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SAÚDE, PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS:
TEMPOS A CONSIDERAR

Sei que daqui a um ano eu vou me sentir melhor.
Um ano passa rápido.
O que demora a passar é um minuto.
(KEHL, 2009, p. 191).

A mudança na compreensão do tempo em épocas de pandemia é
paradoxal: se, por um lado, as recomendações de isolamento social signiﬁcam um alargamento no tempo livre, por outro, inscrevem um tempo
em pendente, adiado, solitário. Assim, analisa Kehl (2009), do insuportável desse vazio, urge a depressão. O tempo que não passa é a temporalidade em suspenso, que não se ancora em nenhuma representação esperançosa do devir.
Mesmo que o isolamento social provocado pela pandemia tenha sido comum a quase que a totalidade de pessoas ao redor do mundo, pelo
menos no início desta crise sanitária, é bem possível que o individualismo
contemporâneo dê a sensação de um distanciamento ainda maior, como se
o que cada um está vivendo não pudesse ser compartilhado. Assim, especialmente tendo por base a vivência da quarentena no Brasil, pouco se ouve
falar, seja na mídia ou nas redes sociais, de algum sentimento compartilhado de tristeza, dor, medo ou solidão, mas tais sensações, que afetam diretamente a saúde dos sujeitos, estão mais latentes que nunca.
Tal circunstância social remete ao que Dejours (1999) deﬁne como
a “precarização da precariedade”, que representa ao sujeito a intensiﬁcação
do trabalho e o aumento do sofrimento subjetivo, a neutralização da mo255

Renato Koch Colomby | Julice Salvagni | Cibele Cheron
SAÚDE, PSICOLOGIA E DIREITOS HUMANOS: TEMPOS A CONSIDERAR

bilidade coletiva contra o sofrimento, a estratégia defensiva do silêncio, da
cegueira e da surdez e, por ﬁm, da individualização. Contudo, esse adoecimento se inscreve de uma forma coletiva, através do processo de subjetivação; então, se as causas dos problemas mentais não são individuais, a solução também não pode ser individual. Por isso, se reforça a importância do
reconhecimento das formas circunscritas nesse recente modo coletivo de
sofrer que advém com a pandemia, atentando para alterações na constituição dos sujeitos.
É certo que a complexidade dos nefastos efeitos pelo advento da pandemia de Covid-19 estão longe de se esgotarem. Contudo, tais escritos, ainda que iniciais, acerca dos indícios das múltiplas complicações à saúde dos
sujeitos, poderão ser tomados como premissas basilares a um longo percurso de investigação cientíﬁca. Inscritos em uma lógica cientíﬁca, que estes estudos possam servir como indícios a pesquisas futuras. Tal perspectiva pode dar-se tanto no sentido de apresentar uma via complementar, ou
mesmo no sentido de vir a refutar os argumentos presentes. Ou seja, esta
obra pretende ser apenas o começo de trajetória desaﬁadora de análise das
tantas mudanças da realidade social.
Salienta-se, por ﬁm, a importância de uma construção nacional, voltada a pensar nas mais diferentes instâncias perspectivas da sociedade brasileira, que vem acumulando uma urgência sanitária aos seus tantos problemas sociais, econômicos e políticos. Mais uma vez, aqui o tempo assume o protagonismo: há mais demandas que colocam em risco a vida das
pessoas do que condições de pesquisa nos laboratórios brasileiros das mais
distintas áreas. Por essas e outras, mais do que nunca, reiterar a necessidade de volumosos investimentos do Estado nas universidades públicas e nos
institutos de pesquisa é sair em defesa da vida.
Prof. Dr. Renato Koch Colomby
Prof.ª Dr.ª Julice Salvagni
Prof.ª Dr.ª Cibele Cheron
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