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Lidando com as incertezas 
 

Com o avanço da pandemia e da quarentena, uma das principais fontes de ansiedade e medo 
nas pessoas está ligada às incertezas que este período provoca. Neste boletim falaremos um 
pouco sobre esses sentimentos. 

A pandemia no Brasil está cada vez mais presente em nossas vidas e o seu término ainda parece 
um tanto distante no horizonte. Não é possível ainda vislumbrar o seu fim, embora parte da 
população e das autoridades já queiram retomar as atividades como eram antes. 

Diante disso, muitas incertezas e receios são gerados nas pessoas: Será que irei ser infectado? 
Pessoas queridas irão adoecer? Será possível retomar a vida como era antes? Poderei voltar a 
trabalhar ou estudar como antes? Terei prejuízos escolares? Como será a vida após tudo isso? 

Todas essas preocupações são válidas e bastante concretas. De fato, não é possível antever o 
que irá acontecer, nem como as coisas serão após todo este difícil momento. É preciso, em 
primeiro lugar, lidar com esta realidade. Há coisas que estão fora do nosso controle 
e precisamos aprender a viver nesta nova realidade. 

No entanto, não é porque há coisas impossíveis de prever, que precisamos ficar reféns destes 
sentimentos. Achar que nunca haverá uma solução ou que nada pode ser feito, leva a 
um forte sentimento de impotência e de paralisia. 

Estamos diante de um cenário de imprevisibilidade. Diante do imprevisível, é importante 
perceber aquilo que está a nosso alcance, para mobilizar formas de enfrentamento 
que reduzam a ansiedade e o medo do desconhecido. 

As incertezas podem ser mais perceptíveis nesse momento, mas elas fazem parte da nossa  
vida como um todo. Nunca temos plena certeza sobre o futuro ou mesmo 
sobre nossas escolhas. Quando tomamos um determinado caminho, uma 
determinada escolha, há sempre um grau de imprevisibilidade. 



 

 

No atual momento, essas incertezas nos afetam mais fortemente, porque nos lembram a todo 
momento sobre as nossas vulnerabilidades. Mas também nos exigem que desenvolvamos 
novas capacidades e perspectivas de futuro. 

Portanto, um aspecto fundamental é aceitar a imprevisibilidade como parte da vida. 
Lembre-se de que já lidamos com ela em nosso cotidiano. Quando escolho um determinado 
curso, uma profissão, ou quando decido mudar de emprego ou mesmo qualquer outra situação 
da vida que implique em mudança, não sabemos exatamente o que irá acontecer. Essas 
situações podem nos gerar angústias e ansiedades, mas também não nos impedem 
de continuar vivendo e fazendo as coisas. 

Lembre-se desses momentos da sua vida em que você vivenciou uma incerteza e que o levaram 
a experiências positivas e bons resultados. Você irá perceber que o imprevisível nem sempre 
leva a consequências negativas. Para as situações em que as coisas não ocorreram tão 
bem, tente perceber o que foi possível aprender. 

Um aspecto muito importante nessa pandemia e que gera muita ansiedade e mesmo alguns 
sentimentos obsessivos é o medo do contágio. Para isso, é importante perceber que existem 
maneiras concretas e objetivas de lidar com isso. Por isso a importância de estar bem informado 
e tomar as medidas de proteção necessárias. A doença não é um monstro que está em 
todo lugar e prestes a nos contaminar, mas é algo que pode ser evitado com 
conhecimento e atitudes muitos simples e cotidianas, nada exagerado. 

Se eu sei que estou fazendo a minha parte, posso ficar tranquilo que as minhas chances de 
contrair a doença são menores. E também que estou contribuindo para evitar a contaminação 
de outras pessoas. Outra forma de prevenção é ajudar as pessoas que não tem acesso a 
informação a entenderem como se proteger. 

Frente ao imprevisível, procure desenvolver bem o que lhe é previsível. Suas atividades diárias, 
seus cuidados, suas rotinas. Se não é possível modificar o contexto mais amplo, você 
pode ter uma previsibilidade sobre essas questões. Essa previsibilidade fortalece o 
sentimento de segurança e equilibra com as incertezas e ansiedades que são provocadas pelo 
desconhecido. 

Tenha clareza de que esta é uma situação passageira. Por mais difícil e duradoura que seja, 
isso também terá um fim. O que você sente é compartilhado por inúmeras outras pessoas. 

Por isso viva um dia de cada vez. Reflita sobre o que lhe é possível fazer neste momento 
para diminuir suas incertezas. Como posso me proteger e aos meus entes queridos? Posso criar 
novos hábitos? Posso criar uma rotina de estudos? O que está ao meu alcance? 

Não é possível antecipar o futuro, mas é possível fazer alguma coisa agora para se adequar 
melhor às mudanças que já existem e que continuarão a existir e para que elas sejam uma 
possibilidade de aprendizagem e crescimento. 

Caso sinta necessidade, procure o Setor de Psicologia do campus (psicologia.sje@ifmg.edu.br). 
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