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Não é novidade a mudança que a pandemia de Covid-19 provocou em nossas 

vidas. Lá se vão cinco meses de uma rotina diferente, muitas vezes cansativa, mas 

necessária e indispensável para reduzirmos os riscos de contaminação pelo novo 

Coronavírus. Em maio, no Dia das Mães, tivemos de nos adaptar. Muitas famílias, 

cujos filhos e filhas moram em casas diferentes de suas mães, precisaram celebrar a 

data à distância, sem os tradicionais almoços, beijos, abraços e entrega de 

presentes. Na época, pensávamos que em poucos meses tudo estaria resolvido e 

que no Dia dos Pais não haveria limitações. O tempo passou, mas a pandemia, 

infelizmente, ainda não. E as restrições continuam. 

Muitos, principalmente aqueles filhos cujos pais são idosos, ou que façam parte 

de qualquer outro grupo de risco, terão de recorrer novamente aos recursos 

tecnológicos para sentirem-se mais próximos, como telefonemas, aplicativos de 

mensagem e chamadas de vídeo. 

Mas, não foquemos apenas no lado negativo disso tudo. E livre-se da culpa por 

não estar perto de teu pai, se este for o teu caso. Uma frase que foi dita algumas 

vezes nos últimos meses fala mais ou menos que “em tempos de pandemia, quem 

ama se distancia”. 

E se por um lado o isolamento distancia as pessoas, muitos pais, que 

precisaram trabalhar de casa nos últimos meses, tiveram a oportunidade de estar 

mais próximos da rotina dos filhos no dia a dia e, num intervalo entre uma tarefa e 

outra, poder exercer um cuidado que muitas vezes só era possível à noite ou aos 

fins de semana, como preparar e fazer as refeições juntos, ajudar nas tarefas 

escolares, ou simplesmente dialogar mais. 

E assim vale também para todos os que estão passando mais tempo em 

família, por não poderem sair muito de casa. 



De fato, a pandemia é uma tragédia humana, social e econômica. Mas, ao 

menos por alguns momentos, olhemos para o que de bom podemos vivenciar. Seja 

perto, seja à distância. 

Feliz Dia dos Pais! 


