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Em uma entrevista na televisão veiculada no mês de maio, o governador 
gaúcho Eduardo Leite, acusado de tirania por manter medidas de isolamento no Rio 
Grande do Sul, respondeu à entrevistadora que lamentava sua ignorância. A 
agressividade da pergunta diante da elegância e firmeza na resposta, renderam ao 
governador elogios de pessoas de variados espectros políticos.  

O episódio ainda me suscita admiração principalmente quando me deparo com 
pessoas ignorantes, que se recusam a aceitar que a medida mais eficaz para evitar o 
contágio do novo coronavírus é, ainda, o chamado isolamento social. Na verdade, 
considero a expressão “isolamento social” inadequada diante das inúmeras 
possibilidades tecnológicas que propiciam a comunicação. O mais adequado, me 
parece, seria falar em “isolamento físico”.  

Vemos pessoas que teriam o privilégio de não precisar sair de casa nesse 
momento e ainda assim permanecem com pleno contato físico com amigos, parceiros 
e familiares. Será que algumas pessoas pensam que o vírus não é transmitido entre 
parentes? Será que nunca ouviram falar em “assintomáticos”? 

Infelizmente, não sabemos quando poderemos voltar a abraçar e beijar nossos 
colegas, amigos e familiares com segurança e tranquilidade de que não seremos 
infectados por esse vírus que não tem tratamento com eficácia comprovada. Devemos 
voltar ao trabalho com uma série de cuidados e restrições para evitar não apenas 
infectar a si mas também aos outros. 

Caso não tomarmos as devidas precauções, não somos corajosos. Aqueles 
que desafiam e não temem o vírus indo em festas, confraternizações, rodas de 
chimarrão, visitando os parentes, eles são temerários. 

As pessoas temerárias são “excessivamente confiantes em relação ao que é 
realmente temível”, afirmou Aristóteles. Assim, evitar o contato social é, neste 
momento em que estamos vivendo, um comportamento prudente. O destemor, nessas 
circunstâncias, é demonstração de ignorância. 

 
 

 


