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ENFRENTAR A INCERTEZA, EIS A QUESTÃO 
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Estes tempos de isolamento social suscitam muitas 

reflexões, tanto sobre aspectos individuais, como 

familiares e profissionais. 

 

Essas reflexões se entranham em meio a todo e qualquer 

espaço dos frequentes tempos ociosos que surgem, por 

menores que sejam. Não há qualquer possibilidade de 

vazio. É como se esses espaços já estivessem destinados 

a isso. Destinados à ansiedade, à preocupação, à tristeza 

e, algumas vezes, ao pessimismo, entre outros tantos 

sentimentos que nos incomodam.  

 

É, o destino talvez tenha criado de forma praticamente 

universal uma relativa igualdade que nem todos 

aprovaram. Uma igualdade que restringe a liberdade, 

para garantir a dignidade. Ao mesmo tempo, tenta impor 

como regra a solidariedade, quando ela deveria ser 

natural, inserida nos campos da empatia e da 

compaixão.  
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Tudo isso é aprendizado. Para alguns, mais fácil; para 

outros, bem mais difícil; mas, para todos, um 

aprendizado. 

 

Aprendizados em tempos de pandemia, é isso que 

vemos, todos recebendo lições, desde as mais 

elementares, como, por exemplo, as que as nossas 

crianças estão tendo quando se deparam com as 

dificuldades do ensino virtual, provando que elas não são 

absolutamente "seres virtuais", como muito já se 

afirmou no passado, e o quanto elas sentem falta de um 

abraço amigo e do momento do recreio.  

 

Algo é certo: a pandemia, além de tristeza – ao que 

parece, inevitável –, deixará lições, aprendizados. Se 

bem compreendidos, possivelmente crescimento pessoal 

geracional. O preço: o sofrimento. 

 

Entretanto, muito embora esse evidente incômodo, 

conversando com pessoas amigas, familiares ou mesmo 

meros conhecidos, o que mais maltrata é a incerteza. 

Não fomos preparados para lidar com ela em situação 

tão extrema. Não aprendemos isso, e acredito ser um 

aprendizado que, pelo menos por ora, não 

alcançaremos. Como bem expressou Edgar Morin, salta 
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aos olhos uma missão da educação: ensinar a enfrentar 

a incerteza. 

 


