
É urgente recuperar o sentido de urgência
Nós, que podemos ser acessados por celular ou internet 24 horas, 

sete dias por semana, estamos vivendo no tempo de quem?

 Eliane Brum
25/6/2013, 12h31 — Atualizado em 15/8/2013, 13h28

Dias atrás, Gabriel Prehn Britto, do blog Gabriel quer via-
jar, tuitou a seguinte frase: “Precisamos redefinir, com 

urgência, o significado de URGENTE”. (Caixa alta, na inter-
net, é grito.) “Parece que as pessoas perderam a noção do 
sentido da palavra”, comentou, quando perguntei por que 
tinha postado esse protesto/desabafo no Twitter. “Urgente não 
é mais urgente. Não tem mais significado nenhum.” Ele se 
referia tanto ao urgente usado para anunciar notícias nada 
urgentes nos sites e nas redes sociais quanto ao urgente que 
invade nosso cotidiano, na forma de demanda tanto da vida 
pessoal quanto da profissional. Depois disso, Gabriel passou 
a postar uns “tuítes” provocativos, do tipo: “Urgente! Acordei” 
ou “Urgente: hoje é sexta-feira”.

A provocação é muito precisa. Se há algo que se perdeu 
nessa época em que a tecnologia tornou possível a todos 
alcançarem todos, a qualquer tempo, é o conceito de urgên-
cia. Vivemos ao mesmo tempo o privilégio e a maldição de 
experimentarmos uma transformação radical e muito, muito 
rápida em nosso ser/estar no mundo, com grande impacto na 
nossa relação com todos os outros. Como tudo o que é novo, 
é previsível que nos atrapalhemos. E nos lambuzemos um 
pouco, ou até bastante. Nessa nova configuração, parece 
necessário resgatarmos alguns conceitos, para que o nosso 
tempo não seja devorado por banalidades como se fosse 

matéria ordinária. E talvez o mais urgente desses conceitos 
seja mesmo o da urgência.

Estamos vivendo como se tudo fosse urgente. Urgente o 
suficiente para acessar alguém. E para exigir desse alguém 
uma resposta imediata. Como se o tempo do “outro” fosse, 
por direito, também o “meu” tempo. E até como se o corpo 
do outro fosse o meu corpo, já que posso invadi-lo, simbo-
licamente, a qualquer momento. Como se os limites entre os 
corpos tivessem ficado tão fluidos e indefinidos quanto a 
comunicação ampliada e potencializada pela tecnologia. 
Esse se apossar do tempo/corpo do outro pode ser compreen-
dido como uma violência. Mas até certo ponto consensual, 
na medida em que este que é alcançado se abre/oferece para 
ser invadido. Torna-se, ao se colocar no modo “online”, um 
corpo/tempo à disposição. Mas exige o mesmo do outro — e 
retribui a possessão. Olho por olho, dente por dente. Tempo 
por tempo.

[...]
Percebi também que, em geral, as pessoas sentem não só 

uma obrigação de estar disponíveis, mas também um gozo. 
Talvez mais gozo do que obrigação. É o que explica a cena 
corriqueira de ver as pessoas atendendo o celular nos luga-
res mais absurdos (inclusive no banheiro...). Nem vou falar 
de cinema, que aí deveria ser caso de polícia. Mas em aulas 
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de todos os tipos, em restaurantes e bares, em encontros 
íntimos ou mesmo profissionais. É o gozo de se considerar 
imprescindível. Como se o mundo e todos os outros não con-
seguissem viver sem sua onipresença. Se não atenderem o 
celular, se não forem encontradas de imediato, se não derem 
uma resposta imediata, catástrofes poderão acontecer.

[...] A pessoa se estressa, reclama do assédio, mas não des-
liga o celular por nada. Desligar o celular e descobrir que o 
planeta continua girando pode ser um risco maior. Nesse sen-
tido, e sem nenhuma ironia, é comovente.

Por outro lado, é um tanto egoísta, já que a pessoa não se 
coloca por inteiro onde está, numa aula ou no trabalho ou 
mesmo em casa — nem se dedica por inteiro àquele com 
quem escolheu estar, num encontro íntimo ou profissional. 
Está lá — mas apenas parcialmente. Não há como não ter 
efeito sobre o momento — e sobre o resultado. A pessoa está 
parcialmente com alguém ou naquela atividade específica, 
mas também está parcialmente consigo mesma. Ao manter o 
celular ligado, você pertence ao mundo, a todo mundo e a 
qualquer um — mas talvez não a si mesmo.

[...] Que tipo de efeito terá sobre as novas gerações a ideia 
de que não há limites para alcançar, ocupar e consumir o 
tempo/corpo dos pais e amigos e mesmo de desconhecidos? 
Assim como não há limites para ter o próprio tempo/corpo 
alcançado, ocupado e consumido?

[...]
A grande perda é que, ao se considerar tudo urgente, nada 

mais é urgente. Perde-se o sentido do que é prioritário em 
todas as dimensões do cotidiano. E viver é, de certo modo, 
um constante interrogar-se sobre o que é importante para 
cada um. Ou, dito de outro modo, uma constante interroga-
ção sobre para quem e para o quê damos nosso tempo, já que 
tempo não é dinheiro, mas algo tremendamente mais valioso. 
Como disse o professor Antonio Candido, “tempo é o tecido 
das nossas vidas”.

Essa oferta 24 X 7 do nosso corpo simbólico para todos os 
outros — e às vezes para qualquer um — pode ter um efeito 
bem devastador sobre a nossa existência. Um que nem sequer 
é escutado, dado o tanto de barulho que há. Falamos e ouvi-
mos muito, mas de fato não sabemos se dizemos algo e se 
escutamos algo. Ou se é apenas ruído para preencher um 
vazio que não pode ser preenchido dessa maneira.

Será que não é este o nosso mal-estar?
Viver no tempo do outro — de todos e de qualquer um — é 

uma tragédia contemporânea.

(Você pode conferir a íntegra deste artigo em 
<epoca.globo.com/colunas-e-blogs/eliane-brum/noticia/ 

2013/06/e-urgente-recuperar-o-sentido-de-urgencia.html>.)
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