
Escolhas difíceis em tempos difíceis 

 

 

Caro(a) leitor(a), esse texto está sendo escrito por alguém que não costuma escrever 

para o público em geral. Contudo, o sentimento generalizado de responsabilidade coletiva, me 

levou a acreditar que eu deveria dizer estas breves palavras neste momento delicado. 

A humanidade é feita de escolhas difíceis. Embora eu tenha aprendido com a vida e 

com a tese de doutorado, que os níveis de dificuldade possam ser variados. O momento que 

vivemos é provavelmente, um dos níveis mais altos. Eu não sou da área da saúde, antes que 

você pense que eu sou, mas eu trabalho como professora em uma universidade federal.  Eu 

sou da área da filosofia e você deve agora, se perguntar o que eu posso dizer sobre isso tudo. 

Antes de prosseguir, devo dizer que tive a sorte e a oportunidade de realizar parte do meu 

doutorado em um Centro de Pesquisa em Oxford, na Inglaterra. Lá, eu convivi diretamente 

com médicos e diversos outros profissionais que pesquisavam juntos, provando que sim, a 

filosofia pode ter algumas coisas a dizer em situações de crise. Ironicamente, eu me 

especializei em escolhas éticas difíceis. Hoje, elas parecem estar pipocando em nossas vidas. 

De um jeito que eu achei que só veria nos livros que li sobre a guerra. De um jeito que eu achei 

que nunca ia bater na minha porta e ia ficar só lá - nos meus textos. 

Crise é a matéria motriz da filosofia e, especificamente, da ética. Como devemos viver 

em sociedade é uma das grandes perguntas da ética, como devemos nos portar diante dos 

diversos desafios morais de uma vida, também. Fazer filosofia é viver em crise, falar sobre 

crise, escrever sobre crise, e meus(as) colegas, tenho certeza, entendem bem do que falo. 

Quando a ciência hesita e quando a religião hesita também. Quando as certezas caem. O 

filósofo entra neste preciso momento. Talvez sejamos discretos demais, admito. Mas sim, 

temos voz, e a crise é nossa arena. 

Como compreender o fenômeno que se assola sobre nós? O que um(a) filósofo(a) tem 

a dizer diante desta crise mundial, desta pandemia assustadora? Compreender, nas palavras 

de Hannah Arendt, significa encarar a realidade sem preconceitos, com atenção, e resistir a ela 

– qualquer que seja. Encarar e compreender o fato chocante de que um fenômeno tão 

insignificante como um vírus que parecia algo absolutamente distante de nós, em um país 

longínquo, ter se transformado em agente catalisador de uma pandemia. Há uma disparidade 

assustadora entre causa e efeito: temos a tendência a achar que as coisas nunca são sérias. O 

antissemitismo também não parecia sério, mas levou a uma guerra mundial. Inspiro-me 

abertamente em um texto desta filósofa, que data, veja bem, do ano de 1949. Atual. 

Assustadoramente atual. Mas isso não me espanta. Afinal, eu fico rouca de falar nas minhas 

aulas, que não é preciso ensinar filosofia através de linhas do tempo. Por vezes, elas podem 

ser úteis, mas eu sempre destaco que as questões existenciais e os dilemas que assolam a 

humanidade são atemporais em sua maioria. 

A crise que se assola sobre nós com esta pandemia é sem sombra de dúvida, uma crise 

ética. Política, econômica, social, evidentemente. Mas, o que aqueles(as) bravos(as) 

médicos(as) italianos(as) falaram em seu manifesto – sobre adotar critérios utilitaristas para 

tratar os(as) pacientes, simplesmente porque podem não ter recursos para todos(as), foi muito 

corajoso – e baseado em critérios éticos muito conhecidos por aqueles(as) que os estudam. 

Faço, contudo, a pergunta que não quer calar, motivada pelo pensamento de Hannah 

Arendt, de encarar a realidade, mesmo que chocante. Como estes(as) médicos(as) sentir-se-ão 

após realizarem tais escolhas? Como sentem-se, em geral,profissionais que são obrigados(as) a 

realizar este tipo de escolhas? A meu ver, eles(as) escolhem por toda a humanidade. Como a 

humanidade, sente-se após escolhas de tal natureza? O que devemos refletir quando só o que 

nos resta é realizar a alternativa menos má? Sim, do ponto de vista ético, é preciso que seja 

dito, nua e cruamente: alternativas menos más serão escolhidas o tempo inteiro nesta crise. 

Estão sendo escolhidas, neste exato momento, enquanto escrevo este texto. Escolhas muito 

duras, que gerarão muitos traumas. 



Que fique claro de uma vez por todas: a ética em tempos de crise não existe para 

apontar culpados ou realizar julgamentos apressados do que deve ser feito. Em minha 

exclusiva opinião, ela serve para acolher. Ela serve para mostrar o quanto escolhas difíceis 

fazem parte da condição humana, e que depois de realizarmos as tantas que deveremos 

realizar nesta pandemia, não sairemos inteiros(as). Estamos quebrando, vamos nos quebrar. 

Protocolos poderão ser repensados. Quem sabe até mesmo a relação interdisciplinar entre a 

área da saúde e das humanidades se estreite, como é imperativo fazermos no Brasil. 

  Mas é certo também que iremos nos “colar” novamente. Com outro molde, com outra 

cor. Com as rachaduras bem aparentes. Com partes de um e de outro. Um vírus é capaz de 

romper toda e qualquer barreira, como estamos, tristemente, vendo. A comunicação, dizem, 

também derruba barreiras. Mas será que nós as derrubamos mesmo? Um vírus parece estar 

fazendo isso melhor do que nós. Talvez, se tivéssemos mesmo aberto nossas fronteiras, isso 

não acontecesse. Eu me pergunto, agora, como ficará nosso mosaico de peças quebradas e 

coladas quando tudo passar.  

 Tenho, contudo, uma intuição do que será feita a “cola” deste mosaico. Embora os 

critérios de escolha estejam sendo predominantemente mais utilitaristas, como o momento 

pede, a cola, será feita de outro material. Ela já está entre nós, caso se preste atenção. O 

material, a meu ver, são os sentimentos que nos tornam tão humanos, mas não quaisquer: 

apenas aqueles que rompem, de verdade, as barreiras. Alguns(as) chamam de solidariedade. 

Eu chamo de amor. Você pode chamar como quiser. Estes sentimentos também são invisíveis, 

como nosso inimigo. Eles também derrubam barreiras poderosamente, como nosso inimigo. Já 

foi dito que o essencial é invisível aos olhos. Isso nunca foi tão verdadeiro, como Quintana já 

nos tinha dito. 

 

No fim tu hás de ver que as coisas mais leves são as únicas 

que o vento não conseguiu levar: 

um estribilho antigo 

um carinho no momento preciso 

o folhear de um livro de poemas 

o cheiro que tinha um dia o próprio vento. 
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