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Cansado de estar cansado 
Por Gerson Borges 

 

Estamos perdendo duas das nossas mais preciosas qualidades: a habilidade de rir 

de todo o coração e a habilidade de orar. (W. H. Auden, poeta cristão) 

 

Estamos exaustos. Bio, psíquica e espiritualmente. Fato. Se fosse apenas cansaço 

físico, noites de sono mais longas e boas férias na praia dariam conta. Experiência 

própria. Porém, o problema é bem mais profundo do que a exaustão do corpo, que 

anda insone como nunca, convenhamos. Dallas Willard disse há alguns anos que 

“vivemos uma epidemia de falta de sono” – é a barbárie pelo cansaço. Nietzsche, 

quem diria, profetizou: “Por falta de repouso nossa civilização caminha para uma  

nova barbárie. Em nenhuma outra 

época os ativos, isto é, os inquietos, 

valeram tanto. Assim, pertence às 

correções necessárias a serem 

tomadas quanto ao caráter da 

humanidade fortalecer em grande 

medida o elemento contemplativo”. É a 

banalização do cansaço.   

 

Os jovens insones na internet 

costumam postar “dormir é para os 

fracos”. Maior profanação do ritmo 

sagrado da vida, dia/noite, 

trabalho/Shabbat, sua/repousa, 

impossível. Nova Iorque e São Paulo, 

grandes cidades, não dormem. Seus 
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cidadãos também não. Robotização da vida. 

 

Na verdade, estamos cansados de estar cansados. Cansados do que é velho 

(jeitinho tupiniquim), cansados do que é novo (fé cega no tecno-progresso), do 

discursismo cínico ou do parasitismo inócuo dos homens públicos, da religiosidade 

estéril, da liquidificação (Bauman) da vida, dos relacionamentos. O tédio ou a 

desesperança é a fatura que chega pesada à nossa porta. Até pastores, 

absolutamente exaustos existencialmente, tiram a própria vida porque, entre um 

leque de razões, cansam de querer ser celebridades, ou se cansam da vida de 

celebridade. Que coisa! 

 

Se há mais de um século Nietzsche preocupou-se como a desumanização que um 

cansaço patológico poderia produzir, o que dizer dessa era instagrâmica? Fomos 

enganados, ludibriados, seduzidos. Prometeram-nos que a nova era digital, como 

escreveu o ex-CEO da Google Eric Schmidt, facilitaria a vida em tudo. Será que 

isso é mesmo verdade? Tempos tido mais tempo para o ócio criativo e o descanso 

reparador? Será que não fomos muito rapidamente do paradigma de Gutenberg – 

a revolução do texto impresso – para o de Zuckerberg – as fotos banais do 

Facebook? Aliás, muitos têm se cansado mais e mais do Facebook e de suas 

pasmaceiras. Eu sou um deles. 

 

Não é exatamente o caso de demonizarmos a tecnologia da informação. Não creio 

que possamos negar o nosso tempo, mas admito que gosto de manter um certo 

lado analógico em mim. Embora eu seja, provavelmente, mais analógico do que 

boa parte da minha geração, sempre usei a mais atualizada tecnologia para 

produzir textos, imagens, sons e vídeos. Também estou ativo nas redes sociais – 

são empolgantes as imensas possibilidades econômicas, educacionais e 

ministeriais da era digital. No entanto, como dizia Neil Postman, não posso ser um 

profeta caolho. Nem tecnófobo, nem tecnófilo. Sim, sou multimídia. Não 

multitarefa. Não dá. É um engodo do marketing digital. 

 

A exacerbação, o abuso, a onipresença do virtual/digital não apenas nos dá 

coisas, mas também nos tira. Uma das perdas é a serenidade mental. Estamos 

neuronalmente sobrecarregados, exauridos da massa de informação não ou mal 

processada. Estamos mental e emocionalmente moídos de tantos estímulos. É 

notícia demais no Twitter, publicidade demais no Facebook e no Instagram, 

sugestões demais de vídeos no YouTube. É videozinho demais no “zap” – sem 

falar no bombardeio de fake news que invadem nossa vida pelas telas. 

 

Nossos smartphones e outros dispositivos como os 

propalados smartwatches e smartglasses (relógios e óculos inteligentes, 

conectados) tornam-se – cumprindo o vaticínio de McLuhan –, a extensão de 
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nossa mente e corpo. Não à toa, o mais popular sistema operacional de celulares 

chama-se Android. 

 

A supremacia (ou ditadura) da técnica/tecnologia pode estar nos conduzindo ao 

que Adélia Prado chama de tempo tecno-ilógico, Neil Postman chama 

de tecnopólio e o filósofo germânico-coreano Byung-Chul Han chama de era do 

cansaço. Nesse âmbito “hipertudo”, podemos vir a ser vítimas da terrível violência 

neuronal, a enfermidade fundamental dessa época alegremente distópica, 

“entretida até a morte”, como dizia os anos 80 Neil Postman. 

 

Hans, profético, denuncia a astuta falácia do “yes, we can” e o “just do it”. Não, não 

podemos tudo. Não, não é o caso de simplesmente ir, fazer e acontecer. O Homo 

sapiens quer se tornar Homo Deo, mas isso é impossível. Babel 2.0: somos 

limitados. Nem todos podem estar no topo. Como disse outro dia um amigo astuto, 

se todos estiverem no topo, ninguém estará lá! Precisamos não apenas respeitar, 

mas também amar nossos limites. Dormir não é para os fracos. É para gente forte, 

gente que diz não para a última temporada da série preferida no Netflix. É para 

quem quer morrer de velho, farto de dias, como dizem as Escrituras. 

 

Eu? Tiro um dia offline – pelo menos das redes sociais. Com choro e ranger de 

dentes no ambiente familiar, podem acreditar. É que entendo biblicamente que 

descansar de verdade é tão sagrado quanto trabalhar. Pratico o Shabbat não por 

razões judaicas, judaizantes, legalistas ou pelagianas, mas porque creio na graça. 

Não posso ser agostiniano no domingo e pelagiano nos outros seis dias da 

semana. Meu dia sabático (segunda) não é para eu ser salvo, mas porque fui 

salvo (justificação) e estou sendo salvo (santificação). É que “a mente e o corpo 

não foram feitos para estarem em movimento perpétuo, e a saúde mental e física 

melhora nitidamente com um dia de folga”, escreveu Eugene Peterson (O pastor 

segundo o coração de Deus). 

 

Labora... mas ora. Trabalhe, mas descanse no Senhor. O vício em trabalho 

continua sendo vício. Sim, o descanso é civilizatório, e o ócio é criativo. O 

descanso é culto, e a pausa é adoração. O trabalho com as mãos renova o 

trabalho com a mente. Ora et labora, dizem os irmãos beneditinos. Vem à minha 

mente o profeta Isaías: “Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: Em 

vos converterdes e em sossegardes, está a vossa salvação; na tranquilidade e na 

confiança, a vossa força, mas não o quisestes” (30.15). 

 

• Gerson Borges é pastor, cantor, compositor e educador. Seu novo álbum, “Os 

quatro amores”, dialoga com a obra homônima de C. S. Lewis. Mais 

informações aqui. É autor de Ser Evangélico Sem Deixar de Ser Brasileiro. 

http://www.gersonborges.com/
https://www.ultimato.com.br/loja/produtos/ser-evangelico-sem-deixar-de-ser-brasileiro
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Fonte: https://www.ultimato.com.br/revista/artigos/380/cansado-de-estar-cansado 


