançadas pela MP 927, buscando a 

manutenção no emprego e preservando sua saúde e 

segurança, outros milhares de trabalhadores em 

serviços essenciais continuam ativos em seus postos de 

trabalho, permanecendo expostos ao risco de contrair o 

tão temido COVID-19. Em meio a esse pandemônio, 

teremos ainda os impactos trabalhistas e previdenciários, 

sobretudo em relação a algumas profissões. Os 

trabalhadores na área de saúde (mas não só eles) serão os 

mais atingidos. Contudo, o artigo 29 da MP 927 indica 
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que: "Os casos de contaminação pelo coronavírus 

(covid-19) não serão considerados ocupacionais, exceto 

mediante comprovação do nexo causal". Ainda bem 

que esse malsinado artigo teve seus efeitos suspensos 

por decisão do STF. 

Ao excluir a possibilidade de reconhecimento do 

acidente de trabalho, ainda que a contaminação pelo 

COVID-19 ocorra durante o período de labor, a 

legislação deixa margem para que os empregadores não 

tomem medidas preventivas frente ao vírus. Isso é um 

absurdo! No entanto, poderá ser considerada doença 

ocupacional, desde que o trabalhador comprove, junto ao 

INSS, a existência de nexo causal entre a doença e o 

labor. Trabalhadores da saúde, supermercados, farmácias 

e postos de gasolina, terão maior facilidade em 

comprovar o nexo causal. Contudo, temos que pensar nos 

auxiliares de serviços gerais que atuam no asseio; os 

agentes funerários e os coveiros; os entregadores na 

maioria ligados a aplicativos e que estão na 

informalidade. Não seria essa mais uma forma de 

violência contra os trabalhadores?  Penso que sim. 

Contudo, temos que lembrar que o problema da 

segurança e proteção é antigo, por mais que tenha havido 
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um grande avanço nos equipamentos de proteção 

individuais e coletivos. Muitos empregadores fazem o 

cálculo da “monetização da saúde” onde para muitos, é 

mais barato deixar de promover treinamento e 

investimentos na segurança e saúde e arriscar uma ação 

de parte dos empregados, do que investir na proteção. 

Infelizmente, esse também é um pesadelo que 

vivenciamos todos os dias, na análise de ações 

trabalhistas e previdenciárias onde os trabalhadores 

sofrem com mutilações, lesões permanentes e ficam com 

a capacidade laboral reduzida ou mesmo com a 

incapacidade total.  

A luta de hoje é contra um inimigo que pode nos 

atacar sem sequer percebermos. Certamente não será o 

último de sua geração. Uma guerra contra o invisível nos 

transforma em cegos, pois, mesmo usando todas as 

habilidades, todos os sentidos e toda a precaução, muitas 

vezes estamos perdendo as batalhas. As economias dos 

países estão colapsando. Até o ouro negro vem perdendo 

o seu valor, pois sem uso, o petróleo extraído fica 

estocado. O desemprego é uma realidade para muitos que 

passam a não ter lares, ou meios de sobrevivência. A 

triste realidade trazida pela pandemia e pelo isolamento 
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social causou e está causando enormes abalos, estragos e 

desestrutura. Temos milhares de pessoas vagando nas 

ruas, porque são excluídos sociais.  O mundo que 

conhecíamos, gostemos ou não, se transformou. Nem 

mesmo as obras de ficção científica poderiam prever um 

2020 tão estranho para a humanidade. Pior de tudo, ainda 

não sabemos quais as sequelas que podem ser geradas 

pela infecção do SARS-CoV2. O vírus é uma entidade 

desconhecida, que, segundo os cientistas, conta hoje com 

8 mutações distintas, mas com possibilidades de muitas 

outras virem a ocorrer. Em face do isolamento social o 

vírus ainda não passou pela select pression, ou seja, uma 

mudança para melhorar seu arsenal, em face ao volume 

de contágio. Ainda estamos testando as medicações 

existentes para encontrarmos o coquetel capaz de debelar 

a doença e seus nefastos efeitos. Vários pesquisadores 

estão empenhados na confecção de uma vacina. 

Mudando um pouco de prisma, e passando a ver o 

lado positivo do isolamento embora continuemos com 

muitas tarefas diárias. Passamos a ter tempo para 

profundas reflexões em vários setores da vida. Também 

tem sido um momento de sentir saudades (sim, no 

plural!). Deixamos de perder horas nos infindáveis 



129 
 

 

engarrafamentos urbanos. Não temos mais a que 

rendermo-nos à necessidade de manter a aparência a 

todo custo e isso traz um grande alívio. Revisitamos 

lugares esquecidos da nossa casa. Abrimos e arrumamos 

gavetas, armário, pastas. Separamos o que não nos é 

mais útil e destinamos aos necessitados, ou para 

reciclagem. Passamos a valorizar uma boa leitura, a 

realizar aqueles projetos que estavam adormecidos pela 

eterna falta de tempo. Preparamos nossas refeições e 

podemos saboreá-las lentamente. Passamos a assistir a 

nossa lista de filmes, quer os novos ou os antigos que 

tanto gostamos. Passamos a apreciar a copa das árvores, 

as flores que brotam nos vasos da sacada e o vento que 

entra pela janela. O mais importante de tudo, passamos 

a agradecer e valorizar pequenos gestos simples como 

sentarmos em um restaurante, reunir amigos em casa e 

sair para trabalhar.  Sentimos saudades do abraço, do 

beijo e do contato dos nossos pais, dos amigos e colegas 

de trabalho. Saudades de passeios nas ruas, nos 

shoppings. Saudades de sentar numa sala de cinema, 

com um enorme balde de pipocas em frente da telona.  

Enfim, a quarentena e o isolamento social que nos 

foram impostos sacudiram as nossas estruturas e 
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recolocaram a vida humana como o bem mais precioso e 

sem percebermos, estamos mergulhados nos dramas 

Bioéticos.  Clamamos por uma solução, para um fim 

dessa pandemia; rogamos por uma cura, seja ela por 

intervenção divina, seja pelas mãos dos pesquisadores, 

biocientistas, médicos, químicos. Clamamos como os 

famosos The Beatles: HELP!  

Mesmo que venha a tão sonhada cura, não podemos 

deixar de sentir na alma a humanidade que voltou a 

habitá-la. Não podemos partir a belíssima corrente de 

solidariedade criada com a pandemia em todos os cantos 

do planeta. Deixemos a semente do amor ao próximo 

florescer e se multiplicar, contaminando o mundo com a 

compaixão e serenidade. Deixemos os egos menos 

inflados.  E para concluir utilizo-me das palavras de 

Milan Kundera gravadas na inesquecível obra “A 

Insustentável Leveza do Ser”, que traduzem 

precisamente nosso momento tão peculiar:  

 

“Não existe meio de verificar qual é a decisão acertada, pois não 

existe termo de comparação. Tudo é vivido pela primeira vez e sem 
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preparação. Como se um ator entrasse em cena sem nunca ter 

ensaiado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

 

REFLEXÕES SOBRE VIOLÊNCIAS E 

SOFRIMENTOS 

 

 
A mitologia nos conta que Hefesto, filho de Zeus e 

Hera, nasceu feio. Com vergonha de ter gerado esse filho 

“defeituoso’, Hera jogou-o do Olimpo. Diz a lenda que o 

menino rolou um dia inteiro até cair na ilha de Lemnos, 

onde quebrou uma perna, tendo ficado manco. Embora 

desprovido de beleza física, era provido de muita 

inteligência e habilidade especial para a lida com metais. 

Assim, ao crescer, foi considerado o deus das forjas e foi 

o responsável por criar as principais armas dos deuses. 

Fez os raios e o cetro de ouro para Zeus, a foice de 

Deméter, a armadura e escudo de Aquiles e as flechas de 

Apolo e Artemis.  

Mesmo diante do reconhecimento das suas 

habilidades, Hefesto, guardava em seu coração mágoa 

dos seus pais que o rejeitaram após o nascimento e, como 

vingança, confeccionou um trono de ouro e o enviou para 

Hera que ficou maravilhada com a sua delicadeza e 

beleza do trabalho. Porém, sentou-se não mais conseguiu 

levantar-se do trono. Desesperada, a deusa pediu ajuda a 

todos os imortais, que não conseguiram retirá-la. Apenas 
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o astuto Dionísio, sabia que somente Hefesto poderia 

libertar a mãe do encantamento. Embriagou-o e 

convenceu-o a libertar a deusa. Contudo, para fazê-lo, 

Hefesto exigiu que lhe fosse dada em casamento 

Afrodite, a deusa da beleza e do amor.  

O enlace de ambos não poderia ter sido mais 

desastroso. Afrodite sempre mantivera um romance com 

Ares, o deus da guerra e, se aproveitando das constantes 

ausências de Hefesto decorrentes de seu trabalho, ia 

encontrar-se com o amante.  

Com medo de serem descobertos, Ares deixava de 

guarda na porta dos aposentos da deusa, um jovem 

chamado Aléctrion, a quem incumbiu de alertá-los assim 

que o dia raiasse, pois o deus Hélio - o Sol, tudo via. 

Assim se passaram muitas noites, até que um dia, 

exaustos de tantas vigílias, Aléctrion adormeceu. 

Amanheceu e Hélio surpreendeu os amantes no leito. 

Imediatamente alertou Hefesto sobre a traição e não 

houve perda de tempo. Utilizando suas habilidades, 

Hefesto confeccionou uma rede forte e tão fina que não 

podia ser vista pelos humanos. Aguardou anoitecer e, 

surpreendendo os amantes adormecidos, estendeu-a 

sobre ambos. Em seguida, convocou todos os imortais 
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para assistirem à grotesca cena de Afrodite e Ares 

debatendo-se inutilmente, enredados na teia, sem 

conseguirem a liberdade.  

Todos os imortais riram da cena. Hefesto disse que, 

por ser manco, Afrodite preferia deitar-se com Ares, que 

tantas desgraças, dores e mortes deixava por onde 

passava. Somente após as súplicas de Posidon, deus dos 

mares a quem Hefesto tinha grande afeição, houve a 

concordância em retirar a rede. Os dois amantes fugiram 

cheios de vergonha.  

Como frutos da traição, Afrodite deu à luz a Fobos 

(o medo), a Deimos (o pavor) e a uma filha a quem 

chamou de Flermione ou Harmonia.  

Por meio dessa lenda temos contato com os efeitos 

nefastos das piores formas de violências. Abandono, 

escárnio, assédio, menosprezo, traição e vingança.  

Em nossos dias, muitos Hefestos, muitas Afordites 

estão com nomes mais modernos. São as Marias, Anas, 

Fátimas, Pedros, Paulos, Josés e tantos outros. São das 

mais variadas etnias, idades e classes sociais. Contudo, 

os males dos quais padecem não mudaram as essências 

ou nomes. 
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O abandono e as dores vivenciadas por Hefesto 

estão marcadas em tantas crianças abandonadas, violadas 

e espancadas mundo afora. Algumas não ficam apenas 

mancas. Perdem membros, ganham cicatrizes e marcas. 

Mas o pior são as dores que não ficam impressas no 

físico; mas que estão estampadas nas almas.  

Tal qual o nosso personagem central, que desde 

pequeno é marcado pela violência, os seres humanos 

crescem em meio a esse caldo de emoções. Alguns são 

capazes de desenvolver habilidades e recompor as suas 

vidas. Tornando-se adultos melhores. Utilizam-se delas 

para tecer teias de auxílio para os que sofrem, sejam elas 

invisíveis ou possíveis de enxergar. O que importa é que 

nessa teia, sejam amparados, agregados e enredados os 

que precisam de ajuda. 

Por outro lado, existem aquelas pessoas que optam 

pela vida de Ares. Espalham a guerra, trazem dores, 

morte e luto para seus semelhantes. Espalham horrores, 

desavenças, escárnios. Não tem sossego e até nem 

parecem se importar com a gama de males que provocam. 

Alimentam-se das dores alheias. São os pais, padrastos, 

madrastas, tios e primos que abusam sexualmente dos 

menores; espancam e maltratam idosos; abusam dos 
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semelhantes; submetem seus parceiros e companheiras 

aos maus tratos. Mentem, roubam, enganam, cobiçam, 

matam.  

Ainda existem as Afrodites que envoltas em amores 

tóxicos, passam suas vidas enredadas em sofrimentos que 

causam a si mesmas e às suas crias. Sofrem por 

companheiros que as enganam com outras; que as 

diminuem em tudo, que ferem os corações e os corpos. 

Esse sofrimento se perpetua em tantos lares, em tantas 

vidas. São desassossegos de famílias mutiladas.   

E tal qual o casal Afrodite – o amor; e Ares – a 

guerra, só produzem cacos de pessoas, pedaços de vida 

que se perdem em vão. Geram criaturas como o medo e 

o pavor em produtos dessa união. Medo de reagir, de 

denunciar, de encarar os monstros. Pavor de não ter como 

alimentar os filhos, de ficarem sós; e de morrerem por 

facadas, por tiros ou qualquer outro instrumento. 

Não é fácil contornar esses sofrimentos, 

ressignificar essas dores. Precisamos de ajuda, seja ela de 

profissionais, vinda de amigos ou de redes de apoio e 

proteção. As violências e violações precisam ser 

denunciadas. Precisamos falar sobre esses males, trazê-

los à tona. Mudar esse jogo. 
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Por último, falaremos da filha Harmonia 

(Concórdia para os romanos). Da mãe, Harmonia herda a 

beleza e a sexualidade. Do pai Ares, representava a ação 

harmoniosa na guerra e personifica o perfeito equilíbrio 

entre o princípio feminino e o masculino. Contudo, não 

podemos esquecer que Harmonia nasceu de uma traição, 

de sua mãe.  Quando chega à época das bodas de 

Harmonia com o mortal Cadmo, regente de Tebas, 

Afrodite presenteia a filha com um colar. Feito por 

Hefesto em uma atitude de vingança, o adorno, ao mesmo 

tempo em que é capaz de dotar seu portador de uma 

beleza irresistível, carrega uma terrível maldição. 

Segundo alguns relatos, ao vesti-lo, Harmonia se 

transforma em uma serpente, e todos os que vieram a 

herdar a joia posteriormente acabam sendo destruídos. 

 Assim fica o alerta para o fato de que os bens 

materiais, representado pelo colar de Harmonia, não 

devem ser o alicerce de um relacionamento conjugal, 

pois, o que era harmonioso e belo, pode se transformar 

em veneno mortal. As bases de solidez não se calcam na 

riqueza, mas sim, no caráter e no equilíbrio das pessoas e 

na temperança. Lembremo-nos de tantas pessoas que se 

submetem a viver no conforto de casas luxuosas, 
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cercadas de todas as benesses que o dinheiro trás, 

contudo, são humilhadas de todas as formas, 

vilipendiadas na dignidade, sofrendo constrangimentos e 

dores no corpo e na alma.  

Precisamos fazer com que a filha de Afrodite, a 

Harmonia, passe a cumprir seu papel. Deixar as dores do 

nascimento de uma infeliz e desastrosa união, para trazer 

ao mundo o equilíbrio do amor e do respeito. Fazer a 

Concórdia como sábia conselheira entre o respeito às 

diferenças e o sofrimento. Perfeito antídoto contra as 

violências e seus estragos devastadores. 

Se não cuidarmos de refletir sobre os males da vida, 

e sobre as condutas dos homens; se não buscarmos ajudar 

e sermos ajudados;  se nos afiliarmos apenas aos medos 

e pavores que amarram, escravizam e maltratam... as 

vidas dos que padecem sobre os violentos algozes 

continuarão tal qual as verdades reproduzidas na música, 

“retrato em branco e preto” composta por Tom Jobim e 

Chico Buarque.  

“Lá vou eu de novo como um tolo 

Procurar o desconsolo 

Que cansei de conhecer 

Novos dias tristes, noites claras 
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Versos, cartas, minha cara 

Ainda volto a lhe escrever 

Pra lhe dizer que isso é pecado 

Eu trago o peito tão marcado 

De lembranças do passado 

E você sabe a razão...” 

Afinal, a nossa vida não vem com manual da 

felicidade.  
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PARA SEMPRE O AMOR 
 

                                                                  
O amor é o mais nobre dos sentimentos que habita 

o coração dos humanos. Ao longo da História são muitos 

os versos, poesias, obras de arte e lendas que buscaram 

definir ou retratar o amor.  Foram muitas as estórias de 

amor entre os deuses e os seres humanos, tais como  Zeus 

e Hera, Ceix e Alcione, Hades e Persefone, Tristão e 

Isolda. Contudo, é indubitável que a lenda de Eros e 

Psique é a que melhor retrata o amor  e suas agruras. 

Psique era e a mais nova de três filhas de um rei 

(cujo nome é desconhecido). Dotada de uma beleza 

ímpar, atraia muitos admiradores que lhe rendiam 

homenagens. Isso esvaziou os templos de Afrodite que, 

enciumada, mandou seu filho Eros atingir Psique com 

suas flechas, fazendo-a se apaixonar pelo ser mais 

desprezível que existisse. Ao contrário do esperado pela 

deusa, Eros acabou se apaixonando pela moça, e até se 

acredita que tenha se espetado, por uma de suas próprias 

setas, de forma acidental.  

O rei, preocupado com o destino de Psique, eis que 

as outras filhas já estavam casadas, foi consultar o 

oráculo de Delfos. Manipulado por Eros, o oráculo 
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aconselhou que Psique fosse deixada numa solitária 

montanha onde seria desposada por um terrível monstro. 

A jovem foi levada ao local indicado e abandonada. 

Conformada com seu destino, Psique foi tomada por um 

profundo sono e conduzida pela brisa gentil de Zéfiro a 

um lindo vale. Quando acordou, caminhou por um jardim 

até chegar a magnífico castelo tão lindo e perfeito que 

parecia ser morada de um deus. Tomando coragem, 

adentrou no deslumbrante palácio e lá, todos os seus 

desejos foram atendidos por ajudantes invisíveis.  

Quando anoiteceu, Psique foi conduzida a um quarto 

escuro onde pensava que encontraria seu terrível esposo. 

Ficou temerosa quando sentiu que alguém entrava no 

quarto, mas logo uma voz acalmou-a e sentiu os carinhos 

de alguém. O amante misterioso embalou-a em seus 

braços. Quando ela acordou, já havia amanhecido e seu 

misterioso amante havia desaparecido. Assim, se repetiu 

por várias noites. 

As irmãs queriam saber como estava Psique. 

Contundo, o seu amante misterioso alertou-a para não 

responder aos seus chamados. Psique sentindo-se 

solitária em seu castelo-prisão implorou ao amante para 

deixá-la ver as irmãs. Finalmente ele cedeu e atendeu ao 
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pedido, impondo a condição de que Psique nunca deveria 

tentar conhecer sua identidade, e, caso isso ocorresse, ela 

nunca mais o veria novamente. Psique estava grávida e 

ela deveria guardar segredo para que seu filho fosse um 

deus, porém se ela revelasse a alguém, ele se tornaria um 

mortal.   

Quando suas irmãs entraram no castelo e viram 

tanta abundância e maravilhas, foram tomadas de inveja. 

Notando que o esposo de Psique nunca aparecia, 

perguntaram maliciosamente sobre sua identidade. 

Mesmo em face da advertência de Eros, Psique foi 

tomada pela dúvida e curiosidade, impostas pelos 

maliciosos comentários das irmãs. Ao recebê-las 

novamente, contou-lhes que estava grávida e que sua 

criança seria de origem divina. Suas irmãs ficaram ainda 

mais enciumadas com sua situação, pois além de todas 

aquelas riquezas, ela era a esposa de um lindo deus. 

Assim, elas convenceram Psique a descobrir a identidade 

do esposo, argumentando que, se ele estava escondendo 

seu rosto poderia ser um horrível monstro. Assustada 

com o que havia dito suas irmãs, Psique levou uma 

lamparina para o quarto, pois estava decidida a conhecer 

a identidade do marido. Ignorando os avisos recebidos, 
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Psique aproximou a lamparina para ver o rosto do seu 

amante enquanto ele descansava à noite. Para sua 

surpresa, ela viu um jovem de extrema beleza. Admirada 

e embevecida, não percebeu a inclinação da lamparina 

que deixou uma gota de óleo quente cair sobre o ombro 

de Eros. Ele acordou assustado e ferido, e voou pela 

janela do quarto dizendo: - "Tola Psique, é assim que 

retribui meu amor? Depois de haver desobedecido às 

ordens de minha mãe e tornando-a minha esposa, tu me 

julgavas um monstro? Vá, volte para junto de suas irmãs, 

cujos maus conselhos preferistes. Não lhe imponho outro 

castigo, senão de deixá-la para sempre. O amor não pode 

conviver com a suspeita."  

O amor se manifesta de várias formas e mistura-se 

a vários outros sentimentos. Temos o amor aos bens 

materiais que é chamado pela filosofia cristã e 

concupiscência. Temos o amor carnal, que se mistura às 

paixões e luxúria. São Tomás observa que o bem vem 

antes do mal, e todas as paixões que visam o bem são 

anteriores àquelas que querem o mal. Para ele o amor 

precede ao desejo e este, ao deleite. Segue-se a afirmação 

de que o prazer é o gozo do bem, e este é o fim. Santo 

Agostinho, que diz que: “o amor desejando ardentemente 
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possuir o seu objeto, é desejo; quando, porém, já o possui 

e o goza é alegria”. 

Aprendemos na belíssima passagem bíblica, em 

Corintos 13 que: “E ainda que tivesse o dom de profecia, 

e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda 

que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os 

montes, e não tivesse amor, nada seria”. 

Vivenciamos o amor entre amigos e irmãos que 

traz consigo a fraternidade e lealdade. O amor que motiva 

a necessidade de proteção traduz-se, de forma perfeita, 

no amor materno e/ou paterno. O amor ao divino nos dá 

o sentimento de devoção e adoração. É conhecido como 

Ágape, e é incondicional, único e impossível de ser 

descrito com exatidão. 

Mas o amor nem sempre é livre, pois existem os 

amores proibidos que ocorrem entre pessoas que não 

podem estar juntas, ou quando o relacionamento não é 

permitido e, o maior exemplo desse tipo de amor, é o 

romance de Romeu e Julieta.  

O amor também tem um relevantíssimo papel 

social, alimentando outras ações e sentimentos como a 

solidariedade. Esse sentimento traduz a nossa melhor 

porção, pois esse amor é abnegado e une os povos.  
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Mas existe aquele amor que não se realiza, e é 

conhecido popularmente como o amor platônico. Pode 

ser um  amor impossível, difícil ou que não é 

correspondido. Muitas vezes a pessoa tocada por esse 

tipo de sentimento nunca tenta sair dessa fase porque tem 

medo de se machucar, ou medo de verificar que as suas 

fantasias e expectativas não correspondem à realidade.29 

Temos o amor próprio, ou o amor que a pessoa tem 

por si mesma. Ele faz com que as pessoas ajam 

positivamente, procurem evitar pensar no passado, 

quando há tristezas ou mágoas. Motiva para a evolução, 

procurando tirar proveito daqueles acontecimentos ruins. 

A verdade suprema é que o amor não cabe em si. 

Ele precisa ser dividido, compartilhado. É assim que 

sempre se multiplica, contaminando as pessoas. É fogo 

que arde sem se ver.  E, nos alerta a lenda de Psique, que 

o amor não convive com a suspeita ou com a 

desconfiança. Ele é amigo da verdade, seja ela qual for. 

É Aliado do tempo e da imortalidade. Engrandece-se com 

o perdão. Para sempre, o amor! 

 
29 https://www.significados.com.br/amor-platonico/ 

https://www.significados.com.br/amor-platonico/
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Encerrando com poesia, forma tão perfeita de 

traduzir o amor, valho-me de uma passagem da lavra de 

Cora Coralina: 

“Talvez tu possas entender o meu amor. 

Mas se isso não acontecer, não importa. 

Já está declarado e estampado nas linhas 

e entrelinhas deste pequeno poema, o 

verso; 

o tão famoso e inesperado verso que te 

deixará pasmo, surpreso, perplexo... eu te 

amo, perdoa-me, eu te amo..”30 

                                          

 

 

 

 

 
30 https://www.pensador.com/cora_coralina_amor/ 

https://www.pensador.com/cora_coralina_amor/
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