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Por que o
depressa?

Para o psicanalista Francisco
Barreto, o avanço tecnológico
acelerado contribui para
estimular essa sensação

tempo
¶1 f?ocê já teve a sensação de que os dias, meses
L/ e anos estão passando rapidamente e que

acaba faltando tempo para tantos compromissos
profissionais, sociais e domésticos, além do lazer?
Antigamente, essa sensação era comum entre os
mais velhos, porém hoje as queixas com relação à
passagem veloz do tempo não escolhem idade. As
pessoas São vivenciando esse tipo de situação cada
vez mais cedo. Mas quais as causas dessa briga"
com o relógio?

Para o psicanalista Francisco Barreto, o cresci-
mento tecnológico excessivo em um pequeno in-
tervalo pode contribuir para explicar essa sensação.
Entre as transformações, destacam-se o surgimento
das mais variadas formas de energia, a evolução dos
transportes, da comunicação social, da informática e
de outras áreas. O psicanalista afirma que a busca
inessante pelo prazer e pelo bem-estar pessoal
tem ocasionado também o fenômeno da
temporalidade. pessoas querem o prazeratodo
custo e num prazo menor, seja na rotina do dia-a-dia
ou no sexo, seja ao almejarem conquistas materiais.
Essa procura tem como conseqüência a sensação
de que o tempo passa rapidamente", avalia.
Olhar-se no espelho - Segundo Francisco
Barreto, essa impressão aumenta ainda mais ao final
de cada ano. Ele acredita que, como a época é de

balanço do período. "Você seolha'no'espelhoevê
que não conseguiu fazer tudo aquilo que queria.
Não deu tempo", comenta.

Para o psicanalista, esse fenômeno tem cresci-
do também entre as mulheres, que conquistaram
um mercado de trabalho antes restrito aos homens,
além de continuarem respondendo a obrigações
antigas, como cuidar da casa e dos filhos. Segundo
Barreto, até as crianças são afetadas. "Hoje em dia,
recebo, freqüentemente, crianças com estresse,
devido ao alto número de atividades que estão acu-
mulando. Os pais devem se preocupar com esse

problema", alerta. Apenas aqueles que sofrem de
alguma doença psíquica não têm a sensação de que
o tempo se esvai com rapidez. "Pessoas deprimidas
ou com estresse, por exemplo, têm a impressão de
que as horas não vão passar nunca".

Vida agitada estimula
sensação cin

liana Paceili Ajves, da Área de Saúde eAssistên-
1Ç/cia, diz que  excesso de atividades e a com-
petição no mercado de trabalho têm tomado a vida
muito difícil. As pessoas acabam, então, nãotendo
oportunidade de se divertir como antigamente e,
com isso, têm a sensação de que o tempo passa
mais rápido. 'Além do trabalho, sou casada, tenho
que cuidar dos filhos e do lar e estudo à noite. Não
sobra tempo para o lazer. Quando era mais nova,
não havia essa correria", exemplifica a servidora, lerr
brando que não tem tido disponibilidade nem para
ler jornais e se atualizar, devido aos vários com-
promissos.
Agitação - Segundo Eliana, mesmo com a falta
de tempo, os compromissos pessoais não dei-
xam de ser resolvidos. "As consultas médicas de
rotina, por exemplo, faço nas férias", lembra. O
servidor Aimoré Correa Marra, da Coordenação
de Orientação e Segurança, diz que 'queria mes-
mo é que o tempo parasse. Mas o momento
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evitar o rítrn
agitado davicw'
moderna.

está passando tão
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