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Olha nós aqui outra vez! Sim, eu e Mauricio de Sousa fizemos mais este
encontro para seguirmos pensando. Esta é a nossa proposta.

Afinal, o exercício da reflexão deve ser algo constante em nossas vidas.
Tomamos decisões mais equilibradas quando meditamos antes de agir.
Tendemos a ser mais cuidadosos em nossas escolhas. Aumentamos o nosso
conhecimento quando processamos as informações de modo criterioso. Um
pensamento leva a outro, que leva a outro, que, por sua vez, leva a mais
um… E assim sucessivamente.

Desse modo, ampliamos a nossa capacidade de compreender o mundo à
nossa volta. Pensar implica analisar informações, olhar uma questão por
vários ângulos, questionar aquilo que nos é apresentado, examinar visões de
mundo. Tudo isso amplia o nosso repertório. Seja para formarmos a nossa
opinião, seja para aprimorarmos o nosso desenvolvimento em alguma área,
seja para explorarmos as nossas potencialidades.

Uma das formas de se pensar é tomar contato com quem já pensou
sobre determinados assuntos antes de nós. Por isso, trazemos ideias e
reflexões de pessoas de várias épocas e de atividades diversas. Pessoas
marcantes pela capacidade de interpretar o mundo, cada qual à sua maneira.

Nas 35 lições deste livro, trazemos reflexões sobre valores, ao
abordarmos assuntos como ética, convivência, formação e justiça, dentre
outros. Também propomos pensar (mais um pouco) sobre aprendizados,
artes, afetos e memórias.

Pensar é muito bom. E melhor quando pensamos juntos. E melhor ainda
quando pensamos acompanhados por grandes personagens, como as da
Turma da Mônica!

Portanto, vale o convite: vamos seguir pensando?

Mario Sergio Cortella
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E

O que passa pelo coração

u gosto demais da palavra “recordar”, que significa fazer passar de novo
pelo coração. Cordis, em latim, quer dizer “coração” e o prefixo re

carrega a ideia de repetição.

Muitas vezes, a recordação nos leva a sentir saudade. Volta-mos àquilo
que guardamos como uma boa lembrança. Outras vezes, no entanto, traz à
tona aquilo que nos entristece e, nessas ocasiões, se transforma em nostalgia,
que é a dor daquilo que não temos mais.

Ainda assim, dentro desse significado de recordação, há sempre um
encantamento pelo lugar de onde saímos ou que marcou algum período de
nossas vidas.

O jornalista e escritor Ribeiro Couto (1898-1963), nascido em Santos, no
litoral paulista, ficou conhecido pelo livro Cabocla, de 1931. Ele também foi
embaixador do Brasil na Europa. Nesse período que viveu fora do País,
escreveu o livro de poemas Longe. Num deles, Couto observou: “Músico fino
em demasia / Para gente da sua aldeia. / Viu que ali nada servia / E foi
tocar em terra alheia. / Mas é na aldeia que ele pensa / Ao choro simples da
sanfona / Passem anos na estrada imensa / Que a saudade não o
abandona”.

Que bela forma de trazer a ideia do recordar!





E

Perícia enérgica

m algumas ocasiões, quando enfrentamos uma força contrária,
precisamos usar bastante energia para chegarmos à solução. Só com

empenho podemos superar dificuldades. Nessas ocasiões de turbulência –
seja uma doença, seja uma perturbação na vida pessoal, seja uma dificuldade
na escola, seja alguma encrenca na família –, precisamos fazer uma força
contrária para que a adversidade seja superada.

O poeta polonês Stanislaw Jerzy Lec (1909-1966) trabalhou de forma
inteligente nessa perspectiva. Em seu texto Mais Pensamentos desleixados, ele
escreveu: “Para chegar à fonte é preciso nadar contra a corrente”.

Claro, toda vez que eu quero chegar à fonte de um rio, a um regato,
preciso fazer um esforço no sentido contrário ao da corrente. Tenho de
juntar habilidade e energia.

É dessa perícia enérgica que necessitamos, nos momentos difíceis, para
fazermos a travessia com sucesso.





A

Gratidão à vida

minha geração cresceu nos anos 1970 cantando em altos brados “gracias a
la vida”. Essa ideia da vida à qual se dá graça, se reverencia, está marcada

por uma intensa espiritualidade. Não necessariamente por uma prática
religiosa, mas por uma espiritualidade densa, que, às vezes, pode também se
direcionar para uma religião.

É uma reverência à vida, ao mistério da existência, à partilha daquilo que
vibra em nós e que está em tudo o que nos cerca: o sorriso, a flor, o pôr do
sol, o animal que conosco brinca.

Nessa hora, a percepção de uma vitalidade reverente marca a capacidade
de agradecer à própria existência por tudo aquilo que ela tem de encantadora
– ainda que haja períodos de turbulências.

O escritor paulistano Mário de Andrade (1893-1945) numa das cartas ao
poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987) registrou a
seguinte mensagem: “Só há um jeito feliz de viver a vida: é ter espírito
religioso. Explico melhor: não se trata de ser católico ou budista, trata-se de
ter espírito religioso para com a vida, isto é, viver com religião a vida. Eu
sempre gostei de viver, de maneira que nenhuma manifestação da vida me é
indiferente”.

Quando Mário de Andrade diz que é preciso ter espírito religioso com a
vida, não é necessariamente ter a prática de uma religião, mas sim ter a vida
espiritualizada, no sentido de agradecer à própria vida.





N

Aprendizagem gradual

ão podemos esquecer que a excelência é uma construção gradual. A
perícia para falar, para ensinar, para cozinhar, para cantar leva à

excelência, que é o horizonte belo para a nossa condição. A excelência é uma
construção, não uma dádiva que alguém recebe de pronto, como se estivesse
sentado e imediatamente mudasse a sua condição, a ponto de se tornar um
aluno, um atleta, um cientista, um artista excelente.

Essa construção vale de modo especial para a área do conhecimento. A
percepção de alguém que tem um conheci- mento magnífico não é de algo
que veio de um estalo, mas de algo que foi sendo edificado, pouco a pouco,
com muita dedicação.

Há um ditado popular que expressa bem essa percepção: “O gênio não
passa de uma longa paciência”. Todo o trabalho de construção da
genialidade na música, na literatura, na política, na religião, na docência, na
ciência resulta de uma longa paciência. Uma trajetória de enfrentamentos, de
equívocos e correções, e de muita persistência.

Exatamente por isso, a genialidade, em grande medida, é filha dessa
longa paciência.





M

Imaginação extensa

uitas pessoas costumam aconselhar a “olhar sempre para frente”. Olhar
no horizonte, olhar sem-fim. No campo das ideias e no campo da

prática, o horizonte é uma ilusão de ótica. Num planeta arredondado como
o nosso, é impossível enxergar além de uma curvatura.

Ainda assim, a ideia de horizonte, aquilo que está à nossa frente, dá
sentido à nossa procura por algo que podemos alcançar. Afinal, olhar sempre
para frente é também o que nos orienta em relação ao que desejamos fazer.

O filósofo espanhol Ángel Ganivet García (1865-1898) disse a seguinte
frase: “O horizonte está nos olhos e não na realidade”. A capacidade de ter
um ponto futuro que possa ser procurado é uma questão do olhar, de um
ponto de vista, da nossa imaginação que é extensa.

Nesse sentido, diz respeito àquilo que permite que sigamos adiante. E o
olhar que permite vislumbrar o lugar aonde se quer chegar é sempre
animador.





H

Ternura passada

á muitos momentos em que desejamos um afago, um carinho, um
aconchego. Algumas imagens no campo da literatura, sobretudo da

poesia, nos dão a sensação de um aquecimento da alma. Nós ficamos com o
“coraçãozinho quente”, como dizem algumas crianças, sinalizando que algo
está bom. E essa expressão marca a ideia de uma acolhida.

Quando somos bem recebidos por alguém que diz “vem aqui”, “fique à
vontade”, esse tipo de afago nos encanta.

O escritor paulista Guilherme de Almeida (1890-1969), nascido em
Campinas, na sua obra Poesia vária, escreveu: “Não precisas bater quando
chegares / toma a chave de ferro que encontrares sob o pilar ao lado da
cancela / e abre com ela a porta baixa, antiga e silenciosa / Entra, aí tens a
poltrona, o livro, a rosa, o cântaro de barro e o pão de trigo. O cão amigo
pousará nos teus joelhos a cabeça”. Olha que ideia expressiva de acolhida! É
de aquecer o coração!





O

O que é de todos e todas

que é um bom governo? É aquele que atende a si mesmo? O que
atende a população? Numa república, como é o nosso caso, é um

governo que faz bem o bem? E o que é fazer o bem? Fazer o bem para as
pessoas desta nação? Fazer o bem para o grupo político que está no poder?

Afinal, esse critério do bom governo é aquele que está bem avaliado?
Em que percepção? Que lida com as coisas do hoje ou trabalha para
proteger o futuro?

Essa é uma discussão antiga, mas há algumas referências para se
entender o que é um perícia democrática. O britânico Thomas Paine (1737-
1809), que se integrou à luta pela inde-pendência norte-americana, em sua
obra Os direitos do homem, escreveu: “Todo governo que não age na base do
princípio da república, isto é, que não faz da res publica o seu objetivo
completo e único, não é um governo bom”.

Esse é um critério indicado por Paine. E usou a expressão do latim res
publica, que significa “a coisa pública”. Cuidar da república é cuidar das
coisas públicas, aquelas que são de todas as pessoas. O público não é aquilo
que não é de ninguém, mas aquilo que é de todos e todas. Esse é um critério
para um bom governo.





A

O ridículo salvador

tecnologia no mundo digital vem nos proporcionan-do uma profusão de
memes nas redes sociais. Quase sempre a intenção é de nos fazer rir e, ao

mesmo tempo, nos fazer pensar.

A ideia do ridículo é quase salvadora das nossas tolices, ela nos ajuda a
pensar melhor. Não se trata de expor pessoas a uma situação ridícula, mas,
de fato, alguns memes nos levam a reflexões. Parte deles funciona como uma
catarse, uma libertação, e também como crítica social.

Quando temos situações difíceis, na atividade política, na convivência, na
apuração da corrupção, nos debates, os memes ajudam a tirar um pouco do
peso que essa realidade coloca.

Alain, pseudônimo literário de Émile-Auguste Chartier (1868-1951), na
sua obra Considerações sobre a felicidade, afirmou: “Se, por acaso, tivesse eu que
escrever um tratado sobre moral, poria o bom humor na primeira fila dos
deveres”. Isto é, a necessidade de ter o humor como um elemento de
depuração, de reflexão, que permite que, de um modo muito mais animado,
sejamos capazes de pensar melhor o modo como vivemos.





P

Identidade perdida

ara quem escreve, pensa um projeto, compõe uma música ou faz um
prato é um grande desafio não ser imitativo. Mas existe uma diferença

entre imitação e inspiração. Em todas as áreas de criatividade, quando vou
imitar, eu tenho uma perda. Todas as vezes em que vou criar, a inspiração
vem à tona e é mais fértil do que a mera imitação. Na arte em geral isso é
muito forte, mas também na nossa convivência.

Tanto que o grande filósofo e psicólogo norte-americano Ralph Waldo
Emerson (1803-1882), autor da clássica obra Ensaios, escreveu: “Imitação é
suicídio”. O que ele quer dizer? É possível se entender a imitação como uma
homenagem, que é muito válida no campo do humor, nós gostamos dos
imitadores, porque geralmente conseguem ser engraçados. Mas imitar como
cópia, como mero mimetismo, em qualquer atividade criativa, é uma forma
de matar a força da inovação.

Por isso, inspirar-se é muito diferente de meramente imitar. A inspiração
faz elevar, a imitação faz perder a identidade daquele que quer criar.





T

Ação apressada

er planejamento implica também pensar com calma, de modo que não
haja afobação na hora da realização.

Quando os antigos diziam: “cuidado, quem não planeja faz duas vezes”,
era um alerta para a dificuldade que muita gente tem em compreender a
diferença entre pressa e velocidade.

Fazer velozmente é sinal de inteligência e de perícia. Fazer
apressadamente é sinal de falta de competência. Faz parte do planejamento
evitar a afobação.

O escritor francês Jean Dutourd (1920-2011), que foi prisioneiro dos
nazistas durante quase toda a Segunda Guerra Mundial, na obra O fundo e
forma, de 1958, anotou: “Os impacientes chegam sempre tarde demais”.

Essa frase pareceria contraditória, mas faz sentido, porque a pessoa
impaciente acaba se atabalhoando e cometendo deslizes. Ao partir para uma
ação sem planejamento, ela faz, refaz, se equivoca, corrige, perde tempo e,
consequentemente, se atrasa.





O

Atenção amorosa

educador mineiro Rubem Alves (1933-2014) costumava falar que, “no
Brasil, temos muito curso de oratória e poucos cursos de escutatória”.

As pessoas não necessariamente prestam atenção nas outras.

A escuta atenta, a atenção amorosa, é importante em relação ao amigo, à
família e até em relação àqueles com quem temos inimizade ou discordância.

Essa escuta faz que aprendamos, nos reinventemos sem cairmos na
mediocridade intelectual.

Rubem Alves dizia: “O que as pessoas mais desejam é alguém que as
escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que
digam ‘se eu fosse você…’”. Olha que coisa forte!

Esse é um movimento que vem se ausentando da nossa convivência. A
capacidade da escuta atenta, acolhedora, afetiva é aquela que não provoca
naquele que escuta a sensação que está ali para ensinar ou para prescrever
conselhos. Ela se estabelece com a intenção de acolher a necessidade de
alguém.





S

Justiça consequente

erá que a clássica frase “Aqui se faz, aqui se paga” tem mesmo validade?
Nem sempre quem faz o que não deveria ter feito paga por aquilo que

fez. Por isso, a força maior na expressão “Aqui se faz, aqui se paga” teria de
ser sobre “pagar”, ou seja, de ressarcir, de responsabilizar alguém pela
consequência daquilo que fez.

Um filósofo francês, muito conhecido por suas ideias no campo da
política, Montesquieu (1689-1755), em sua clássica obra O espírito das leis,
registrou: “Quando vou a um país, não examino se há boas leis, mas se as
que lá existem são executadas, pois boas leis há por toda parte”.

Frase extremamente atual. Aqui se faz, aqui se paga? O importante em
relação ao campo da justiça é que aqui se pague, isto é, que não se deixe a
impunidade ganhar espaço, pois ela cresce de maneira exponencial. E é ela
que derrota as leis. Não se trata necessariamente da organização de uma
nova legislação, mas da execução daquela que já existe.





V

Visão mágica

ivemos um tempo em que a ideia de alguém que prefere o atalho, o
desvio, de quem não pega o caminho correto para obter sucesso é, por

vezes, até exaltado. A impressão é de que quem segue na rota correta é que
está equivocado, seria até considerado otário. Mas é justamente o contrário.
Gente que no dia a dia decide trabalhar com decência, com esforço é que
segue pelo pensamento virtuoso.

Há gente que imagina que a conquista de resultado se dá sem trabalho,
que basta dar um jeitinho, acionar alguém que facilite um caminho e aí
obterá o que almeja.

Sófocles (c.497 a.C.-406 a.C.), dramaturgo grego do século V a.C., dizia:
“O céu não ajuda quem não quer se mexer”. Essa reflexão se relaciona
fortemente à capacidade de ter inciativa, em vez de ficar imaginando que
aguardar sentado ou dar um jeitinho é o modo de as coisas acontecerem.
Não é dessa maneira que se obterá sucesso, e caso ele venha com prática
desviante, sucesso não será, de fato.





A

Ação criadora

obra literária é uma forma geradora de vida, de renovação, de vitalidade.
Afinal, ela lida com a capacidade de inventar, reinventar, criar, recriar.

Isso vale também para várias atividades do dia a dia, mas especialmente na
arte. Uma das funções mais fortes da arte é recriar e reinventar a nossa
percepção do mundo, a nossa captação do fluxo da vida e das coisas.

Livros que sejam capazes de nos tocar, nos emocionar, fazem que
sejamos capazes de repensar nossas atitudes. Ou de nos fazer refletir. Fletir é
dobrar. Então, quando se reflete, se dobra de novo, se dobra para dentro;
portanto, é um movimento de mergulho interior.

O poeta italiano Giuseppe Giusti (1809-1850), na obra Epigramas,
escreveu: “Fazer um livro é menos do que nada, se o livro feito não refaz a
gente”. A tarefa da literatura é refazer as pessoas que leem, no sentido de
renová-las, de reinventá-las.

Desse modo, a obra literária nos oferece mais vitalidade e, ao ser feita,
nos refaz.





E

Perda universal

m tempos de intolerância e arroubos de supremacia, de uma cultura do
ódio, determinadas pessoas se colocam como se estivessem num patamar

acima dos demais seres humanos. Fazem isso por conta da cor da pele, do
dinheiro que carregam, da escolaridade que têm, da religião que praticam,
como se dissessem: “nós somos supremos, os outros são inferiores”.

Nessa perspectiva, vale lembrar o que disse o ativista político norte-
americano Martin Luther King (1929-1968) em sua Carta da prisão de
Birminghman, em 1963: “A injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça
em todo lugar”.

Essa é a ideia do ferimento que se estende. Aquilo que atinge a um
atinge a todos quando é injusto, é preconceituoso, é cruel.

Não é porque não está acontecendo comigo, não está acontecendo do
meu lado, não está na nossa nação que nada tem a ver conosco. Ao
contrário, a perda provocada pela injustiça se espalha e ganha um caráter de
ofensa à própria humanidade e não apenas ao indivíduo ofendido.





C

Companhia constante

hega uma época do ano em que vamos todos ficando cansados. Afinal,
são sempre muitos compromissos, muitas atividades acumuladas.

Existem momentos em que a vida necessita de um sossego mais pleno.
E, nesses períodos de serenidade, nada melhor do que ouvir uma boa
música. Essa forma de arte nos auxilia a repousar e, para alguns, a afastar
uma sensação de isolamento. Para muitas pessoas, que ficam sem convívio
ou que vivem distantes da família, a música oferece essa condição de
companhia constante.

O dramaturgo inglês Robert Browning (1812-1889), na obra Aventuras de
Balaustion (1871), trabalhou a seguinte ideia: “Quem ouve música sente a sua
solidão, de repente, povoada”.

Não é incomum que uma pessoa dirigindo ou caminhando se sinta
solitária naquela circunstância, mas, basta escutar uma música no rádio, que a
sua solidão fica povoada.





H

Nostalgia danosa

á pessoas que encarnam o sentido de uma das músicas mais belas da
música popular brasileira, que é Epitáfio, composta por Sergio Britto e

gravada pelos Titãs. Seus versos iniciais indicam a necessidade de também
prestarmos atenção no agora e naquilo que será reinventado, para que não
nos arrependamos depois.

A música começa com: “Devia ter amado mais / Ter chorado mais /
Ter visto o sol nascer”.

Essa lamentação como epitáfio (aquela inscrição que se coloca sobre os
túmulos), no sentido de: “eu devia ter feito isso”, “eu devia ter feito aquilo”
é muito funda e dolorida, tem um tom de queixa.

O mais desejado, claro, é que não esperemos esse momento para que
essa frase “eu devia” venha à tona. Sem dúvida, somos capazes de revisar
aquilo que já fizemos, mas é bom que não tenhamos algum tipo de
arrependimento.

O poeta pernambucano Mauro Mota (1911-1984), em Antologia em verso e
prosa, registrou: “A maior perda é das coisas que nunca tivemos”.

Por isso, cautela, com o “eu devia”. É melhor pensar desde logo para
que o “devia” não venha.





E

Energia vital

m algumas épocas do ano no Brasil, ocorrem chuvas muito fortes.
Quando há falta de energia elétrica, geradores são acionados. O gerador

é sempre uma ferramenta auxiliar, uma força lateral que evita a interrupção
de atividades que precisam ser realizadas.

Uma das nossas forças auxiliares é viajar, tirar férias, olhar de novo
alguns lugares, lembrar de tempos que já vivemos, pois isso nos dá energia.
Afinal de contas, precisamos de memórias que nos sejam forças auxiliares.

O dramaturgo francês Henry Bataille (1872-1922), na obra Poetas de
França, escreveu: “O passado é um segundo coração que bate em nós”.
Coisa magnífica!

Esse gerador de vida, de lembrança, de energia, produz em nós estímulos
em relação ao que precisamos fazer. Para muita gente, o passado acaba tendo
uma carga negativa, quando existe a intenção de deixá-lo para trás. Mas, para
muita gente, o passado é, como lembrou Bataille, “um segundo coração que
bate em nós”, capaz de bombear mais vida.





H

Inédito evidente

á momentos em que procuramos a fruição estética. Ir ao cinema, ouvir
música, assistir a uma peça teatral, ler um bom livro. Ou também ir a

um museu. Eu gosto bastante. São Paulo, a cidade onde vivo, tem dezenas
de museus. E o Brasil tem espaços em que é possível encontrar a beleza
guardada, a estética, as nossas memórias, tudo aquilo que é importante
preservarmos.

A arte tem a capacidade de nos surpreender. É difícil sair incólume de
um museu, de uma exposição.

Quem já se deparou, por exemplo, com as obras do pintor espanhol
Pablo Picasso (1881-1973), sejam no original, sejam reproduzidas em algum
lugar, fica boquiaberto. O escritor e ator francês Jean Cocteau (1889-1963)
disse o seguinte sobre o estupendo pintor: “Em Picasso, nunca há careta
nem caricatura. Há é intensidade. O achado precede a pesquisa. Ela acha
primeiro e procura depois”.

Num primeiro momento, para algumas pessoas, como brincou Cocteau,
pode parecer apenas uma careta ou uma caricatura, mas existe ali uma
intensidade magnífica. Parece mesmo que ele primeiro desenhou e depois foi
atrás do sentido. É isso que faz a arte: encanta.





T

Conversa maldosa

em gente que é marcada pela logomaquia, um conceito também usado
em Filosofia para caracterizar a briga por palavras. Pessoas que ficam

lutando por termos, xingam, fazem acusações nos campos da ideologia, da
religião, da profissão.

Esse palavreado inútil, em muitas situações – e no tempo das redes
sociais isso vem muito à tona –, carrega a intenção de transformar outra
pessoa em cinzas, de liquidá-la, de deixá-la lá embaixo. Algumas vezes, isso
tem como origem não o pensamento refletido, uma postura intencional, mas
resulta mais de um descontrole, de uma falta de parcimônia e até de alguma
tolice.

O filósofo francês Montesquieu (1689-1755), na obra Pensamentos,
registrou algo que até hoje serve para nos colocar numa postura reflexiva: “A
maior parte das pessoas nos prejudica sem ter a menor intenção de nos
prejudicar. Elas têm falado contra nós, mas o que queriam era apenas falar.
Elas têm falado contra nós porque eram incapazes de se calar”. Realmente,
vale considerar essa ideia.





M

Horizonte árduo

uitas vezes, o trajeto é complicado, mas vale o esforço, especialmente no
sentido de conquista dos objetivos que temos na vida.

Não que aquilo que recebemos graciosamente não nos importe. Ao
contrário, muitas coisas que temos nos foram dadas, numa demonstração de
afeto por parte de outras pessoas. Mas claro que aquilo que vem com
esforço tem um grande significado, como obter uma nota alta na escola, ser
promovido no trabalho, criar bem uma família, terminar um curso e, na
formatura, olhar aquela conquista como sendo absolutamente merecida.
Afinal, o esforço faz que nós tenhamos uma energia que retorna em forma
de mérito.

O pensador e médico britânico Havelock Ellis (1859-1939), na obra A
dança da vida, escreveu: “A terra prometida sempre fica do outro lado de um
deserto”. Isto é, a travessia nem sempre é fácil, mas, quando se consegue
fazê-la – não por meios ilícitos, não por dribles e enganos – por um esforço
contínuo, respeitável, decente, aí sim, nos dá um gosto imenso.





A

Simpatia imediata

lgumas risadas não só chamam a nossa atenção, como também nos
animam. Há pessoas que riem de um modo contagiante e geram um tipo

de aproximação em que nos sentimos até partilhando daquela alegria
manifestada.

O escritor russo Fiódor Dostoiévski (1821-1881), em seu romance sobre
condenados nas prisões da Sibéria, chamado Recordações da casa dos mortos,
anotou: “Pela risada de um homem, podemos classificá-lo. Se for nos dado
simpatizar com um homem desconhecido, por causa de sua risada, podemos
tranquilamente garantir que se trata de um homem bom”. Essa é uma das
formas que usava Dostoiévski para entender o que seria alguém com um
bom caráter.

Essa lógica descrita pelo escritor russo não funciona o tempo todo, mas
ela pode ser um indicativo em relação a outra pessoa. É muito usual que a
simpatia seja imediata quando alguém tem uma risada que nos encanta. A
sensação é de que parece vir de uma pessoa boa, com bom caráter.





É

Olhar renovado

necessário cautela com as retinas tão fatigadas, de que falava o poeta
mineiro Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). As retinas tão
fatigadas são aquelas habituadas a um olhar que já se acomodou, a

uma percepção sobre as coisas marcadas pelo óbvio, em que não se notam
outras possibilidades ali envolvidas.

Esse modo rotineiro que, ao se transformar em monotonia do olhar,
reduz imensamente a nossa capacidade de conhecimento e de entendimento.

O filósofo espanhol Ortega y Gasset (1883-1955), numa de suas obras
mais conhecidas, chamada A rebelião das massas, escreveu: “Surpreender-se,
estranhar é começar a entender. Tudo no mundo é estranho e é maravilhoso
para um par de pupilas bem abertas”. Trata-se de uma ideia que a Filosofia
carrega de não abandonar a capacidade de estranhamento. Há a necessidade
de olhar as coisas com olhar renovado para que passemos a perceber o que
não estava sendo notado.

A partir daí, como escreveu Ortega y Gasset, nós começamos a entender
melhor, com mais nitidez, o que está à nossa volta. Isso exige um esforço de
não nos habituarmos com aquilo que já vimos e de procurarmos enxergar o
que ainda não está no nosso campo de visão.





A

Dever ausente

tarefa compulsória é aquela que nós temos a obrigação de fazer. Mas,
quando o dever se ausenta, temos ali uma fonte de prazer, por exemplo,

em um final de semana, quando é permitido passar o tempo sem perdê-lo.

Isso tem a ver com uma reflexão feita por Mark Twain (1835-1910), um
dos maiores escritores norte-americanos, levantada na sua clássica obra As
aventuras de Tom Sawyer: “Trabalho é tudo aquilo que uma pessoa é obrigada a
fazer. Passatempo é tudo aquilo que uma pessoa não é obrigada a fazer”. A
noção de um dever que se ausenta, a possibilidade de estar desobrigado de
uma tarefa nos permite passar o tempo da maneira como queremos.

Afinal, ficar sem nada fazer, quando se pode escolher o que fazer
naquele tempo, é algo que eleva. É o que se chama de ócio.

Enquanto a tarefa compulsória nos retira de um tempo a ser passado
sem desperdício, o lazer nos permite ir atrás dessa condição, fazendo um
passeio, lendo um livro, vendo um filme, ouvindo um programa de rádio. É
uma espécie de mergulho naquilo que não é obrigatório se fazer. Mas que,
ao fazermos, é muito bom.





A

Solidão distante

arte tem a capacidade de fazer que a poesia, a pintura, a literatura, a
escultura, o teatro, o cinema nos façam companhia. Uma das pessoas

mais importantes da arte do Brasil contemporâneo foi o escritor carioca
Millôr Fernandes (1923-2012). Em 1967, ele publicou um livro de poemas
chamado Papáverum Millôr, em que anotou algo muito interessante sobre a
ideia de solidão: “Se eu achasse uma locomotiva/ A traria para a minha
solidão de monge/ E enquanto ela ficasse aqui, sozinha/ Eu apitaria, lá
longe”.

A imagem desse poema é belíssima, dá a ideia de um trem apitando ao
longe, seja você aguardando alguém que chega e, portanto, esse apito
distante marca uma percepção de que a solidão será rompida. Ou até o
inverso, a locomotiva já partiu e você ficou sozinho ou sozinha numa
estação. É uma imagem que remete a outros tempos, pois não temos tantas
locomotivas no nosso cotidiano, mas, ainda assim, é muito marcante.

Por isso, a arte é uma das formas mais fortes para a gente criar uma
ponte que desmonte parte da solidão que no dia a dia podemos ter. Tal
como Millôr Fernandes foi capaz ao nos trazer essa locomotiva.





É

Ostentação enganosa

comum na nossa sociedade encontrar pessoas que julgam as outras
pela aparência, pela roupa que vestem, pelo carro que estão utilizando,
pelo local onde moram. Não só julgam como também desejam ser

julgadas por esse tipo de parâmetro. Essa percepção daquilo que é aparente,
que é mera simbolização externa, é para muita gente um critério da avaliação,
da valorização ou não de outras pessoas e até de si mesma.

O escritor britânico William Hazlitt (1778-1830), na obra Ensaios políticos,
apontou: “Aqueles para quem a roupa é a parte mais importante da pessoa
acabam, geralmente, por valer tanto quanto sua roupa”. Ele faz referência à
pessoa preconceituosa, que observa apenas o aspecto externo, que é capaz
de desprezar alguém que não estiver de acordo com o seu conceito de moda
ou até por sua condição econômica. Quem faz esse tipo de julgamento,
segundo Hazlitt, vale tanto quanto a roupa que veste. Claro, porque se trata
de um olhar limitado, que leva em consideração apenas o aspecto externo,
portanto direcionado para aquilo que é mera ostentação.





U

Foco exclusivo

ma das coisas mais difíceis da adolescência é a espinha no rosto. Para
uns, ela parece ser definitiva. Outros acham que a presença de uma

espinha vai afetar a própria imagem ou a sua convivência. Sim, há pessoas
que não têm vontade nem de sair de casa, de ir para a escola porque estão
com uma espinha no nariz. Isso é impactante na autoimagem, embora para
quem não está naquela situação, é algo bem mais simples. Ainda assim,
quem tem aqueles pontos inflamados no rosto fica, muitas vezes, com um
incômodo grande.

O estupendo escritor russo Dostoiévski (1821-1881), na obra O idiota, de
1869, fez a seguinte observação: “Se você tem uma verruga na testa ou no
nariz, vive imaginando que ninguém no mundo tem outra coisa a fazer a não
ser olhar para essa verruga, fazer troça dela e, por causa dela, desprezar
você”.

É a ideia do foco exclusivo: “Estão olhando para mim”, “estão me
observando o tempo todo”, “não pode ser desse jeito”. Alguns têm essa
dificuldade numa determinada fase da vida, mas, como toda fase, acaba
passando.





À

Etiqueta inversa

s vezes, uma pessoa comete algum deslize e a gente se esforça para que
ela não note que a gente notou. Isso demonstra a nossa capacidade de
ser gentil. Claro que agimos assim quando se trata de algo que é

indiferente, quando não fere, não machuca, não agride a decência. Foi
apenas um deslize. Essa etiqueta, na qual a deixamos passar para não gerar
constrangimento, ajuda bastante na convivência.

Quando, por exemplo, saímos para comemorar, para conversar, para
comer com um grupo de pessoas, e acontece algum imprevisto, algum
pequeno acidente, a generosidade em “não notar” faz parte da conduta
amistosa.

O médico e escritor russo Anton Tchekhov (1860-1904) trouxe à tona a
seguinte reflexão: “A boa educação não está no fato de não derramar molho
sobre a toalha da mesa, mas em não perceber se outra pessoa o faz”. É
humorado e correto. Não é um fingimento, ao contrário, é um modo de
gentileza, de não dar destaque desnecessário àquilo que não traz grandes
consequências. É uma lógica de etiqueta de deixar de lado o que não tem
tanta importância e de impedir que alguém se sinta mal por algo que é
absolutamente irrisório.





O

Obra a fazer

ser humano não tem como não morrer. Somos, todas e todos, mortais.
A morte é imperativa. Não é uma hipótese nem é um gerúndio, embora

alguns filósofos entendam a morte como um gerúndio, por colocá-la como
um processo que se inicia no nascimento. Do ponto de vista teórico ou no
campo da degradação biológica, até se poderia dizer que a morte é um
“morrendo”, portanto gerundial desde o nascimento.

Ainda assim, há necessidade de se fazer uma distinção importante.
Somos mortais, mas podemos ser eternos. De que forma? Deixando uma
obra que tenha perenidade, que ganhe vitalidade no tempo futuro e que,
dessa forma, suceda a nossa própria vida.

Há, portanto, uma diferença entre imortalidade e eternidade. Quando
ouvimos a expressão “os imortais” da Academia Brasileira de Letras, é
possível imaginar que cada escritor ali deva ter produzido obras clássicas, que
sejam eternas. E só é possível a eternidade, isto é, a persistência no tempo,
mesmo após o perecimento do corpo, se a nossa obra for significativa. Isso
se refere também ao que produzimos no âmbito da família, do trabalho, da
convivência, do afeto.

Imortais, não. Eternos, é obra a fazer.





U

Inédito impactante

ma das sensações mais agradáveis que existe é andar por lugares pelos
quais sempre passamos e achar um modo de enxergar algo que não

havíamos visto ainda. Isto é, andar por uma avenida tentando vê-la como
alguém que chegou ali pela primeira vez, e reparar em algo que é novo ao
nosso olhar.

Esse é um tipo de encantamento que a poesia nos oferece. Ela abre a
possibilidade de nos impactar com o que é inédito, às vezes até insólito.
Aquela sensação de “olha, eu nunca tinha pensado nisso!”.

Uma frase muito interessante que ilustra essa sensação é do poeta
indiano Rabindranath Tagore (1861-1941). Primeiro não europeu a receber o
Prêmio Nobel de Literatura, em 1913, pela obra Pássaros desgarrados, Tagore
escreveu: “As raízes são galhos que penetram fundo na terra. Os galhos são
raízes que se estendem para o alto, no ar”. Esse é um outro jeito de olhar
uma árvore.

A poesia nos oferece uma visão que foge do óbvio. É uma outra
percepção, uma outra maneira de olhar o mundo. A visão poética nos faz
enxergar o que está à nossa volta de um modo inédito. E isso é muito bom.





E

Tô nem aí!

xistem pessoas que, quando são criticadas em relação ao que fazem, ao
que escrevem, ao que falam, simplesmente dizem: “Não quero saber”.

Essa ideia denuncia a incapacidade de acolher a crítica, de levar em conta o
comentário, ao menos para analisar se aquele argumento é aceitável ou
recusável.

“Não quero saber o que falam de mim nem o que pensam sobre o que
disse”. Adotar essa postura dificulta o processo de autoconhecimento.
Afinal, aquelas pessoas que não concordam comigo podem estar corretas e,
dessa forma, contribuir para eu melhorar aquilo que eu penso, aquilo que eu
defendo.

O jurista Niceto Alcalá-Zamora (1877-1949) foi presidente da Espanha
de 1931 até 1936, um ano antes de eclodir a guerra civil daquele país. Na sua
obra Pensamentos e reflexões, ele anotou: “A quem a crítica mais irrita mais a
merece e mais necessita dela: a quem a tolera, ela não prejudica”. De fato,
uma pessoa capaz de acolher a crítica em relação à sua ação, à sua conduta,
ao seu desempenho é alguém que pode melhorar, pois tem a oportunidade
de refletir mais sobre o que fazia. Quase sempre, porém, quem é merecedor
de uma crítica costuma recusá-la. Não quer nem saber…





T

Inspiração interior

odos nós temos uma capacidade estética, de produção de beleza, de
encantamento. O magnífico poeta alagoano Lêdo Ivo (1924-2012), na sua

marcante obra Confissões de um poeta, escreveu: “As chamadas influências
ajudam o artista a fixar a sua originalidade íntima. São essas influências as
afinidades eletivas descobertas de uma genealogia espiritual. Só nos
influencia aquilo que está em nós mesmos”.

Quando Lêdo Ivo fala das influências, quer sugerir que elas auxiliam o
artista a edificar, a fixar a sua originalidade íntima. Quando nós ouvimos
uma música, assistimos a um espetáculo, observamos uma escultura ou
pintura, muitas vezes identificamos uma nítida influência de outros artistas,
que produziram obras anteriores, que naquele trabalho também estão. Mas
estão naquilo que é íntimo no próprio artista.

Só nos influencia aquilo que está em nós mesmos, como bem lembrou
Lêdo Ivo.





E

Retorno arriscado

xistem situações na vida em que aquilo que fazemos para o outro volta
para nós como um bumerangue. O antigo ditado “É muito perigoso

cuspir para cima” nos alerta que aquilo que fazemos pode retornar de modo
indesejado.

Por isso, o estupendo dramaturgo britânico William Shakespeare (1564-
1616), no ato I da peça Henrique VIII, obra do começo do século XVII, faz a
personagem Norfolk dizer: “Não acendas para o teu inimigo fornalha tão
quente que te venhas a queimar também”.

Na empresa, na escola, no poder, aquilo que se possa fazer para
prejudicar o outro pode retornar com muito mais força. Como lembra
Shakespeare, ao se colocar muita lenha na fogueira, ela pode voltar e
queimá-lo. Cautela!

É uma volta indesejada, mas não necessariamente inesperada.





N

Ação conclusiva

ada de enrolação, de ficar “arrastando caixão”. Há pessoas que passam
fazendo autópsia da vida, isto é, identificando apenas aquilo que deixou

de ser. São aquelas que olham o ano que passou e ficam apenas se
lamentando: “Não deu”, “Não aconteceu”, “Nunca dá certo”.

É preciso tomar cuidado para não adiar decisões que têm de ser tomadas.
Aquilo que foi já foi. Claro que seria bom que algumas coisas não tivessem
acontecido, que outras que não aconteceram tivessem acontecido, mas há
necessidade de tomar uma decisão na vida e seguir em frente.

O escritor espanhol Miguel de Cervantes (1547-1616), na sua obra
Rinconete e Cortadillo, uma história curta que compõe a obra Novelas exemplares,
atestou: “Seja passado o passado. Tome-se outra vereda e pronto”.

Essa ideia também aparece, em forma de música, nos versos do poeta
paulista e professor da Universidade de São Paulo Paulo Vanzolini (1924-
2013), quando diz: “Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima”.

Com o passado, nós aprendemos, mas ele não pode nos dominar, nos
possuir.





E

Consequência inevitável

ra comum ouvir avôs e avós dizerem que “quem não planeja faz duas
vezes”. Era um alerta sobre a necessidade de se pensar no que

acontecerá depois.

Eu tenho admiração imensa por pessoas, por exemplo, que nos finais de
semana saem de bicicleta, sozinhas ou em grupo, e vão pela estrada. Quando
vejo uma cena assim, sempre me bate uma questão: será que essa pessoa
lembrou que terá de voltar? É claro que alguns ciclistas que fazem esses
grandes passeios contam com algum veículo para transportá-los no retorno,
sem que precisem pedalar na volta.

Mas lembro de uma advertência clássica do filósofo e poeta francês Paul
Valéry (1871-1945), que dizia: “O homem pensa na ida e pouco na volta”.
Isso vale para tudo na vida: a carreira, as decisões, o afeto, o trabalho, a
diversão. É a consequência inevitável. Não se trata de adivinhar o que virá,
mas algumas coisas são previsíveis; portanto, é possível olhar para elas com
antecedência e pensar de maneira mais ampla.
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