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Prefácio

Neste ano subitamente nos vimos exilados em nos-
sas próprias casas, forçados a mudar hábitos, obrigados 
a aprender outras formas de trabalhar e de consumir, 
impelidos a controlar o ímpeto afetivo de abraçar, bei-
jar e tocar o outro. A covid-19 nos trouxe a certeza 
de que nada está sob controle. De um dia para outro, 
vimos a economia desmoronar, a saúde virar um caos 
e as nossas fragilidades sociais serem escancaradas. O 
mundo foi transformado.

Nos perguntamos, agora, o que vamos aprender 
com tudo isso. Ou, melhor, o que já aprendemos?

Buscando não parar com as atividades do nosso 
grupo, já que presencialmente não nos encontramos 
desde fevereiro último, propusemos aos integrantes do 
Grêmio Literário Patrulhense diversas atividades.

Sabemos que muitas vezes é preciso desconstruir 
para que nova construção se faça realidade. As lições 
estão sendo vistas a cada dia e queremos compartilhar 
as nossas.

O resultado você confere nesta obra. São textos 
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produzidos entre os dias 15 de setembro de 2020 e 11 
de fevereiro de 2021, revelando o olhar e vivência de 
cada autor em meio aos desafios impostos pela rotina 
de isolamento social em decorrência da pandemia de 
covid-19.

Desejamos uma ótima leitura.

Diretoria
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Pandemia - um chamado à consciência

O homem, ser humano, no cotidiano normal

De repente...

O mundo para...

Eis que surge uma pandemia – covid-19

Tempo de aflição, de incerteza, de insegurança, ...

Saudades do convício com outras pessoas,

Saudade de um abraço amigo,

Saudade de um aperto de mão,

Saudades...

Será que precisávamos desta parada?

Foi um puxão de orelha para

- avaliarmos nossa vida

- avaliarmos nosso dia a dia

- avaliarmos nossos valores

- avaliarmos nossos sonhos
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- avaliarmos nossos irmãos

- avaliarmos nossa caminhada.

Passado o susto, a vida continua com a certeza de 
que nos tornamos

pessoas melhores, mais humanas e conscientes

de que tudo vale a pena.

Ana Clara Maciel
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Tempos de incertezas

Há um velho ditado que diz: “vivendo e aprenden-
do”. E sim, estou, literalmente, aprendendo.

Parece que a vida já havia me ensinado o bastan-
te, pelo menos dentro daquilo que eu precisava saber, 
para completar aqui a minha temporada. Porém, falta-
va viver uma pandemia.  

Saio na rua e vejo todos de rosto parcialmente co-
bertos, comércio fechado, indústrias paradas, as ruas 
quase desertas, os telejornais, que não dão trégua - 
com as piores notícias, levando-nos a uma incerteza de 
como será o dia seguinte: meu, da minha família, dos 
meus amigos. E ver os quatro cantos do mundo viven-
do os mesmos medos, os mesmos temores, os mesmos 
desafios, é algo que realmente assusta.

Muitas vezes já me coloquei no lugar dos governan-
tes, do quão difícil é pra eles tomarem decisões, com 
tamanha pressão de todos os lados. Muitos querendo 
e precisando trabalhar - porque trabalhar, comer, tam-
bém é saúde. Outros tantos apelando para o perigo in-
visível, que persegue e prossegue. E eles -  os governan-
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tes, tendo que dar respostas, errando ou acertando.

Minha principal lição, tirada de tudo isso, é que so-
mos nada ou então somos tudo, diante dos olhos de 
Deus. Acho que Ele apenas está mostrando à humani-
dade, de uma maneira dura, que alguém pode impor 
limites e melhorar o convívio fraterno e com aquela 
que nos dá tudo, a natureza.    

Elita Portal

  



13

Uma boa funda

Estamos vivendo um momento inusitado nas nossas 
vidas. Essa pandemia nos tirou totalmente do rumo 
e estamos vagando como moscas tontas pelos nossos 
dias.

Refletindo sobre a mudança de comportamento, fi-
quei pensando em quantas coisas eu deixei de fazer, 
em tantas que mudei os meus hábitos e em tantas que 
ficaram na promessa.

Não deixei de trabalhar, só por alguns dias, mas só 
vou no escritório no turno da tarde, por pouco tempo. 
Atendo alguém, levo serviços e pego outros, pois con-
tinuo em casa atendendo os compromissos.

Não pude mais viajar. Estou com saudades das mi-
nhas netinhas, pois não consegui ir vê-las no Rio de 
Janeiro, como geralmente faço uma ou duas vezes por 
ano.

Nas leituras, uma das minhas paixões, tenho pego 
vários livros, sem render. Os jornais ficam empilhados, 
com pouca leitura. Pensei que o tempo de isolamento 
me daria a oportunidade de ler bastante, pois leitura 
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combina com silêncio e reclusão. Puro engano.

Esse tempo de inércia nos leva à dispersão e o nosso 
rendimento diminui muito. Até o sono, em razão do 
pouco esforço, se esconde nessas noites frias.

Numa noite dessas acho que sonhei: me vi, ainda 
gurizote, no Barro Vermelho e, vendo o estrago desse 
tal de coronavírus, pensei: vou fazer uma funda bem 
boa. Vou escolher uma forquilha de pitangueira, umas 
tiras de borracha de alguma câmara de pneu, um peda-
ço de couro de algum tamanco velho abandonado, es-
colher umas boas pelotas de pedra ferro e vou procu-
rar o danado. Quero dar um pelotaço certeiro bem na 
cabecinha do bicho e, na entrada do verão, todos nós 
poderemos voltar a viver as nossas vidas, com  toda a 
intensidade.

Joelson Machado de Oliveira
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Pandemia de covid-19

Março de 2020 ficará marcado na minha memória, 
não pelo medo de contrair a doença, mas pelo medo 
de perder o neto de apenas 16 anos. Dia 18 de março 
recebi um telefonema pedindo que fosse buscá-lo em 
Gravataí, onde mora com a mãe. 

Ele já estava com febre há duas semanas, buscou 
atendimento na emergência do hospital da cidade por 
duas vezes e teve como diagnóstico sinusite. Ao chegar 
em Santo Antonio, buscamos atendimento com o mé-
dico Sergio Castro.  O quadro apresentado não teve 
dúvidas: encefalite. Perdeu a coordenação motora dos 
membros, a visão ficou turva. Para chegar até o carro, 
teve que ser carregado no colo.

O desespero tomou conta de nós. Tivemos que ser 
rápidos. Em 40 minutos chegamos ao hospital Ernesto 
Dorneles. Foi atendido prontamente na emergência e 
teve o diagnóstico confirmado. E agora?

Os casos de covid estavam se multiplicando em 
todo estado, comércio fechando, hospital lotado, dois 
andares destinados somente para os infectados.
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O tempo parou. 

Foram 31 dias de espera intermináveis, doloridos e 
de muita preocupação e medo. Medo de perder, medo 
de ser infectado, medo de infectar, pois sua imunidade 
estava muito baixa.

Com a bênção de Deus, conseguimos superar. Mas 
ainda estamos com medo, pois a causa da encefalite 
não foi encontrada. Ele continua tomando os cuidados 
necessários. E nós confiando na Providência Divina.

Jussara Müller de Assis
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Rotina

Perguntaram o que faço na pandemia de covid-19. 
Minha rotina mudou? Não mudou muito.

Como pediatra, continuo trabalhando. O número 
de consultas diminuiu, mas eu vou ao consultório to-
dos os dias.

Diminuíram as visitas. Fico mais tempo em casa. 
Brinco com os cães, toco teclado, como frutas no po-
mar e caminho na esteira.

A maior diferença é a proximidade com Deus. Rezo, 
converso, peço e agradeço.

Mais que devota, tornei-me sua discípula. 

Loraine Schaun
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Pandemia: lição ou castigo?

Era de se imaginar que no mundo, a humanidade, 
precisava refletir mais sobre o real objetivo de sua exis-
tência. 

A maior surpresa foi recebida através dos meios de 
comunicação, que relataram de forma instantânea uma 
possível infecção causada por um vírus aparentemente 
sem antídoto algum. E, não havendo cura, gradativa-
mente a consequência seria a eliminação de ser huma-
no aos poucos. 

As grandes nações, representados pelos seus gover-
nantes, começaram a temer, em absoluto sigilo, sobre 
uma possível guerra nuclear química, de grandes pro-
porções. 

Eis que em poucos dias chega ao nosso país, ao nos-
so estado e ao nosso município todas essas consequ-
ências que assolam o grande mundo. Num piscar de 
olhos, tudo praticamente parou em pleno dia corrido 
de movimentação, fomento e trabalho, em todos os 
segmentos. Portos, aeroportos, comércios, combustí-
veis, transportes urbanos, logística, enfim, tudo prati-
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camente sofreu com uma espécie de toque de recolher 
e reclusão.

A princípio seria a curto prazo, mas a forma com o 
que esse vírus foi se propagando obrigou-nos a poster-
gar por dias, semanas e meses. Aqueles que contraíram 
o vírus, em sua grande maioria, conseguiu se recuperar, 
pois foram percebidos e medicados a tempo e hora, 
enquanto milhares perderam suas vidas, muitos em 
prol de outras vidas. Nesse jogo, nem mesmo os maio-
res estudiosos do planeta sabem definir se é “sorte” ou 
“azar”. 

O fato é que medidas e cuidados passaram a fazer 
parte de nossa rotina, sendo abandonados os abraços, 
apertos de mãos. A orientação é de evitar aglomera-
ções de pessoas onde a transpiração mistura-se. As in-
dústrias passaram a adequar-se à “nova era”, tudo para 
evitar a consequência maior desse vírus: o dano fatal 
por contágio. 

O ser humano tornou-se um misto de sentimentos, 
entre egoísmo e solidariedade. 

A cada um de nós ficará para sempre esse ano de 
2020 marcado como de “distanciamento”, sendo este 
o mecanismo mais utilizado um simples e abstrato meio 
virtual de transmissão de informações, sem emoção al-
guma, pois o calor humano entre os povos encontra-se 
adormecido por conta desse acontecimento.

Enfim, o mundo é que move as pessoas e vice e ver-
sa e ambos funcionam em pleno movimento equilibra-
do, não podendo parar por completo. Ficará a lição, 
para aquele que sempre esteve disposto a aprender, a 
cooperar, a ser solidário com o próximo - apesar de 
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que todos esses predicados já fazem parte de pessoas 
evoluídas em sua alma interior. 

Infelizmente ou não, para aquele que precisa apren-
der um pouco mais sobre “vivência”, esse período fica-
rá marcado como castigo. Afinal de contas, nem todos 
dessa humanidade são dotados a aprender e evoluir 
com essa dádiva do Criador. 

Mario Antonio Barcelos


