profissão

Do tempo perdido
Onde reside o problema está a oportunidade de mudança.

Hoje eu escutei mais um e, se ele for para o quarto, o filho técnicos que nos capacitaram a
jovem colega de trabalho contar que
está cronicamente cansado. Que
assim que chega em casa, após o
expediente, seu “momento de paz”
consiste em se fechar no banheiro,
sentado na privada, apoiar a cabeça
nas mãos e ficar ali, às vezes por até
meia hora, simplesmente sem pensar em nada, porque se ele ficar na
sala, a esposa vai querer conversar
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pequeno logo pula em sua cama
querendo brincar de alguma coisa.
Quão triste é o fato de que, antes
mesmo dos trinta anos, nos vemos
na iminência de nos trancarmos no
banheiro para ter um descanso da
vida diária?
Somos jovens profissionais de
relativo sucesso. De início, temos profissões! Fizemos cursos altamente

exercer funções de responsabilidade
e, modéstia à parte, os colegas a que
me refiro são realmente muito bons
no que fazem. Temos no máximo
10 anos de mercado de trabalho e
estamos procurando coaches para
traçar uma estratégia de retirada
ou uma mudança de carreira. Nem
bem passamos dos trinta anos e nos
sentimos cronicamente cansados e
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incapazes para interagir com nossas
próprias famílias. Afinal, essas são
as pessoas que merecem o melhor
de nós. E nesse momento, não
temos nada sequer adequado para
oferecer, que dirá a excelência de
nós mesmos.
Levantamos da cama todos os
dias – eventualmente todos os dias
de fato, de segunda a segunda,
como vários amigos da área da
saúde fazem – abdicando de oito,
dez, doze, até absurdas vinte e
quatro horas em alguns casos, de
convívio com as pessoas que nós
mesmos escolhemos, entre os sete
bilhões de habitantes da terra, para
nossa família. Abdicamos desse
tempo em prol do nosso trabalho, da
nossa profissão. E, nos dias bons,
lembramos que se é para passar
mais da metade do meu dia fazendo
“isso”, pelo menos vou fazer direito,
vou dar o melhor de mim a este trabalho, já que preciso fazê-lo. Nos
melhores dias.
Mas a maioria dos dias não são
os melhores. A maioria dos dias nós
dormimos pouco e mal na noite anterior. Estivemos de plantão durante
o fim de semana. Percebemos que,
descontados os impostos, nosso
pagamento mal dá para arcar com
os compromissos. Não que estejamos realmente com pique para sair
e gastar o dinheiro de outra forma
que não pagando as contas. Não!
Estamos muito, muito cansados. Sentamos no sanitário por um chamado
da natureza, mas ora, é tão pacífico
aqui! Ninguém me requer, aqui. Aqui,
posso simplesmente desligar minha

“NÃO SEJAMOS NÓS O
INCÔMODO DA VIDA
ALHEIA. PELO MENOS UMA
VEZ AO DIA, QUE SE TENTE
EXERCITAR A DELICADEZA.
A GENTILEZA.”

mente e descansar uns minutos. E
nosso melhor momento do dia acontece sentados na privada.
Acho que esse pequeno relato já
seria o suficiente para, no mínimo,
acender um questionamento em
nossas mentes a respeito do que
temos vivido. Mas tenho tanta coisa
para dividir, que prefiro continuar o
pensamento. Meus colegas médicos
estão abrindo restaurantes. Estão
insatisfeitos com tantos aspectos da
vida profissional que é até maçante
citar todos. Reconhecimento. Credibilidade. Condições de trabalho.
Distanciamento entre o que se
sabe e o que é possível. Má remuneração. Maus-tratos. Desrespeito
por parte dos chefes, sejam eles
diretores de hospitais ou secretários
de saúde. Desrespeito por parte dos
clientes, sejam eles os hospitais ou
os pacientes. Longas horas. Longas
horas. Horas muito, muito longas.
Em dado momento, percebem
que nenhum salário vale por todas
aquelas longas horas, sacrificadas,
roubadas de seus interesses pessoais, de suas famílias, de suas
vidas privadas em prol de uma arte
que tem se distanciado da ciência
quase tão rápido quanto a ciência

tem evoluído (não se enganem, as
inovações científicas pertencem a
um grupo bem pequeno de clientes.
Para o restante, sobra a medicina
baseada em evidências). A partir
desse ponto começa a desconexão.
A desconexão é um fenômeno
que tem suas raízes num sentimento
profundo de rancor. Sim, de rancor.
Estamos profundamente rancorosos
por nos vermos na contingência de
sacrificar nossas vidas para nossos
trabalhos. Nenhum trabalho é tão
bom assim. E quando esse trabalho
envolve cuidar de outras pessoas, o
corolário instantâneo é estender o
rancor a essas pessoas. Você não é
mais meu paciente. É meu inimigo.
Você é o tempo longe dos meus
filhos. Você é o livro que eu nem
consegui começar a ler. Você é o fim
de semana de sol que me escapa,
aqui preso neste plantão.
Um filósofo, muito melhor do
que eu, já dizia que o inferno são
os outros.
Por um tempo, você tira satisfação no seu ordenado. Você
mergulha de cabeça na ideia
que o velho Schoppenhauer te
vendeu, de que o dinheiro é o
supremo valor, uma vez que só
ele pode ser convertido em o-quequer-que-seja que você necessite
naquele momento. O velhinho era
sagaz. É claro que todas as coisas
têm valor relativo, conforme nossas
necessidades e aspirações. E o
dinheiro de fato nos compra muita
coisa que, pelo menos por algum
tempo, nos mantêm contentes.
Algumas são tão básicas como
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uma casa para morar. Outras tão
intangíveis como a promessa de
uma aposentadoria precoce. Mas
a panaceia não dura. Não foi feita
para durar. O redemoinho do ter, no
fim das contas, só vai até um determinado nível dentro do ser. O ser
não é substituível.
Subitamente nos damos conta
de que algo ainda falta e nesse
momento é sempre mais fácil procurar culpados fora. Os de dentro
dão muito trabalho para resolver,
e muita coisa importante fica em
risco, então vamos atacar os de
fora. O rancor do próximo se instala
quase como um líquen crescendo no
coração da gente. E nesse momento
acontece o inevitável.
Nós nos tornamos “o outro”. Esse
ser raivoso, egoísta e mesquinho,
que insiste em se sentir sempre
insatisfeito. Sempre injustiçado.
Sempre se está em dívida com essa
criatura. Essa fera impaciente, inoportuna, que não tem a mínima consideração pelo tempo, sofrimento e
trabalho alheios. O grande bebezão.
Vivemos hoje numa sociedade
de bebezões. Isso é um fato inegável e que em nada ajuda na tentativa de nos reconciliarmos com o
outro. Nos últimos anos as coisas
pioraram ainda mais, pois surgiram
as grandes babás para os bebezões, pessoas, entidades e instâncias para defender o direito do bebê
a se sentir injustiçado. E pior, para
tentar corrigir essa “injustiça”. Ora,
a hipocrisia. No momento em que
se entende que a injustiça consiste

“NOSSAS VIDAS NÃO SÃO
UM FIM, MAS UM MEIO
DE ALCANÇAR ALGO
SUPERIOR A NÓS.”

unicamente da obrigação de abdicar
de si em benefício de outros ou de
um ofício, corrigir essa injustiça
implicaria em uma realidade paralela onde ninguém necessitasse por
obrigação de um emprego. Nesse
contexto, o outro vai se transformando cada vez num inimigo mais
intragável, mais intolerável.
Mas onde reside o problema é aí
que está a oportunidade de mudança.
Toda a nossa dificuldade em
lidar com nossos trabalhos e nossos
clientes reside no fato de que ultimamente todo e qualquer ser humano
se transformou em uma criatura
desagradável e hipócrita, cínica
até os ossos, um ser cujas necessidades sempre estão acima das
dos outros. Então, não sejamos nós
também esse bebezão. Não sejamos
nós o incômodo da vida alheia. Pelo
menos uma vez ao dia, que se tente
exercitar a delicadeza. A gentileza.
Tentemos economizar a energia de
alguém, tentemos não ser o paciente
chato que argumenta por horas a
respeito de um problema insignificante. O cliente que insiste em processar um adversário por um erro
que ele próprio deixou acontecer. O
chefe que exigiu horas absurdas de
trabalho do funcionário. A criatura

que passou horas absurdas na fila
da repartição e resolveu descontar
em você toda essa frustração que
só o tempo perdido sabe nos causar.
Que a gente um dia possa
entender que é essa a instância
geradora do rancor: o tempo perdido.
Assim, aprendendo a não fazer
os outros perderem seu tempo,
quem sabe a gente aprende que o
tempo empregado num trabalho bem
feito, nunca é tempo perdido. Que
para resolver grandes problemas
geralmente é preciso uma mudança
radical de ponto de vista. Que é mais
fácil baratear o custo da vida do que
comprar energia e tempo para a
família. Que não precisamos, enfim,
de tanta coisa assim.
Acho que só aprendendo a
sermos melhores é que vamos
conseguir nos livrar desse cansaço
crônico. Desse rancor. Desse desânimo existencial. E sermos melhores
implica expandir nosso horizonte
de interesses, especialmente em
direção à ideia de que nossas vidas
não são um fim, mas sim um meio
de alcançar algo superior a nós.
Nossas vidas são nosso legado para
o mundo e para a história. Uma história feita de grandes personagens
mas também de pequenas subtramas, onde existe sim um papel
bacana para qualquer um que realmente esteja interessado em atuar.
Comprometa-se com seu trabalho.
Seja um ser humano melhor. Almeje
coisas diferentes.
No fim, nossa insatisfação é só um
erro de perspectiva.
Dra. Ligia Calina Renuncio (PR).
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