
Um conto de Amor em tempos de quarentena 

 

Essa é a história do Amor.  

Pouco se sabe como isso começou, mas, quando se deu conta, o Amor já não estava bem.  

Desanimado e triste, fez o que é de costume: fingiu que não havia nada de errado e continuou 

a vida. Engraçado que, quanto mais precisamos de ajuda, menos demonstramos. Esperamos 

que alguém note porque, bom, é tão óbvio que não estamos bem que seria impossível não 

notar. Mas, na prática, o grito silencioso do Amor se fez constante e despercebido, e foi 

sugando, aos poucos, sua energia até não ter mais forças para pedir ajuda. E foi assim que o 

Amor adoeceu. 

Não é justo, mas a vida continua mesmo quando não conseguimos acompanhar o seu ritmo. 

Enquanto o Amor vivia sua luta silenciosa, o mundo mudou. Um dia, as notícias relatavam uma 

doença que se alastrava pela China e, antes que se pudesse fazer algo a respeito, já era uma 

realidade em todos os lugares do planeta. A todo instante eram relatados número de mortos, 

cenas de caos no sistema de saúde e apelos para que as pessoas se protegessem em suas 

casas. Em meio à sua própria crise, como lidar com a crise do mundo? Como assimilar toda a 

dor e todo o sofrimento que acontece dentro e fora de si?  

Segundo o dicionário, quarentena é “a reclusão de indivíduos ou animais sadios pelo período 

máximo de incubação da doença”, e, enquanto se preparava para sua quarentena, o Amor se 

perguntava o que seria esse indivíduo sadio. Ao se isolar para proteção contra essa doença, 

conseguiria o Amor se proteger de si mesmo? Com o passar dos dias, todos os sentimentos 

que eram ignorados, vieram à tona. Medo, angústia, culpa e ansiedade se tornaram os grandes 

companheiros nesse momento e o isolamento social obrigou o Amor a olhar para dentro de si. 

Estar sozinho e longe da rotina permite contemplar coisas que, normalmente, passam 

despercebidas. O Amor se deu conta do quanto sentia falta do contato humano. Ainda que não 

soubesse como pedir ajuda para lidar com a sua dor, sempre esteve rodeado de pessoas, por 

mais que pensasse diversas vezes o quanto preferia estar sozinho. Só quando se viu sozinho de 

verdade notou que nunca havia experimentado a solidão, e que ela torna clara a maior 

verdade de todas: não é possível fugir de si mesmo. Até aquele momento, tudo sempre 

acontecera no “piloto automático” da rotina acelerada que não permitia refletir sobre mais 

nada, pois passava muito tempo lidando com suas próprias questões e afazeres.  

“Não consigo lidar comigo mesmo.” Era a frase que se repetia em sua cabeça. Sentia-se um 

completo estranho, pois nunca havia estado tão claro o quanto eram desconhecidos todos 

aqueles sentimentos. Como era possível ter tanto sobre si que não conhecia? Afinal, são seus 

pensamentos, suas dores... Já vinha há muito tempo lidando com eles, sem sucesso, mas já os 

conhecia. Haveria mais?  

Dias e mais dias passaram, com o Amor evitando, a todo custo, se permitir. Não permitia 

choro, nem reflexão ou muito menos sofrimento. Preencheu os dias com inúmeras atividades 

que ocupavam o tempo, mas gritavam a todo instante que isso não bastaria. “Chegará a hora 

em que isso não será mais suficiente”, pensava, mas imediatamente mudava o foco e deixava 



o pensamento para trás. E isso funcionou durante um tempo, até as atividades se tornarem 

insuficientes para distrair de todo o conflito que passava dentro de si, e o Amor afundou em 

sua própria mente. 

Se você já chorou muito, deve conhecer a sensação de apatia que toma conta após longos 

períodos de choro incessante. Não há mais espaço para dor, assim como não há alegria ou 

tristeza, simplesmente não há nada. E naquele instante em que não sentia mais o peso do 

sofrimento, o Amor encontrou a paz. Já não tinha mais tanto medo de lidar com seus 

monstros, pois vinha enfrentando-os e ainda estava de pé. E arriscou pensar que o mundo 

parecia mais calmo também, o caos parecia ter se calado e pôde ouvir o que se encontrava 

atrás do silêncio. Percebeu todas as lutas silenciosas que estavam sendo travadas ao seu redor 

e nunca havia se dado conta. Notou como a sensação de solidão era real, mas não apenas para 

ele, e se perdeu durante horas em relatos ao redor do mundo sobre pessoas que também 

sofriam, pessoas que ajudavam e pessoas que não desistiam. 

“Nem todo mundo é o cantor na sacada da varanda que envolve o bairro com sua melodia”, 

pensou, “e não há nada de errado nisso”. O Amor entendeu que, em momentos como a 

quarentena, afloramos o que há dentro de nós, e não adianta fugir disso. Virão os medos e as 

angústias, conhecidos e desconhecidos, mas também virão os sentimentos bons, e a apatia 

passou a ceder lugar para outros sentimentos.  

Enquanto o Amor encontrava força dentro de si, o terror coletivo que dominava o mundo 

parecia perder espaço. Cada vez mais demonstrações de humanidade apareciam nas notícias e 

traziam consigo a sensação de que ainda havia esperança. 

“Tudo bem não estar bem”, disse em voz alta. E refletiu sobre quantas vezes não esteve bem, 

mas optou por ignorar, até que se acostumasse com a dor a ponto de não incomodar mais. 

Prometeu nunca mais agir assim, porque essas dores certamente voltariam depois, mais 

fortes, como uma bactéria fortalecida pelo mau uso de antibióticos. E essa analogia o fez 

pensar que havia, de fato, uma doença ganhando o mundo enquanto ele aprendia a viver 

consigo mesmo. Recordou todos os relatos que o ajudaram a recobrar a fé em si mesmo, e 

percebeu que era sua vez de passar humanidade adiante. 

“O que eu poderia fazer para ajudar?”, se questionou. E não houve dúvidas. Ajudar as pessoas 

com tudo que vinha aprendendo, afinal, encontrava em si mesmo forças para vencer os dias 

difíceis e iria ajudar aqueles que não estavam conseguindo. Mas, e se os dias difíceis 

voltassem? Porque eles sempre voltam.  

Pensou em como aquele período permitiu que se conhecesse e abraçasse cada parte de si 

mesmo, aceitando suas imperfeições e reconhecendo suas conquistas. Sentiu um conforto que 

apenas o amor-próprio é capaz de proporcionar e percebeu que jamais experimentaria a 

solidão, pois encontrou sua melhor companhia. 

Às vezes, tudo que o Amor precisa é desacelerar para se encontrar.  

 

 


