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Se Deus quiser
A garantia da lei e da ordem que o Exército impõe está sendo bem-vinda, mas há controvérsias. Dúvidas nos tiram o sono

Viver no Rio de Janeiro tem sido na base do “se Deus quiser”. “Se Deus quiser, terei um dia normal de
trabalho”. “Se Deus quiser, irei bem e voltarei bem”. “Se Deus quiser, consigo terminar de escrever este texto
sem nenhuma notícia de morte, roubo, assassinato, bala perdida”.

O medo tomando conta da cabeça do cidadão, alterando a rotina, promovendo mudanças no
comportamento e gerando pânico. O cidadão agora precisa ser hipervigilante. Agora temos o toque de
recolher. Sim! Toque de recolher. Ficamos sem a leveza, tão natural do carioca. O terror é diário. Se você fazia
algo de automóvel e escolhia o horário pós-horário comercial e escolar, agora não vai fazer mais, ou se vai, vai
com preocupação, medo, tristeza, ansiedade.

E, cada vez mais, a opção tem sido morar fora do país. Ou seja, a fuga. No consultório, o número de
pacientes com síndrome do pânico, depressão, episódios de ansiedade e fobias aumentou muito.

As notícias estão nos atordoando! A opção é não ver noticias? Mas daí como garantimos a nossa proteção e
o nosso direito de falar, se não estivermos informados?

A garantia da lei e da ordem que o Exército impõe está sendo muito bem-vinda, mas há controvérsias.
Muitas dúvidas estão nos tirando o sono. Até quando? Por que não 24 horas? Muitos aplaudem e elogiam,
alguns se surpreendem, mas na realidade, o que mais vejo dentro do consultório é paciente nervoso com o
futuro, preocupado com o que está por vir.

A última que ouvi foi: “Será que minha compra da internet estava naquele caminhão dos Correios que foi
roubado e levado para a comunidade? É, meu amigo, não tá fácil, né?!”

Fazendo uma avaliação psicológica da saúde mental do cidadão brasileiro em geral, a conclusão é: um
terror constante. Vivemos como reféns do medo. Somos pessoas estressadas. O medo, que tanto nos protege,
nos impede de sermos nós mesmo. Nos impede de termos saúde.

O sentimento de medo tomou conta do cidadão. O que nos resta? Acreditar que tudo pode melhorar. Ter a
certeza que a nossa fé ou espiritualidade há de nos ajudar. Que ainda existem pessoas boas, e que nem tudo
está perdido. É o famoso, e nós dependemos dele, “Se Deus quiser”.

O apoio psicológico pode colaborar no processo de minimizar o medo, pelo enfrentamento da dor emocional
causada pelas limitações e expectativas. Além de ajudar na diminuição dos sintomas ansiosos, elaborando
nova forma de autoconfiança através da motivação, tão prejudicada neste momento.

As experiências emocionais imaginadas ou vividas influenciam em todo este processo que vai do medo ao
adoecimento psicológico. E assim vamos tendo condições de ter um pouco mais de qualidade de vida. Glauce
Corrêa é psicóloga

Impresso e distribuído por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, EUA/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Copyright protegido pelas leis
vigentes.

Notícia anterior Próxima notícia

21 ago 2017 O Globo GLAUCE CORRÊA

javascript:showArticle('545d67b4-02cf-4e2f-b81d-f0bafcfa6f3d',13)
javascript:showArticle('944f4bed-6143-4221-8acc-24ed189992ee',13)
javascript:showArticle('545d67b4-02cf-4e2f-b81d-f0bafcfa6f3d',13)
javascript:showArticle('944f4bed-6143-4221-8acc-24ed189992ee',13)

