
O momento de compartilhar parece ser o momento de maior cura neste 

momento pós-pandemia.  
Os relacionamentos sofreram com a ausência e a privação prolongada, razão pela qual eles também 

devem encontrar alívio progressivo e não lançados nas pautas de compensar o tempo perdido com 

experiências ordálicas e excitatórias, consumindo, como um fogo com uma marca acesa, as energias 

representadas para a própria psique e a dos outros como reprimidas e comprimidas, para finalmente 

serem liberadas.  

Os relacionamentos também precisam de um processo de elaboração que possa, e melhor, ser 

compartilhado em um relacionamento protegido para trocar impressões, memórias pré-pandemia e 

experiências durante a pandemia, a fim de reabrir lentamente a esperança para o futuro.  

Pequenos presentes, delicadezas delicadas, cuidadosos cuidados podem ser o leitmotiv de um cuidado 

de feridas que acontece em comum, cada um pela parte de sua dor que é portador. As "carícias" 

positivas são uma pomada portentosa para ajudar na elaboração pessoal em diálogo com um coletivo 

mais lento do que o individual. 

 A lentidão dos processos elaborativos do coletivo em relação aos individuais é proverbial 

do ponto de vista psíquico.  
De fato, é uma constante na história humana constatar como se estabelecem automatismos deletérios 

dos quais é difícil sair. O automatismo psíquico pode se constituir tanto no individual quanto no coletivo 

e, neste último caso, o processo de saída do mecanismo automático é mais lento. 

 Por exemplo, um dos automatismos coletivos parece ser um medo, que chamaremos de fobia, em 

relação à possibilidade de adoecer, uma espécie de hipocondrização que já se encontra há algum tempo 

no comportamento de grande parte da população. população.  

Obviamente, não me refiro às devidas precauções contra o risco de contágio, mas ao uso imprudente de 

dispositivos de saúde, como máscaras e produtos saneantes que muitas vezes são abusados com 

conseqüentes abrasões na pele, muito além daqueles que são aconselhados pelo ISS (Instituto Superior 

de Saúde).  

Nesse contexto, muitas pessoas passam a viver dentro de casa sem sair, devido a uma síndrome 

depressiva que se mascara com a evasão social por medo do contágio, que naquele momento se tornou 

psíquico.Por fim, devemos meditar sobre esse ditado de Epicuro, filósofo grego do século IV. para. C., 

que dizia algo assim: "quando há morte eu não estou lá, quando eu estou lá, a morte não está lá!".  



DAD: nocividade psicológica na infância e adolescênciaInfelizmente, com o advento da pandemia de 

Covid-19, tornou-se realidade o que já vinha acontecendo há algum tempo no boca a boca entre muitos, 

a saber, a possibilidade de trabalhar em casa para muitos segmentos da população que possuem 

aparelhos eletrônicos, e para muitas famílias, ver seus filhos trancados em seus quartos enquanto estão 

acompanhando as aulas online. 

 A opinião que expressarei aqui não é de uma rejeição e condenação preconceituosa do método do pai, 

se é que podemos falar de um método, mas das diferenças no que diz respeito à aprendizagem ao vivo e 

as consequências na vida psíquica e, portanto, no desenvolvimento psicológico da criança. a criança e o 

adolescente, seguem programas de educação a distância.Tomemos por exemplo uma criança da quarta 

série que usa DAD!  

Observemos como ele se organiza diante da tela: basicamente olha para ela e vê quadrados ou ícones 

que retratam seus companheiros, visíveis apenas do torso para cima, há os que riem, os que 

cumprimentam, os que não ficam parados sua cadeira e se levantam constantemente, o pai tenta pegá-

lo e fazê-lo sentar novamente, outros escrevem ou brincam com outros dispositivos online, como o play 

station, conectando-se uns aos outros.  

Uma figura humana adulta entre os ícones das crianças lê algo com os olhos voltados 

para o texto, ela é a professora! 
 Os outros rostos das crianças são móveis e não lembram daquele foco indicado por uma leve inclinação 

do rosto e o olhar intenso que acompanha o falante, a professora torna-se uma figura entre as figuras 

das crianças, ela perde sua dimensão mágica do top e o grande que ensina, como nos lembramos como 

adultos vendo uns aos outros como crianças.  

A atenção como processo psicológico que motiva a 

aprendizagem, reforçando sua memória icônica e ecóica, muda 

de forma ao se direcionar para uma forma de olhar o outro 

segundo as regras perceptivas impostas pela bidimensionalidade 

da tela plana.  

A flutuação do olhar das crianças, que não se detém numa 

postura de interesse e curiosidade ou aplicação séria e finalizada 

com cuidado e dedicação, é primordial, assim como o 

movimento contínuo da cabeça e a impossibilidade de perceber 

a profundidade do mundo da experiência. 

Tudo é superfície e como tal pode ser explorado 

horizontalmente ou verticalmente, mas sempre segundo uma direção linear que não prevê o 

alongamento do olhar para outras dimensões do sujeito da relação, excluindo assim um 

aprofundamento cognitivo que certamente a voz que guia e transmite, mas o rosto iconizado e estático 

não favorece.  

O olhar em particular não pode encontrar o olhar dos outros companheiros ou do 

professor 
Porque o campo de enquadramento da câmera não coincide com o foco do olhar que olha o outro na 

tela e que, por sua vez, olha para si mesmo. tela sem, no entanto, encontrar o olhar do colega de escola. 



Portanto, trata-se de encontros perdidos, que são abordados por aproximação imaginativa, ou onde o 

componente imaginativo informa a percepção mais fortemente do que a visão direta e focalizada.  

Acima de tudo, a dimensão vivida do grupo, ou seja, fazer parte de um grupo vivo e autopropulsor do 

qual o indivíduo percebe fazer parte com seu próprio corpo como corpo de relação com os outros, muda 

e se torna mais tendente ao ícone do grupo quase como uma foto de um grupo estático em que se insere 

a própria figura e em cuja amplitude se tenta reconhecer indivíduos isolados e até a si mesmo.  

Ou seja, não há percepção de mim como sujeito 

junto com outros que estão próximos a mim. Por 

isso dizemos em geral que não é desejável, aliás 

desaconselhável, aprender em idade escolar através 

do computador remote. 

 Se reconhecermos que algumas sessões de 

aprendizagem são possíveis, como questionários 

com figuras, trabalhos escritos, ouvir leituras ou 

realizar cálculos aritméticos, na realidade este tipo 

de ações parece deixar uma marca de memória menos intensa, precisamente porque os processos 

atencionais e a memória precisa do mundo relacional e do fato de compartilhar, que diz respeito ao 

corpo e ao movimento, estar na mesa e copiar do quadro-negro, ir até a mesa ao lado da professora 

para mostrar a ela a tarefa realizada, corrigir-se olhando para o parceiro, rindo de uma piada ou 

chorando de aborrecimento ou uma discussão. Na realidade, aprendemos estando juntos desde cedo. 


