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 Por fim, o ano de 2020 está terminando! Em novembro, penúltimo mês do ano, é realizada a campanha 

de conscientização do câncer de próstata, mas será que ela é recebida da mesma maneira que o Outubro Rosa? 

O Coronavírus (COVID-19) trouxe muitos fatores e reflexões que acabaram nos pegando de surpresa, como 

a valorização do tempo, o desgaste físico e, principalmente, mental que desencadeou diversos problemas 

psicológicos. E agora o Natal não será apenas uma data comemorativa, mas sim o renascimento de uma 

população inteira. 

 

Novembro Azul 
Luiz Guilherme Picinin 

Em novembro, penúltimo mês do ano, é realizada 

uma campanha de conscientização do câncer de próstata, 

doença que aflige milhares de homens, principalmente acima 

dos 50 anos. Esse movimento teve início em 2003, na 

Austrália, e, desde então, se espalhou para o mundo, com o 

nome de "Novembro Azul’’. Ele ocorre logo após o "Outubro 

Rosa’’, que tem como objetivo a compreensão do câncer de 

mama. Mesmo que eles apresentem artifícios de combate ao 

câncer, será que são recebidos da mesma maneira? Causam o 

mesmo tipo de impacto? 

A imagem do homem tradicional é definida por um 

ser forte, que consegue suportar seus próprios problemas, 

fazendo com que não expresse seus sentimentos aos outros 

de forma tão aberta. Essa visão, normalmente imposta pela 

sociedade, traz sérias consequências ao indivíduo, já que ele fica mais suscetível a doenças físicas e mentais, 

como o câncer de próstata, uma vez que evita o diagnóstico ou tratamento delas, a não ser em casos 

emergenciais que apresentem maiores riscos de levá-lo à morte. 

Ao longo dos anos, essa visão sobre o homem tem mudado aos poucos graças ao aumento dos meios 

de comunicação, que oportunizaram uma maior divulgação a respeito dessas questões. Além disso, a atual 

pandemia em que vivemos provocou uma mudança radical em muitas pessoas, dificultando o diagnóstico 

dessa doença, mostrando o quão somos vulneráveis a problemas e a dificuldade de lidar com eles sozinhos. 

Com isso, talvez os sujeitos tenham começado a refletir mais sobre si mesmos e repensado o seu antigo modo 

de viver, bem como a importância de termos alguém ao lado para nos apoiar. 
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Tempo: o filtro da nossa realidade 

Willian Diego de Almeida 

No decorrer de todo o ano de 2020, muitos fatores acabaram nos 

pegando de surpresa, especialmente um que jamais esperávamos: o Coronavírus 

(COVID-19). Mas este, por sua vez, trouxe uma possível reflexão, fazendo-nos 

valorizar uma palavra que possui cinco letras e duas sílabas: o tempo.  

Esse substantivo masculino nunca foi tão falado e tão pensado como 

neste ano. Descobrimos que ele não pode ser comprado, não pode ser vendido, 

não pode ser “rifado”. Diante das diversas tentativas que o homem tem de 

controlar as coisas ao seu redor, o tempo parece ser o único “elemento” que ele 

jamais poderá dominar, justamente pelo fato de ser relativo.  

A sua “relatividade” nos faz até pensar que devemos abrir as nossas 

mentes para novos horizontes. Como? Imaginemos um jogador de futebol de 

campo que, ao final do segundo tempo, teve cinco minutos a mais (prorrogação) 

e, em razão disso, conseguiu “marcar” um gol? O tempo para ele foi generoso, 

foi uma oportunidade. Já para uma criança que está esperando os pais chegarem 

ao portão da escola, cinco muitos de atraso podem parecer uma hora... O tempo 

aí passa a ser um artifício da ansiedade. 

E para um enfermo que foi acometido pelo COVID-19 e que teve 

complicações no seu sistema respiratório? Dois minutos fora de um aparelho que 

o auxilia no processo da respiração pode ser mortal. O tempo aí passa a ser um 

martírio. 

De modo simplificado, poderíamos dizer que o tempo é muito mais do 

que uma “contagem”. Ele é nosso amigo, nosso confidente, nosso professor, 

nosso remédio. É o filtro que nos ajuda a interpretar a nossa realidade, pois vem 

nos ensinar que temos uma nobre e desafiadora missão: valorizar os momentos, 

eleger o que é prioridade, observar escolhas equivocadas, mal-orientadas, que cometemos por ignorância, por 

falta de educar as nossas ações e pensamentos perante os acontecimentos da vida. 

E você? O que tem feito com o seu tempo? Como está manuseando ele? O que faz das suas 24 horas? 

Ou melhor: o que faz com os 1440 minutos que lhe são fornecidos?  

Lembre-se sempre: a única certeza que temos é que o tempo nunca volta, e não há poder no mundo 

que poderá reaver o que foi perdido. Portanto, não dá para “revivê-lo”. Os dias, as horas, os minutos e os 

segundos “a mais” que empregamos em algo não proveitoso passam a ser contabilizados como um dia, uma 

hora, um minuto e um segundo “a menos” com uma pessoa que amamos, com uma atividade instrutiva, isto 

é, com o que realmente vale a pena.  

Por isso, recompense as ausências, reconstrua memórias, reavalie como você usa o seu tempo. Que 

possamos despertar para a importância do nosso sentido existencial, para não corrermos o risco de nos 

tornamos reféns de nós mesmos. Só assim conseguiremos aproveitar as oportunidades de crescimento que a 

vida tão benevolentemente nos fornece.  

 



Novembro/Dezembro // Nº 2                              

                                             

O Hypomnemata 

 

3 
 

 

Vale a pena refletir... 
Eduardo Kubo  

 

        Em razão dos acontecimentos deste ano, no qual 

passamos por uma pandemia que colocou todos em uma 

situação de isolamento, tivemos que nos adaptar a esse 

novo modelo de vida. Mas, será que todos conseguiram 

se conformar e ficar sem o contato de amigos e 

familiares? 

        Como sabemos, o ser humano é um ser que precisa 

viver em sociedade, ou seja, precisamos uns dos outros. 

Com o isolamento da população, o número de consultas 

ao psicólogo tem sofrido um aumento alarmante, seja por 

fatores como depressão, seja por sobrecarga de trabalho, 

entre outros fatores. 

         Se tratando do bem-estar físico, uma das grandes 

causas para o descuido da estética do seu corpo ou da 

própria saúde é a ansiedade, fazendo com que várias 

pessoas “descontem” na comida e não consigam se 

controlar. Para manter uma saúde em dia – e até mesmo 

uma estética boa – é preciso muita disciplina e 

dedicação, praticar exercícios, manter uma dieta balanceada e, principalmente, ter um tempo para descansar. 

           Com o final do ano chegando, nós devemos pensar: Será que cumprimos todas as metas deste ano? 

Transformarmo-nos em pessoas melhores? Fizemos o nosso papel como cidadão? Cuidamos da nossa saúde 

física e mental? Bom, são várias perguntas, mas o importante é corrigir os erros do passado e melhorar no ano 

que está por vir. 

Reflita... 

 

O eu e o (O)utro: Saúde mental 
Ana Clara Caovilla 

 

A Organização Mundial Saúde (OMS) estabelece que o conceito de saúde não se resume apenas na ausência 

de uma enfermidade, mas, sim, no bem-estar completo: mental, físico e social.  

A saúde mental é um regulador para todo o nosso organismo, pois ela exerce influência nas trocas de humor, 

na liberação de hormônios do corpo, na interação social e até na disposição física, por isso é essencial 

mantermos nosso psicológico em um bom estado. Entender a importância da estabilidade mental é de extrema 

notoriedade para o início de uma relação saudável consigo mesmo. 
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Se manter estável o tempo todo é quase impossível, uma vez 

que todas as pessoas passam por momentos bons e 

momentos ruins. Pensando com Sigmund Freud, faz parte da 

vida enfrentar desafios, pois o mundo está em constante 

evolução, ou seja, vivemos em uma modernidade líquida em 

que precisamos nos adaptar e superar obstáculos 

diariamente. Talvez seja por isso que o psicanalista disse: 

“Um dia, quando olhares para trás verás que os dias mais 

belos foram aqueles em que lutaste”, o que nos fez pensar 

que a forma como lidamos com os obstáculos e que nos torna 

pessoas diferentes. 

Ao chegarmos ao final do ano, grande parte da população já 

se encontra psicologicamente cansada, afinal, é mais um ano 

que se vai, inclusive, um ano muito atípico, que desgastou a 

todos de forma exaustiva, além de desencadear um aumento 

significativo no número de pessoas com ansiedade, 

depressão, pânico, entre outros fatores.  

Por esses e demais motivos é tão importante a busca por auxilio psicológico para se desprender dessa 

sobrecarga emocional. Buscar amparo não é fraqueza, sua mente também precisa de ajuda para estar saudável, 

assim como seu corpo. Se você cuida da sua mente, você cuida da sua vida. 

 

 

 O (re)nascimento 

Christiano Engel 

Dentro do cristianismo, o Natal representa o nascimento de Jesus de Nazaré, filho de Deus. A 

etimologia da palavra natal mostra uma similaridade ao significado empregado à data Cristã, definindo algo 

relativo ao nascimento.  

Essa palavra tem alguma relação com o isolamento? O que significaria dizer que a pandemia está 

conectada com essa data? 

Quando nos deparamos com conflitos, sejam externos ou internos, acostumamo-nos a demonstrar 

apenas o lado mais sensível das coisas, as falhas, e deixamos de observar o quanto cada situação fornece-nos 

uma oportunidade de mudança. As dificuldades criam um terreno fértil para o autoconhecimento e nos tiram 

da nossa zona de conforto. As pessoas tendem a se submeter a uma rotina, fazendo as coisas de forma 

automática e tirando pouco proveito de cada momento.  

A Pandemia tirou todos da comodidade, modificando nossas vidas e, junto, nossa visão da realidade. 

As diferenças estão criando pessoas mais fortes, novos homens e mulheres vêm surgindo por causa delas. A 

palavra natal representa exatamente o que vivemos agora: um começo. 

O início de uma nova era marcado por pessoas corajosas, que sabem lidar com mudanças, indivíduos 

que conhecem o meio em que vivem e que conhecem todo o seu potencial e como explorá-lo. Este Natal não 

será apenas uma data comemorativa. Ele irá marcar a morte e o renascer de uma população inteira, que agora 

mais do que nunca sabe lidar com o que vier.  
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