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“Enquanto eu tiver perguntas e não houver resposta 

continuarei a escrever”. 

(Clarice Lispector) 



 
 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Lázaro Freire,  

que na costura de palavras com silêncio 

 me ensinou a pensar.  
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Apresentação 

 

Há quase dois anos a sociedade brasileira tomava 
consciência da pandemia do coronavírus, sem saber 
onde tudo aquilo ia dar. A cada mês que passava, 
adiávamos a previsão do término daquele horror de 
morte e sofrimento. Infelizmente ainda não saímos deste 
ciclo totalmente. À letalidade do vírus se juntaram a 
incompetência e o descaso na gestão da crise sanitária 
no nosso país, o que fez prolongar o sofrimento e a 
agonia de centenas de milhares de pessoas. 

Ao longo de 2020 contribui, na forma de crônicas, 
com o Jornal Diário Tribuna de Teófilo Otoni (MG). Os 
impactos sociais, emocionais e econômicos trazidos pela 
pandemia foram abordados pela ótica da filosofia. Sem 
nenhuma pretensão de teorizar sobre o contexto que 
enfrentávamos e, por isso, longe de propor respostas, o 
que pretendi foi, dentro das minhas possibilidades, 
levantar questões diversas que nos ajudassem a refletir 
sobre o significado de uma época tão complexa e 
marcante.  

Eu previa que os textos, assim como a pandemia, 
ficassem em 2020. Acreditei firmemente, como creio que 
ocorreu à maioria das pessoas, que o final daquele ano 
trouxesse um cenário novo, no qual retomássemos algo 
próximo da normalidade anterior. Infelizmente, o vírus 
avançou pelo ano de 2021 ceifando vidas, com o Brasil 
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se apresentando como um dos piores exemplos para o 
mundo. Mesmo cansados, penso que ainda precisamos 
falar de pandemia um pouco mais. Por isso achei por 
bem compilar aquelas crônicas, juntando-as a outras 
mais antigas, na forma de livro.  

Embora sejam textos datados, a exemplo do 
último que foi escrito às vésperas do natal de 2020, 
optei por mantê-los na versão original, apenas mudando 
a data. Acredito que alguma coisa neles ainda possa ter 
atualidade. Até porque, de certa maneira, parece que o 
ano de 2020, na verdade, não acabou... 

A filosofia sempre se propôs a discutir o sentido 
dos acontecimentos, o que nem sempre é possível na 
abordagem jornalística à qual nos tornamos 
familiarizados. Tabelas, gráficos, estatísticas, tudo isso 
é crucial – ainda mais em tempos de negacionismo. Mas 
há sempre mais do mostram os dados frios da realidade. 
É preciso ver além do que se vê. Se este livrinho 
contribuir com o leitor nessa direção, considerarei 
cumprido o seu modesto propósito. Ele nada mais visa 
do que fazer girar a palavra como forma de elaboração 
do horror. Ou, então, o silêncio em respeito a tantas 
famílias dilaceradas. Nesse caso, não um silêncio 
atônito, mas sim permeado de reflexão.   

Devo dizer que só me animei a levar adiante esta 
publicação pela parceria com Vinícius Figueiredo que se 
dispôs a ilustrar de forma tão sensível cada uma das 
crônicas. As insuficiências do texto estão, por certo, 
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compensadas pela beleza e profundidade das suas 
ilustrações. 

A coletânea situa-se, portanto, no limiar entre o 
filosófico e o literário e está organizada em duas partes. 
Na primeira, aproveitei pequenas crônicas mais antigas, 
elaboradas em momentos distintos e que foram 
publicadas, originalmente, no site Recanto das Letras. 
Essa parte se encerra com uma crônica de transição, 
introduzindo o tema da pandemia. A segunda parte é 
composta pelo material publicado no Jornal Diário 
Tribuna.  

Meus agradecimentos aos leitores e às leitoras 
que fizeram comentários e críticas aos textos na medida 
em que foram publicados individualmente, em especial 
à Vanessa Juliana, pelo incentivo inestimável.  

Agradeço também às equipes do Recanto das 
Letras e do Jornal Diário Tribuna. 

 

José Carlos Freire, 

Teófilo Otoni, dezembro de 2021. 

  



14 
 

  



15 
 

 

 

 

 

 

 

Primeira Parte 
 

 

 

  



16 
 

  



17 
 

As rosas de Dona Penha 

Foi no ônibus da Estação Eldorado para 
Esmeraldas. O sofrimento expresso em seu rosto 
cansado era efeito de acontecimentos tristes e de uma 
coleção de lutas pela saúde do marido, a casa própria, 
o emprego, mas ela era estranhamente alegre, 
pacificada e não era de uma resignação tropical. As 
críticas que ela fazia ao sistema de transporte não 
indicavam uma postura acomodada. O que teria aquela 
mulher para se alegrar? 

Dona Penha nos contou, então, o segredo: um 
grande jardim de rosas que ela cultivava. Era ali o seu 
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lugar de terapia, de meditação. Das rosas, que eram sua 
Bíblia, Dona Penha aprendeu que há tempo para cada 
coisa, que há sempre um ciclo que vai e um que vem; 
que há o fruto e a poda; o florescer e murchar; que há a 
terra seca e o efeito da chuva; que há espinhos que são 
indispensáveis e há outros que precisam ser cortados. 
Isso tudo sem maiores elaborações, apenas o que as 
rosas lhe mostravam. 

Rindo, contou que um médico receitou um monte 
de remédios para ela devido a uma das fases difíceis que 
enfrentou, que trouxe fraqueza e esgotamento. Não os 
comprou. Porque eram caros e também porque preferiu 
as rosas. 

Ao ouvi-la, tive pena dos médicos e dos cientistas. 
Naquela situação de sofrimento, fosse um filósofo, 
questionaria a razão da existência e o seu pouco rigor 
estético; fosse um psicólogo, teria submetido a pobre 
mulher a dezenas de sessões insuportáveis; fosse um 
pastor ou padre talvez a fizesse cortar as rosas, pelos 
riscos de pecado que a beleza carrega e que o prazer 
engendra. 

Sorte de Dona Penha que preferiu a simplicidade 
das rosas. Desci do ônibus desconfiado de ter 
finalmente entendido o sentido do texto judaico-cristão 
que narra o mito da origem no Éden: o jardim é a 
mensagem. No princípio era a beleza... mas um dia 
surgiu o teólogo que inventou o pecado, forjando um 
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sentido negativo do texto. Encheu o mundo de medo e 
de culpa. Assim, matou o jardim. 

Na casa desse especialista, provavelmente, não 
havia flores. 
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Tapetes e idades 

 

 

À beira dos trinta, minha vida se descortina já 
cheia de memórias. O que são três décadas?  Para mim, 
parece tanto tempo... Sonhos, desilusões, buscas, 
conquistas, frustrações, luzes, sombras, cruzes, dores, 
amores. Tudo com sua carga de sentido, tudo deixando 
em minha face os sinais do tempo. 

Acho que a vida é mesmo assim, feita dia após 
dia. Lembro-me de minha mãe tecendo o tapete de chita. 
A grade montada, as tiras de pano esticadas, uma ao 
lado da outra. Tudo alinhado, cadeira no lugar. Eu 
observando de lado. Ela começava a desenrolar o novelo 
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de trapo, passando fio por fio: um atrás, outro na frente 
numa dança melancólica. Seu olhar perpassava as 
tiras, indo além. Para onde? Não sabia. 

Eu ficava angustiado por querer ver o tapete 
pronto. Ela sorria de um jeito doce e dizia: "Calma, Zé, 
se não acabar hoje, acaba amanhã". Assim era. 

Vez ou outra, ela me punha para tecer um 
pouquinho. Ansioso de ver logo o serviço pronto, eu me 
cansava daquele vai e vem das tiras. Nunca saía do 
lugar, nunca acabava. 

Assim me parecem os dias de infância e de 
juventude. A gente quer crescer logo, quer chegar ao 
tempo das decisões, ao domínio da situação: quer tecer 
o próprio tapete. Coisas da idade. Depois do tapete da 
mãe pronto, a gente vê que o gostoso era ser tecido por 
ela. Então eu me lembro da poesia de Adélia Prado: 
"Quero de novo o ventre de minha mãe, sua mão 
espalmada contra o umbigo estufado, me escondendo 
de Deus". 

E no andar das décadas, a gente pega de novo a 
grade, estica os fios, desenrola o novelo de tiras e 
começa o próprio tapete. Há o grande desejo de vê-lo 
pronto, mas também o esforço de valorizar cada passo, 
coisa que antes eu não fazia. Compreendo, então, o 
olhar doce da minha mãe para além das tiras: era a 
beleza do processo.  
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Meu tapete talvez não fique bom. A grade pode 
quebrar, o novelo de tiras pode acabar, mas valerá o 
pedaço que eu teci. Alguém o usará. Limpará nele seus 
pés cansados. Meu tapete, outros pisarão. É o destino 
dele. Assim será. 

Enquanto eu estiver no processo, alguém talvez 
me veja e aprenda algo sobre tecer tapetes. Então eu 
sentirei o que minha mãe sentia. E a vida seguirá 
adiante: dia após dia; um atrás, outro na frente. 
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Segregação 

 

 

Foi na rodoviária de Belo Horizonte. Um encontro 
insólito. Assisti enquanto aguardava meu ônibus.  

Uma jovem, ansiosa, recebeu-o com um sorriso 
formal; ele, meio sem jeito. Não eram namorados. Na 
verdade, nem se conheciam. Entendi depois. Um 
abismo os separava: de classe e de etnia. 

Com pouco tempo de conversa, eu compus toda a 
trama: ela havia perdido o celular e ele o encontrou. 
Marcaram a entrega na rodoviária, mas foi nítido o 
constrangimento daquela mocinha. O cumprimento de 
longe e certa frieza nos gestos deram a ele o seu devido 
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lugar: nunca seriam amigos, não trocariam contatos, 
nunca mais se veriam. 

A distância social entre eles era comparável 
àquela que vai de Venda Nova a Savassi. O tratamento 
cordial se devia apenas ao fato dele ter algo que era dela. 
Uma baronesa de finais do XIX trataria um alforriado do 
mesmo jeito. 

Feita a devolução, nada mais tinham a tratar. 
Então, veio a pergunta terrível: “Quanto você quer?”, 
que calou fundo naquele jovem. Era visível que ele tinha 
outras motivações, mais nobres que o mero interesse 
em recompensa, mas ela não entenderia. Daí o 
estranhamento por ele nada cobrar. Despediu-se dele 
secamente, deixando-o na plataforma, observado 
apenas por mim. Ele se virou e partiu. Recolheu-se ao 
lugar que lhe foi reservado pela geografia da cidade e 
pela história brasileira. 
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Mangueiras 

 

 

Engana-se quem pensa que conhece a cidade. Ela 
não permite o domínio nem o entendimento. Verdade é 
que se está nela como no oceano: se o barco é grande e 
o mar está calmo, faz-se paz, tendo a ilusão de 
estabilidade. No entanto, se o mar é revolto e o barco 
pequeno – fatal destino dos miseráveis –, há desespero 
e sofrimento igual ao de Judas, carregando a culpa do 
mundo simplesmente por desejar míseras trinta 
moedas.  
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Pelas manhãs, eu e meu primo subíamos no pé 
de manga – "Manga baiana!", minha mãe dizia – como 
sempre acontecia nas férias. Mãos, queixo, nariz e 
orelhas lambuzadas, os cotovelos respingando o caldo 
amarelo. Porque, ao contrário do que pensam os 
meninos da cidade, a manga não dá nas caixas do 
supermercado e nem no balcão da feira: ela dá no pé. 
Só sabe o gosto quem trepa nos galhos da mangueira, 
seguro por ela como a criança que mama na mãe, como 
o bezerro que se encaixa na anca da vaca para sorver a 
vida branca. Manga de supermercado é igual leite de 
caixinha: total artificialidade, tentativa de roubo à 
natureza. No mercado não se compra o leite nem a 
manga, mas apenas seus signos. 

Levávamos sempre uma faca na mão, para 
entalhar na casca da mangueira o nome das meninas 
mais bonitas e víamos as letrinhas subindo com o 
tempo, como Fagundes Varella que, voltando à terra 
onde escrevera o nome da amada em uma das árvores, 
chorou por não conseguir mais lê-lo de tão alto o tronco.  

Dentro de um coração, escrevia "Eu e Simoni", 
"Eu e Vanda"... sempre no mesmo ritual: os dois nomes 
ligados pelo conjuntivo "e". Eu dizia: "Flávio, pra lá fica 
São Paulo!"; e ele: "Pra lá é o Paraná, onde a Tia Isaura 
morou"; "Pra lá é o Rio"; e eu: "Pra lá é Belo Horizonte". 
E os braços apontavam para lugares além da Represa 
de Furnas, por trás da serra. Porque viver ali era isso: 
estar entre serras. Em nossa ruralidade infantil, 
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viajávamos na imaginação para as grandes cidades: 
"Como será?".  

Quando cresci e me tornei mais pesado, antes que 
o galho quebrasse, desci do pé de manga para me tornar 
responsável. Trabalhei, saí de casa. "Mundo, vasto 
mundo", Carlos me ensinou. Morei em Belo Horizonte, 
conheci o Rio, fui ao Paraná, vivi em São Paulo. Ali 
aprendi com o Belchior que a luz do sol não é tão bonita 
nem pra quem vem do Norte nem pra quem vem de 
Minas. Achava que o mistério era da cidade. O mistério, 
assim como a saudade, nasceu foi na roça e de lá nunca 
saiu, nem forçado por Juscelino.  

Grande já, ouvi “Função”, do menestrel Elomar. 
Foi uma epifania. Quando a arte, em qualquer que seja 
sua expressão, bate na gente igual ventania de chuva 
chegando, é um acontecimento inesquecível.  Seus 
versos teriam sido compostos pra mim? Claro que não! 
Claro que sim! “Vem João, vamo meu bichin cantá o 

moirão/ tem um bicho roeno o meu coração/ cuando eu 

era minino a vida era manêra / não pensava na vida 

junto da foguêra / brincano cun's irmão a noite intêra / 

sem me dá qui êsse tempo bom / havéra de passá / e a 

saudade me chegá essa féra / quem pensá qui êsse 

bicho é da cidade / s'ingana a saudade nasceu cá no 

Sertão / na bêra da foguêra de São João”. 

Elomar. João. Sertanias. Da cidade, busco refúgio 
nela, a saudade, herança lusitano-sebastianista que 
corre nas minhas veias, reportando-me ao passado. 
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Garro a querer a serra e o pé de manga, mas já não são, 
nem nunca mais serão. Tenho apenas a crueza desse 
emaranhado de "cimento e lágrimas", como diria Chico. 
Porque a urbanidade é isso: desnaturalizar-se cada vez 
mais, inexoravelmente. Embora brigando para não me 
acostumar, fato é que compro, aos sábados, manga de 
supermercado e as encontro lá: nas caixinhas...  
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As montanhas de Minas 

 

 

 

Tanta gente já louvou as montanhas de Minas... 
Seu charme, seu mistério. Sei que é meio exagero isso. 
Minas são muitas, já nos ensinou Guimarães. É mais 
uma tipologia que qualquer outra coisa falar do 
“mineiro”, da “mineiridade”. Ainda assim, a gente usa.  

As montanhas me despertam fascínio desde 
pequeno. Foi na filosofia que entendi melhor essa quase 
fixação. Quando os meus professores se esforçavam pra 
explicar o ato de filosofar e um colega pedia, 
inutilmente, um exemplo – o que é a maior tragédia para 
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um professor de filosofia –, eu pensava: "As montanhas, 
as montanhas".  

O professor, após segundos de visível desespero, 
respondia: "É descobrir o que está por trás do que se 
vê". A definição piorava as coisas. Eu, calado, entendia: 
a filosofia está nas montanhas e me lembrava da 
infância, quando olhava ao redor e só via serras, 
cinzentas de longe, verdes de perto. A Serra da 
Ventania, a Serra de Furnas, a Serra do Carmo do Rio 
Claro...  

O que havia atrás delas? O outro lado. 
Irresistivelmente atraente e desafiador. "O outro lado, o 
outro lado". Nesse crescer, cercado de outros lados, 
todos os lados me pareceram sempre outros, por trás de 
outros ainda. De tal forma que eu me senti, 
espontaneamente, quase sempre não em "um lugar", 
mas em "outro lugar de outro". 

De tanto insistir nas aulas, embora tendo 
aprendido muito pouco de lógica e quase nada de 
metafísica, aprendi algo da mineiridade: deve-se buscar 
o que um mineiro diz por trás daquilo que ele fala. 
Próprio de culturas de regiões de topografia acidentada, 
sua linguagem foi cunhada entre as montanhas, por 
isso tem a mesma estrutura delas. Deve-se buscar a 
coisa por trás da coisa! Platão pelejando com as formas 
puras, as ideias que estão para além dos fenômenos 
sensíveis. Bastaria olhar as montanhas. Foi um grande 
pensador, mas faltou viver em Minas, coitado. 
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Aprendi também que, por vezes, vale mais o gesto 
de presentear que o presente, vale mais o telefonema 
que o conteúdo da conversa, vale mais o que não se fala 
do que o dito. A vida está sempre escondida atrás de si 
mesma. Porque tudo o que se vê não está aqui, nem ali, 
mas sempre lá, do outro lado da montanha; e se alguém 
desafia tal estrutura misteriosa e embrenha-se em 
buscar o outro lado, lá chegando, concluirá, abismado, 
que não chegou ao “lugar” tão desejado: estará apenas 
no outro lado de onde esteve, aquele que, antes, já era 
outro. 
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Hoje comi fruta com meus filhos 

 

 

Era um dia comum. A diferença é que não haveria 
aula. Recesso de carnaval. Um velho hábito de dar 
frutas no meio da manhã para as crianças foi reativado. 
Em dias assim, eles comeriam vendo TV enquanto no 
corre-corre eu me agitaria entre a pia, a arrumação da 
casa e o fogão. 

No entanto, resolvi jogar tudo para cima. Sentei-
me com eles na cadeirinha que mal suporta meu peso. 
Aquela mesinha infantil, aquele momento singelo, sem 
requinte e sem a preocupação em tirar fotografia... Foi 
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encantador. Falamos de coisas simples, não houve lição 
de moral, nem cobrança, nem repreensão por derramar 
coisas, por mastigar com a boca aberta. 

A certa altura trocamos leves carícias, cada qual 
ao seu modo. Segurei as lágrimas que teimavam em 
saltar. 

Houve silêncio, espaços de incrível sentimento. 
Ali, naqueles intervalos de não palavra, passaram-se, 
reunidos, a minha infância e a dos meus pequenos. Me 
reportei à minha casinha na roça, quando comíamos 
juntos e guardávamos segredos, sem que o silêncio nos 
incomodasse. 

Agora era a vez de meus filhos.  O que eles 
pensavam ali? O que sentiam? Não preciso saber. Isso 
seguirá com eles. 

O que seguirá comigo é a certeza de que hoje tive 
um momento mágico, tão simples, tão fugaz como 
brincadeira de criança. Fez-me novo, redivivo, redimido 
das minhas falhas de pai, de minha desatenção com eles 
em muitos momentos. 

No final, viramos o pratinho na boca, como eu 
fazia quando criança. Só que não escondido: agora eu 
podia, eles podiam, porque a doçura de viver é maior 
que a regra. 
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A beleza dos dias nublados 

 

 

 

Gosto dos dias nublados. Talvez seja eu muito 
melancólico, mas acho os dias cinzentos cheios de 
charme. Creio que dias assim nos mostram, por 
analogia, a variação do nosso ser no mundo. 

Não gosto quando a moça do jornal diz "tempo 
ruim". Por que ruim? O que há de mau nesses dias? 
Será porque não sabemos lidar bem com a escuridão, 
com a negatividade? Talvez. 

Nada contra os dias de sol, dias de lazer e de 
esporte, praia e passeio. Fato é que os dias nublados me 
fazem bem! Eles me deixam mais romântico, mais 
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sensível, mais emotivo, mais introspectivo, mais 
profundo. Seria isso algo ruim? Pode ser, para nosso 
modo de vida superficial. 

Dias nublados me remetem ao não-sei-onde. Ao 
mistério. Mistério é uma seta que aponta para algo que, 
ainda que não esteja, está.  

O céu nublado, a névoa, a serra encoberta, a 
manhã prolongada. Tudo me silencia, tudo me pacifica. 
Dá vontade de ler, de cantar, de escrever poemas, de 
tocar viola. A arte nasceu num dia nublado, não tenho 
dúvida.  

Por que razão é tão bom ver filmes em dias assim? 
Porque o dia nublado é um trilho que leva nossa maria-
fumaça para passear na região da beleza. 

Não sei as outras pessoas, mas eu necessito de 
dias nublados. Da mesma forma que, vez ou outra, eu 
preciso ter meu ser também nublado. É quando penso 
na vida, me avalio e me refaço. Vejo melhor meus 
equívocos em dias assim, assumo meus limites, revejo 
o que não foi bom, olho de novo para o que passou 
despercebido. 

Não por acaso, a saudade é mais forte em dias 
sem sol. A saudade, como expressão do ser que mantém 
vivo o que não deve morrer, desce de mansinho, 
enrolada de nuvens, ornando meu dia interior.  

Porque o cinza também é belo. Também é cor. 
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De volta dos dezessete 

 

 

Hoje faz dezessete anos que eu tinha dezessete e 
como queria que voltassem aqueles dias. Não desejaria, 
porém, que fossem do mesmo jeito: queria ter a idade 
que tive com a cabeça que tenho. 

Coisa estranha... Tem-se a condição ideal numa 
época que não se sabe; sabe-se mais da vida quando as 
condições já são cruéis. 

Problema não. Refugio-me na imaginação e volto 
àquele tempo. Corro como um doido pelos pastos da 
roça em que cresci, arrumo-me no sábado para ir aos 
bailes, aprendo a dirigir e sonho com a carteira de 
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motorista, penso em faculdade e em jogar futebol ao 
mesmo tempo, sou responsável e insano, num instante 
só. 

Mas imaginação não dura. É efêmera. Logo meus 
trinta e quatro me caem pesados e sinto dores no corpo 
que me acusam riscos vindouros. Também sinto dores 
de perdas de pessoas que, aos dezessete, julgava 
eternas. 

O calendário marca agosto de 2009. Daqui trinta 
anos terei a idade que minha mãe faleceu. Pela lógica, 
já passei da metade. 

  



38 
 

Toda forma de amor é sagrada 

O amor é algo grandioso demais para caber em 
modelos ou padrões rígidos. Uma das grandes 
conquistas da nossa civilização recente foi o 
reconhecimento (não digo “descoberta”, porque elas já 
existem desde que o mundo é mundo) das várias formas 
de amar. É certo que houve a predominância de um 
modelo específico baseado em referenciais religiosos e 
morais pouco flexíveis. Embora tendo sido construídos 
ao longo do tempo, por serem tão normativos, 
conseguem a proeza de parecer eternos. Como se família 
fosse “sempre” formada por um casal heterossexual com 
filhos etc., etc. 

Ocorre que assim como o afeto é múltiplo e 
variado também a família pode ser diversa. Ela pode se 
constituir das mais distintas formas. Se fosse 
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necessária uma regra básica, qual deveríamos escolher? 
Pelo bom senso, que a família, constituindo-se da forma 
como seus integrantes bem desejarem, seja o espaço de 
cuidado e de ternura e que, havendo filhos, os laços 
propiciem o crescimento saudável da criança e da sua 
educação cidadã.  

As religiões demoram muito a mudar. É preciso 
compreender: os líderes religiosos tem medo da 
mudança e, quase sempre, estão mais preocupados em 
fortalecer sua instituição e justificar seu lugar nelas do 
que com a propagação de um modo de vida mais pleno. 
Só que as coisas mudam sem que dependam deles.  

Os políticos reacionários, do seu turno, gostam de 
normatizar como deve se configurar a família. Não 
gostam de gays, de lésbicas, de trans etc. Não aceitam 
nenhuma maneira de vivência sexual/afetiva/amorosa 
que seja distinta da que consideram padrão. Quem 
estabeleceu que essa visão-padrão é a que deve ser 
seguida? Resposta: eles mesmos... Essas figuras 
expressam a insegurança com o diferente, o medo do 
outro. 

A sorte é que o amor não obedece nem à religião, 
nem aos políticos: ele é livre como o vento. A visão 
reacionária sempre há de pintar por aí, assim como 
líderes, pastores e padres amargos e mal-amados.  

Não é no aguardo de que tais figuras mudem seu 
pensamento que devemos depositar nossas forças, mas 
sim forjando novas, múltiplas e criativas formas de 
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núcleo familiar. No cotidiano de famílias arejadas 
combateremos a ignorância, o obscurantismo e a 
intolerância. Assim, educaremos crianças mais livres. 
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Crônica intempestiva 

 

 

 

Precisei parar o texto de T. em razão de um estalo 
na cabeça que não me deixou seguir. Uma lembrança 
daquelas que vem do profundo, como Leviatã ou como 
uma azia inesperada. Era a imagem de um brinquedo 
infantil. Benjamin, valei-me nessa hora! O brinquedo, a 
infância, no meu caso não berlinense, mas roçaliano, 
expressão que aprendi no Vale do Jequitinhonha, onde 
fui ter mais um de meus muitos renascimentos, das 
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cinzas, embora tenha chegado lá ainda no carnaval de 
2001. 

Perco-me em digressão vã. Falava do texto. Não, 
do texto não. Do brinquedo. A pois (essa aprendi com o 
mestre Elomar, tropeiro de versos, notas e bodes). E o 
noticiário da pandemia? Preciso verificar os números, 
ver o avanço (?!) dos casos.  

E a análise política? Meu navegador (não seria 
melhor “náufrago”?) já registrou as palavras: “Brasil 
política crise”, trazendo-me catástrofes sobrepostas de 
imbecilidades. T. me adverte da irrelevância da política 
diante de questões maiores da vida, o que ele aprendeu 
da conversa de Antonio com João, este que por sua vez 
aprendera do sertão que lhe cuspiu cedo, três dias 
depois de ter-se tornado imortal. 

[Lucas abre a porta, pedindo dica de filmes na TV. 
Eu preciso dizer que ele deve se virar, mas a pedagogia 
é a arte do discurso, então levo uns minutos. Sinto que, 
neste intervalo, o texto perdeu parte de sua força 
expressiva. Percebo a fome que sinto, sinal de que a 
possessão inspiradora que me tomou no início se desfez. 
Invocarei de novo o espírito. Virá? Tranquilo e infalível]. 

O brinquedo. Tenho pouco tempo. Há uma tese a 
ser escrita e defendida. Que irá para o repositório da 
Universidade, só consultado por quem precisa escrever 
novas teses a fim de depositá-las, perdoem-me o 
trocadilho, no repositório. Também há a carta a ser 
respondida a T.  
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Então começo, por fim: Era um quadro de cerca 
de 50 centímetros de altura e uns 30 de largura, mas 
parecia do tamanho da igreja de Aparecida do Norte 
quando entrei pela primeira vez em 1986, a viagem da 
minha infância. Mas isso é para outra crônica. 

O quadro. Mostrava os 25 dias até o natal. A cada 
dia abria uma janelinha e uma revelação se 
apresentava. A primeira vez foi mágica. Refiz o exercício 
muitas vezes, fingindo não saber o conteúdo. Verdades 
bíblicas, mensagens curtas, uma imagem. Pastores, 
cajados, paisagens palestinas, cenas de milagres. Era 
um conteúdo mais ou menos familiar, naquele universo 
microcósmico religioso católico que me envolvia, 
segundo útero depois do primeiro. 

Por que me vem à memória isso? Porque o texto 
de T., que aguarda leitura na janelinha minimizada de 
minha tela, dançou na minha frente com tal leveza que 
me fez sentir coisas de forma muito semelhante ao que 
me fazia aquele brinquedo. Não era verdade que a cada 
quadrinho aberto eu construía mundos e descobria 
quem era ela, a verdade? A pressa de saber tudo e a 
paciência disciplinada de aguardar um dia de cada vez. 
Eu dormia querendo que chegasse logo amanhã a fim 
de abrir outra janelinha. Só agora vejo que aquele 
brinquedo, não apenas a Serra de Furnas, como já 
contei, me inspirou a filosofia que só conheceria duas 
décadas depois.  
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Mas isso remexe tanta coisa. Ainda hoje falava 
com Júlia e Lucas do pomar da minha casa da infância. 
Pronto! Agora entendi: o texto de T. jogou-me ao lençol 
freático das memórias de criança, misturando-se a um 
sentimento doce e perfumado – a prosa com as crianças 
aconteceu enquanto descascávamos mexerica. 
Devidamente lavada para evitar contaminação com 
vírus.  

T. sempre tão profundo em suas reflexões e hábil 
com as palavras. Parece um domador de leões. Que bom 
ter retomado contato com ele depois de tempos e saber 
que está lutando de seu lado contra a rasura – no 
sentido gráfico e arquitetônico – do pensamento 
corrente que transita entre o estupefato com o novo e a 
saudade do velho. Sem saber que existir é estar entre 
ambos – envelhecer deveria ser grafado como 
“desnovecer”. Normal, pós-normal, novo normal. O que 
seremos pós-pandemia? O que éramos desde sempre. 
Um planetinha no meio do nada, milagrosamente 
poupado de asteroides há muito tempo, sem nenhuma 
garantia de que amanhã existirá, pura fé que temos na 
continuidade entre as coisas, como nos ensinou David, 
o inglês. 

Fora isso, estamos por aí, driblando, como 
Garrincha, a enxadrista de Ingmar Bergman. 

Passados os intervalos de angústia e de medo, 
sobrevém a verdade consoladora: somos! O verbo está 
no plural. Isolados, mas não sós. Não é qualquer 
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substância química de alteração dos humores ou livro 
sagrado que me convence disso: é a convicção mais 
funda possível de que todos os que foram ou são 
importantes na minha vida eu nunca os senti tão 
achegados a mim. É porque, em verdade, só sou porque 
eles são. A pandemia é para mim, antes de tudo, um 
desnudamento. 
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A pandemia e a incerteza sobre o futuro 

 

 

 

Há um texto célebre na história do pensamento 
universal que trata sobre o tempo. Seu autor é 
Agostinho de Hipona, filósofo de origem africana 
conhecido como Santo Agostinho, que viveu entre os 
anos 354 e 430 da nossa era. 

Com intuito de levar seus leitores a refletir sobre 
a vida e ajudá-los a estabelecer o que deve ser prioritário 
nas ações cotidianas, Agostinho propõe uma profunda 
reflexão sobre o tempo, tendo como referência os valores 
cristãos. Para o filósofo, não existe apenas um tempo, 
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mas três! Aquilo que entendemos como “tempo” é, na 
verdade, um composto de passado, presente e futuro. 

Quanto ao passado a conclusão é evidente: ele já 
foi, ficou para trás, não volta mais. Sobre o futuro 
Agostinho é igualmente enfático: ainda não se 
concretizou, portanto, assim como o passado ele 
também não existe. 

O que resta? O presente. Ainda assim com toda a 
sua fragilidade, já que consiste em um instante breve. 
Na verdade, o presente é uma transição contínua: o 
futuro, que não existia, passa a existir e, 
imediatamente, vira passado. Se observarmos uma 
simples caminhada, teremos a imagem adequada do 
que o filósofo aponta: o passo seguinte se torna passado 
tão logo alternamos os pés um atrás do outro. 

No entanto, o passado continua conosco. Assim 
como o futuro, de algum modo, também já se apresenta. 
O aparente paradoxo se resolve do seguinte modo: o 
passado aparece no presente como memória; o futuro, 
como projeção. São tempos da mente, sem existência 
material. O que existe de real é apenas o presente, no 
qual recordamos o que já foi e projetamos na 
imaginação o que ainda não é. Uma possível definição 
de sabedoria seria esta: viver o tempo presente sem 
apego ao passado e diminuindo ao máximo a ansiedade 
quanto ao futuro. Um presente assim vivido 
possibilitaria a preparação para um bom futuro que, 
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uma vez alcançado, transitaria ao passado de forma a 
nos deixar uma boa memória.  

Agostinho não está criando tal reflexão visto que 
já existia em outras escolas filosóficas anteriores e que 
voltará muitas vezes ao longo da história. A relação com 
o passado será fundamental, por exemplo, no 
desenvolvimento da psicanálise. 

Que importância teria tal reflexão, escrita há 
tantos séculos, num contexto como o nosso? Por que o 
tempo se torna um tema tão relevante diante da 
pandemia do coronavírus? A resposta mais direta, 
mesmo que não muito agradável é esta: situações de 
crise extrema evidenciam o óbvio, mas que insistimos 
em não ver em tempos de paz. Em outras palavras: não 
foi o coronavírus que tornou a vida frágil, passageira e 
incerta. Ela sempre foi assim. Viver, por si, já é um 
perigo constante, como lembrava Guimarães Rosa. 

Caberia a todos nós, portanto, aproveitar o 
contexto de pandemia e o consequente isolamento para 
realizar um balanço da vida, eleger prioridades, abrir 
mão de futilidades, cultivando o essencial dessa 
aventura tão fugaz que é a existência. Estaríamos diante 
do que alguns chamam de janela de oportunidades: a 
vida nos oferecendo a chance de aperfeiçoamento 
pessoal e coletivo. 

Perfeito. Mas nem tanto. Por dois motivos. 
Primeiro, poucos de nós temos condições materiais que 
propiciam a vivência da pandemia como momento de 
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reflexão. Basta como exemplo o fato de que muitos não 
têm como trabalhar em casa e, com isso, diminuir o 
risco de contaminação. A maioria é obrigada a se 
arriscar dia a dia pela sobrevivência. O correr da 
semana se tornou uma batalha constante e 
angustiante. Segundo, que é mais grave, a reflexão de 
Agostinho não se aplica ao Brasil, pelo menos não 
diretamente e não é simplesmente porque viveu muito 
antes de nós existirmos como país. Explico-me melhor. 

Tivéssemos superado as marcas históricas da 
herança colonial, aspectos como a desigualdade social 
gritante, violência ostensiva à população mais pobre, 
resquícios do escravismo, sistema educacional 
deficiente e tantos outros problemas seriam apenas 
assuntos para a memória.  Viveríamos um presente 
diferente e tais questões fariam parte do passado. 
Ocorre que não é assim: o Brasil é um país em que o 
passado insiste em se reatualizar constantemente. 
Mudando um pouco os termos de Agostinho, é como se 
em nosso país não existisse presente e nem futuro, 
apenas o passado revisitado. Condições de vida de antes 
se repetem; doenças antiquíssimas reaparecem; 
práticas políticas que imaginamos superadas 
ressurgem. Os exemplos seriam inumeráveis. 

Não me parece que o problema esteja na 
formulação feita por Agostinho e sim na realidade difícil 
de nosso país. Oxalá pudéssemos passar pela pandemia 
com segurança e, com isso, poder refletir sobre seu 
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sentido em nossas vidas. Quem sabe numa situação 
futura. Por agora, é um salve-se quem puder. Repetimos 
a velha prática de correr atrás do prejuízo, evitando o 
absurdamente terrível a fim de nos acomodarmos com 
o terrível. Passamos a olhar com naturalidade o número 
de milhares de mortos que se avoluma a tal ponto que 
cem mortos a menos, de um dia para o outro, passa a 
ser motivo de consolação.  

De tragédia em tragédia, vamos improvisando 
uma vida nacional na qual elementos tão importantes 
como o bem-estar da população, o cuidado com os 
recursos naturais, segurança alimentar, planejamento 
econômico subordinado à vida digna como valor, 
garantia de emprego e de moradia decentes e tantas 
tarefas que deveriam estar na ordem do dia passam 
para o segundo plano. Seguem os velhos interesses, 
velhos arranjos, velhas estruturas de poder e há, a cada 
dia, um novo remendo no pano que se rasga. 

Nessa lógica do mal menor, não há projeção sobre 
o futuro que possa ser feita. Ele está interditado. O 
presente se consome todo na exaustiva luta contra os 
fantasmas do passado. 
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A gente se acostuma 

 

 

 

Recentemente correu o noticiário a informação de 
que houve, em plena pandemia do coronavírus, 
aumento da fortuna dos brasileiros que possuem mais 
de um bilhão em patrimônio. A mesma sorte dos ditos 
bilionários foi verificada nos demais países da América 
Latina, o que confirma o cenário de meses anteriores em 
países como os Estados Unidos. Os dados são da 
Forbes, revista de negócios que publica anualmente a 
lista de bilionários no mundo, classificados de acordo 
com suas fortunas. Sim. Existe uma revista 
especializada no assunto. O que já é notável. 
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Soube da notícia enquanto ouvia um programa 
matinal de rádio. Como de costume, as manchetes vão 
se sobrepondo de tal maneira que assuntos de enorme 
relevância e outros corriqueiros formam um mosaico. 
Assim é também o noticiário televisivo. No meu caso, o 
que veio depois da notícia bombástica do aumento das 
fortunas dos bilionários foi a previsão do tempo... 

Naturalização. Esse é o termo. É comum sua 
aplicação aos processos sociais que por meio da 
repetição passam a ser vistos como naturais. Então, 
assim como a chuva que molha, o vento que sopra e a 
fumaça que sobe, também alguns aspectos da vida 
social como a desigualdade econômica passam a ser 
concebidos como inevitáveis. Um bom indicativo de que 
tal processo se consolidou é encontrá-lo no senso 
comum, ou seja, aquela visão geral que vai se 
cristalizando no cotidiano, nas conversas e nas 
mensagens trocadas. A formulação varia, mas o 
conteúdo básico é este: “É assim mesmo!”. Por vezes, há 
um reforço histórico no argumento: “Desde que o 
mundo é mundo foi assim!”. 

Entre as dezenas de poemas recitados pelo 
grande Antonio Abujamra no programa Provocação, não 
me esqueço de um que me marcou de forma especial. 
Trata-se de “Eu sei, mas não devia”, de Marina 
Colasanti. Convido o leitor, terminada a leitura dessa 
crônica, pela qual desde já agradeço imensamente, a 
fazer uma busca rápida aí no seu navegador. Digite: 
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“Abujamra a gente se acostuma vídeo”. O poema é 
brilhante para ser lido, mas quando recitado com aquela 
propriedade fica soberbo.  

Convidando-nos ao que poderíamos nomear de 
“desnaturalização”, o poema nos desloca do senso 
comum para o campo da reflexão. Não sei como é para 
você que já o leu (ou que lerá), mas a minha experiência 
é sempre inquietante – ouvindo esse poema pelo 
Abujamra eu diria que é assustadora. Volto a ele com 
sentimento duplo: necessito, mas tenho medo. É 
verdade! A gente se acostuma demais. Com tudo o que 
é mais desumanizador e perverso, com tudo o que é 
aberrante. 

Alguém poderia se contrapor, de forma 
naturalizada por sinal. Sempre houve pobreza, riqueza, 
desigualdade etc. Não é verdade. São inúmeros os 
relatos de experiência ao longo da história, curtas ou 
mais duradoras, famosas ou quase desconhecidas, em 
que grupos sociais distintos e até mesmo povos inteiros 
experimentaram modos de vida coletivos, em que a 
lógica não consistia na abundância de uns sobre a 
miséria de outros e sim na vida digna de todos ou pelo 
menos na busca deste horizonte. Ainda que fosse 
apenas uma experiência isolada: ela seria suficiente 
para mostrar que a desigualdade econômica é um 
processo construído socialmente e não um fenômeno da 
natureza. É preciso, portanto, espantar essa ladainha 
diuturna que nos é imposta, segundo a qual é natural 
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que haja – numa mesma comunidade, cidade ou país – 
bilionários e miseráveis. 

De onde vem a normalidade com que é tratado o 
assunto? Como é possível que numa situação de 
pandemia em que a maioria dos que morrem são pobres 
e outros tantos milhões perdem empregos encaremos 
tamanha discrepância econômica de forma tão trivial? 
Como é possível que o jornalista passe, sem nenhum 
problema, da notícia do enriquecimento dos bilionários 
para a previsão do tempo? E o pior: como podemos ouvir 
esse procedimento jornalístico sem estranhamento? 

Perguntas difíceis exigem respostas complexas. 
Não me proponho a uma tarefa tão grande. Queria 
apenas apontar um aspecto que, junto a outros tantos, 
podem nos ajudar a desenrolar esse novelo. Falo do 
caráter mágico com que a vida social foi revestida há 
pelo menos duzentos anos, o que tem a ver não apenas 
com a lógica de negócios própria da sociedade de 
mercado, mas com o verniz com que fomos tingindo esta 
sociedade. Dito de maneira mais direta: para que haja 
bilionários, é necessário que haja miseráveis. É um jogo 
de forças. Para que se diminua a miséria é preciso que 
a mesma proporção se dê com a fortuna exorbitante. 
Simples assim. Qualquer planejamento econômico 
decente para um país, estado ou município passaria por 
reduzir os extremos, seguindo até o limite do equilíbrio 
que for desejado e construído pelos cidadãos. 
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Ocorre que não é esta a compreensão 
predominante em nossos tempos, mas outra: a da 
conciliação de fortunas cada vez maiores de poucos com 
a miséria cada vez mais cruel de muitos. 
Evidentemente, para os bilionários, que já entraram ou 
almejam entrar para a lista da revista Forbes, a posição 
é confortável; mas nem tanto, porque os miseráveis 
podem reclamar. Como evitá-lo? É preciso propagar a 
noção de que tudo isso seja natural e, portanto, contra 
a natureza não se luta, aprende-se a conviver. Uma 
grandiosa engenharia de ideias e de valores que tentam 
justificar o injustificável. 

As coisas poderiam ser de outro modo? Talvez. 
Certo é que uma das condições seria o questionamento 
das nossas práticas e convicções tão cristalizadas. 
Como no poema de Marina Colasanti. Por isso, reforço 
o convite: corra lá leitor! Ouça-o na voz de Abujamra. 
Eu o ouvirei agora mesmo, antes que me acostume 
ainda mais. 
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E se voltássemos a escrever cartas? 

 

 

 

Há dias tenho pensado em cartas. Sim, aquele 
gênero textual tão antigo. O leitor mais jovem pode 
achar engraçado ou mesmo um sinal de saudosismo. 
Diante de tantas formas mais rápidas e eficientes de 
transmissão de mensagens, que sentido há em falar 
sobre cartas? Até mesmo o nosso velho carteiro já quase 
não as entrega mais! 
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O estranhamento é compreensível. Temos 
encurtado cada vez mais a comunicação, as frases, as 
palavras. As coisas mudam. A pergunta do título tem 
algo de retórico: não é possível voltar no tempo, mas 
pergunto: a mudança não teria feito desaparecer 
aspectos importantes que a carta continha? Não falo da 
eficiência – os símbolos e as imagens hoje utilizados 
estão aí para provar que a mensagem passa, a 
informação chega. Falo do processo, do tempo que se 
gastava em conceber uma carta, por vezes um rascunho 
até chegar à escrita, o que supunha uma imersão 
afetiva. Depois, a ida ao correio, a espera pelo envio, a 
recepção e a leitura. Tudo isso imaginado, porque não 
havia código de rastreamento. Ao final, a expectativa da 
resposta ou do efeito causado pela mensagem. Eram 
dias ou até semanas entre o início e o final do ciclo de 
uma simples carta. Ocorria aquilo que Rubem Alves 
muito bem sintetizou: aquela folha de papel, ao ser lida, 
acabava por unir mãos que estavam distantes. O 
capricho dos enamorados em colocar uma pétala de flor 
ou então borrifar perfume no papel elevava essa união 
a um plano mágico. 

Além das cartas pessoais, vale a pena lembrar das 
muitas modalidades: carta instrutiva, carta aberta, 
carta pública, carta à redação de jornais. Os exemplos 
seriam inúmeros. Públicas ou pessoais, sempre uma 
condição indispensável: reflexão, maturação do assunto 
pelo emissor, escolha das palavras. A carta como 
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exercício de diálogo. Chamem-me antiquado, sem 
problemas, mas suspeito que o modo de comunicação 
rápido e urgente que hoje cultivamos, a impaciência 
com os “textões”, a incapacidade patente de suportar 
mais de três parágrafos, tudo isso indica um 
empobrecimento da arte comunicativa. O leitor que 
chegou até aqui já é, por sinal, um sobrevivente dessa 
onda avassaladora. É preciso compor uma comitiva de 
especialistas para dar conta do tema. Comunicadores, 
estudiosos da tecnologia, linguistas, pesquisadores do 
comportamento humano etc. Deixo aqui apenas 
indagações e duas experiências, uma antiga e uma 
recente. 

Não faz muito tempo um grande amigo fez algo 
inusitado. Escreveu uma carta à mão, foi ao correio, 
depositou e aguardou que o ciclo se realizasse tal como 
antigamente. Dispondo de todos os recursos 
tecnológicos modernos, achou por bem que a mensagem 
deveria ser enviada por carta. Acompanhei de longe o 
processo e fiquei pensando: talvez não seja o caso de 
atribuir àquele velho gênero um valor elevado, mas sim 
de constatar que os nossos diversos meios de hoje nem 
sempre se mostram adequados. Como explicar a um 
adolescente empapuçado de aplicativos que, ao receber 
uma mensagem, não precisa responder imediatamente, 
deixando para depois, com tempo para meditar e sondar 
os próprios sentimentos e aí saber o que deseja de fato 
dizer? Como mostrar a ele que a vida não se mede em 
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números de caracteres e que – sim! – muitas vezes 
precisamos falar muito para que, carreando palavras, 
nós mesmos nos deparemos com o que de fato 
queríamos dizer e no início não sabíamos?  

A segunda experiência é de décadas passadas. 
Uma briga por coisas do cotidiano havia distanciado 
meu pai do seu irmão mais velho. Todos percebemos a 
amargura que aquela situação causava a ambos. Após 
alguns dias, meu pai resolveu escrever uma carta. Das 
coisas que fiz na vida esta é uma das que mais me dá 
orgulho: fui o responsável por levar uma mensagem que 
reaproximou dois irmãos. Um embaixador da paz com 
menos de dez anos naquele microcosmo rural. Aquela 
era uma situação em que a conversa pessoal estava 
interditada. A carta foi a única forma de quebrar a 
inimizade.  

Como pensar situações semelhantes no nosso 
cotidiano tendo em vista os instrumentos dos quais hoje 
dispomos? Uma boa hipótese: atribuímos novos 
significados! O correio eletrônico, o popular e-mail, teria 
substituído a carta; o áudio por aplicativo, o telefonema. 
Mas não sei se é tão simples assim. O pobre e-mail já 
parece obsoleto; o áudio não pode passar de trinta, 
quarenta segundos... A impressão que tenho é que 
quanto mais ferramentas temos, menos falamos. 

Não abusarei da paciência do leitor que até aqui 
se manteve firme. Encerro com a referência a Eduardo 
Galeano, grande escritor uruguaio cujos textos se 
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parecem cartas escritas a cada um de nós. No “Livro dos 
Abraços”, em que recolhe pequenas histórias de partes 
distintas da América Latina e mesmo de outras regiões, 
Galeano narra o que se passou com um velho que 
morava num povoado nos arredores da cidade de 
Montevidéu, criando a lenda de que ele havia juntado 
um grande tesouro em casa ao longo da vida. Certa feita, 
em uma de suas saídas para a cidade, a casa foi 
invadida por assaltantes que, após vasculhar sem 
sucesso os cômodos, só encontraram um pequeno baú 
de madeira, trancado a cadeado. Levaram-no e quando 
puderam finalmente abri-lo, depararam-se com o 
conteúdo: estava cheio de cartas. O tesouro eram as 
cartas de amor que o velhinho havia recebido ao longo 
da vida... 

Fernando Pessoa dizia que as cartas de amor são 
ridículas, mas mais ridículas seriam, para ele, as 
pessoas que nunca as escreveram. Se não há mais 
espaço para cartas, certamente ainda temos 
necessidade de falar para alguém do amor, da amizade, 
da afeição, da saudade que sentimos. A pergunta que 
fica é: como tratar de sentimentos tão grandiosos com 
tão poucas letras?  
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A saudade 

 

No final do segundo semestre de 2018, a turma 
do Serviço Social da UFVJM, como de costume ao 
término do curso, realizou a “Aula da saudade”, na qual 
tive o prazer de ser convidado junto a outros(as) colegas 
professores(as). Já se tornou corriqueiro ver alunos e 
alunas completarem o ciclo que vai do ingresso no 
primeiro período à formatura, naquele e em outros 
cursos da Universidade. Contudo, aquela “aula” foi 
especial, porque seu conteúdo era um sentimento 
compartilhado, foi um momento de reflexão importante 
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para mim. Contei a todos(as) que, quando termina um 
semestre letivo, eu me despeço da sala vazia. Naquele 
breve instante após o encerramento da última avaliação 
e antes que a equipe da limpeza chegue, eu me silencio 
e contemplo as cadeiras na tentativa de gravar os 
momentos vividos. 

Faço a mesma coisa quando me mudo de casa. 
Após retirar os móveis, fica tudo calmo, possibilitando 
ouvir o eco dos passos. As paredes parecem se alargar e 
a casa fica maior. Todas as imagens vividas em cada 
cômodo se sobrepõem como num filme. Por mais 
simples e corriqueiros que sejam os dias de aula de um 
semestre ou os acontecimentos triviais do cotidiano 
familiar, eles são momentos vividos, convividos, 
compartilhados que fizeram parte da minha história. 
Encaro isso como forma de ganhar força para o próximo 
passo, a próxima casa, a próxima etapa da vida.  

Isso acontece em tempos, digamos, normais. 
Pensar sobre saudade em um contexto tão atípico como 
o nosso é diferente. Talvez você, leitor, compartilhe 
comigo da sensação estranha que esta pandemia vai 
deixando. Penso que seja mais que falta dos amigos, 
parentes, pessoas queridas. É uma espécie de vazio, 
uma certeza incômoda de incompletude do encontro, de 
impossibilidade de afeto. 

Carregamos todos nós, uns menos, outros mais, 
uma raiz ibérica, de onde costumam dizer que vem esse 
sentimento complexo que é a saudade. Ele é uma 
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espécie de “sentimento-imã”, que agrega outros como a 
nostalgia, o pesar, a dor da perda, a vontade de voltar 
etc. Complicado explicar, na verdade, o que é saudade. 
Prova disso é a dificuldade de se traduzir, segundo os 
linguistas, esse termo do português para outras 
línguas. 

Para mim, esse sentimento lusitano se mistura 
com outras manifestações que nos compõem a 
identidade. A perda da terra de origem dos africanos 
para cá trazidos como escravos nos legou um buraco na 
alma, uma chaga que não se cura. Da mesma maneira 
os povos originários da América Latina, desterrados em 
sua própria terra, perderam sua raiz, sua simbiose com 
a natureza. Herdamos da colonização um apagamento, 
uma desmemória. 

Este é o lado sociológico da saudade. Mas há 
outros significados, sendo o mais comum aquele que 
remete às relações com pessoas queridas que vamos 
conhecendo pelo tortuoso caminho da vida. Esse 
aspecto da saudade é o que fez Álvaro de Campos assim 
se expressar em “Aniversário”, um poema cheio de 
lembranças: “No tempo em que festejavam o dia dos 
meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto [...]”. E 
encerrando o poema: “Raiva de não ter trazido o passado 
roubado na algibeira!”. 

Nesse caso, a saudade está quase sempre 
associada, em nosso imaginário, à solidão, àquela 
situação de fragilidade e de abandono de um professor 
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com a sala vazia ao final do semestre, da mãe que 
arruma o quarto do filho que partiu, do pai na 
plataforma que acena para a filha no ônibus. É assim 
que o grande compositor cubano, Pablo Milanés a 
define: “A solidão é um pássaro grande e multicolorido 
que já não tem asas para voar e a cada nova tentativa 
sente mais dor”. 

Penso que a insensibilidade não seja novidade de 
nossos tempos. Sempre houve figuras públicas que 
propagaram absurdos, não se importando com o que 
causariam nas pessoas. No contexto de hoje, ao invés 
de menosprezar ou ridicularizar a situação da 
pandemia, deveriam tais figuras se calar em respeito a 
todos que sofrem e que se angustiam com a própria 
doença, o desemprego, a falta de grana, a perda de 
horizontes, a interrupção de sonhos. Se não isso, ao 
menos a dignidade de respeitar a memória dos que 
morreram em razão da pandemia e a dor dos seus 
parentes. 

Tenhamos outra régua de medida, aquela que 
compreende o sofrimento de uma pessoa como 
sofrimento da humanidade toda. Nesse caso, a saudade 
imensa que sentimos dos parentes e dos amigos nessa 
pandemia interminável pode ganhar outra dimensão: 
ela passa a ser assimilada com mais leveza. Olhando 
para quem perdeu familiares ou amigos próximos, 
aqueles que foram poupados dessa situação podem 
dizer: “Não sei o quanto é sua dor, mas por sentir um 
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pedacinho dela no meu dia a dia sou solidário a você”. 
Contra a insensibilidade, a empatia. Contra a 
imbecilidade, a compaixão. 

Chico Buarque diz na antológica canção Pedaço 

de mim que a saudade é “como um barco 
que aos poucos descreve um arco e evita atracar no 
cais”. Gosto dessa imagem, mas acho também que a 
saudade é o vento que sopra as velas de nosso 
barquinho para frente, para outras águas, outros rios e 
outros mares.  

Aos que ainda veremos, demore o quanto 
demorar, poderemos dizer o quanto fizeram falta e será 
belo o encontro. Os que morreram – e não podem mais 
compartilhar com seus entes a mesa e a conversa –   
estarão juntos de outro modo: pela memória. A 
saudade, no fundo, indica mais a presença do que a 
ausência. 
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Em defesa da ciência 

 

As últimas quatro décadas foram alucinantes em 
termos de desenvolvimento tecnológico. Estaríamos, no 
dizer de muitos, na era da informação. Embora o avanço 
tecnológico possa inspirar uma ideia de salto para frente 
na civilização, é preciso cautela visto que a trama social 
é muito complexa. Entre tantos elementos que a 
compõem está o chamado senso comum, essa teia de 
noções e de concepções gerais que vamos construindo 
nas relações cotidianas. Ele é atravessado por 
interesses, preconceitos, juízos de valor, assim como 
por elaborações criativas e construções espontâneas, 
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formando uma determinada interpretação da vida e de 
seus fenômenos. No senso comum impera a força da 
opinião, que pode ser acertada ou não, devendo ser 
verificada com maior rigor. É onde entra um outro modo 
de interpretação da realidade: a ciência. 

Para encurtar a conversa: enquanto a opinião é 
livre e descompromissada, a ciência persegue a verdade 
com rigor e, para isso, traça um plano e uma meta. Ao 
alcançá-la, verifica se o plano foi bem sucedido ou não 
e por quais razões. Embora pareça complicada essa 
conversa, na realidade não é. Foi graças a tipos variados 
de “ciência” que construímos ferramentas, 
desenvolvemos a agricultura, confeccionamos artefatos 
etc. Quando dominamos algum processo, podemos 
testá-lo, aperfeiçoá-lo e reproduzi-lo. Se permanecemos 
no campo da mera opinião, ficamos ao sabor da sorte e 
do acaso. 

O ponto mais alto dessa história poderia ser 
situado, sem maiores detalhes, há 500 anos. É o 
contexto em que se consolida o método científico 
moderno. Graças a ele, falando de modo genérico, 
conquistamos maiores condições de conforto de vida e, 
simultaneamente, superamos problemas que nos 
prejudicavam. No caso da saúde da população, hoje 
temos maior controle sobre elementos que a prejudicam 
ou que a beneficiam. A medicina moderna é um belo 
exemplo.  
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Dito desse modo, parecerá ao leitor que tudo foi 
um mar de rosas, sendo seu estranhamento acertado. 
Aliás, quem se situa no campo da filosofia é, por 
princípio, crítico da ciência, porque sabe que ela não é 
neutra: está condicionada por fatores econômicos, 
políticos e sociais. Pode mesmo ser usada para prejuízo 
das pessoas ou de grupos sociais inteiros como a 
história aponta. Além disso, um acento exagerado na 
ciência – o chamado cientificismo – pode deixar em 
segundo plano ou mesmo ignorar elementos 
constitutivos da vida como a intuição, a sensibilidade e 
sobretudo a sabedoria ancestral dos povos que, 
paralelamente ao método científico, vem ao longo dos 
séculos constituindo também formas autênticas de 
saber. 

Então não se trata de uma apologia cega, mas o 
leitor viu bem no título: defesa da ciência. Por quê? A 
razão é simples: porque o momento exige. A chamada 
era da informação não tem filtro, ou seja, da mesma 
maneira que possibilita a propagação de conhecimento 
seguro também o faz com opiniões sem fundamento 
algum, a não ser a convicção de quem as lança de forma 
inconsequente.  

Em termos de saúde o que temos visto é um 
festival de horrores. Quinhentos anos de tradição de 
pesquisa e de controle de medicamentos, de vacinas e 
de procedimentos, entre outras coisas, são colocados 
em dúvida por qualquer um que, acreditando ser dono 
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da verdade, impõe a sua opinião como a verdadeira. Em 
tal situação é preciso afirmar de modo contundente: 
com todos os limites e contradições, o método científico 
ainda é o que temos de mais apropriado para discutir 
saúde pública. Aliás, parênteses: é sobretudo pela 
finalidade social da ciência que se defende a 
manutenção das Universidades Públicas, centros de 
pesquisa e produção científicas. Se elas forem 
privatizadas, sua finalidade deixará de ser pública. 
Simples assim. 

Volto ao ponto. Não, caro leitor. Aquele áudio de 
WhatsApp, aquele “meme”, aquele vídeo de um suposto 
gênio que eu e você recebemos não pode ter o mesmo 
grau de validade que a pesquisa feita por um 
profissional que passa anos estudando, submete-se a 
avaliadores, respeita os procedimentos e somente 
depois publica os resultados em veículos apropriados. 
O que chega a mim e a você, nessa enxurrada de 
informações, é, com raras exceções, mera opinião, 
muitas vezes descaradamente falsa. Verifique a fonte, 
questione o conteúdo, analise sites de reconhecimento 
científico oficial. Pense bem. Faça um bem a si e à 
sociedade: não seja transmissor de informações que não 
sejam confiáveis.  

Na base da tradição filosófico-científica ocidental 
está, entre outros pilares, a figura do grego Sócrates, 
para quem a sabedoria não consiste em posse da 
verdade, mas sim em reconhecer a própria ignorância e, 
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por isso, lutar constantemente para superar as falsas 
opiniões. A ciência é uma tentativa permanente de 
busca do conhecimento. Não é um dogma, por isso a 
necessidade de tempo, de teste, de verificação, de 
correção das falhas. Com tudo isso, ainda é o caminho 
para a solução de problemas. No que toca a saúde, um 
tema tão fundamental em nossos dias, não troque a 
ciência pela opinião de quem se julga dono da verdade. 
Sobre ciência, ouça os cientistas.  

Uma posição social, um cargo político, uma 
função religiosa não conferem a ninguém o domínio da 
verdade sobre a ciência e muito menos sobre a saúde. A 
propósito, foram estas figuras que se indispuseram 
contra Sócrates na antiga Atenas. O que elas temiam? 
Aquele velho filósofo? Não. Temiam que as pessoas, ao 
ouvirem Sócrates, superassem o nível da mera opinião 
visto que tais lideranças queriam manter o prestígio 
social e o poder político, por isso combatiam a reflexão 
crítica, base da ciência. 
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A felicidade 

 

 

 

As crianças adoram contar seus sonhos, sendo a 
narrativa rica em detalhes. É possível sentir sabores, ver 
as cores, ouvir os sons! Na minha casa isso é uma 
diversão. Outro dia Júlia veio com um sonho bacana: 
era noite e por algum motivo ela só teria mais um dia de 
vida – os sonhos começam do nada e geralmente não 
vêm com explicações.  Então, como naquela antiga 
brincadeira do “o que você faria se tivesse apenas um 
dia?”, ela não titubeou: decidiu que queria brincar e 
tomar sorvete. Começou pelos jogos de tabuleiro em 
família, entre uma colherada e outra. Se não tivesse 
acordado certamente brincaria de outras coisas com 
amigas e pessoas queridas. 
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Ficamos papeando depois que ela contou o 
sonho. Eu pensei na felicidade, essa prima-irmã da 
sabedoria. Um indicativo de que essas duas foram 
alcançadas certamente seria esse: quando alguém, 
lançando mão da brincadeira do “o que você faria...” 
concluísse que suas vinte e quatro horas restantes 
seriam tais como as anteriores, ou seja, não precisaria 
correr atrás de nada que faltasse. Evidente que este é 
um propósito muito difícil de se alcançar. Sempre temos 
muita coisa que ainda queremos viver ou fazer.  

Recordo-me do maravilhoso poema “Hospedaria” 
de Mário Quintana: “Esta vida é uma estranha 
hospedaria, / de onde se parte quase sempre às tontas, 
/ pois nunca as nossas malas estão prontas/ e a nossa 
conta nunca está em dia." Que definição sublime! 
Exatamente isso: a felicidade talvez seja aquela 
condição em que as malas já estão prontas e as contas, 
em dia. Em outras palavras: não há mais amarras, não 
há coisas pendentes, não há âncoras. O barco pode 
navegar suavemente. Fôssemos sensatos, viveríamos 
cada dia como o último, mas sabemos que não basta 
nossa vontade. Há inúmeros fatores que interferem 
nesse jogo, entre eles, dois pequenos detalhes: trabalho 
e sobrevivência. 

A história da filosofia no Ocidente pode nos 
ajudar a pensar sobre a busca da felicidade que cada 
um de nós empreende. De modo sucinto, há três 
grandes referenciais em torno dos quais inúmeros 
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pensadores se debruçaram por séculos. Um primeiro é 
da felicidade como pertencimento a uma coletividade. 
Os gregos não inventaram isso, mas é certo que o 
cultivaram de um modo muito peculiar. No período 
áureo das chamadas cidades-Estado gregas, exaltava-
se a participação nas decisões coletivas em locais como 
Esparta, Tebas e Atenas. Deixando de lado as 
contradições do mundo grego, podemos dizer que esse 
ideal ficou marcado em nosso arquétipo de vida feliz: 
situar-se em um projeto coletivo, contribuir para um fim 
social, fazer parte de uma ordem maior que nos integre. 

Um segundo ideal é próprio da longa era cristã, 
que cobriu mais de um milênio de hegemonia do lado de 
cá do globo. O sentido de pertencimento também está 
ali, afinal, estamos falando de religião que é, via de 
regra, um agrupamento em torno de uma crença. No 
entanto, a contribuição mais importante do 
cristianismo para nossa civilização em termos de 
referencial de felicidade foi outra: a preparação para 
uma vida futura. A ideia de salvação, nesse caso 
entendida como situação desejada após a morte, povoou 
fortemente o imaginário social. Não é o caso de refletir 
aqui sobre os problemas que isso trouxe – e são muitos 
–, mas sim de fincar mais um pilar dos nossos modelos 
de felicidade: algo que está além, lá na frente, em um 
estágio futuro. Restaria, no presente, preparar-se para 
ele, criar suas condições de realização para quando 
chegar a hora. 
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O terceiro ideal desse esquema breve se encontra 
naquilo que é compreendido como modernidade, isto é, 
o período do avanço científico, da formação dos países 
como hoje os conhecemos, da aceleração da técnica, da 
crença no progresso. Mas há outra noção que nos 
interessa mais: a autonomia do indivíduo. Todas as 
fichas foram apostadas na esperança de liberdade, ou 
seja, um sujeito livre e emancipado, sem a vigilância das 
instituições, sem o cerceamento das autoridades. Tal 
qual os dois anteriores, esse ideal mostrou inúmeras 
contradições. O fato é que ele demarcou seu território: 
passou a compor também nosso arquétipo de felicidade.  

Não se trata de indicar qual o melhor referencial, 
mas sim de compreender que os três nos atravessam o 
tempo todo. A depender da situação pessoal ou da 
conjuntura histórica um ou outro modelo de felicidade 
se impõe mais ou se articula com um segundo. Tal 
lógica, por vezes, nos dilacera ou nos deixa insatisfeitos: 
se pertencemos muito fortemente a algo, sentimos falta 
de liberdade; se nos tornamos muito autônomos e 
independentes, falta-nos a coletividade; se apostamos 
muito na preparação para a felicidade lá na frente, 
ficamos insatisfeitos por não a experimentar 
minimamente agora; se investimos em um projeto de 
felicidade imediato, temos dúvida se o fazemos sozinhos 
ou em grupo. Enfim, a angústia segue. Tal estado de 
felicidade parece inatingível. 
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Não há resposta fácil para esse desafio, mas há 
boas hipóteses. Uma delas está em buscar outros 
referenciais de felicidade que possam nos auxiliar. Isso, 
porém, fica para outra ocasião. Por ora, gostaria de 
encerrar retomando a provocação de Mário Quintana 
para me perguntar e para perguntar a você, caro leitor: 
como está sua “hospedaria”? Se você tiver um sonho 
igual ao de Júlia, em que precise escolher o que fazer no 
seu último dia, quais serão suas prioridades? O que 
você tem sido e feito é o que continuaria a ser e a fazer 
ou é provável que suas contas, como as minhas, não 
estejam em dia? 
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A felicidade – II 

 

 

 

Na crônica anterior propus uma reflexão sobre 
três modelos de felicidade. Gostaria de falar de outros 
três, lançando mão do mesmo esquema de divisão 
histórica – o mundo antigo, o medieval e o moderno. 
Dessa vez, porém, farei o caminho inverso: partirei de 
nossos tempos, seguindo até a antiguidade.  

Em um primeiro momento, um modelo de 
múltiplas faces ao qual podemos chamar de ideal de 
vida comunitária alternativa, que se desenvolveu 
sobretudo nos últimos sessenta anos. Há uma 
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variedade enorme de manifestações que caberiam nesse 
referencial, desde os movimentos de contracultura nos 
anos 1970, passando pelas comunidades de cunho 
esotérico até as atuais expressões mais elaboradas 
como as agrovilas e ecovilas, muitas vezes oriundas de 
movimentos sociais. 

O que seria comum a essas modalidades? 
Independentemente do número de pessoas, famílias ou 
grupos que as compõem, as comunidades carregam 
essa marca essencial: são alternativas. A quê?  
Sobretudo ao modo de vida capitalista, com sua lógica 
industrial, de competição a qualquer custo e de 
destruição do meio ambiente. Dessa resistência 
decorrem aspectos práticos como a produção coletiva, o 
consumo de alimentos orgânicos, a educação das 
crianças a partir de outros valores etc. Tentativas de 
forjar uma vida saudável e solidária, mesmo dentro de 
uma ordem social mais ampla que aponta para outra 
direção. 

Quem se aproxima de tais comunidades ou 
simplesmente ouve falar sobre elas costuma ter uma 
reação mais ou menos esperada: são utópicas! Estou de 
acordo. A vida alternativa é um desafio gigantesco, mas 
convidaria o leitor a, pelo menos, reconsiderar sua visão 
sobre essas iniciativas. Elas nos dizem algo muito sério: 
será que o modo de vida “normal”, a que a maioria se 
ajusta, de fato funciona? Para onde rumamos com os 
preceitos que regem nossa vida social? Talvez seja o 
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caso de ouvir com mais atenção a provocação que nos 
vem da música “Balada do Louco”, de Arnaldo Baptista 
e Rita Lee: “Dizem que sou louco por pensar assim./ Se 
eu sou muito louco por eu ser feliz/ mais louco é quem 
me diz e não é feliz”. 

Regredindo no tempo, poderíamos nos deter em 
diversas manifestações ao longo da chamada Idade 
Média que, de algum modo, destoaram da oficialidade 
cristã, que se orientava pelo medo do pecado e pela ideia 
da purificação da alma, já que a felicidade somente se 
encontraria numa vida futura. Muitos grupos, porém, 
configuraram-se de outros modos. É o caso dos 
mendicantes cujas expressões mais conhecidas são os 
seguidores de Domingos Gusmão e Francisco de Assis – 
os católicos os chamam “São Domingos” e “São 
Francisco”.  

Tais grupos não estavam isentos de contradições 
e nem da marca institucional romana que era 
dominante, mas havia algo mais interessante. É o caso 
de Francisco de Assis que recomendava práticas como 
o desapego de riquezas e honrarias; o cultivo da 
fraternidade; a contemplação da natureza como coirmã 
do humano; e aquilo que, sem dúvida, era o mais 
profético: num tempo de pessoas sisudas e de pregações 
ameaçadoras, Francisco falava da alegria de viver. É 
curioso que hoje, oito séculos depois, os valores 
defendidos por ele se mostrem ainda relevantes. Mais 
que o patrono da ecologia, Francisco de Assis é uma 
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espécie de arquétipo do sábio, similar a outros místicos 
do ocidente e do oriente. 

Por fim, recuando ainda mais, temos as escolas 
de vida que floresceram na Grécia antiga e 
posteriormente por toda a Roma, que são chamadas de 
“escolas” menos pelo conteúdo e mais pela forma de vida 
que procuram ensinar. Destaco uma entre elas que me 
parece muito atual: os epicuristas. O Jardim de Epicuro 
era o espaço educativo em que o filósofo divulgava ideias 
como o cultivo das coisas simples, a valorização da 
amizade, a consideração do sofrimento e da dor como 
inerentes à vida. Para ele todos deveriam se dedicar à 
filosofia, porque ninguém é demasiado jovem ou velho 
para buscar a saúde do espírito. Aí está um preceito 
valioso: o caráter terapêutico do conhecimento, não 
essa ladainha que nos é imposta o tempo todo de 
aprender mais para competir melhor. Não. Para 
Epicuro, buscar o conhecimento é almejar a sabedoria, 
o que implica em um movimento duplo: admirar-se com 
as coisas simples e belas e, simultaneamente, 
desassombrar-se do medo do futuro. Além disso, o 
cultivo da sabedoria é uma maneira de superar ou 
suportar a hipocrisia das convenções sociais. Em 
síntese: uma maior tranquilidade da alma; hoje 
diríamos, quem sabe, um maior equilíbrio interior. 

Para o epicurismo a vida pode se tornar 
prazerosa. Não por ser um mar de rosas e perfeita, pois 
ela continua difícil e complicada, mas nossa postura 
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diante dela se modifica: passamos a experimentar os 
momentos bons com mais profundidade e os momentos 
difíceis com maior serenidade. Assim, nosso ânimo fica 
predisposto a aproveitar os períodos de prosperidade, 
alegria e saúde, da mesma maneira como nos 
preparamos, sem ansiedade, para as fases de 
dificuldade, tristeza e doença. Isso tudo cercado de boas 
amizades e meditação. 

São três referenciais de busca da felicidade. 
Nenhum deles, certamente, capaz de nos dar todas as 
respostas, mas pelo menos nos oferecem caminhos. O 
leitor certamente terá encontrado pontos de contato 
entre as comunidades contemporâneas, as medievais e 
as antigas. Talvez pelo fato de que, apesar da força do 
modo de vida que impera em cada época, habita sempre 
em nós um anseio por autenticidade, por profundidade. 
Talvez haja, nas brechas do cotidiano e nas “falhas do 
sistema”, trilhas possíveis de uma existência 
alternativa. 
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Os limites 

 

 

 

Na minha casa havia um cata-vento, aliás, eram 
dois: o primeiro eu mesmo fiz com lata de óleo de 
cozinha. Era pequeno. Eu o coloquei no canto da 
varanda. Seu eixo era de refil de caneta e funcionava 
bem. Criança, a gente costuma sobrevalorizar a própria 
capacidade. Pensando bem, ele não era tão bom assim. 

Meu pai construiu o segundo, pois percebeu que 
eu me havia interessado pelo assunto. Pegou uma hélice 
de motor usado e a adaptou a um eixo de rolimã. Ficou 
bem feito, como todas suas invenções. Foi colocado no 
poste em frente à nossa casa. Por ser mais alto, ele 
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rodava mais. Com o passar dos dias só ficou o grande: 
meu pequeno cata-vento enferrujou. Reconheci minha 
limitação. 

Eu gostava de ficar olhando o cata-vento. Ora 
lento, ora rápido e imponente, seu movimento me fazia 
viajar pelas regiões de mim mesmo. Depois nos 
mudamos para a cidade e do cata-vento só ficou a 
lembrança, mas ainda os admiro. Cata-ventos são 
precisos: cumprem aquilo para o qual foram feitos. Os 
gregos antigos chamavam isso de "excelência": o ato de 
algo ou alguém realizar com maior precisão possível 
aquilo que lhe é próprio. Pois bem, a excelência dos 
cata-ventos seria esta: acompanhar o vento. Não se 
preocupam em rodar ou em parar. Apenas rodam ou 
param.  

Tenho vontade de aprender com eles tal ciência: 
fazer aquilo que me é próprio, mas o que seria? Para 
falar a verdade ainda não sei. Até porque esse 
referencial clássico segundo o qual tudo e todos têm seu 
papel definido no universo já não cola mais. Hoje, com 
base em outras visões, sabemos que nossa existência é 
construída a cada dia. Estamos sempre mudando. O 
fato é que, pelo menos, já sei de várias coisas para as 
quais não “fui feito”. É um bom começo. 

O filósofo Nietzsche tinha uma formulação 
interessante para um bom projeto de vida: tornar-se o 
que se é. Novamente, não se trata de encontrar uma 
essência preestabelecida, como se cada pessoa nascesse 
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com um roteiro, devendo apenas descobri-lo. O que o 
ele propunha estava mais próximo da ideia de 
autenticidade. Ajustar as ações, os afetos e as ideias 
àquilo que nos configura em nossa trajetória pessoal e 
não o contrário: praticar ações, cultivar afetos e ideias 
que nos são impostos ou que nos tornem estranhos a 
nós mesmos. Numa palavra: uma vida autoral. 

No célebre romance Dom Quixote há algo 
interessante sobre isso. Miguel de Cervantes nos leva a 
acompanhar o fidalgo mudado em cavaleiro, tendo ao 
seu lado um lavrador que se transforma em escudeiro. 
As aventuras de Dom Quixote e Sancho Pança permitem 
as mais diversas possibilidades de reflexão. Gostaria de 
apontar uma: a ideia de limite. De modo geral, o 
romance todo é uma grande discussão sobre limites. 
Desde a história em si – uma vez que o protagonista 
deseja refundar um modelo moral e social que 
historicamente já não cabe – até uma dimensão mais 
profunda: o limite dos sonhos, que é imposto pela dura 
realidade. Por isso, a engenhosa construção do autor 
nos leva a um sentimento duplo: rimos de Quixote e, ao 
mesmo tempo, torcemos por ele. 

Há uma cena especial que merece destaque: 
Quando Dom Quixote e Sancho Pança se encontram 
com um duque e uma duquesa, na segunda metade do 
romance. Sabendo das loucuras do nobre cavaleiro e de 
sua promessa feita a Sancho de lhe dar o governo de 
uma ilha, o casal, ávido por fazer troça dos visitantes, 
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inventa um enredo enganoso, possibilitando que o 
escudeiro seja nomeado governador da ilha Barataria. 
Parte dos moradores conhece a farsa, parte não. Ocorre 
que o “governo”, que dura apenas dez dias, surpreende 
até aqueles que sabem do teatro. É o momento em que 
Sancho ganha maior destaque na saga, visto que ele se 
mostra capaz de unir o saber popular de simples 
lavrador ao ofício de governar um povo.  

No entanto, o aumento das dificuldades e o 
estouro de uma guerra – também falsa – levam Sancho 
a um duro balanço de sua jornada até ali. Ele, que desde 
o dia em que decidiu seguir os passos de Dom Quixote 
sonhava em conquistar o poder de uma ilha, agora 
admite que isto está além de suas condições: “Não nasci 
para ser governador, nem para defender ilhas ou 
cidades contra inimigos que as queiram assaltar. 
Melhor entendo eu de arar e cavar, podar e plantar as 
vinhas, que de fazer leis ou defender províncias e 
reinos”. 

A aparente derrota pode ser vista, na verdade, 
como grande conquista. Aliás, duplamente: em primeiro 
lugar, Sancho provou para si e para os demais grande 
habilidade em diversos momentos do governo; em 
segundo, mostrou-se sábio por reconhecer seus limites. 
Seu retorno à condição de escudeiro – que se articula 
diretamente com a volta posterior da dupla para casa – 
pode ser visto como lição de reconhecimento da própria 
condição. Sancho tornou-se o que era. 
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O leitor mais jovem poderá achar essa 
interpretação fatalista. Eu creio que não, pois não se 
trata de retorno ao mesmo ponto: houve uma jornada, 
uma viagem, um aprendizado. Se Sancho não 
conservou o governo da ilha ao menos agora governa 
melhor a si mesmo. O que, em termos filosóficos, é 
muita coisa! Conhecer-se melhor, reconhecer os limites: 
um desafio para todos nós. Não se trata de abandonar 
os sonhos, os desejos, os projetos, mas de ajustá-los às 
condições reais. O nome disso não é fraqueza, mas sim 
sabedoria. 
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A transitoriedade 

 

 

“Um dia sobre nós também / vai cair o 
esquecimento / como a chuva no telhado...”. É assim 
que Paulo Leminski, impiedosamente, define uma 
dimensão de nossa vida. Sempre foi fecundo o diálogo 
entre filosofia e literatura, por vezes os textos literários 
chegam mais rápido, sem desvios, a verdades que o 
filósofo demora a alcançar. No caso do Brasil, país em 
que as Universidades e um esboço de sistema de ensino 
somente se constituíram no século XX, é muito comum 
encontrarmos na literatura elaborações sobre o sentido 
da vida, a razão de ser das coisas e outras inquietações 
que são próprias da filosofia. 



90 
 

Seremos esquecidos. Sim, caro leitor. Você, eu, 
todos nós. Se estivéssemos para fechar um ano menos 
emblemático que o atual, poderíamos falar de outras 
coisas, mas a dureza do nosso tempo exige que tratemos 
de aspectos nem sempre tão agradáveis. A doença, a 
finitude, a morte, tudo isso tem tomado nossas 
preocupações de forma muito intensa e eu diria que, 
apesar do desconforto de pensar nisso, é saudável que 
o façamos. Pelo menos de forma equilibrada.  

O belíssimo filme de animação “Coco” (2017) tem 
como tema o par morte-memória, que no Brasil ganhou 
o nome “Viva:  A vida é uma festa”. Se você não o 
assistiu, recomendo muito. É uma linda história que 
tem como referência a tradicional celebração do Dia dos 
Mortos no México, comemorado no dia 2 de novembro, 
assim como nosso Dia de Finados. Entretanto, 
diferentemente da tradição católica, na qual se enfatiza 
a dor da saudade, com a visita aos cemitérios marcada 
invariavelmente pela comoção, o Día de los Muertos é 
festejado com comida, música e outros elementos que 
lembrem os falecidos. Assim, as crianças desde cedo 
aprendem não só a valorizar o passado, mas também o 
fato de que um dia morrerão. Não cultivam a tristeza, 
mas a beleza de viver. 

Por quanto tempo existiremos? A mensagem do 
filme é cristalina: o quanto durar nossa existência 
biológica e, depois da morte, os anos ou décadas nos 
quais alguém se recordar de nós. E depois? Cairá sobre 
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nós o esquecimento. É certo que a régua de Leminski 
não vai se aplicar a ele, nem a tantos artistas e figuras 
que marcaram a história de uma região, de um país ou 
universalmente. Eles durarão mais. Quanto a nós, 
pobres mortais, grande massa de bilhões de pessoas 
que não deixarão grandes feitos, nem estátuas, nem 
obras artísticas relevantes, será bem diferente. Nossa 
duração pós-morte será garantida apenas por aqueles 
que se lembrarem de nós. Quando o último desses 
morrer será a derradeira gota de chuva no telhado... 

Não vejo problema nisso. Aliás, reconhecer o jogo 
da vida é uma atitude que nos faz mais livres, mais 
cientes do que de fato somos. Pó de estrelas. A 
dificuldade está em ajustar desejo e possibilidade. 
Gostaríamos de ser eternos. A noção de eternidade é 
bonita. Entre outras fontes, chegou-nos pela herança 
judaico-cristã. Pode-se dizer que ela consiste no 
entendimento de que o universo, que é passageiro, está 
assentado sobre bases que não passam. É uma ideia 
tranquilizadora, uma vez que a vida biológica de cada 
um de nós seria apenas uma cena de um filme maior. 
Nesse caso, um filme que não tem fim.  

Será assim? Não cabe à filosofia normatizar a 
crença de ninguém. Ela trata da vida concreta e suas 
nuanças, não do sobrenatural, porém é seu papel fazer 
a crítica das ideias religiosas, sobretudo quando estas 
se mostram incompatíveis com princípios humanitários 
fundamentais. O que sugiro aqui é algo bem menos 
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ambicioso: o problema de se internalizar o eterno no 
transitório. Explico-me. Por estarmos habituados à 
noção de eternidade, é comum que a projetemos naquilo 
é passageiro. É assim que formamos ideias simples, mas 
muito eficientes como a “vocação profissional”, o “lugar 
em que viverei até o fim”, a “pessoa da minha vida”. Sem 
falar no “felizes para sempre” dos contos, filmes e 
novelas. Como se houvesse a garantia de que algo 
jamais acabará, mas esta expectativa não bate com a 
realidade. Em nossa jornada vamos experimentando 
inúmeros fechamentos de ciclo, um após outro; o que 
ontem parecia eterno hoje é página virada. É o ofício do 
tempo. 

No campo específico das relações afetivas, que 
são ora nosso abrigo em meio à tempestade, ora a 
própria tempestade, a vivência da transitoriedade é um 
imenso desafio. Novamente é a literatura que capta isso 
de forma brilhante no poema “Soneto da fidelidade” de 
Vinícius de Moraes, muito usado no início dos 
relacionamentos como promessa de amor – e ele o é. No 
entanto, deveria ser tomado também em sua dimensão 
menos simpática: se os primeiros versos são sincera 
expressão de um sentimento que se pretende infinito, os 
últimos demonstram a consciência de que tudo que está 
sob o sol é passageiro, “posto que é chama”. Não há 
nada que lembre eternidade na expressão “...que seja 
infinito enquanto dure”. Há, sim o desejo de estar com 
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aquela pessoa “em cada vão momento”, o tempo que for 
possível. 

Não conheço muito dos ritos religiosos de 
casamento. O que sei é que no catolicismo há o 
momento em que o casal faz as juras de amor. Eis aí 
uma boa proposta a ser encaminhada ao Papa para 
atualizar o rito do casamento: que ele tenha como 
referência o poema do Vinícius.   
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O medo 

 

 

 

Na terça-feira da última semana, próximo ao 
meio-dia, o céu escureceu. Fenômeno típico de final de 
primavera, uma grande nuvem se formou vindo do 
Norte. É um dos espetáculos mais lindos da natureza. 
Para mim, no entanto, a admiração frente a uma 
tempestade vem sempre misturada com o medo. É 
assim desde a infância, em razão de uma situação 
traumática na família. Recordo-me que os 
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conhecimentos básicos de ciência natural me ajudaram, 
pois aprendi um pouco do que eram os raios, sua 
formação, seus efeitos. Até mesmo a calcular sua 
provável distância pelo intervalo entre o relâmpago e o 
som do trovão. Era meu precário método de 
administração do medo, mas agora nem isso servia. 
Afinal, por que uma tempestade normal, por sinal nem 
tão grande, incomodava-me de um modo diferente? Para 
piorar, a preocupação com a segurança dos meus filhos. 
Só pude pensar melhor quanto a chuva serenou. 
Encontrei duas explicações. A primeira é que a 
experiência de paternidade/maternidade nos fragiliza, 
inevitavelmente. Nossos medos diante de situações 
diversas se somam ao medo do que elas podem causar 
aos pequenos.  

A segunda mereceu minha reflexão mais 
demorada: há um contexto específico de pandemia que 
em graus distintos mexeu com todos nós.  Não é 
estranho que pesquisas indiquem o aumento da 
ansiedade e mesmo de doenças mentais na população. 
O passar dos meses nos ajudou a encontrar uma rotina 
de convivência com o vírus. Adaptamo-nos. Porém, 
como um lago subterrâneo que a planície não mostra, 
lá estão eles a correr em nossa subjetividade: os afetos. 
De que maneira os administramos? Em que medida 
falamos sobre eles ou os ignoramos? 

O medo. Nem de longe um tema novo. Para citar 
um período recente, todo o século XX esteve marcado de 
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catástrofes, guerras e genocídios. O século atual não vai 
em direção distinta visto que os efeitos são de toda 
ordem, bastando ver como, além da filosofia, autores da 
psicologia, da sociologia, da ciência política e de outras 
áreas têm pensado sobre as últimas décadas.  

Um nome que esteve na moda desde o final dos 
anos 1990 foi, sem dúvida, o do polonês Zygmunt 
Bauman (1925-2017), que cunhou a famosa expressão 
“modernidade líquida” para se referir ao contexto de 
virada do século XX para o XXI. Embora de formação 
sociológica, seus textos foram se convertendo em 
ensaios reflexivos sobre a condição humana na 
sociedade contemporânea. Para ele, nosso temor diante 
da violência, das catástrofes, das epidemias e das 
guerras gera uma busca insólita por segurança, por 
sofisticação, por prolongamento da vida etc. Se nossa 
existência se apresenta de forma “líquida”, também o 
medo, como água que invade a casa, ocupa todos os 
espaços. 

Como todo autor de sucesso, Bauman atrai fãs e 
críticos. Importa pouco isso. Cabe mais ver a 
pertinência do que ele diz e creio que suas reflexões são 
valiosas. É certo que não se trata de uma descoberta 
teórica ou de uma abordagem tão original. Para ficar em 
um nome do lado de cá do Atlântico, o uruguaio 
Eduardo Galeano (1940-2015) fez também uma 
brilhante síntese do mesmo contexto analisado por 
Bauman: “O medo ameaça: se você ama, terá AIDS; se 
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fuma, terá câncer; se respira, terá poluição; se bebe, 
sofrerá acidentes; se come, terá colesterol; se fala, terá 
desemprego; se caminha, terá violência; se pensa, terá 
angústia; se duvida, terá loucura; se sente, terá 
solidão”. 

O conhecimento da história e a reflexão são bons 
companheiros para qualquer situação. Por isso, da 
breve sinalização feita é possível tirar duas conclusões. 
A primeira, menos animadora: o atual contexto de 
pandemia não cria um sentimento de medo, mas sim o 
intensifica, ou seja, nosso temor frente ao vírus se junta 
a outros que já tínhamos. O que me ajuda a entender 
porque aquela tempestade de terça-feira me assustou 
tanto. Os medos vão se empilhando.  

Há uma segunda explicação, esta mais 
interessante: embora se apresente com características 
peculiares, a atual pandemia é, não obstante as 
milhares de mortes e o comprometimento da saúde dos 
contaminados, uma situação que será superada tal 
como outras foram. Saber disso não apaga nosso medo 
quanto ao futuro, mas nos ajuda a elaborá-lo melhor.  

Penso que a famosa classificação das virtudes do 
velho Aristóteles ainda conserva validade. Sua ideia 
geral é a do meio termo, evitando-se os excessos. Nesse 
sentido, o medo é o polo oposto à imprudência, entre 
um e outro está a virtude da coragem. Parece-me um 
bom indicativo para tempos de pandemia: não é um 
bom caminho trocarmos o medo pela temeridade, 
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fingindo que nada acontece e colocando em risco a 
saúde das pessoas que amamos. Isso nada tem de 
corajoso, na verdade está mais próximo da 
irresponsabilidade. A superação virá pela coragem, uma 
virtude que conserva parte do medo, como bússola que 
acusa o perigo, mas que o dosa com a ousadia de quem 
enfrenta, conscientemente, o mesmo perigo. 

Enquanto escrevo essas linhas, chega a notícia da 
morte do gênio Diego Maradona, o “mais humano dos 
deuses”, segundo o mesmo Galeano. Das memoráveis 
cenas, aquela, uma das mais emblemáticas da história 
do futebol: Copa de 1986, a Argentina, país recém-saído 
de uma sanguinária ditadura que impôs o terror a toda 
uma geração e, anos antes, derrotado pela Inglaterra na 
fatídica Guerra das Malvinas, agora enfrenta esse 
mesmo país nas quatro linhas. Dieguito, de baixa 
estatura, faz erguer uma nação inteira na magia de seus 
pés (e de sua mão santa!). Naquele dia, Maradona nos 
ensinou que o medo se supera com a coragem. É assim 
que enfrentamos os mais temidos adversários, seja no 
futebol, seja na política, seja na luta pessoal com nossos 
traumas. É assim que caminhos novos se abrem.  
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A esperança 

 

O ano de 2021 se encerra. Um ano difícil, 
extenuante. Perdas de pessoas queridas, dificuldades 
diversas, angústia, medo. Não seria exagero se 
tomássemos tais elementos como destaques para nossa 
retrospectiva. No entanto, é com outra chave que 
gostaria de encerrar. Pretendo falar de esperança, mas 
quero fugir do lugar comum dos votos de felicidade, das 
frases de cartão, dos belos pensamentos que invadem 
nessa época as nossas caixas de mensagens. 

O final do ano é tempo propício para projeções: 
traçamos planos, fazemos uma lista de coisas para o 
ano seguinte, prometemos mudanças. No atual 
contexto, o pós-pandemia aparece em nosso imaginário 
da mesma forma: será um tempo novo! Está perfeito. O 
desafio é saber em que medida tais projetos se 
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configuram como buscas reais ou meras fantasias. Além 
disso, há outro elemento mais decisivo: o que esperar de 
um novo ano, de uma nova etapa com o avanço das 
vacinas se não conseguimos sequer ter ideia de como 
tudo será? 

Vou recuar um pouco. Por que temos esperança? 
Por que gastamos tanta energia com um futuro 
imaginado? Difícil dizer. Todos os seres transitam de um 
estado a outro, mudam com o tempo. Não há 
estagnação na natureza, mas o bicho humano quer 
mais. Celso Viáfora sintetizou belamente isso em sua 
canção “Água do mar”: “Eu não quero pouco: / só quero 
tudo, / pelo tempo todo,/ pra todo mundo”. A esse 
anseio profundo Adélia Prado chamou poeticamente de 
“fome”, um sentimento dúbio, porque ao mesmo tempo 
que queremos saciá-la, de alguma forma desejamos que 
ela volte para novamente buscar o alimento. Seus 
versos são certeiros: “Quarenta anos: não quero faca 
nem queijo. Quero a fome.”. Nós desejamos o desejo...  

A respeito disso, vale recordar Baruch Spinoza 
(1632-1677), o filósofo holandês que se dedicou ao tema 
dos afetos de forma rigorosa e demorada. Pontuo aqui 
apenas um ou outro elemento. De acordo com Spinoza, 
somos essencialmente desejo. Esse “desejo”, porém, não 
é o mero anseio por algo ou alguém, mas sim um 
impulso constitutivo de nosso ser para sua conservação 
ou crescimento. Como não somos isolados da natureza, 
e sim parte dela, seguimos sua ordem geral: um esforço 
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permanente de preservação para aumentar nossa 
potência de agir e de ser. Para encurtar o caminho: 
quando esse impulso é atendido, tornamo-nos mais 
alegres, mais potentes; quando não, é a tristeza que nos 
toma.  

Isso tudo para dizer que a esperança é uma forma 
de alegria, só que antecipada na imaginação, ou seja, é 
um desejo de alegria que está por vir. Por isso é frágil, 
visto que o aumento de nossa potência de agir ainda não 
aconteceu, ele está projetado no futuro. Nesse sentido, 
se for reduzida à mera espera passiva, a um estado de 
expectativa pura e simples, a esperança se transforma 
em lenitivo, em alívio apaziguador do presente por meio 
de uma projeção imaginária. Ficamos parados à espera 
de um milagre. No entanto, se transformada em postura 
ativa a esperança nos potencializa, nos motiva a abrir 
caminhos e nos coloca em movimento. Para dar um 
exemplo pessoal numa lembrança que me vem, foi o 
que, intuitivamente, acabei fazendo no dia em que, com 
onze anos, disse à minha mãe, na volta da escolinha 
rural, que queria continuar os estudos, ir para a cidade, 
conhecer o mundo. 

É preciso cautela. Eu poderia facilmente incorrer 
numa narrativa falsa da história para dar um tom 
solene: “Naquele momento tracei um novo rumo para a 
família!”. Não é verdade. Por dois motivos básicos: 
primeiro, não temos o poder de causar as coisas apenas 
por antecipá-las na mente. Participamos de processos, 
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engajamo-nos em algo, dedicamo-nos a um objetivo. 
Portanto, são ações – e não a mera vontade – que fazem 
que as coisas aconteçam ou não. O segundo motivo está 
intimamente ligado ao primeiro: não estamos isolados. 
Ao chegar no mundo o encontramos permeado de 
encontros e de desencontros e, como quem sobe em um 
ônibus no centro da cidade, passamos a compor aquele 
complexo de relações. De tal maneira que uma decisão 
– por exemplo, a de uma criança que decide continuar 
seus estudos – não nasce do nada, pois é fruto de 
motivações que ela sequer imagina e que se mistura a 
uma teia altamente complexa de outras expectativas 
dos pais, família, vizinhos, a sociedade toda. Sem falar 
nas questões materiais, nas implicações concretas de 
uma determinada decisão, dinheiro, emprego etc. 

O que quero com esse raciocínio tão complicado? 
Certamente não é cansar o leitor, mas sim lembrá-lo de 
que: 1) por mais belos que sejam seus anseios, somente 
o fato de projetá-los na mente não indica que se 
realizarão; 2) na tentativa de realizar seus objetivos no 
futuro, precisará considerar a trama de relações, 
situações, circunstâncias e fatores diversos que não 
dependem de você.  

Então não há sentido em ter esperança? Não diria 
isso. Proponho outro raciocínio, recordando uma vez 
mais Spinoza: a esperança é um sentimento frágil, pois 
a incerteza também comparece no jogo. Onde há 
esperança há também o medo. Esperança é desejo de 
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realizar, conquistar algo, ser alguma coisa. O medo é o 
seu reverso, pois não é certo que realizaremos, 
conquistaremos ou seremos o que planejamos.  

Uma posição mais sábia, portanto, seria aquela 
que reveste a esperança de uma profunda reflexão 
crítica, ou seja, buscar entender o que desejamos e 
porque desejamos, tendo consciência das motivações de 
nossa esperança. Concomitantemente, avaliar as reais 
condições de cumprimento daquilo para o qual nossa 
esperança aponta. É preciso pensar o que é necessário 
de esforço meu, em que medida depende não só de mim, 
mas de outros; de que forma é viável ou não; e, o mais 
importante de tudo, se é mesmo um bem aquilo que 
anseio. Numa palavra, conhecer melhor minhas 
próprias ações e também a trama em que estou inserido, 
que é sempre mais complexa do que eu consigo 
compreender.  

Tudo isso não garante em nada uma maior 
eficiência no cumprimento de nossos sonhos. Só 
haveria receita de sucesso se o mundo respondesse ao 
nosso apelo ou se vivêssemos isolados, tendo condições 
absolutas de escolha. Posto que não é assim, já que 
estamos envolvidos na trama da vida com um sem-
número de pessoas e de situações, a única vantagem de 
revestir nossa esperança de reflexão crítica é que, seja 
qual for o resultado do que empreendermos, teremos 
avançado um pouco mais na capacidade de orientar 
nossas ações e nossos sentimentos, de conhecer melhor 
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quem somos, deixando de esperar, passivamente, que o 
mundo e a vida nos sejam favoráveis.  

Não há mal algum nas frases feitas na virada do 
ano, nos desejos de coisas boas para quem está ao 
nosso lado. Da mesma forma, é legítimo e louvável que 
façamos planos para o pós-pandemia. Entretanto, tudo 
isso ainda é uma alegria frágil, uma projeção.  

Voltando à questão: o que esperar? Claro que 
devemos querer o melhor, mas o decisivo mesmo 
acontece aqui e agora. Que venha 2022. Que venha o 
pós-pandemia. Antes, porém, temos ainda muita coisa 
para viver. Façamos do que temos e do que somos o 
melhor possível. 

 

 

 

 

* * * 
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