
 

 

 

 
 Sessão Humanidades na Saúde 

Pandemia por coronavírus e saúde mental 
 

(Nota prévia: agradeço o gentil convite de Sonia Bromberger para publicar o texto de meu 

comentário na Sessão Humanidades na Saúde com o tema Pandemia por Coronavírus e a 

Saúde Mental. No entanto, não havia qualquer texto preparado previamente. Tudo que disse 

no dia foi fruto de minhas associações durante as falas dos que me antecederam e enquanto 

eu mesmo falava. Como transformar aquilo num texto com todas as características que se encontram no 

que se lê? Não soube como fazer isso. Resolvi, então, transcrever tudo que disse, do modo como disse, 

com todas as interrupções, falhas, idas e vindas próprias de uma fala improvisada. (A bem da verdade, 

retirei somente duas frases totalmente fora do contexto e acrescentei uma para maior clareza). Não tenho 

dúvida que assim fazendo perco em precisão, conceituação, teorização, mas, por outro, pode ser que 

ganhe em... Em que mesmo? Não sei, vocês é que poderão dizer. Leiam, portanto, por sua conta e risco. Só 

não digam que não foram avisados.)  

Boa tarde a todos. Estava aqui pensando enquanto ouvia o Benilton falar e me passava uma ideia assim: 

quero ser o Benilton quando eu crescer. Claro que isso é uma maluquice. Não posso ser outra pessoa, nem 

vou crescer mais do que já cresci. Na verdade, estou é decrescendo, mas a vontade é essa: vou ser Benilton 

quando eu crescer. É uma maluquice, mas, por outro lado, afirma minha humanidade, minha 

subjetividade, seres humanos somos providos desse tipo de aspiração, de desejo e o que eu gostaria de 

expressar aqui pra vocês foi o que me veio enquanto Benilton e os colegas falavam: 3 filmes. O primeiro 

deles “O sétimo selo”. Quem não viu, paciência, veja. Vai ter spoiler. Quer dizer, spoiler no final é que 

morremos todos, no filme ou fora do filme, mas no filme é assim que acontece. A Morte chega a um 

cavaleiro na Idade Média, durante a peste. O cavaleiro propõe uma partida de xadrez à Morte, jogam por 

um tempo, claro que a Morte vence, mas a batalha é interessante. Mais do que isso, tem uma mensagem – 

chamemos assim - no final, a partir de um artista, um artista de circo que é um visionário e que alucina, só 

ele vê as pessoas que estão mortas indo junto com a Morte na famosa Dança da Morte.  O segundo filme é 

um muito querido, mais recente, chamado “A chegada”, em que um asteroide, asteroide não, naves 

intergalácticas vêm a Terra pra entrar em contato com os humanos e um grupo de cientistas, 

principalmente uma linguista que tenta descobrir que linguagem é aquela que eles estão querendo 

comunicar, qual é o recado que eles estão querendo transmitir e, pelo contato com esses seres de outra 

galáxia, essa personagem passa a ter consciência carnal, encarnada, do futuro, significando o futuro das 

pessoas queridas próximas que vão morrer, e ela consegue também ver o futuro de todas as pessoas, ou 

seja, vamos todos morrer. Isso faz uma grande diferença, uma mudança do modo como os poderosos 

lidam com suas sociedades e com as guerras. É um filme muito belo, recomendo. O terceiro filme é 



Melancolia, esse sim do asteroide que vem pra Terra, vai destruir todos, e uma personagem deprimida, 

melancólica é a única que tem a coragem de enfrentar essa ameaça, não, essa certeza, e leva uma criança, 

constrói uma tenda com 3 pedaços de pau dizendo à criança que aqueles 3 pedaços de pau vão protegê-la 

e que o asteroide não vai atacá-la. Dos filmes se der tempo falo mais depois, mas eu queria mesmo é falar 

do que essa situação da pandemia gerou, tem gerado e pode ser que gere. Primeiro – como na música: 

medo, medo, medo, medo, medo, muito medo. Como algumas pessoas, eu já tive pessoas da família que 

perdi e a ameaça de perder mais pessoas queridas da família ou que as pessoas me percam. Quer dizer, 

disso não vou saber, mas ameaça do mesmo jeito, é muito duro. A consequência disso: será que essa 

mudança no nosso modo de viver vai trazer realmente mudanças? Será que os seres humanos, como diz 

Caetano, somos uns boçais, será que a gente vai conseguir mudar nosso modo de vida? A 1ª guerra 

mundial foi a guerra que acabaria com todas as guerras e 21 anos depois todos sabem o que aconteceu, a 

2ª guerra mundial. Será que todo o investimento em guerras, em muros pra impedir sei lá o que pelos 

boçais, não seria muito melhor investido numa distribuição de renda equânime, esse tipo de coisa? O que 

sobra, o que pode sobrar de tudo isso, eu não sei. Tá me vindo um fundo sonoro agora aqui: será só 

imaginação / será que nada vai acontecer / será que é tudo isso em vão / será que vamos conseguir 

vencer? Não sei. As palavras do Benilton são esperançosas e isso me dá um certo conforto. Por outro lado, 

como é que chamava? Brasileiro - profissão esperança. Isso. Paulo Pontes, Bibi Ferreira. No momento 

talvez não só brasileiros, apesar de alguns brasileiros que são estes sim realmente uns boçais, mas não 

vamos falar disso agora. Esses tinham mais é que se calar e calar sua boçalidade. O que se pode fazer? Eu 

não sei, eu não tenho certeza de que o mundo vai mudar neste sentido bom, chamemos assim. Será que as 

pessoas vão deixar de brigar pra comprar papel higiênico, aliás, nem sei por que exatamente papel 

higiênico, a hipótese que eu tenho é estão todas as pessoas se borrando de medo. O que poso dizer? Não 

sei do mundo, não sei o que vai acontecer, não sou futurologista, sei sim o que me sustenta. Não serve de 

recado pra ninguém, mas nesses 3 filmes o que tem? No sétimo selo, a arte como algo que pode nos unir, 

que pode nos transformar em visionários de um futuro (o que eu quero ser quando crescer), no segundo 

filme a consciência de morte podendo nos mudar no nosso modo de levar a vida, de ver o outro e de ver a 

sociedade, e no terceiro de produzir tendas que nos protejam do asteroide que vai chegar, queiramos ou 

não, que já chegou. Nesse sentido, acho que uma das tendas é esse trabalho todo que está sendo feito 

aqui. Vocês, eu posso falar, me desculpem, eu vou falar, faz parte da humanidade revelar os próprios 

segredos. Vocês não podem imaginar o trabalho que foi montar isso aqui. O Ricardo, se não enlouqueceu 

dessa vez, acho que não enlouquece nunca mais, depois dessa, Ricardo, você descobriu uma vacina contra 

a loucura. Toda a discussão ética se a gente devia fazer isso com todos presencialmente num local ou se 

fazíamos cada um de sua casa, se valia a pena fazer isso, porque as pessoas já não estavam todas 

envolvidas com suas próprias quarentenas, seus próprios cuidados. E, no entanto, parece claro que isso é 

bom. Para podermos nos ligar uns aos outros, para falar uns com os outros, para termos essa estranha 

mania de ter fé na vida. Nesse sentido, acho que isso que a gente tá fazendo aqui é uma espécie de 

afirmação da nossa humanidade e, como diz a música, se uma pulga domina a bravura de um leão (como 

um vírus pode dominar a nossa bravura), nós não somos leões, somos humanos, o que a gente tem de 

forte é: o que eu quero ser quando crescer, o que quero deixar de legado pro mundo e as tendas – como 

esta aqui -  que a gente pode construir juntos. É isso. Muito obrigado. 

Sergio Zaidhaft, psiquiatra, psicanalista, membro integrante do Projeto Travessia/PROPIS-SBPRJ e 

coordenador pela UFRJ da parceria Faculdade de Medicina-UFRJ e Clínica Social-SBPRJ. 
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