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Sobre a organização desse livro

A ordem de disposição das crônicas, é a mesma em que elas foram
escritas, portanto, os assuntos se misturam e, em alguns
momentos, os mesmos assuntos voltam a ser abordados em
tempos distintos. Para facilitar a contextualização, logo abaixo de
cada título, há a data em que ela foi escrita.
Também, para efeito de mera organização, procurei dividir esse
livro em grandes temas, chamando-os de Reflexões e Críticas,
que é por onde começo e onde coloco textos de caráter crítico e
reflexivos.
Depois, uma outra subdivisão, que chamei de Política, onde
assuntos relacionados aos principais fatos políticos do país são
abordados.
Avançando mais um pouco, existe outra subdivisão, chamada de
Datas Comemorativas, onde encontram-se textos relacionados a
datas especiais e, finalizando, uma última subdivisão, chamada de
Humor, onde estão textos mais leves e com boas doses de humor
e sarcasmo.
Desejo uma boa leitura!
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Reflexões e Críticas
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Solidão Social
15/04/2012
Hoje resolvi escrever um pouco sobre a solidão, mal este
que afeta milhões em todo o mundo. Algumas coisas para
mim são muito contraditórias, pois nunca tivemos tanta
conectividade, ou seja, nunca antes estivemos tão
conectados com as pessoas, seja por redes sociais, emails, mensagens, telefones e tantas outras formas de
comunicação, cada vez mais comuns.
Em redes sociais as pessoas se orgulham do número de
“amigos” que possuem, dos “seguidores”. Isso, para
mim, é algo surreal, parece um pouco messiânico. Fico
me perguntando como ter tantos amigos, se na grande
maioria, nunca os vimos? Naturalmente que existem
amizades que surgem dessa forma, tenho alguns casos
também, mas daí a ficar disputando quem tem mais
amigos...
Para mim, esse é o paradoxo da sociedade atual, aquela
que se mantém conectada 24 horas por dia, da tecnologia
que aproxima pessoas, mas que ao mesmo tempo, as
mantém cada vez mais distantes. Hoje não falamos mais
com as pessoas, no máximo teclamos, compartilhamos,
curtimos, mas cadê o contato humano?
Penso que a solidão que nos assola também tem outras
raízes, muito mais profundas e isso nos ajuda a entender
porque é tão mais fácil ter “N” amigos virtuais e ser um
fracasso na vida real. Buscamos relacionamentos
perfeitos, buscamos pessoas perfeitas.
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Quando o assunto é amizade, não é nada diferente, pois
continuamos buscando o amigo perfeito, aquele que tudo
entende, que estará sempre disponível, que é
companheiro, etc e tal. Esquecemo-nos de que o outro é
também um ser humano e nem sempre estará alegre,
nem sempre estará disposto a nos ouvir e sim, em dados
momentos, precisa é de um colo amigo, de um par de
ouvidos que os ouça.
Fugimos das nossas imperfeições da mesma forma como
o diabo foge da cruz, no dito popular. Em minha modesta
opinião, isso é o que nos impede de ver as pessoas como
realmente elas são e não como gostaríamos que fossem,
pois enxergar as falhas dos outros nos remeteria a ver os
nossos próprios erros e isso não é suportável para a
grande maioria de nós.
Daí é que passamos a buscar amigos virtuais, pois no
mundo virtual é fácil ser perfeito, pois via de regra, não
convivemos com a pessoa e sem o contato, tudo é lindo,
todo mundo é compreensivo, sensível, carinhoso,
educado, gentil e outras mil qualidades, mas e na real?
Alguns dos meus amigos virtuais sempre me dizem que
sou uma pessoa muito calma, tranquila (e fico rindo), pois
estou longe disso. O dia a dia nos deixa agitado e em
muitas situações, como todo ser humano, acabo
explodindo sim. Naturalmente que não sou mal educado,
isso é outra situação, não vou descontar meus problemas
em quem não tem nada a ver ou ser grosso com quem
não merece, mas daí a achar que fico em estado de
contemplação no dia a dia é um dos efeitos colaterais que
o mundo virtual proporciona.
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Invariavelmente, precisamos ser aceitos. Aceitos na
sociedade, no clube, na escola, na faculdade, enfim,
precisamos que os outros percebam que existimos e nos
aceitem. Ter muitos amigos virtuais nada mais é do que
uma forma de reconhecimento, do tipo “sou uma pessoa
legal”, “está vendo, muitas pessoas gostam de mim”. Será
que isso é realmente verdadeiro? Já experimentou
convidar um amigo virtual seu para se conhecerem
pessoalmente e trocarem ideias? Sabe, aquelas coisas de
amigos reais, ir para um barzinho bater papo, jogar
conversa fora, falar besteira ou ainda, já experimentou
falar para esse seu amigo virtual que você tem um
problema e que precisa desabafar? Faça o teste, mas não
vale ser com pessoas que você já conhece, escolha um
amigo somente virtual e faça esse desafio.
Outra coisa que também observo é que as pessoas não se
importam. É isso mesmo, a grande maioria não se importa
com o outro. Você já teve aquela sensação de estar
falando algo muito importante (para você) com outra
pessoa e, de repente, ela fala algo nada a ver com o
assunto ou simplesmente começar a falar outra coisa e te
ignora? Ela nem ouviu o que você disse, pois para ela,
seus problemas não importam. O ser humano, pelo menos
boa parcela dessa espécie, está ensimesmado, ou seja,
somente pensa em si, no seu bem estar, no seu conforto,
nos seus problemas (e, nesse caso, acha que todo mundo
tem que ouvir), mas não presta atenção a nada ao seu
redor.
Isso, também em minha modesta opinião, explica algo
que costumo chamar de solidão social, que por acaso foi
como chamei esse texto. Pode ser que alguém já tenha
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pensado nisso antes e ai, me desculpo, mas é minha
opinião também. O que seria a solidão social? Para mim a
solidão social é aquela que nos deixa isolados em meio a
uma festa com mais umas 500 pessoas, mas
continuamos nos sentindo sozinhos e acredito que isso se
deve pelo fato das pessoas “não se importarem”.
Se as pessoas ao nosso redor não se importam, nos
sentimos sozinhos, não tem jeito. Por outro lado, também
vem nosso vazio, cada vez maior e isso também nos deixa
sozinhos.
Não vejo a solidão como algo extremamente ruim, pelo
contrário, em alguns casos acho importante ficar sozinho,
para poder ouvir meus próprios pensamentos, minhas
angústias, coisas que normalmente tentamos disfarçar
com músicas altas, TVs ligadas sem ninguém assistindo e
por ai vai. Também acredito que a grande maioria tem
medo de se ouvir, pois não sabe o que vai fazer com o
que escutar, então prefere ignorar ou fazer de conta que
não ouviu.
Finalizando, tem um velho ditado popular, que conheço há
anos e que diz que se temos dois ouvidos e uma boca é
porque precisamos muito mais ouvir do que falar. Por
outro lado, Renato Russo, já dizia em uma das suas
músicas: “fala demais por não ter nada a dizer”. Isso só
serve para reforçar o que penso, temos medo da solidão,
falamos demais, ouvimos pouco e isso somente para
esconder de nós mesmos, nossa verdadeira essência.
Comece a adicionar amigos a sua vida real, no entanto,
esteja preparado, pois o outro nem sempre se importa.
Guarde seus amigos dentro do peito, dentro do coração,
como já diz Milton Nascimento.
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As pessoas, suas
comportamentos...

justificativas

e

21/09/2012

Você assume suas responsabilidades? Você é o
responsável pelo que te acontece?
Esses são questionamentos muito pertinentes nos dias
atuais, pois a maioria das pessoas acabaram se
esquecendo de que nós somos os únicos responsáveis
tanto pelo nosso sucesso quanto pelo nosso fracasso.
Alguns autores e pensadores afirmam que vivemos a era
do conhecimento. Eu, em minha humilde opinião acredito
que ainda não chegamos a esse ponto e vou explicar
porque acredito nisso. Para mim, no máximo, estamos na
era da informação, mas não do conhecimento.
Quando navegamos pela internet nos deparamos com
conteúdos de todos os tipos, somos inundados por textos
e mais textos, pensamentos e mais pensamentos, no
entanto, a grande maioria das coisas que lemos, ouvimos
e compartilhamos não é conhecimento e sim, somente
informação. E ai você pode se perguntar, mas qual é a
diferença? Existe sim e é grande.
Por informação vamos entender exatamente o que
vivenciamos, como por exemplo, você leu sobre um
assunto que nunca tinha lido, encontrou uma palavra que
não sabia o que significava e foi buscar, no Google, por
exemplo. Nesse momento você adquiriu uma informação.
Suponha que você não entende absolutamente nada de
medicina, mas pegou o seu exame laboratorial e viu lá
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umas palavras que não entendeu. Suponho que pelo
senso de curiosidade inerente ao ser humano, você vai
pesquisar e em alguns cliques descobriu o que significa,
no entanto, isso é somente informação, pois você ainda
não sabe o que fazer com isso e também não tem
competência, no sentido literal da palavra, para se
medicar ou se tratar, pois isso faz parte do conhecimento,
que somente os médicos e especialistas da área o
possuem.
Conhecimento
é
muito
mais
que
informação,
conhecimento significa saber aplicar a informação que
você tem para algo maior, como por exemplo, mudar algo
em sua vida, seja essa mudança pessoal ou profissional.
Quando você lê um livro você adquiriu informação, que
passará a ser conhecimento a partir do momento que
você absorva o que leu e passe a aplicá-la em sua vida,
juntamente com sua experiência de vida, sua bagagem
individual, ajudando a construir um novo conhecimento,
que normalmente abre novos horizontes, novas
perspectivas de vida. Se isso não ocorreu, você ficou
parado na fase da informação, que por si só, não serve
para muita coisa.
Dito isso, vamos falar um pouco sobre nosso
pseudoconhecimento e vamos falar focar isso nas redes
sociais, local onde todos são grandes “pensadores” e
“filósofos”. Como atualmente a rede social mais conhecida
é o Facebook, vamos falar um pouco dele e de como as
pessoas se mostram em sua essência, embora, muitos
nem tenham essa percepção.
Particularmente, vejo o Facebook como uma divisão de
dias e comportamentos, mais ou menos assim:
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Segunda-feira: dia que pode ser classificado como a
“extinção da vida inteligente na terra”. Todos estão
extremamente cansados, arruinados, sufocados, sem
nenhum humor e só reclamam do emprego, da vida, do
governo, enfim, é o dia da catarse.
Terça-feira: alguns seguem reclamando e outros já
começam a vislumbrar a próxima sexta-feira. Imagens de
bichinhos fofos começam a aparecer e todos buscando
visualizar a sexta-feira, que ainda está longe.
Quarta-feira: é o dia do jogo de futebol. Aparecem os
torcedores fanáticos e os lunáticos (que como eu, nem
sabem a escalação do próprio time), mas aproveitam para
dar umas alfinetadas nos adversários, em alguns casos,
com comentários bem infelizes e racistas. Vejo isso como
mais um pouco da catarse.
Quinta-feira: é um dia que não existe. A coitada é
ignorada sumariamente, pois todos já estão conseguindo
ver a sexta-feira, só falam da sexta-feira, só vislumbram o
final de semana e a pobre da quinta-feira, passa ignorada
totalmente.
Sexta-feira: é o dia mais querido e aguardado por todos.
Aparecem crianças dançando, bichos pulando, nesse dia
até os animais falam sobre a sexta-feira, como se
entendessem isso. Também ocorre toda a programação
do final de semana, festas, amigos, churrascos e todos
passam o dia em contagem regressiva para o final do
expediente.
Sábado: Postagem de fotos na praia, nos churrascos,
almoço de família, etc. Nesse dia todo mundo é feliz e os
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problemas desaparecem como num passe de mágica,
podemos dizer que o mundo é perfeito e todos são felizes.
Domingo: Tensão generalizada, afinal, a segunda-feira se
aproxima. Angústias, depressões, desesperos e pedidos
exasperados para que o domingo passe bem devagar.
Muitos já começam a chorar que o final de semana está
acabando.
E o ciclo se repete. Como sou da área de tecnologia,
costumo dizer que essa situação entra num estado não
esperado de programação, que é o loop infinito, ou seja,
repete-se eternamente.
Voltando ao foco desse texto, vocês acham que isso
demonstra a fase de conhecimento do ser humano? Se
demonstrar, quero mudar de planeta!
Não sei se é uma visão pessimista ou realista da situação,
mas para mim, a grande maioria continua estacionada na
idade jurássica, apenas mudando o nome das coisas, mas
o comportamento ainda é o mesmo.
Outra situação interessante nas redes sociais é
comportamento frente às dificuldades, que naturalmente
não é exclusivo da rede social, mas é onde as pessoas
demonstram aquilo que são, sem nenhum pudor. Quando
algo dá certo, legal, batalhei por isso, mérito meu,
merecimento, etc. e tal. Já quando dá errado.....sempre
alguém tem que levar a culpa e ai a metralhadora gira
para todo lado: governo, sociedade, amigo, inimigo, pai,
mãe, cachorro do vizinho, enfim, qualquer um é
responsável pelo meu fracasso, menos eu mesmo, que
não tenho maturidade emocional para admitir que não
sou perfeito e que se algo não funcionou é porque EU não
tive capacidade para fazê-la funcionar. Para mim isso é
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comportamento típico dos fracos, que sempre estão
esperando algo ou alguém, bem ao estilo “A espera de um
milagre”. Isso quando a culpa não é do “olho gordo” dos
outros... nesse caso, prefiro nem tecer comentários.
Está indignado com a política, com o emprego, com a
sociedade ou com qualquer outra coisa? Fica uma dica:
saia do virtual e vá batalhar no real, volte para o mundo e
deixe de se esconder atrás de uma ferramenta
tecnológica. Assuma suas responsabilidades e vá
realmente fazer algo que valha a pena e não falo de
encaminhar e-mails e correntes, pois creia, isso não muda
nada, pois voltamos a questão informação. O que muda é
conhecimento, é atitude e, para isso, precisamos mudar e
retomar as rédeas da nossa vida.
Nunca tivemos tantos zumbis como agora, talvez isso
explique a fixação de muitos em filmes do gênero e vendo
pelo lado da psicologia, é a identificação entre o real e o
imaginário. Pessoas se comportam como verdadeiros
“mortos-vivos”, simplesmente clicando e compartilhando,
porém, sem pensar em nada.
Pensar é algo que o ser humano, pelo menos boa parte,
precisa aprender a fazer. No começo dói um pouco, mas
depois nos acostumamos.
E ai, vai continuar falando que a culpa é do outro? A
escolha é sua, mas lembre-se, o mundo não tem pena de
você e o mercado não tem espaço para os fracos.
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Vamos praticar o desapego?
27/01/2013

Essa frase acabou se tornando motivo de brincadeira em
minha casa, nos últimos dias. Recentemente, tivemos que
nos mudar de casa, de cidade e aproveitamos para mudar
algumas coisas, praticando o desapego.
Como a nova casa não tem o famoso “quartinho da
tranqueira”, tivemos que rever algumas coisas, ou melhor,
jogar algumas coisas. Coisas as quais estávamos
apegados há anos, que eram “importantes”, mas que
percebemos em pouco tempo que não serviam para nada.
Começamos a encaixotar os pertences e em muitos
momentos, ao olhar para algum objeto, falávamos a frase
“vamos praticar o desapego”, e pronto, jogávamos o que
já não nos servia para nada.
Para se ter uma ideia, alugamos uma caçamba de
entulhos e para lá mandamos roupas, móveis, objetos dos
mais variados, enfim, coisas que só serviam para
preencher espaço e trazer uma sensação de que
precisávamos daquilo, mas na prática, não tinham
importância alguma.
Mesmo após jogar tanta coisa fora, ao chegar na nova
casa, novamente praticamos o desapego com muitas
coisas que, numa primeira análise, seriam importantes,
mas na prática, novamente percebemos que não serviriam
para nada também. Pronto, lá se foram mais alguns bons
sacos de entulhos.
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Essa situação me fez pensar um pouco no que fazemos
com nossa vida, em quantas coisas nos apegamos apenas
para preencher um espaço vazio, mas que de importância
mesmo, nada representam.
Somos apegados a muitas coisas: objetos, pessoas,
sentimentos, convicções, religiões, enfim, penso que
nossa vida é composta de uma série de apegos e hoje me
questiono quais deles realmente são importantes.
Naturalmente vivemos num mundo materialista e os bens
materiais são importantes, necessitamos deles para viver
e ter condições minimamente dignas de vida, mas
precisamos nos apegar tanto a eles? Creio que não, dá
para ter uma vida mais desapegada e menos sofrida, pois
o apego normalmente está ligado a outros sentimentos,
como angústia, medo. Penso que o apego a tantas coisas
e objetos é uma forma de preenchermos nosso vazio
existencial, mas como são coisas de dimensões diferentes,
nunca um vai preencher o espaço do outro e eternamente
estaremos na busca por algo que nos faça sentir melhor.
Quanto mais conseguimos olhar e sentir a nossa
verdadeira essência, menos nos apegamos a coisas
externas. Objetos passam a ser substituídos por
sentimentos e, esses sim, preenchem os espaços da nossa
alma.
Já pratiquei o desapego de muitas coisas materiais, mas
acredito que está na hora de praticar o desapego de
muitas outras coisas: sentimentos, pessoas e mais uma
lista considerável de itens.
Posso parecer um pouco frio, mas por qual motivo nos
apegamos a pessoas que não trazem nada de positivo?
Não é a hora de também praticar o desapego? Isso é
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válido para tudo: colegas, “amigos” e, por que não,
família?
Falsos moralismos à parte e também imposições religiosas
que sempre nos empurram goela a baixo, para que
manter certos “relacionamentos” familiares neuróticos e
doentes? O sentido real da família é a ajuda mútua, o
esteio, a força para momentos difíceis e a alegria nos
bons momentos, agora, se esse convívio se limita
somente ao interesse nos bons momentos, penso que
também não há nada para se apegar, pois virou um mero
jogo de interesses, sujo e repugnante, diga-se de
passagem.
A vida nos ensina o desapego a todos os momentos,
tirando-nos pessoas queridas, bens que julgávamos
essenciais à nossa sobrevivência, situações de conforto,
entre tantas outras coisas. A todo momento a vida está
nos ensinando a não sermos apegados, pois tudo nesse
mundo é passageiro, é volátil, mesmo aquilo que
julgamos como extremamente sólido.
Diante de uma situação difícil, normalmente nos
“quebramos”, e diante da fragilidade, nos tornamos mais
humanos, mas o problema é que isso passa logo e, num
curto intervalo de tempo, tudo volta ao velho padrão, pois
não aprendemos a nos desapegar do que não tem valor
em nossas vidas.
Fica uma pergunta: O que é importante em nossas vidas?
Cada um que responda por si, mas após responder,
analise se realmente é importante ou é apenas mais um
comodismo e uma forma de fugir ao encontro do seu eu
interior.
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Chegará um momento em que teremos que nos
desapegarmos da própria vida, pois nem nosso corpo nos
pertence e a matéria cansa, se desgasta naturalmente e,
como todo bem material, um dia chega ao fim.
O que virá depois da morte? Cada um tem sua crença,
mas nem me preocupo muito mais com isso. Quero estar
desapegado, pois quando nos libertamos de algo, damos
espaço para o novo, seja na vida ou na morte.
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Tenho saudades...
11/03/2013
Tenho saudades de muitas coisas, às vezes acho que
tenho saudades de coisas que nem conheci e algumas
delas, compartilharei a seguir.
Tenho saudades da boa educação, do tempo em que o
respeito existia, do tempo em que se falava um “bom dia”
e a outra pessoa respondia. Moro ao lado de um
supermercado de rede e todo dia de manhã vou comprar
os pães para o café da manhã e, como rotina, sempre que
chego ao caixa digo o “bom dia” e, normalmente, ouço
como resposta: “CPF na nota?”. Não fosse pelo “CPF na
nota?”, começaria a me preocupar, achando que tinha
morrido e não sabia, pois parece que nem estou à frente
da pessoa.
Tenho saudades do tempo em que se atendia um telefone
e se podia falar com um ser humano do outro lado. Hoje
liguei para pedir um botijão de gás de cozinha e a
atendente me perguntou tanta coisa que comecei a
questionar se eu queria mesmo o gás: Nome completo,
endereço, dois telefones para contato, dois pontos de
referência, e-mail. Eu só queria um gás...
Tenho saudades do tempo em que perguntávamos o
nome da pessoa e não o seu e-mail, Facebook, perfil no
Linkedin, Twitter, entre outros. Já percebeu que hoje seu
nome é quase irrelevante? Em qualquer conversa, quase
que sempre a primeira pergunta é “você tem e-mail?”,
"Qual o seu perfil?".
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Tenho saudades do tempo em que a pessoa perguntava
alguma coisa e ouvia a resposta. Já percebeu que hoje em
dia, via de regra, as pessoas perguntam, respondem e, de
vez em quando, contestam o que elas mesmo falaram?
Algumas pessoas do meu círculo mais íntimo dizem que
falo pouco e penso que sim mesmo, pois, por qual motivo,
vou tentar falar com quem não quer ouvir? Se não quer
saber a resposta, nem pergunte...
Tenho saudades dos desenhos animados, que realmente
eram animados e não histéricos com super poderes, que
berram e matam o tempo todo. Pica-pau era sádico? Tom
e Jerry incentivavam a violência? Acredito que se
juntássemos todos os pontos negativos de todos os
desenhos dessa época, estes não representariam 1% da
violência gratuita que vemos nos atuais....
Tenho saudades do tempo em que eu podia comer um
pastel frito na feira sem me preocupar com os elevados
índices de colesterol, nas gorduras transgênicas e que isso
estaria diminuindo minha vida em alguns pontos
percentuais. Tenho saudades do tempo em que eu não
precisa me preocupar com a quantidade de ômega 3 que
deixei de ingerir e que meu organismo não repõem, das
cápsulas de potássio, polivitamínicos, etc. Tenho até
saudades do óleo de bacalhau, se querem saber..
As pessoas, em sua ânsia de viver (às vezes penso por
qual motivo, dada a vida de muitos) cada vez mais,
esquecem-se de uma lei eterna e imutável: todos, sem
exceção, vamos morrer e não vão ser comprimidos, pílulas
milagrosas e tratamentos diversos que nos tornarão
imortais. Não digo que sou contra cuidar da saúde, não é
isso, mas sou contra toda essa neurose que se criou. Há
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alguns anos eu achava que para ser saudável deveria
comer só frutas, legumes e verduras, mas hoje vejo que
nem isso posso mais, pois os legumes são tratados com
inseticidas que causam câncer, as verduras podem estar
contaminadas por vírus. Ainda que eu conseguisse viver
só com o ar eu conseguiria resolver o problema, pois o ar
também é poluído.
Tenho saudades de ouvir boas músicas, de poder ligar o
rádio e realmente ter música tocando, melodias que
faziam carinho nos tímpanos , que eram agradáveis,
inteligentes e construtivas. “Camaro amarelo” é eleita a
música revelação ao ano... me pergunto que revelação
seria essa? Revelação de que a humanidade se “idiotiza”
cada dia mais?
Embora seja um profissional que trabalha com tecnologia
da informação, tenho saudades da máquina de escrever.
Sim, é isso mesmo e sabe por que? Por que com a
máquina de escrever não dava para dar Control+C e
Control+V, ou seja, aquilo que escrevíamos para uma
pessoa realmente era para aquela pessoa e
tinha
significado, tinha sentimento. Hoje tudo se resume a
“Curtir” e “Compartilhar”
O grande Mário Sérgio Cortella, filósofo e educador que
muito admiro pela sua lucidez rara nos dias atuais, tem
uma fala muito interessante e propícia. Ele diz que
vivemos a “era miojo”, ou seja, hoje tudo fica pronto em
três minutos e tudo também acaba em três minutos:
namoro de três minutos, amizade de três minutos, ou
seja, a geração miojo. Diz ele ainda que deveríamos
deixar o miojo e voltar à pamonha, pois essa tinha como
objetivo, muito mais que a alimentação, reunir a família e
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conversar, aproveitar o momento e a pamonha acabava
sendo, na verdade, somente um pretexto para a reunião
familiar.
Ainda, segundo Cortella, um dos maiores sinais de
insanidade do mundo atual é “a família toda se reúne no
domingo e sai para almoçar num restaurante que faz
comida caseira”...Acredito que dispensa maiores
comentários.
Fiquem tranquilos, pois antes que essa minha saudade se
transforme em tristeza e essa tristeza me leve à
depressão, esse será o assunto da minha próxima sessão
de terapia. Sim, eu ainda sou daqueles que acha que os
problemas se resolvem falando sobre eles e não com
alguns comprimidos e, novamente, não sou contra
nenhum tratamento, apenas fiz minha escolha.
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A loucura e a lucidez
20/06/2013
Você se considera uma pessoa normal? Qual o limite entre
a loucura e a lucidez?
Particularmente, penso que a linha que separa a loucura
da lucidez é muito tênue e, em dados momentos, me
questiono se vale a pena ser muito lúcido. Tem horas que
acho que precisaríamos ser um pouco mais loucos, ou
pelo menos, ter a coragem de falar mais, de reagir mais,
de não permitir certas atitudes que somente fazem mal.
Vale a pena ser polido e sensato num mundo onde impera
a hipocrisia, a falsidade e a animosidade? Cada um que
responda por si, mas, mais uma vez, vejo que perdemos o
ponto de equilíbrio dessa relação.
Em nome da lucidez, da sensatez e da boa educação, nos
permitimos ser invadidos por toda falta de educação e
loucura alheia, de pessoas sórdidas e vis que se
aproveitam exatamente da sensatez dos demais, pois
estes “loucos” já sabem que os demais não vão reagir,
seja pela personalidade de cada um, que o louco (ou
oportunista) bem conhece, seja pela posição que os dito
loucos ocupam (que julgam ser muito importante). Os
loucos gritam, os sensatos se calam, os loucos ofendem,
os sensatos interiorizam as ofensas e, naturalmente,
depois sofrem as consequências. Os loucos cada vez mais
ganham espaço e esbravejam suas loucuras sem nexo,
por puro prazer e os sensatos, em nome “da moral e dos
bons costumes”, aceitam. Me questiono: quem é o louco
da história?
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Loucura é a maioria das pessoas aceitar e se subordinar a
meia dúzia de desequilibrados, loucura é um país com
aproximadamente 195 milhões de pessoas se sujeitar a
alguns políticos corruptos que fazem o querem, quebram
regras, desviam dinheiro público e agem no comando
como crianças mimadas com seus brinquedinhos, que no
caso, é o nosso país e o dinheiro público. Vamos supor
que, no país inteiro, tivéssemos 20 mil políticos eleitos
(acredito que esse número seja menor). Você já fez as
contas, em pontos percentuais sobre isso? Eu já, significa
que aproximadamente 0,00011% da população desse país
faz o que quer e os demais 99,999989% (que somos
nós), aceitamos com toda a naturalidade, pois segundo o
discurso mais sem nexo que já ouvi, “não há o que
fazer?”. Como não há o que fazer? Somos 99,999989% e
isso para mim é maioria esmagadora ou eu estou louco?
Ainda que minhas estimativas estejam erradas e o número
de políticos seja maior, ainda assim, continuariam a ser
alguns zeros à esquerda. Você já pensou nisso?
Alguns podem argumentar dizendo que isso é poder e que
a coisa funciona assim, no velho ditado que também acho
ridículo do “manda quem pode e obedece quem tem
juízo”. Pois também digo que isso não é poder, é tirania e
tirania não tem nada a ver com poder. Poder está
relacionado a autoridade moral, a conquista. Poder por
poder, ou seja, pelo simples fato de mandar, de ditar
regras, não constitui um Estado, não constitui uma
Empresa, não constitui uma Sociedade justa. O
argumento de manda quem pode e obedece quem tem
juízo só explica uma coisa: o ser humano não sabe os
direitos que tem, não sabe o poder que está em suas
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mãos, pois o dia em que descobrir isso, pessoas que
pensam dessa forma serão extirpadas tal qual se faz com
um apêndice infeccionado, pois tal qual o apêndice, não
possuem função nenhuma, não servem para nada além
de infeccionar e causar dor e, assim como o apêndice
infeccionado, se não forem extirpados, podem provocar a
morte, por um processo conhecido como septicemia, ou
infecção generalizada. E essas pessoas têm essa
capacidade, são muito boas no que fazem e, de fato,
conseguem infectar todo um ambiente, toda uma nação e
o remédio para isso é cirúrgico, mas tem tratamento,
embora o tratamento não possa ser feito por qualquer
um, que a exemplo do apêndice, requer conhecimentos
médicos. Extirpar essas infecções da sociedade também
requer conhecimentos específicos, um conhecimento
chamado EDUCAÇÃO, que cada vez está mais distante das
pessoas. Antes que venha o também velho e batido
discurso de que a culpa é somente do Governo, não
concordo com isso também. Para mim a culpa é de todos,
principalmente da família, que se perdeu e deixou de
passar aos seus filhos valores morais e éticos.
O conhecimento está em toda parte, basta buscá-lo e isso
independe de escola, isso independe de Governo, isso
depende sim, de cada um de nós, dos nossos valores e
daquilo que queremos. A questão é que a sociedade
relega ao próprio Estado o dever de educar seus filhos,
como se a escola é que tivesse a obrigação de ensinar o
básico, que é o respeito aos princípios éticos e morais. Há
uma inversão de valores e uma manipulação de
informações que é nojenta e, nesse ponto, a mídia tem
boa parcela de responsabilidade, pois serve à Máquina e
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aos interesses próprios, contribuindo para a alienação
generalizada da massa de pessoas que preferem não
pensar e sim, somente engolir aquilo que os jornais
mostram como verdade absoluta. Hoje pela manhã ouvi,
em um noticiário de grande audiência nacional, que
alunos da rede pública de Brasília gravaram um vídeo
fazendo “bagunça dentro da sala de aula” e que, segundo
a matéria, os alunos que apareciam nesse vídeo fizeram
isso em forma de protesto, por estarem revoltados com a
falta do professor. Caros “hipnotizadores” desse meu
Brasil, até a estupidez tem limites! Já lecionei em escolas
públicas, por isso, posso falar com conhecimento de causa
que a bagunça hoje é generalizada, com ou sem
professor, aliás, o que é o professor nesse nosso contexto
atual? Já se perguntaram que talvez a lógica seja inversa
e o professor não estivesse em sala de aula, pois não
aguenta mais tamanho desrespeito e desvalorização da
sua profissão?
Fico impressionado e ao mesmo tempo, extremamente
decepcionado com o que vejo atualmente, em como as
pessoas se deixam manipular, em como 99,999989% da
população acha que não tem poder algum e que nada
pode fazer e em como esses 0,00011% conseguem
manipular as coisas de tal forma e conseguem fazer com
que isso se pareça verdade.
É bem verdade que sozinho ninguém faz nada, mas
convenhamos, não estamos sozinhos, só querem que
pensemos que estamos e o que é pior, estão
conseguindo.
Renato Russo, que como já sabem, admiro, foi autor de
uma letra, dentre tantas outras, que acho bem apropriada
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para esse momento. Diz ele: “Até bem pouco tempo atrás,
poderíamos mudar o mundo. Quem roubou nossa
coragem?”. Realmente me pergunto isso todos os dias,
quem roubou nossa coragem, quem nos calou de tal
forma que hoje sequer conseguimos falar o básico? Mais
que falar, quem roubou nossa coragem de agir, de lutar,
de buscar uma situação melhor?
Confesso que não sei, somente tenho algumas teorias,
mas para não parecer teoria da conspiração, prefiro que
cada um ache suas respostas e responda a si mesmo:
quem foi que roubou sua coragem? Dentro desse
raciocínio é que questiono a loucura e a lucidez. Claro que
sou a favor à lucidez, mas por sua vez, lucidez também
significa brilho, claridade, nitidez, precisão de ideias e isso
vejo que também não ocorre com muita frequência. Hoje
penso que não vivemos nem a loucura e nem a lucidez,
vivemos um torpor que nos retira os sentidos, que nos
incapacita e nos paralisa. Resta saber até onde esse
torpor vai e até onde vamos deixar que os loucos
assumam o poder da situação.
Hoje vejo que chegamos a um limite, pois as pessoas de
bem estão saturadas com tanta impunidade, com tanta
violência, com tanta falta de caráter e, utilizando-me da
figura que sempre é mostrada em vários filmes épicos,
onde o mocinho sofre, apanha, cai machucado e
sangrando, por vezes até semiconsciente, mas que
quando chega a esse ponto encontra forças para reagir e
mudar a situação, enfrentando o seu oponente que acaba
sendo vencido pelo “fraco”. A outra opção? Fechar os
olhos e partir, deixando o mal vencer, mas como isso não
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é muito comum na ficção, espero que também não o seja
na vida real, espero que nesse ponto, a vida imite a arte.
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A religião e sua influência
comportamento humano e social

no

17/08/2013
O tema é polêmico e gera muitas discussões, mas num
mundo onde cada vez mais as pessoas fazem propaganda
das suas crenças religiosas e, ao mesmo tempo, nunca se
viu tanta desonestidade, maldade e crueldade, creio que
haja algo de errado nisso.
Não sou contra ou a favor de nenhuma crença religiosa,
mesmo porque, já frequentei algumas por muitos anos e,
inclusive, nutro um sentimento de simpatia por algumas
questões religiosas, mas por outro lado, não dá para
ignorar muitos outros aspectos.
Esse assunto já é polêmico há muitos séculos ou mesmo
milênios, afinal, foi a religião a causadora de muitas
guerras e mortes, perseguições, entre tantos outros
episódios obscuros da humanidade.
Já vou logo adiantando que se você busca um texto
reconfortante para seu lado espiritual, pare a leitura por
aqui, pois meu objetivo não é o de escrever longas
palavras de autoajuda, que irão elevar seu espírito, mas
sim, refletir sobre o efeito devastador de uma crença sem
o senso crítico necessário.
Vejo que estamos vivendo um período de alienação
coletiva, onde as pessoas jogam todos os seus
sentimentos para cima da religião, sejam esses
sentimentos bons ou ruins e, em nome dessa mesma
religião, se acham no direito sagrado de fazer o que bem
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entendem. Não generalizo, não digo que são todas, mas
boa parte das pessoas age dessa forma e isso, ao meu
ponto de vista, se traduz num risco muito grande, pois
nada mais passa a ser da responsabilidade de cada um de
nós. Se algo bom nos acontece, foi merecimento divino,
por outro lado, se foi algo ruim, foi uma provação, Deus
quis assim. Será mesmo? Fica muito fácil achar que o
destino de uma criança que é raptada, estuprada e morta
tinha que ser assim, pois era da vontade dEle. Acho isso
de uma insanidade sem tamanho! Será que se fosse com
alguém da sua família o seu sentimento seria o mesmo?
Quer dizer que quando é para o seu lado, a justiça tem
que ser feita, mas quando é para os outros é o famoso “é
assim mesmo, tinha que ser”?!
Eu acredito em Deus sim, mas num Deus bem diferente
desse ser rancoroso, impiedoso e cruel que muitos
querem me fazer engolir e, para constar, não engulo.
Deus, Cosmo, Força Divina, seja lá qual for a
denominação que a Ele você dê, não pode ser um ser que
arma a mão das pessoas, aliás, nós em nossa suma
ignorância, humanizamos tanto Deus que ele já passou a
ter todas as nossas imperfeições e, muitas vezes, penso é
que Ele é que foi criado a nossa imagem e semelhança e
não o contrário. Gosto de pensar que existe algo além
dessa vida, gosto de pensar que existe uma energia
cósmica que a tudo vê e sente, gosto de pensar que
alguém está sempre nos ajudando, mas não gosto de
pensar que esse ser é conivente com os despautérios que
vemos ultimamente!
Convivo com muitas pessoas ditas religiosas, que “temem”
a Deus, o que para mim já é uma insanidade, pois se você
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teme você não segue, você tem medo e, por medo,
ninguém faz nada espontaneamente e sim, sufocam
sentimentos, reprimindo-os, no entanto, estes quando
voltam, voltam com uma fúria incontrolável. Quando me
perguntam se eu “temo” a Deus minha resposta sempre é
a mesma, “não, eu temo quem teme a Deus”, pois para
mim esse ser já se perdeu nos seus conceitos há muito.
Marx já disse que “a religião é o ópio do povo” e, embora
não me considere ateu, partilho dessa ideia. Quer saber o
motivo?
Em nome da religião se cometeram as maiores
atrocidades que a humanidade já presenciou, em nome da
religião se condena, se exclui, se mata, se castiga, entre
tantas outras atrocidades. Hoje posso afirmar,
categoricamente, que as pessoas mais desajustadas com
as quais tenho que conviver, se declaram religiosas.
Seguem os preceitos à risca (segundo elas). Sabe o que é
muito engraçado? Os ensinamentos que elas partilham
não falam que não se pode ofender as outras pessoas o
tempo todo, não falam que humilhar não é certo. De que
adianta viver num templo e não ter um mínimo de
respeito pelo seu semelhante? De que adianta ter uma
bíblia sobre a mesa, mas não ter nenhum ensinamento no
coração? De que adianta temer a Deus, mas maltratar
todo mundo ao redor? Hipócritas! Falsos profetas, como já
previu Jesus. São os famosos “túmulos caiados”, ou seja,
por fora, bonitos, mas cheios de podridão por dentro!
Também partilho da opinião de que a questão não é como
as pessoas podem ser boas sem religião, mas sim, como
podem ser tão más e perversas pertencendo a uma! A
religião passa sim a ser o ópio quando traz a alucinação
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ao ser, a alucinação de que ele é melhor do que o outro,
de que ele é humilde, que não tem orgulho, mas ostenta
um carro imponente, que constrói uma casa muito maior
do que a sua necessidade. Isso é errado? Penso que não,
não teria problema algum se isso fosse fruto do seu
trabalho honesto, fruto de um trabalho digno, mas não
me venha com esse papo de que não tem orgulho, por
favor!
Outro ponto que também acho bastante interessante. A
pessoa apronta uma vida toda, comete todos os tipos
possíveis de “pecado” e, depois, para buscar ter paz, se
joga de cabeça numa crença e, num passe de mágica,
tudo está resolvido. Até estaria, afinal, todo mundo tem
direito a uma segunda, terceira ou quarta chance, afinal,
o que importa é progredir e não acho que essa pessoa
não tenha o direito de mudar, só não tolero o fato de sair
criticando os outros e esquecendo, com isso, todo o seu
passado nada limpo, como se fosse um ser superior e que
se coloca na posição de julgar. Mais uma vez:
HIPÓCRITAS. Que atire a primeira pedra quem não tiver
pecado algum.
Diante de tudo isso e muito mais é que, como disse
acima, partilho da ideia de que a religião acaba se
tornando o ópio do povo, pois acaba fazendo com que
muitos percam o senso crítico (principalmente em relação
a si próprio), que comecem a julgar nos outros aquilo que
os próprios não fazem e, mais alucinante ainda, que se
julguem salvos.
Tire os ensinamentos do discurso, tire a palavra Deus,
Jesus, Jeová ou que quer que seja da boca e coloque o
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sentimento em seu coração, pois isso muda, do contrário,
o inferno também te aguarda.
Particularmente, não vejo nada dessa forma, não acredito
no céu e inferno no sentido como muitos acreditam, pois
vejo que tanto o céu quanto o inferno já habitam meu
íntimo a vida inteira. Não acho que vou ser condenado a
nada que não seja minha própria consciência, que já é
implacável e me aponta todos os dias o que faço de
correto ou não. Não tenho vergonha dos meus erros e
também não preciso me esconder atrás de um manto
sagrado, posso até não guardar os sábados, mas procuro
viver a cada dia da melhor forma possível, procuro semear
o amor ao invés do ódio, procuro despertar no outro o
melhor dele e não o pior, sempre que possível procuro
exaltar as qualidades ao invés dos defeitos, o que não me
impede de vê-los, mas se eu não puder ajudar, também
não preciso criticar. Por questões profissionais, muitas
vezes a pressão se faz presente, mas prevalece a boa
educação, afinal, “endurecer sem perder a ternura” é
possível sim.
Não me considero uma pessoa religiosa, no sentido literal
da palavra, mas naturalmente muitas características da
minha personalidade foram moldadas segundo alguns
preceitos religiosos, mas um preceito que acho
importantíssimo e que não tem ligação com qualquer
crença, mas sim com o caráter de cada um é a boa
educação. Ser educado, cordial e gentil não depende de
nada além do seu caráter, da sua retidão, coisa que
muitos ditos “religiosos” nem fazem ideia do que seja.
Você só sabe cobrar com humilhação? Você só sabe se
enaltecer menosprezando os outros? Você não tem
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respeito por nada e nem por ninguém? Gosta de expor os
outros a situações vexatórias, mas se sente um
“temente”. Certamente que minha opinião não será
importante, afinal, vem de alguém que está condenado ao
inferno (pelo menos na sua visão), mas a boa notícia é
que se eu for para o inferno (sim, existe a possibilidade de
eu não ir), nos encontraremos por lá, pois no seu caso eu
não tenho dúvida alguma de onde passará sua
eternidade.
Você segue uma religião? De coração, não tenho nada
contra, mas faça da sua fé algo que te torne melhor e não
um mero discurso hipócrita e que acaba com a paciência
de todos ao seu redor. Não aguento mais ver no Facebook
os famosos selos “quem ama a Deus compartilha, senão
ignora”. Prove que você ama a Deus compartilhando bons
sentimentos com os demais, compartilhe o seu melhor
lado, compartilhe a boa educação, o caráter, pois isso sim
vai provar seu amor e não um gesto desconexo. Você não
acredita em Deus? Também não tem problema, substitua
a palavra Deus por respeito e boa educação e todos os
preceitos aqui discutidos permanecem inalterados. O que
muda são somente as denominações, mas a ideia é
sempre a mesma e pouco importa como você chame essa
ideia, mas sim o que você sente por ela.
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A família em foco
28/08/2013

Hoje resolvi escrever um pouco sobre a família, afinal,
diante de tantas notícias negativas que vemos e fatos que
nos envolvemos, no dia a dia, não dá para deixar de lado
esse ponto importantíssimo, e ultimamente, relegado as
últimas esferas: a família.
Vamos ao princípio: qual é a definição de família?
Segundo o Dicionário Aurélio, família é “o pai, a mãe e os
filhos: família numerosa./ Todas as pessoas do mesmo
sangue, como filhos, irmãos, sobrinhos, etc./ Grupo de
seres ou coisas que apresentam características comuns:
família espiritual.”
Hoje existe tanta discussão em torno do assunto
(algumas, muito hipócritas, diga-se de passagem), mas
acredito que o real significado e valor da família já se
perdeu há muito tempo.
Particularmente, venho de uma família bastante humilde,
mas mesmo diante de todas as dificuldades, algumas
coisas nunca me faltaram, como por exemplo, valores
morais sólidos e que hoje fazem toda a diferença em
minha vida. Sempre ouvi dos meus pais que se apropriar
de algo que não fosse meu era errado, segundo eles,
“Deus castigaria”. Hoje vejo que a questão não é o
castigo divino, mas sim o fundo moral, ou seja, aquilo que
não é seu, não é seu e ponto final. Se quiser ter algo, lute
por você mesmo, mas se apropriar do que é dos outros, é
errado. Sempre sofremos, choramos, mas me lembro
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sempre da minha mãe dizendo que “um dias as coisas
iriam melhorar”.
Essas situações sempre remetem a várias análises, pois,
naturalmente, precisamos tomar cuidado para não cair na
apatia e passar a se conformar com tudo, aceitando todas
as dificuldades como naturais e imutáveis, afinal, é assim
mesmo (coisa que também ouvi muito), mas também não
podemos deixar de lado o viés moral. Sou da época em
que um olhar bastava. Certo ou errado, hoje creio que
meus pais conseguiram cumprir parte do papel que cabe a
família, ou seja, dar a base para a vida, dar os valores que
preciso para me desenvolver como pessoa. Acertaram em
tudo? Certamente que não, mas quem acerta?
A família é onde tudo começa, é nosso primeiro contato
com o mundo e é onde aprendemos e definimos o que
seremos, mesmo que seja para definir o que não ser, pois
não sejamos ingênuos, algumas famílias mais prejudicam
do que ajudam.
O que vejo hoje são exageros de todas as partes,
discussões pseudocientíficas, teorias absurdas e só tentam
justificar o injustificável e dar base para toda a gama de
atrocidades que vemos todos os dias pelos noticiários.
O ser humano não é perfeito, isso é fato, pois todos
temos pontos positivos e negativos e é exatamente nessa
diversidade que crescemos tanto como pessoas, quanto
como profissionais. Desde muito pequeno, todos somos
acometidos por situações boas e ruins, sentimentos bons
e maus e fatores traumáticos dos mais diversos e,
acredito, isso não vai mudar nunca, pois acredito que isso
faça parte de um processo evolutivo natural. No mundo,
sobrevivem as espécies mais fortes, já diz a teoria
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evolutiva de Darwin. Os mais fortes não são aqueles que
simplesmente resistem mais às dificuldades, mas sim,
aqueles que aprendem a se adaptar melhor as constantes
variações a que estamos submetidos.
Hoje vejo que a família atual não faz mais parte desse
grupo dos “fortes”, pois já se fragilizou tanto que está
quase em extinção. Vejo que o homem, de forma geral,
passou aos extremos, indo de uma conduta muito pacífica
e contemplativa para o outro extremo, onde nada se
aceita e tudo é motivo para revoluções, que na grande
maioria das vezes, vejo como a rebeldia sem causa. A
sociedade necessita de regras, sempre foi assim e sempre
o será, pois são as regras que norteiam os princípios de
igualdade, de propriedade e mesmo, de sobrevivência da
espécie, no entanto, quando essas regras são quebradas
ou perdem a força moral, o caos está instaurado.
Esse caos começou a ser instaurado, num primeiro
momento, dentro da célula familiar, quando os pais
passaram a ter uma postura permissiva e extremamente
negativa, tirando da criança a base do respeito e das
noções de autoridade. Sim, acredito que a autoridade é
importante, mas não pode ser o autoritarismo, mas sim, a
força moral, que através do exemplo, repassa valores e
inspira exemplos, sem precisar impor nada. Em muitas
conversas e mesmo em muitas leituras, vejo sempre a
mesma questão, que envolve esse processo de mudança e
que permeia sempre em torno de que a criança tem o
direito de decidir, de participar, etc. e tal.
Não estou defendendo a “ditadura familiar”, mas tem
horas que a criança não define nada, simplesmente aceita
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e pronto. Algumas questões não estão em discussão e
isso se reflete em coisas simples, como por exemplo, a
famosa frase: “ah, mas ele não dorme cedo” ou “ele tem
personalidade, só quer fazer o que quer”. Quando ouço
isso me dá uma angústia, pois penso que ali se forma
mais um ser humano desequilibrado e que acha que o
mundo tem que girar em torno das suas vontades, que
regras não existem e que ele tudo pode. Em minha
modesta opinião, não é a criança que tem personalidade,
são os pais que não possuem competência para assumir o
papel a que se permitiram, pois quando uma criança de
dois ou três anos tem mais forças do que um adulto, algo
está errado nessa relação. Quem é a criança e quem é o
adulto? Às vezes é difícil fazer essa distinção.
Voltando ao dicionário Aurélio, vamos buscar a definição
de infância: “período da vida humana desde o nascimento
até cerca de 12 anos./ Começo, origem.” Quem começa
algo tem conhecimento suficiente para decidir tudo?
Quando você começou sua carreira sabia tudo, sobre
todos os aspectos que a envolvem? Volte a sua própria
infância e repense no que você fazia aos 10 anos de
idade? Você se julgaria com discernimento necessário
para agir sozinho? Acredito que não. Por que então,
esperar que as crianças de hoje o façam? O que mudou?
A criança pede limites o tempo todo e quando isso não
acontece as consequências são trágicas. Hoje sou
professor universitário, mas já passei pelo ensino
fundamental e técnico, portanto, já convivi com pessoas
de todas as idades e, sinceramente falando, alguns
fatores não mudam nunca. A carência afetiva é muito
grande, a falta de limites se reflete o tempo todo em sala
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de aula e, nesse ponto, tanto faz ser no ensino
fundamental ou na faculdade. Os alunos, que antes de
serem alunos, são pessoas, são filhos de alguém, pedem
atenção e limites quase que diariamente e é engraçado
(ou trágico) perceber isso. Eles cobram do professor a
postura moral e os limites que não tiveram em casa e
sabe por quê? Porque limites são necessários e eles
sabem disso.
Esse assunto já esteve presente em incontáveis sessões
das minhas terapias e minha terapeuta sempre me disse
que tenho esse lado “paizão” muito forte, talvez isso
explique as situações tragicômicas que vivo. Realmente,
tenho essa sensação, de que cada aluno é como se fosse
um filho e que eu tenho que fazer por ele alguma coisa
para tornar sua vida melhor e, desse fato, surgem
também algumas frustrações minhas, pois naturalmente
não consigo mudar a base e nem tenho como ter essa
pretensão. Fico muito feliz quando vejo que consegui, por
menor que seja, mudar alguma coisa em meus alunos,
mas voltando ao ponto central dessa conversa, que não é
minha atividade profissional, o que faz com que meus
alunos me tratem, em algumas situações, como se
estivéssemos em família? Hoje não tenho dúvidas de que
é a falta da sua própria família. O limite que me cobram é
o limite que não tiveram dentro de casa. O desrespeito é
fruto da sua “personalidade forte e que ele só faz o que
quer”.
Quem me conhece sabe que comigo as coisas funcionam
um pouco diferente, pois sou daqueles que mantém os
limites e se existem regras, essas vão ser cumpridas. Se a
regra é justa ou não, isso é outra discussão, mas se ela
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existe, até que alguém a modifique, vale o que existe.
Diante disso, quando acontecem esses exageros, busco
logo uma maneira de retomar a situação, às vezes de
forma meio áspera, pois nem sempre as coisas se
resolvem na base da linguagem carinhosa. Isso não é o
que um pai faz ou deveria fazer? Já vivi muitas situações
onde fiz isso e, para minha surpresa, meus alunos não se
voltaram contra mim, mas sim, apoiaram, o que
demonstra claramente a carência e a falta de limites com
as quais eles convivem. Na verdade, acredito que a
maioria dessas situações nada mais são do que gritos de
socorro, pedidos de ajuda, pois você só chama a atenção
de quem gosta, você só dá bronca em quem é importante
para você, pois se há indiferença, significa que não há
importância.
Deixar o outro fazer o que quer não significa que você o
está ajudando, mas sim, passando a impressão de
indiferença, ou seja, o tanto faz, faça o que você quiser,
pois não me importo mesmo. Pense um pouco a respeito.
A família tem esse papel, ou seja, impor limites, impor
regras. Sou descendente de italianos, portanto, fez parte
da minha vida toda muita falação, muitos gritos. O italiano
é um povo conhecido por seus exageros, por suas brigas
incontáveis, sangues exaltados, mas por um sentimento
muito bonito em relação à família, que é sagrada. Claro
que minha família teve problemas, claro que nem tudo
são flores, mas também é fato que tenho saudades das
macarronadas da nonna, do momento em que a família se
reunia e discutia um monte de coisas sem sentido, mas o
sentido era outra, era a união, pois mesmo com todas as
brigas e problemas sérios que existiam no relacionamento,
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é um fato inegável que a união fazia parte, com todos os
primos e primas sempre brigando por algo, minha avó,
muito rabugenta, sempre reclamando, meu avô na
maioria das vezes, calado escutando, meus tios sentados
jogando “truco”, numa exaltação daquelas, mas era a
família e, bem ou mal, aqueles momentos traziam certo
conforto.
Hoje essas cenas praticamente não existem mais. Me
utilizando, novamente, da fala do Mário Sérgio Cortella,
um dos grandes sinais da insanidade do mundo atual é a
família toda se reunir no domingo e ir almoçar fora, para
comer comida caseira. Hoje falta isso, falta o diálogo,
faltam as brigas, falta a bronca dos pais e avós, mas falta,
acima de tudo, o sentimento de valorização das pessoas,
falta dizer aos filhos que “a vida vai melhorar”, ainda que
talvez nem você acredite muito nisso, mas não tire a
esperança dele, dê-lhe a base e, com essa base, ele vai
depois fazer o que quiser, acreditar no que quiser, mas
terá conhecimento para fazer discernimento.
O maior problema das pessoas hoje em dia, pelo menos é
o que acho, é exatamente essa falta de discernimento
entre o que é “certo ou errado”. Questões filosóficas à
parte, certo ou errado fazem parte de um conjunto de
valores pessoais, valores que foram relegados. A velha
discussão sobre ética e moral, talvez nunca tenha sido tão
necessária.
Analisando os fatos sobre essa ótica, percebemos que a
humanidade vive uma crise moral muito grande e, se
nada for feito, talvez irreversível. A ética sempre nos
trouxe o fato de que roubar não é certo, mas a moral foi
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se afrouxando e, sem críticas direcionadas, mas se seu
filho chegou da escola com uma simples borracha que não
era dele e você foi conivente com a situação, acabou de
dizer a ele que moralmente isso é aceito. Esse é nosso
maior problema, aceitar como normal coisas antiéticas, ou
ainda que não aceitemos, mas nos calamos e o silêncio é
tão pernicioso quanto a conivência. Sabe aquele momento
em que a campainha toca e você pede para seu filho falar
que você não está em casa? Você acabou de dizer para
ele que, se for para benefício próprio, uma mentirinha é
permitida. Os outros não podem mentir, mas você pode.
Os outros não podem roubar, mas você pode. É difícil
entender porque hoje as pessoas estão num grau de
egoísmo insustentável? Por esses e tantos outros motivos
é que digo que a família é uma instituição que se perdeu
há muito tempo, seus valores ficaram perdidos ao longo
do caminho e hoje restam algumas poucas alternativas:
ou voltamos um pouco nesse caminho e recolhemos
valores que ficaram jogados pela beira do caminho ou
caminharemos, inevitavelmente, para um grande abismo,
abismo do qual, na verdade, já estamos à beira e falta
somente um último passo.
Em nome da liberdade de expressão, da liberdade de
pensamento, do não ao preconceito, criaram-se monstros
que hoje assombram a todos nós. Aquela história de
monstros que assustam criancinhas, sabe? Hoje eles não
assustam mais só crianças, eles nos assustam também,
pois todos os dias quando abrirmos as páginas de notícias
nos deparamos com alguns desses monstros colocando
fogo em pessoas porque elas não tinham dinheiro para o
assalto que eles estavam fazendo, com monstros que
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fazem parte de comissões de diretos humanos e dizem
que um povo é amaldiçoado, com monstros que desviam
milhões de verbas públicas, que serviriam de base para
hospitais e escolas para benefício próprio. Sabe aquela
borracha apropriada e não reprimida? Sabe aquele horário
não cumprido? Sabe aquela história de que ele tem
personalidade e faz só o que quer? Eis o reflexo e, depois,
ainda vem a pergunta fatídica: “aonde foi que eu errei?”.
Não estou dizendo que falte religião as famílias, digo sim,
que falta moral e moral independe de religião, aliás, em
algumas situações, a própria religião é a grande culpada
por muitos absurdos que vemos, portanto, apoie-se na
moral, na ética, pois o maior ensinamento de Cristo foi
esse “ame ao próximo como a si mesmo”. Ao dizer isso,
ele nos deu uma lição de moral que nenhuma outra
pessoa vai conseguir superar. Não é meu foco discutir a
família tradicional ou não, pois, sinceramente falando,
acho isso de uma inutilidade tremenda, para mim, família
que se preze serve para isso, ou seja, dar estofo moral
aos filhos que lhe são designados e pouco importa se é a
família dita tradicional ou se é a família moderna. Se os
pais são heterossexuais ou homossexuais, pois também
acredito piamente que a orientação sexual de uma pessoa
não a faz melhor ou pior que ninguém, a moral sim é
quem determina isso. Discutir essa questão é, mais uma
vez, tirar o foco do que realmente importa, mais uma vez
deixar de assumir as responsabilidades e colocar no outro,
a culpa daquilo que não fizemos.
Pouco importa se você é católico, evangélico, espírita,
muçulmano, ateu, hétero ou homossexual, importa é que
você tenha moral e que essa moral seja transmitida aos

[ 47 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

que estão sobre sua responsabilidade. Preste atenção, sua
responsabilidade! É fato que algumas pessoas vão
destoar, ainda que tenham todo o embasamento moral
necessário, mas acredite, se esse papel da família fosse,
de fato, feito, esse número seria bem menor e não
seríamos obrigados a conviver com tanta injustiça, com
tantos crimes hediondos, com um mundo que em muitas
vezes nos faz pensar se vale a pena continuar vivendo.
Antes de culpar o governo, a escola, a igreja ou sei lá
quem, aponte o dedo a você mesmo, pense em seus atos,
pense naquilo que você deixou de lado, pense na criança
que hoje está ao seu lado e que pode, nesse exato
momento, estar simplesmente esperando um bronca sua,
pois ele está te pedindo atenção, está esperando que
você demonstre que o ama e que se importa com ele.
É fato que na vida de hoje, tempo é algo escasso, que
todos temos que trabalhar e se desdobrar, mas dê
significado ao tempo que você passa com sua família, faça
com que os poucos momentos tenham valor, pois um
gesto de alguns segundos podem valer por uma vida
toda, tanto para o bem quanto para o mal.
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Saber ouvir
08/01/2014

Você sabe ouvir as pessoas? A pergunta, num primeiro
momento, pode ser meio simplista e até estranha, mas
vamos pensar um pouco sobre isso. Qual é a sua
capacidade de ouvir o outro? Quando alguém vem te
contar alguma coisa, como você se comporta?
Acredito que sou um bom ouvinte e falo isso pela
quantidade de coisas que já ouvi ao longo da minha vida,
fatos que muitos já me contaram e depois até que
questionei, intimamente, porque a pessoa me contou
aquilo. Quem me conhece sabe que não sou de falar
muito, a menos que perguntem minha opinião, do
contrário, procuro ouvir, observar, analisar e falar o
mínimo possível, pois acredito que é pura perda de tempo
falar com quem não quer ouvir, tentar argumentar com
quem não quer entender e já passei dessa fase, a fase de
empurrar, goela a baixo, minha opinião, o que penso, em
que acredito, simplesmente ouço, deixo as pessoas
falarem e essa é uma experiência interessante, pois hoje
vejo que a frase do Renato Russo, que diz que “fala
demais por não ter nada a dizer”, não poderia ser mais
verdadeira. Observo pessoas que falam o tempo inteiro,
monopolizam conversas, que se tornam monólogos,
chatos, mas que possuem uma necessidade constante de
expor ao mundo suas opiniões, mas que no fundo, não
dizem nada, apenas externam o seu íntimo, ou seja, o
completo vazio. Falam de futilidades, falam de outras

[ 49 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

pessoas, o que acho péssimo, se auto promovem e
acabam por se expor demais.
Não estou dizendo que não gosto de conversar, do
diálogo, pelo contrário, gosto muito, mas quando a
conversa é produtiva, quando se discutem ideias e não
pessoas, quando se constrói e não destrói.
Coisas que me irritam profundamente, por exemplo, é
quando estou falando com alguma pessoa e ela, do nada,
fala uma coisa totalmente diferente daquilo que
estávamos conversando, ou seja, aquilo que eu estava
dizendo, para ela, não tinha importância alguma e,
suponho, nem deveria estar ouvindo. Outra situação é a
de você falar com uma pessoa e ela simplesmente se virar
e sair e você fica lá, no vácuo. Esses comportamentos,
para mim, também tem um nome bem simples: falta de
educação. Infelizmente convivo com pessoas assim,
pessoas que não sabem ouvir, que não tem a humildade
para doar alguns minutos do seu tempo ao outro, mas
que querem ser o centro das atenções o tempo todo.
Tenho certeza de que não sou o único, certamente você
também deve conviver com pessoas desse tipo.
Saber ouvir é uma virtude que todos nós precisamos
desenvolver e não falo em saber ouvir somente aquilo que
nos interessa, somente ouvir o que queremos ouvir, mas
ouvir o que o mundo tem a nos dizer, o que as pessoas
podem nos transmitir e, via de regra, as pessoas mais
simples são as que transmitem ótimos ensinamentos e
grandes lições de vida.
Em minha rotina de trabalho acabo falando com muitas
pessoas, mas vejo a dificuldade que muitos têm em ouvir.
Muitos depois argumentam que não foram bem atendidos,
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fato que não é verdade, mas como não ouviram o que
queriam ouvir, entendem que foram mal atendidos. Se
você não está disposto a ouvir nada além daquilo que
quer ouvir, por favor, não pergunte, pois se já tem a
resposta e já fechou a questão, por qual motivo vai
desperdiçar o tempo do outro? Contente-se com sua
verdade e pronto. Se isso não for possível, ouça, ainda
que não seja o que você quer, mas ouça, pois talvez o
que o outro vai lhe dizer seja o mais viável a ser feito, ou
pelo menos, é o que pode ser feito. Não concordar é uma
coisa, não saber ouvir é outra totalmente diferente.
Chega a ser patética algumas cenas que presenciamos,
como por exemplo, a disputa de quem está com mais
problemas. Já viram isso? Alguém vem contar um
problema e o outro logo tem que achar outra situação
mais trágica, normalmente completando com a famosa
frase “ah, mas você não sabe o que EU estou passando, o
seu problema não é nada perto do meu”. Se o outro te
procurou, ouça, demonstre um pouco de afeição, de
carinho e ouça, esqueça um pouco seus problemas e
tente ajudar o outro, pois certamente isso já tornará seu
problema menor, ao contrário, ficar valorizando suas
dificuldades, somente as tornaram maiores ainda e farão
de você um chato.
Em muitas situações, sequer cabe uma resposta, uma
argumentação, o que o outro espera é o simples gesto de
ouvir, alguém com quem ele possa compartilhar suas
angústias, aliviar um pouco seu sofrimento, mas isso é
algo cada vez mais raro, pois a humanidade anda tão
ensimesmada que só consegue ter olhos e ouvidos aos
seus próprios problemas.
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Às vezes, no meu dia-a-dia, observo que muitas pessoas
que me procuram para conversar, na verdade, apenas
querem conversar mesmo, não possuem sequer
problemas que eu possa interferir ou ajudar, ele quer
falar, reclamar, colocar para fora suas angústias, que
muitas vezes nada tem a ver com o nosso convívio
profissional, mas sim, com frustrações e problemas
pessoais, que ele leva ao ambiente acadêmico. Em muitos
desses casos, minha única intervenção é ouvir e isso já
faz com que a pessoa fique melhor.
Quando falarmos, vamos procurar manter sempre a
objetividade, a clareza e a sinceridade, o que não precisa
nos tornar rudes, pois posso perfeitamente ser objetivo e
sincero sem ser mal educado, posso dizer grandes
verdades sem precisar ser arrogante e posso dizer “não”
sem causar grandes traumas, mas tudo vai depender da
forma como abordarei o assunto, da forma como olho, do
tom de voz que utilizo, da minha própria linguagem
corporal, pois também é horrível falar com quem não te
olha, pois isso já demonstra claramente que o que o outro
vai falar não é importante para você, ainda que você
escute.
Gosto de pensar que essas atitudes são pequenos gestos
que contribuem para um mundo melhor, comece a
praticar o ato de ouvir e observe como as coisas começam
a mudar. Ache tempo, converse, pois o ser humano
precisa do contato, precisa do outro e, penso, as maiores
dores que nos assombram na atualidade, estão
diretamente ligadas a nossa solidão, solidão que não é a
de estar sozinho , mas de estar sozinho junto a uma
multidão que não te vê e não te ouve, o que é bem pior
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Tristezas da Alma
20/01/2014

Existem momentos e situações em nossas vidas que
mexem com nossos sentimentos mais íntimos, provocando
dores e tristezas que vão além da nossa capacidade de
expressão. Entramos num estado melancólico, sofrido,
doido mesmo, que muitas pessoas alheias simplesmente
não entendem, julgam como sendo fraqueza, falta de
amor próprio, falta de religião e uma série de outras
coisas, mas afirmo, tudo isso não passa de discurso
pronto e chavões que são repetidos, sem qualquer tipo de
entendimento do outro.
Penso que existem muitos fatores que podem despertar
esse tipo de tristeza e de dor, como por exemplo, o
sentimento da perda. Todos os dias perdemos coisas,
sejam amores, pais, filhos, amigos, empregos e tantas
outras perdas que nos são impostas, mas dentro de todas
essas, talvez uma das que mais cause dor é a perda da fé
no ser humano, perceber que vivemos num mundo de
aparências, superficial e perceber que as pessoas não se
importam, perceber que vivemos por viver, sempre
buscando algo que nunca atingiremos, percebendo que
por maior que seja sua dor o outro simplesmente não se
importa, não te escuta.
As pessoas, de uma forma geral, estão cada vez mais
egoístas, menos preocupadas com os outros e mais
preocupadas com os seus prazeres, ainda que seja as
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custas do sofrimento dos outros, mas importa o que eu
sinto, meus momentos de prazer. O que é o outro?
Há uma dor muito grande quando você percebe que não
vale a pena lutar. Existe todo um discurso bonito de que
sempre vale à pena, que ninguém agrada todo mundo e
isso é fato, mas a sensação de impotência cansa, frustra e
dá uma dor muito grande, a dor na alma, que não será
curada com analgésicos e tão pouco com antidepressivos.
Essa dor aparece quando você descobre que por mais que
você se esforce, seu esforço não vai mudar praticamente
nada, nem mesmo as pessoas que lhe são mais próximas,
a família, aqueles que, por definição, deveriam ser seu
porto seguro, a sua fonte de segurança, mas que no
fundo, continuam representando um mero jogo de
interesses pessoais, a dita satisfação dos prazeres, da lei
da vantagem ou dos “espertos”, como muitos gostam de
chamar e isso fica muito evidente no cotidiano, nos
pequenos gestos ou na falta desses gestos, coisas
simples, mas que não são feitas.
Conviver com pessoas boçais, sem educação, que não tem
o mínimo de respeito a nada e nem por ninguém e que só
te procuram quando precisam de algo, também são
fatores que trazem essa dor. Fico pensando se algum dia
o ser humano vai deixar de dizer tanto “EU” e falar um
pouco mais “NÓS”, pois quando EU estou bem, sou um
só, mas quando NÓS estamos bem, somos pelo menos
dois e quanto mais pessoas felizes e em paz, melhor o
mundo.
Muitos esperam por milagres e, sinceramente, não
acredito neles, pois acreditar no milagre é deixar para
outra pessoa ou energia, ou o que quer que seja, aja por
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você e isso é fácil. Quer uma verdadeira mudança, mude
você, aprenda a respeitar, a ouvir, a ter educação, trate a
todos com a educação que gostaria de ser tratado, pois é
muito simples cobrar que o mundo te trate com um rei,
mas e quando é a sua vez?
É tão comum as pessoas falarem o famoso “se precisar
me ligue”, mas será que realmente estão dispostas a ouvir
ou isso é uma mera convenção social? Isso também é tão
facilmente percebido no dia a dia, pois no fundo ninguém
quer ouvir nada e quem nunca pensou “pronto, lá vem o
chato reclamar de novo”. Dói muito quando você achava
que poderia contar com alguém, mas descobre que
realmente não é bem assim, que você pode até contar,
desde que...
Dói quando você precisa falar, mas ninguém quer te
escutar e quando digo escutar, é escutar mesmo, não é
argumentar, criticar, é ouvir, deixar vir à tona os
problemas e angústias que lhe sufocam, que te tiram o
sono, a vontade conviver com outras pessoas, entre
tantas outras coisas. É tão comum as pessoas lhe
dizerem para ser forte, você é forte, você tem que ser
forte. Para que? Para só suportar a dor e os problemas
dos outros? De vez em quando é bom ser um pouco fraco,
querer um pouco de atenção, afinal, essas são
características humanas e viver com uma capa de superherói o tempo todo também causa muitas dores.
Existe um dito popular que diz que “crescer dói”. Talvez
seja isso, essa dor da alma possa ser um sinal de
crescimento, pois penso que quando você começa a
questionar seus próprios valores, suas convicções mais
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íntimas, seus medos, você começa a crescer, a sair da
letargia, mas que dói, dói.
Por muitos anos compactuei do pensamento de que as
pessoas que buscam o isolamento, um estilo de vida mais
recluso estão apenas fugindo, fugindo do mundo, fugindo
de si mesmas e penso que isso, de fato, possa ser
verdade, mas qual é a vantagem de entrar numa guerra
sabendo que ela é perdida? Será que não seria melhor
fugir do mundo sim, mas se preservar um pouco e
conseguir viver em paz, pelo menos, consigo mesmo?
Mudei minha perspectiva, afinal, o que perde aquele que
foge desse mundo cada vez mais irracional? Perde a
oportunidade de viver com pessoas egoístas, que não
respeitam leis, que só querem levar vantagem, que se
acham os donos do mundo? Penso que perder isso, na
verdade, é um grande ganho.
Chego a me divertir com aqueles que acreditam que o
mundo vai acabar, pois para mim o mundo acaba um
pouco todo dia. Toda vez que você não respeita alguém, o
mundo desse alguém acabou um pouquinho, toda vez que
você gera sofrimento, o mundo desse alguém que está
sofrendo está acabando um pouco e assim seguimos
nossas vidas. Deus, Força Divina, Energia Cósmica ou o
nome que se queira dar, não precisa criar mais nada para
acabar com o mundo, pois ao criar o homem ele já
determinou o fim do mundo, pois qual energia poderia ser
mais destrutiva e qual arma poderia ser mais mortal que o
próprio homem? Ah, não concorda, posso lhe perguntar
em qual mundo você vive então? Certamente não é o
mesmo em que eu vivo. Qual outra espécie mata seus
pares por ganância? Que outra espécie tira proveito da
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fome e da miséria dos outros? Que outa espécie se
enriquece ilicitamente tirando dinheiro da saúde,
educação e de serviços essenciais à subsistência dos seus
próximos? Não consigo pensar em nenhuma outra que
não seja o ser humano, mas caso você saiba, me avise.
Sei que nem todo mundo se enquadra no que escrevi,
pois felizmente, ainda existem alguns bons exemplares de
seres humanos, mas são tão poucos que ficam sufocados
em meio a tantos seres desprezíveis e é uma verdadeira
sorte poder encontrar-se com alguns desses poucos.
Claro, tenho alguns desses seres iluminados, ou
extraterrestres em meu caminho, mas são cada vez mais
raros, tais quais, verdadeiras pedras preciosas.
Não digo que tudo o que escrevi seja a absoluta verdade
e sim, somente o que estou sentindo nesse momento,
afinal, qual é a verdade? O que é certo e o que é errado?
Fraqueza? Pode ser, porque não, mas antes de sair
falando velhos chavões, pense se você realmente acredita
no que está dizendo ou se apenas está tentando ser
social, pois palavras vazias também em nada ajudam.
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WhatsApp - What's up?
23/02/2014

O dia 22 de Fevereiro de 2014 foi marcado por um fato
bastante curioso, característico e que me levou a pensar
algumas coisas: o aplicativo WhatsApp parou de
funcionar, por aproximadamente quatro horas.
Caberia aqui uma pergunta: qual a importância desse
fato? Para mim, sinceramente, nenhuma, mas devido a
onda de reclamações, protestos, angústias e desesperos
visualizados em perfis de redes sociais, notícias em
grandes portais de notícia, entre outros, vejo que o fato
tomou uma proporção maior que a que eu imaginava.
Diante disso, volto a minha pergunta que é o título desse
texto: WhatsApp – What’s up? O que está acontecendo? O
que está acontecendo com as pessoas? O que está
acontecendo com a humanidade?
Fico preocupado, pois a sensação que tive, ao ler tantos
comentários e matérias, que uma hecatombe estava em
vias de acontecer, o mundo estava entrando em pane, as
pessoas não sabiam o que fazer, estavam, como elas
mesmo se definiram “chateadas”, “apreensivas”, “com
raiva” e tudo isso, para minha perplexidade, porque um
software parou de funcionar por quatro horas!
Como profissional da área de tecnologia de informação,
naturalmente sou usuário de muitos meios de
comunicação online, acho-os importantes, facilitam nossa
vida e nem vou discutir isso, agora, se um serviço para
por quatro horas e isso gera um verdadeiro desastre na
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sua vida, me desculpe, mas vá buscar um terapeuta com
a máxima urgência, pois seu caso, acredite, é gravíssimo.
Eu tento, mas não consigo entender e penso que nem
quero entender essa tamanha dependência e neurose que
se criou acerca dos recursos tecnológicos. Seu serviço de
mensagens online parou de funcionar? Ótimo, aproveite
para erguer a cabeça e perceber que existem alguns
humanos a sua volta, alguns ao seu lado e, acredite, você
pode se comunicar com ele usando apenas sua boca ou
gestos. Já experimentou aquela sensação de apertar a
mão de um amigo? Dar um abraço? Olhar para as pessoas
ao seu lado, fazer uma rodinha e começar a conversar?
Sabe aquelas conversas na salinha do café da empresa ou
aquelas de corredor enquanto cada um se encaminha
para seu local de trabalho? Isso mesmo, essas coisas
ainda são passíveis de serem feitas. Deixa eu te contar
outra grande descoberta e invenção da humanidade: o
telefone. É, ele também serve para se comunicar com
alguém que está um pouco mais distante e hoje nem é
mais tão caro, você pode falar com a pessoa por horas e
horas e não gastar praticamente nada.
Mas em tudo isso, o que mais me deixa espantado, é que
as pessoas estão nesse desespero tamanho porque não
conseguem se comunicar com pessoas que estão, no
máximo, a alguns quarteirões de distância, dentro da
mesma cidade, muitas vezes, na mesma rua, isso se não
dentro da mesma casa. O que aconteceu com o ser
humano que o fez perder totalmente o interesse pelo
contato físico? O que o fez perder o interesse por uma
boa conversa com um amigo, aquelas de olho no olho,
aquelas em que você, ao final, dá um abraço bem

[ 60 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

apertado, se despede e vai embora pensando em como foi
bom rever aquela pessoa?
Embora não seja psicólogo, arrisco alguns palpites sobre o
assunto: no mundo virtual é tudo mais simples, você pode
mandar um monte de risos para o seu amigo, como se
estivesse alegre, quando na verdade está chorando. Você
pode mandar abraços, mas no fundo, tem medo do
contato humano, pois sabe que se estivesse com ele,
pessoalmente, iria demonstrar suas fraquezas e, a
impressão que tenho, é que cada vez menos a sociedade
tolera fraquezas, você pode dizer que tudo está bem,
quando um olho no olho demonstraria que as coisas estão
longe de estar bem. Em resumo, evitamos o contato
humano, pois temos medo da exposição, no mundo virtual
fica tudo muito mais fácil, tudo é muito bonito, todos são
extremamente bons, tem sentimentos nobres, mas e no
mundo real é assim que você é também?
Termino esse texto com a mesma colocação que o iniciei:
se você entrou em desespero ontem, procure com
urgência, mas com muita urgência, um bom profissional
da psicologia, pois você tem assuntos muito sérios a
serem tratados e isso não é crítica não, é apenas uma
tentativa de fazê-lo ver que algo de muito sério está
ocorrendo com você mesmo. Não precisa me xingar e
nem me mandar cuidar da própria vida, tenho consciência
disso e já estou em terapia há um bom tempo e, talvez,
seja ela mesma que me ajudou a ver isso que hoje aqui
escrevi.
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Vamos devolver o Brasil para os índios
e pedir desculpas!
16/03/2014

É isso sim, você leu isso mesmo, penso exatamente
assim, creio que está na hora de devolver o Brasil aos
índios e nos desculparmos pelo estrago feito.
Li um texto do Noam Chomsky, estadunidense, que é um
linguista, filósofo e ativista político e professor de
linguística do MIT, onde ele, com a eloquência e clareza
características de uma pessoa inteligente, listou uma série
de dez estratégias de manipulação da mídia, que os
governos utilizam para manipular a massa e, com isso,
fazer o que bem entenderem. Certamente o Brasil não é o
único país onde isso ocorre, mas como sou brasileiro e
vivo aqui, vou falar daqui, com conhecimento de causa.
Impressiona-me o nível de alienação da grande parte dos
brasileiros e, quando falo em grande parte, é grande
mesmo. Segundo Chomsky, uma das estratégias é a da
distração, ou seja, manter o povo distante dos grandes
problemas, impedindo-os de pensar e ocupar seu
pensamento com coisas que não são relevantes. Nesse
ponto, creio que temos bons exemplos, como novelas, Big
Brothers, programinhas de auditórios que chegam a ser
um insulto ao bom senso e, claro, não poderia deixar fora
a Copa do Mundo e, num futuro breve, as Olimpíadas.
Outro ponto que me chamou a atenção, pois ainda essa
semana ouvi essa estratégia do governo, é a questão que
Chomsky chama de “A estratégia do deferido”, ou seja,
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apresentar um fato como “doloroso e necessário” , porém,
com uma aplicação futura. Essa estratégia faz com o que
povo vá se acostumando com a ideia, e, quando de fato
ela acontecer, ninguém se surpreenderá, pois já se estava
interiorizando a questão há tempo. Essa semana ouvi a
notícia de que, graças a falta de chuva nesse ano, um
aumento nas tarifas energéticas será feito, mas só no
próximo ano. Alguém ai está preocupado com isso? Você
só vai pagar no próximo ano, mas vai pagar! Mas tudo
bem, afinal, o que é que podemos fazer, é a falta de
chuva e, fazendo uma ponte entre outra situação,
também proposta por Chomsky, que é a “reforçar a
revolta pela auto culpabilidade”, ou seja, nos fazer
acreditar que a culpa por tudo de ruim que nos acontece
é de inteira responsabilidade nossa mesmo. Nesse ponto,
vamos dar crédito a algumas religiões, que são ótimas
para disseminar esse sentimento, levando seus seguidores
a um nível de alienação próximo a insanidade.
Sou uma pessoa bastante observadora, em todos os
lugares fico observando as pessoas, seus comportamentos
e, infelizmente, observo que temos um monte de zumbis
pelas ruas, talvez, dai o sucesso que os seriados e filmes
que abordam esse tema façam tanto sucesso, pois é a
identificação. The Walk Dead poderia ser gravado em
qualquer rua de qualquer cidade brasileira, dispensando
os atores e utilizando as pessoas reais, pois a grande
maioria das pessoas não passa de zumbis que andam por
ai reproduzindo coisas que não fazem sentido,
comentando assuntos fúteis que ouviram no programa x
ou y, mas que nada, absolutamente nada acrescentam ao
crescimento e a evolução de cada um de nós.
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Angustia-me ver como a massa é manipulada tão
facilmente e vou falar de alguns fatos que aconteceram
há menos de um ano, que foram os protestos, que num
espasmo de consciência (ou manipulação deliberada),
aconteceram pelo país. Na época, nossa presidente (sim,
é presidente, pois presidenta não existe e não é só porque
ela quer que as normas gramaticas vão ser alteradas) foi
para as mídias, fez discursos de que iria fazer plebiscito,
referendo e mais uma série de outros fatos, mas o que,
de fato aconteceu? Nada, absolutamente nada, pois
bastou a visita do papa ao Brasil para que os conflitos
saíssem de cena e o povo se esquecesse de tudo. A
política voltou ao normal, o governo continua fazendo o
que quer, os acusados do mensalão estão tirando umas
férias, pois não se pode dizer que estão presos ou que
foram punidos, o combustível voltou a subir, os impostos
subiram e ninguém faz mais nada, afinal, era carnaval,
tempo de festa, agora é preparação para copa e, segundo
um figurão nacional, o “Rei” Pelé, “vamos protestar só
depois da copa”, ou, segundo um outro ídolo brasileiro, o
“Ronaldo Fenômeno”, “não se faz copa do mundo com
hospitais”. E quem foi que falou que precisamos de Copa
do Mundo? Fácil falar isso para uma pessoa que quando
tem um problema de saúde vai para o Sírio Libanês! Dá
próxima vez que tiver qualquer problema de saúde, vá
para um hospital público!
O povo brasileiro, pelo menos a grande massa, não tem o
mínimo de princípios cívicos, de educação de base, só
sabe reclamar, mas não cumpre suas obrigações para ter
moral para cobrar seus direitos. E esse discurso de que a
culpa é só do Estado também já cansou, a culpa é sua
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que não se importa com nada, que diz que política não te
interessa, que vende seu voto por uma cesta básica ou
pela promessa de políticas assistenciais, que são esmolas
eleitoreiras, a culpa é sua que não estuda e não pensa,
pelo contrário, engole qualquer porcaria que uma mídia
manipuladora coloca no conforto do seu lar e você, um
zumbi, sai replicando, sem sequer saber do que fala, a
culpa é sua que vai reclamar que a escola não educa seu
filho e não educa mesmo, pois isso é tarefa sua, afinal,
quando resolver ser pai e mãe você publicou um edital e
pediu ajuda? Então, assuma o papel que lhe cabe e
ensine seu filho a pensar, a ter respeito e pare de achar
que ele não se adapta as regras, ou que a escola não
entende o alcance da inteligência dele, pois acredite, essa
pode ser só mais uma estratégia que estão colocando na
sua cabeça vazia, pois seu filho pode, simplesmente, ser
um mal educado por você mesmo, que não sabe respeitar
hierarquia, pois você também não ensinou isso a ele
dentro do seu próprio lar. Se tivéssemos tantos Einstein
por ai, como se quer fazer crer que temos, será que nosso
país estaria do jeito que está? Pense um pouco sobre isso
também.
Sei que esse meu texto não vai ser lido por muitas
pessoas, pois é extenso e, esses dias, vi um movimento
por uma rede social, onde as pessoas acham lindo falar
que não leem textos com mais de 10 linhas. Continue
pensando assim, é isso mesmo que esperam de você, que
continue um completo alienado, um zumbi e não falo isso
pelo meu texto não, falo isso por todos os livros que são
deixado de lado, e ai não vale 50 Tons de Cinza, ou
então, posar na foto com livro do Paulo Coelho e, ainda
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por cima, de ponta cabeça, como o fez nosso ilustre expresidente, que acha “que ler é chato”. Acredite, existe
vida além da revista Caras, da Contigo, da Veja ou
qualquer outra publicação massificadora e alienadora.
Diante disso tudo, volto ao título do meu texto, é melhor
devolver o Brasil aos índios e pedir desculpas, pois não
somos capazes de fazer nada de melhor por esse país,
aliás, temos muito a aprender com os índios, que hoje
tem que lutar para se manter em suas “reservas”, quando
deveríamos ter deixado para eles tomarem conta. Um país
que tem como Reis e Rainhas, pessoas que fazem esse
tipo de comentário, um país que gira em torno do
carnaval e do futebol, não pode ser levado à sério,
devolve e pede desculpas, é a minha opinião.

[ 66 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

Faça o que você gosta e com o que
você tem
19/01/2015
Acordei um dia desses com essa frase na cabeça, como se
alguém a estivesse falando para mim, bem naquele
momento em que você está acordando e já nem sabe
mais se está dormindo ou acordado. Ela ficou em minha
mente o dia todo e isso me deixou bastante reflexivo, pois
como humano que sou, estou vivendo alguns dilemas e
buscando a resposta para algumas dúvidas e essa frase
veio bem a calhar, posso dizer que foi providencial.
É verdade que sempre estamos buscando a situação
perfeita, o momento certo, os equipamentos adequados
ou qualquer outra coisa que não temos, mas que é
essencial para realizarmos nossos sonhos e objetivos,
sempre falta algo para que sejamos plenamente felizes e
não sou diferente disso. Me cobro muito, quando vou
fazer algo tem que ser perfeito, seja lá o que for, e, com
isso, crio expectativas inalcançáveis, fato que,
naturalmente,
acaba
trazendo
uma
série
de
desdobramentos. Creio que isso acontece comigo e com
muitas outras pessoas, para não ter a presunção de dizer
todas e, nesse momento, “ouço” essa frase, que pode ter
vindo do meu próprio subconsciente, ser uma mensagem
divina, um anjo da guarda, enfim, cada um tem sua forma
própria de justificar esses acontecimentos espontâneos,
mas independente de onde ele tenha vindo, foi válido e
muito importante.
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Uma frase simples em sua estrutura, mas bastante
profunda: Fazer o que você gosta. Parece algo muito
simples, mas você sabe bem do que você gosta?
Gostamos de fazer muitas coisas, mas aquilo que
realmente amamos ou nos identificamos alguns passam a
vida toda tentando achar, prova disso é a quantidade de
pessoas que mudam de profissão, de estilo de vida, de
cidades e até países, sempre buscando algo que eles
ainda não encontraram, talvez, exatamente por não terem
ainda achado sua paixão, aquilo que gostam de fazer.
Hoje eu não tenho mais problemas quanto a isso, sei
identificar muito claramente aquilo que gosto, aquilo que
me dá prazer, que me faz feliz, sem fazer qualquer alusão
àquele grande hipermercado que tenho certeza que já
veio a sua mente. Isso é a força de um bom marketing,
mas é assunto para outra ocasião, por enquanto, vamos
voltar ao “o que faz você feliz”.
Ao mesmo tempo que me sinto um privilegiado, pois já sei
aquilo que muitos passam a vida buscando, vem o outro
lado. Isso mesmo, nem tudo pode ser perfeito, existe
outro lado: Não tenho meios, recursos, ferramentas ou
formas de fazer o que gosto de fazer! Quem sabe se eu
ganhasse mais eu poderia comprar o que preciso para
fazer o que gosto, quem sabe se eu ganhasse na loteria,
quem sabe.....são muitos “quem sabe” e, quando me dou
conta, não fiz nada do que poderia ter feito, pois estou
esperando alguma coisa, alguém, mas é fato que falta
algo. Será que o que realmente falta não é a minha
definição sobre o que realmente quero?
Fazer o que você gosta com o que você tem. Simples e
profundo. Ah, mas eu não consigo fazer o que gosto com

[ 68 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

o que tenho! Será que não mesmo? Talvez não consiga
fazer o perfeito que me cobro, mas será que não dá para
baixar um pouco o padrão e fazer o que dá para ser feito?
É, acho que sim... pensando dessa forma, acho que dá
sim!
É isso, somos condicionados o tempo todo a sempre
sermos perfeitos, melhores que tudo e todos, infalíveis,
mas será que não é isso que nos traz tantas angústias,
sofrimentos, depressões e crises de ansiedade e pânico?
O medo de que o mundo veja que eu não sou o que eles
querem que eu seja? E daí? Tenho que atender as minhas
expectativas ou as do mundo?
Qual é a característica em mim que me diferencia dos
demais? Aquilo que quando você faz te deixa com uma
sensação boa, de prazer e de felicidade, isso é o que você
gosta e o que você deve explorar, é o seu dom, aquilo
que melhor você sabe fazer. Meios para colocar em
prática? Sei que vão existir muitas dificuldades, mas nada
que nos paralise ou que nos impeça de fazer o que tem
que ser feito. Comece do jeito que for possível, se
movimente, mostre ao universo sua vontade, movimente
suas energias e veja que o restante também vai começar
a se movimentar. Isso não é esoterismo e nem papo zem,
é física pura e simples, somos energia e o universo
também é energia, portanto, aqui que emanamos,
recebemos de volta. Se jogamos dificuldades, mais
dificuldades vão aparecer, se mostro, por outro lado, que
quero soluções e novas condições e me movimento para
isso, também vamos receber a mesma energia como
retorno. Muitas religiões estudam isso, mas se você não
acredita em nada disso, não tem importância, estude
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física e verá que é a mesma coisa, apenas com nomes
diferentes.
No momento estou fazendo o que gosto, com o que
tenho, estou escrevendo, que é o que gosto, com minha
capacidade racional para isso, utilizando-me como
ferramenta do notebook, que é o que tenho para fazer o
que gosto. Viu como é simples? Se você chegou até esse
ponto, provavelmente também está fazendo uma das
coisas de que gosta, que é ler. Realmente é simples, nós
é que complicamos o tempo todo. Mantenha sempre a
simplicidade em sua mente e achará formas de tornar as
coisas mais fáceis. Vejamos a simplicidade de uma
criança, que ainda não foi contaminada pelo mundo e
pelas neuroses da vida, para ela coisas importantes são o
carinho dos pais, o alimento, algum brinquedo e um lugar
para dormir. Claro que não sou ingênuo, mas será que
realmente precisamos de tudo o que achamos que
precisamos para ser feliz?
Não digo para que todos sejamos irresponsáveis, nada
disso, apenas para fazer o que podemos fazer, com os
recursos que temos em mãos e, dentro do possível,
buscar a tão sonhada e almejada felicidade, que nunca
será conquistada enquanto continuarmos a coloca-la em
patamares onde, nós mesmos, nunca vamos alcançar.
Faça o que você gosta, com o que você tem e vá ser feliz!
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O problema está na Religião?
29/06/2015
Essa é a primeira vez que escrevo falando sobre a
Religião, normalmente procuro não abordar o tema, pois
entendo que é polêmico, de foro privado e cada um
acredita naquilo que bem entender, portanto, vejo que
não há muito que discutir e prometo não discutir, apenas
externar o que penso.
Começo dizendo que atualmente não frequento religião
alguma, no entanto, não me considero ateu, pelo menos
não até hoje. Minha formação foi dentro da religião
católica, pois meus pais são de família tradicionalmente
católica, crença que frequentei assiduamente por muito
tempo, da qual guardo coisas boas em meu coração e,
pela qual, até hoje, tenho respeito, embora,
naturalmente, não concorde com tudo o que pregam.
Depois, fui procurar o Espiritismo, crença que também
frequentei por anos e anos, que me trouxe uma
explicação racional para muitos questionamentos que eu
trazia e que preencheu muitos dos vazios existenciais que
eu possuía. O que me levou a sair de ambas? Acredito
que o mesmo fator: as pessoas. Vejo que a religião, em
essência, não é o problema, pelo contrário, mas as
pessoas as deturpam tanto que elas acabam se tornando
cansativas e, por livre opção, hoje me reservo o direito de
acreditar naquilo que eu quiser, sem alguém me dizendo o
que posso ou o que não posso fazer. Não estou falando
como crítica, antes que já venham jogar pedras, falo o
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meu ponto de vista e você não tem obrigação nenhuma
de concordar comigo, mas se tiver paciência, continue a
leitura.
Entendo Deus como um ser realmente superior, uma força
maior, uma energia cósmica, um ser de luz e dê a Ele o
nome que quiser, pois nomes não significam nada, pelo
menos não para mim. Gosto de pensar em Deus não
como uma pessoa amarga, rancorosa, que fica do alto do
seu trono julgando a todos o tempo inteiro, pois acho que
seria muito chato e, convenhamos, seria antagônico, pois
todas as religiões não pregam que Deus é perfeito e
também que foi Ele quem tudo criou? Acompanhe meu
raciocínio: se ele criou tudo e precisa ficar julgando a cada
um de nós pelo que fazemos, significa que ele nos criou
com defeito, portanto, toda sua criação não é perfeita e,
por consequência, Deus também não é perfeito! Não
tenho nenhum problema em pensar dessa forma, o Deus
é meu e eu penso como quiser. Sim, o Deus é meu, pois
cada um faz o que quer com Ele, então, também faço,
questão de igualdade de direitos.
Mas calma, não estou blasfemando, pois realmente não
acho que Deus é imperfeito, apenas estou pensando e
questionando, tentando achar respostas minhas e não
respostas que alguém deu por mim. Certo ou errado,
prefiro eu mesmo obter minhas respostas, pelo menos se
eu errar, responderei por aquilo que eu acredito e não por
algo que alguém me fez acreditar. A própria Bíblia diz que
o homem foi criado a imagem e semelhança de Deus, mas
o que vejo no dia a dia é uma inversão, a impressão que
tenho é que Deus foi criado à imagem e semelhança dos
humanos, pois ele possui todas as nossas imperfeições,
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tais como: raiva, cólera, intolerância, imparcialidade, entre
tantos outros defeitos, tipicamente humanos.
Outra máxima que todos adoram: Deus é amor! E o que é
o amor? Devo amar somente os que pensam como eu
penso? Devo amar somente os que professam da mesma
crença que eu professo? Devo amar só os brancos? Só os
heterossexuais? Isso não seria um critério bem deturpado
da outra máxima, “Amai a Deus sobre todas as coisas e
ao próximo como a ti mesmo”. Já que todos gostam de
pegar trechos da Bíblia para se justificar das suas
escolhas, resolvi fazer o mesmo.
Pelo que me lembro da Bíblia, das minhas lições da época
de catequese, Jesus sempre condenou a hipocrisia,
andava entre pessoas de todos os tipos, não fez qualquer
discriminação por crença, raça, opção ou comportamento
sexual ou de qualquer outro tipo, pelo contrário, sempre
os acolheu e os protegeu, tanto é verdade que o ápice do
seu momento derradeiro foi entre dois ladrões
condenados. Sim, isso mesmo, ele não escolheu morrer
entre clérigos, religiosos ou qualquer outro, ele morreu
entre ladrões condenados. Quero crer que isso foi uma
atitude significante e creio que ele quis deixar, talvez,
uma última mensagem a humanidade, que a meu ver é a
do perdão, a da simplicidade, a do não julgamento, a da
tolerância.
O que quero dizer e o que penso é que a religião, a Bíblia
ou qualquer outro ensinamento não pode ser a desculpa
para esconder nossas imperfeições, sejam elas quais
forem e o que observo nos últimos tempos é que a
religião se tornou um instrumento de intolerância, de
crueldade, de selvageria e de crucificação por qualquer
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motivo. Você pode não concordar e nem precisa, mas pelo
menos pense. Será que o Deus bondoso está feliz com
todo o rancor que Ele anda sondando nos corações dos
seus filhos? Será que Ele realmente vai ficar do alto do
seu trono somente nos condenando ou absolvendo?
Quero acreditar que Deus é mais do que esse ser
mesquinho, raivoso e preconceituoso em que o
transformaram, porque se Ele for só isso, então estou
mudando meu status para “Ateu”.
Eu vejo pessoas o tempo todo copiando pedaços de
trechos sagrados para justificar suas atitudes, mas copiar
ou citar não diz nada, pelo menos para mim. Sabe o que
acho que importa? O que está em seu coração! Quando
alguém te fizer uma pergunta ou um questionamento, não
responda com uma citação da Bíblia, responda com o que
seu coração acha, pois isso vai mostrar os sentimentos
que lá dentro se encontram, que pelo que ando
observando, pelo menos para a grande maioria, é tão
somente a raiva, o ódio disfarçado por muitos discursos
hipócritas, mas tirando o véu, só vão sobrar o ódio e a
raiva, sentimentos que entendo, são totalmente
contraditórios ao que eu entendo como Deus.
Eu realmente acredito que o problema não é a religião,
como muitos pregam, pois a religião é tão somente o
instrumento, culpar a religião pela intolerância, seria mais
ou menos como culpar uma faca por um assassinato.
Novamente, o problema é que o ser humano se distanciou
do verdadeiro amor e criou a religião à moda da casa, ou
seja, cada um montou a sua, impondo seus pontos de
vista e deu uma maquiada com a imagem de Deus. Por
qual motivo precisamos de tantas crenças se o
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ensinamento é único? Aliás, por que precisamos de uma
crença se qualquer um pode ler e entender o que está
escrito? Porque nem todos querem pensar, talvez seja
uma resposta e, novamente, não é uma crítica, é o meu
ponto de vista, por isso, se você teve paciência para ler
até aqui, independente da sua religião, pense por si
próprio, não tenha vergonha ou medo de questionar seus
sentimentos e ações, Deus não vai te punir por isso, aliás,
por nada, quem pune são os homens e nossas próprias
consciências, nada mais.
Resolvi escrever esse texto diante das últimas polêmicas,
mas não pela polêmica em si, mas por uma angústia que
me consome há muito tempo, por uma angústia em ver
que as pessoas ainda estão arraigadas a conceitos
milenares, escritos numa época em que a barbárie tomava
conta da humanidade e, diante disso, temos duas
situações: ou aceitamos que está na hora de rever alguns
conceitos ou aceitamos que ainda continuamos na
barbárie.
Observo uma insegurança muito grande nos argumentos,
medo, até desespero mesmo, pois quando você começa a
questionar muito, alguns apelam, partem para as ofensas
pessoais e, para mim, isso só demonstra que os
argumentos acabaram e só sobrou o medo, a dúvida e,
portanto, a agressão, como forma de disfarçar esses
sentimentos. Não estou incentivando o fim das religiões,
não estou dizendo que sua religião é melhor ou pior, nada
disso, só estou dizendo que religião alguma tem o direito
de fazer com que você não pense e não tenha suas
próprias conclusões, mas isso é só o que eu penso e você
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é livre para pensar o que quiser e vou respeitar, mesmo
não concordando, mas vou respeitar, coisa que vejo e
afirmo categoricamente, muitos ditos cristãos não o
fazem. Respeito não é concordância, é simplesmente ouvir
outro ponto de vista diferente do seu e, se você sequer
consegue ouvir, sequer consegue pensar em nada
diferente daquilo que você tem como convicção, cuidado,
esse é um pequeno passo para o caminho da grande
intolerância que estamos assistindo todos os dias, que
todos nós queremos mudar, mas que poucos realmente
mudam.
Não concorda? Direito seu e isso não é só para esse texto,
é para qualquer situação da vida, mas lembre-se, as
outras pessoas também tem o mesmo direito que lhe foi
concedido, ou seja, o de não concordar com o SEU ponto
de vista, que para você pode ser o melhor, o mais
perfeito, o único, talvez, mas é SÓ o seu ponto de vista e,
talvez para mim, ele também não faça sentido algum,
assim como esse meu texto, para você, pode não
significar nada ou até ser um completo absurdo.
As pessoas criaram um Deus tão distante, tão inalcançável
e creio que essa seja uma das causas de tantas angústias,
pois o ser humano precisa da religiosidade, que nada tem
a ver com religião, precisamos de significados, de
símbolos, de algo que nos remeta ao superior. Já parou
para pensar que Deus pode estar ai ao seu lado? Se ele se
manifesta em toda sua criação, ele também está naquela
pessoa que você pode estar xingando, condenando e até
utilizando o próprio nome de Deus para fazer isso. Só
pense nisso, um pouquinho só.
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Sou daqueles que não consegue se calar diante de uma
injustiça, defendo meus ideais, mas nem por isso saio
ofendendo, mas também não sou tão elevado ao ponto de
dar a outra face como resposta, não cheguei a esse nível
de evolução, portanto, se quiser discutir baseado em fatos
e argumentos, senta ai vamos conversar, talvez até
pessoalmente, porque não? Agora, se vier ofender,
chamar de ignorante, estúpido e outros adjetivos que já li,
desculpa mas não tenho paciência para você e nem acho
que tenho que ter. Discutimos ideias, pontos de vista,
divergências de opiniões, pois isso é saudável, mas nunca
ofensas! Vá cuidar dos seus medos e depois voltamos a
conversar.
Termino com uma frase que expressa bem minha forma
de pensar, talvez resuma muito daquilo que escrevi: não
tenho medo das dúvidas, tenho medo das certezas!
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O Novo STF
22/09/2015
Certamente você já deve ter ouvido essa sigla, STF, mas
não é do Supremo Tribunal Federal que vou falar, vou
falar do novo STF, que é o Supremo Tribunal
Facebookiano, uma Corte Suprema muito, mas muito mais
ágil, segura e idônea do que o desatualizado Supremo
Tribunal Federal.
Podemos afirmar, sem qualquer sombra de dúvida, que o
Facebook foi a maior revolução judiciária da história
moderna da humanidade, pois de um momento para
outro, sem a menor burocracia, acabou com o déficit de
juízes, pelo contrário, estamos com um superávit judicial
que, em questão de minutos, analisa, processa, julga e
sentencia qualquer tipo de assunto, de brigas de bar,
passando pelos problemas cotidianos de segurança, saúde
e educação, chegando a temas muito mais complexos,
como viagens espaciais, pesquisas genéticas, inovações
tecnológicas e científicas, tudo isso resolvido, transitado e
julgado com uma velocidade e um grau de eficiência
jamais visto na história humana.
Os Juízes da Suprema Corte Facebookiana estão sempre
prontos a emitirem seus pareceres legais sobre qualquer
assunto, pois a tal da competência aqui não tem vez,
todos são extremamente competentes em todos os
assuntos, todos são experts em todas as áreas do
conhecimento, rompendo com outro grande paradigma
da sociedade antiga, onde anos e anos eram exigidos para

[ 78 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

que um especialista se fizesse, através de muitos estudos,
pesquisas, teses e um árduo trabalho, mas hoje tudo ficou
muito mais simples, pois com o simples fato de criar sua
conta na rede social, automaticamente, por meio dos
poderes investidos à santa e sagrada ferramenta, você
recebe instantaneamente os conhecimentos acumulados
de toda a sociedade e “voilà”, é só sair distribuindo
sentenças.
Penso que nunca foi tão fácil ser boçal como na
atualidade, bastam alguns cliques para mostrar ao mundo
o tamanho da ignorância que em nós habita, a arrogância
escondida nos recônditos da alma que saltam aos olhos
na rapidez de uma conexão de banda larga, a leviandade
e a falta de senso crítico que viajam pelas fibras ópticas,
chegando de um canto ao outro do mundo na velocidade
da luz. Chega a causar-me repulsa algumas coisas que
leio, já pensei várias vezes em fechar minha conta e me
isolar desse mundo chato e patético que se tornou a
convivência virtual, onde todo mundo sai julgando tudo,
sem qualquer critério senão suas próprias ideias,
normalmente esdrúxulas, pois também é fato que quanto
mais a pessoa deveria ficar quieta, mais ela fala (talvez
sirva a mim também).
É impressionante como nada mais tem valor, estudos de
anos e anos são questionados por pessoas que sequer
sabem ler e escrever, mas que já se sentem preparadas
para emitir suas opiniões especializadas e acabar com
cientistas que dedicaram anos, às vezes, praticamente a
vida a um estudo, mas que algum ser patético resolveu
achar que aquilo não é verdadeiro ou que não serve para
nada. Uma coisa é exercer seu direito de questionar, de
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tirar dúvidas, de não se calar, mas não é isso que vejo, e
sim, pura e simplesmente uma vontade de impor a
sagrada bestialidade, o sacrossanto direito de ser imbecil
a qualquer custo.
Ninguém está falando que você não pode falar ou criticar,
mas para poder criticar algo eu tenho que fazer melhor,
tenho que saber mais do que a quem critica, senão a
crítica, ao invés de ser construtiva, não passará de um
monte de recalque traduzido em meia dúzia de palavras
escritas com o amargor e azedume da ignorância, pura e
simples.
Uma coisa que acho muito interessante e que, pelo menos
aos meus cálculos, não fecham é que se todo mundo que
critica por aqui fizesse sua parte, talvez nem tivéssemos
mais o que criticar, pois os problemas sequer existiriam,
fato que me leva a crer que as pessoas estão exercendo
outro grande direito, o direito de ser hipócritas e chatas.
Declaro aberta mais uma sessão do STF, onde o réu
André Luís Belini já está em pé e pronto para receber suas
sentenças. E que comece a malhação, amém.
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Que momento é esse?
05/11/2015
Quais fatores podem explicar o atual momento pelo qual
passamos? Nem vou falar do resto do mundo, pois
acredito que só a realidade brasileira é mais que
suficiente.
Não sei se o meu pessimismo aumentou ou realmente a
situação piorou, mas o fato é que nunca antes, na história
desse país, me senti tão desmotivado e desanimado. Meu
sentimento é de angústia, pois apesar de tentar achar
algo positivo para me agarrar, não encontro.
Minha opinião: vivemos uma crise ética sem precedentes,
nossas instituições estão falidas e isso é válido da família
ao Estado. Não sabemos mais sequer o que é uma família,
pois até isso passou a ser definido pelo Estado, que
sequer consegue definir o que é o próprio Estado, mas se
mete em questões onde não deveria opinar, como por
exemplo, como é constituída uma família, que ao meu
ponto de vista deve ser composta essencialmente de amor
e não por uma combinação de elementos do sexo oposto,
sendo esse o único e absoluto critério definido pelos
nobres deputados e senadores.
Seguindo minha análise pessimista e analisando nossas
Instituições, vejo nosso país como aquele paciente com
metástase em todos os órgãos, agonizante, à beira da
morte. Eu falei que nunca estive tão pessimista, ou
realista, já estou na dúvida em qual seria a melhor
definição, se é que ela existe. O descrédito com o sistema
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político é total, não temos sequer um representante
político confiável, pelo menos eu não identifico, pois
alguns que eu tinha como sérios, íntegros, se mostraram
corruptos e inescrupulosos tal qual todos os demais. Acho
que agora entendi realmente a definição de que “todos
são farinha do mesmo saco”.
A palavra da moda agora é “golpismo”. Qualquer coisa
dita conta o governo é golpismo, qualquer tentativa de
tirar o país dessa lama fétida é golpismo, enfim, qualquer
coisa dita ou pensada contra os desmandos é golpismo.
Pois bem, para mim golpismo é o que está acontecendo
com a população, para mim golpe é ver o presidente da
câmara dos deputados envolvido num mar de lama, com
provas concretas de crimes e nada ser feito, para mim
golpismo é a dita “oposição” se fingir de morta, até
porque, todos sabemos, também tem rabo preso,
golpismo é tentar censurar a mídia, com direitos de
resposta a toda matéria publicada, golpismo é ver o
presidente do senado, corrupto julgado, se fazendo de
santo e criando laços de intimidade com o Governo,
novamente, para salvar a própria pele, pois para reforçar,
ele também está sendo investigado e continua agindo
como se nada estivesse acontecendo, golpismo é ouvir,
todos os dias, desculpas esfarrapadas e sustentadas por
argumentações técnicas e jurídicas, que podem até dar
uma representação legal, mas nunca moral a tamanha
safadeza, golpismo e dizer que não haveriam cortes em
verbas públicas e acabar com o PRONATEC, por exemplo,
golpismo é cortar verbas da saúde, educação e
segurança, golpismo é contar um monte de mentiras na
cara dura e, meses após, se portar como uma portadora
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de transtorno bipolar, “esquecendo” das promessas feitas
em campanha, golpismo é fazer o cidadão arcar com mais
de 70% de aumento no preço da energia elétrica e
combustível, golpismo é acabar com inúmeros postos de
trabalho, pois não há empresa que aguente tantos
desmandos, golpismo é querer voltar um imposto que até
alguns meses era criticado e condenado pelo próprio
governo, mas que agora virou a salvação da pátria,
golpismo é substituir juízes que estão investigando
esquemas inimagináveis de corrupção, golpismo é esse
jogo sujo do “alivia minha barra aqui que alivio a sua ali”
e eu poderia passar mais umas dez páginas enumerando
o que eu considero como golpismo.
Para deixar tudo um pouco pior, o que mais me deixa
indignado e sem esperança alguma é ver pessoas
defendendo essa insanidade com desculpas do tipo “ah,
mas isso sempre existiu”, ou então, “não foi o PT que
inventou a corrupção” e a clássica “o PSDB fez pior e não
deu em nada”. Pois que coloquem todos num paredão,
fuzilem e mandem a conta da bala para a família pagar!
Sim, você ouviu isso mesmo, que todos sejam fuzilados
em praça pública! Não me importa a qual partido pertence
o corrupto, importa que ele seja extirpado, tal qual um
câncer, pois para mim é isso que representam, um câncer
maligno que acaba com qualquer chance de tratamento.
Chega de desculpas polidas e técnicas, chega de aceitação
cega, chega de sermos as vaquinhas de presépio, só
acenando com a cabeça e concordando com tudo! Não me
espantará se algum dia, num futuro nem tão distante,
acordarmos com as fronteiras fechadas, estamos
caminhando para isso, para um Estado autoritário e
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ditatorial, só não enxerga quem não quer enxergar e,
nesse ponto, o próprio Cristo já disse, “pior cego é o que
não quer ver”, pois continuemos na cegueira, façamos de
conta que nada está acontecendo, continuemos nessa
inércia e daqui a algum tempo estaremos vivendo um
cenário de caos completo, pois acredite, estamos no
começo. A repressão vem sendo instalada aos poucos, de
forma sutil, com discursos bonitos, mas está sendo
incutida aos poucos, todos os dias e não estamos nos
dando conta. Fazendo uma analogia, é como colocar a
mão numa panela com água e ligar o fogo, a água vai
aquecendo e você não percebe, em pouco tempo ela
ferve, sua mão está toda queimada e você não sentiu,
vejo que estamos nesse momento, estamos nos
adaptando a um regime perigosamente ditatorial e não
estamos percebendo.
Até onde vamos aceitar e tolerar tudo isso? Não faço
ideia, não tenho essa resposta, por mais que desejasse.
Penso que a única maneira disso tudo mudar seja através
da Educação....mas a Educação também está na UTI,
dando seus últimos suspiros, então, o que nos resta?
Pronto, já pode começar a me criticar, chamar de coxinha,
de terrorista, de golpista e do que mais quiser, fique à
vontade, também já não me importo.
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Coragem para Mudar
21/02/2016
Promover mudanças em nossas vidas não é algo fácil.
Mudar significa partir de um local conhecido para outro
desconhecido, ainda a ser explorado, fato que gera
dúvidas, medos e, em alguns casos, paralisa. O mundo
está em constante mudança, nós estamos em constante
mudança, queiramos ou não. Resistir a isso é inútil.
Entretanto, por mais que seja um movimento natural, a
grande maioria das pessoas não está acostumada e não
aceita o processo de mudança com naturalidade, não
somente a própria mudança, mas também a do outro. É
muito comum os olhares de espanto ao perceber que
você mudou, fazendo parecer que existe uma obrigação
velada de que tudo sempre continue como sempre esteve,
pelo restante da eternidade, mas isso não acontece.
Algumas mudanças podem demorar mais, outras menos,
mas o fato é que nada hoje é igual a ontem e que não
será igual amanhã. Sendo assim, de onde vem todo o
medo de mudar?
Penso muito sobre isso. Como ser humano, claro que
tenho minhas reservas e restrições, pois isso faz parte do
nosso próprio instinto de defesa e de sobrevivência, mas
por que relutar para sair de uma situação ruim? Não,
definitivamente, esse medo eu não tenho. Se você nunca
ouviu alguém lhe dizer o famoso “nossa, como você
mudou!”, preocupe-se, pois isso é sério! Ainda que essa
afirmação tenha sido feita em tom de crítica e acredite,
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normalmente ela é, aceite-a como um elogio, afinal, até
os cadáveres mudam e se transformam, portanto, por que
logo você ou eu haveríamos de permanecer estagnados?
Tenho minhas razões para tentar entender porque o
processo de mudança incomoda tanto ao outro. Na minha
míope visão é porque a minha mudança também vai
obrigar o outro a achar outra resposta, ou seja, também
vai obrigá-lo a mudar e, talvez, ele não esteja disposto a
essa mudança, logo, por puro egoísmo, eu também não
posso mudar nada! O problema é seu, vire-se! Como bem
disse Raulzito: “eu prefiro ser essa metamorfose
ambulante, do que ter aquela velha opinião formada sobre
tudo”. Já passei a aceitar coisas que julgava impossíveis,
já refutei crenças que eram intocáveis, já mudei de ideia,
de partido político, de emprego, de cidade, pretendo
mudar de país, quem sabe até de planeta?! Loucura?
Pode ser, mas não faço parte do time dos que acham que
precisamos criar raízes. Quem cria raiz é árvore e se fosse
para eu ter uma raiz, teria nascido no reino vegetal e não
no animal.
O que vou falar agora é um tremendo clichê, mas não
achei outra forma: “a vida é muito curta”. Quando penso
que já posso ter vivido mais de 50% da minha, isso me
assusta um pouco, mas isso é um fato e não tenho como
mudar essa situação, mas mudarei o que posso. Vou
morrer tentando, mas nunca parado esperando acontecer.
Já tentei ser diferente, já tentei me importar menos com
as coisas, já tentei ignorar, mas é inútil, não é a minha
essência, me importo, me incomodo, quero mudar tudo o
que vejo de absurdo. Eu sei que não vou conseguir, não
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nasci com superpoderes, mas tentarei enquanto tiver
forças.
Não se conformar e tentar mudar as coisas gera algumas
consequências. Quando você simplesmente não aceita e
quebra padrões de comportamentos, você é olhado de
forma
estranha,
colocado
de
lado,
criticado,
principalmente por aqueles que, supostamente, deveriam
mais te ajudar, como a família, por exemplo. Diante disso,
você sempre terá duas escolhas: ou aceita essa exclusão
natural dos acomodados e segue seu caminho, ou
também se acomoda. A escolha é só sua, as
consequências dela também. Não espere que qualquer
uma delas seja fácil, pois não será.
Quem se importa menos, sofre menos. Pode ser verdade,
não discordo, mas será que vale à pena passar por essa
vida de forma morna? Nem Jesus teve paciência com os
mornos. Novamente, cada um que responda por si, eu
tentei, mas não deu certo.
Alguns dizem que essas constantes mudanças são fugas
da realidade. Se a realidade for esse conformismo e
acomodação, então minha resposta é a de que vou passar
o resto da minha vida fugindo, pois não nasci com esse
espírito do “é assim mesmo”, que tanto ouvi minha vida
inteira.
Quando chegar o momento da minha partida e aquele
famoso filminho estiver passando à minha mente, quero
ter a consciência tranquila de que tentei tudo o que
estava ao meu alcance. Se deu certo ou não, isso faz
parte, mas não quero ter aquela dúvida do “e se eu
tivesse feito?”. Quero ter a certeza de que tentei tudo o
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que poderia ser tentado e que valeu à pena tentar, quer
seja acertando ou errando.
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“Ser ou Não Ser, Eis a Questão”
25/02/2016
"To be or not to be, that is the question", talvez essa seja
uma das frases mais traduzidas da história e uma das
mais conhecidas, mesmo entre aqueles que nunca leram o
dramaturgo, poeta e escritor inglês, William Shakespeare,
que a escreveu na tragédia Hamlet, publicada no ano de
1603.
Essa frase abre as portas para muitos questionamentos e
começo os meus exatamente com ela: ser ou não ser, eis
a questão!
Mas ser o que? Acredito que esse questionamento já
passou pela cabeça de muitos, já tirou muitas noites de
sono e continuará a ser assim, talvez por toda a
eternidade. O que somos? O que não somos? Somos o
que gostaríamos de ser ou somos aquilo que os outros
esperam que sejamos? De tudo aquilo que acreditamos,
sentimos e agimos, o que é verdadeiramente nosso e o
que são apenas conhecimentos e informações que
replicamos, muitas vezes sem nem saber o motivo? Sim,
esse meu texto começou com uma réplica, portanto, não
estou fora desse questionamento, aliás, como já ressaltei
na introdução, não pretendo responder a dúvida alguma,
pelo contrário, apenas suscitar mais algumas.
O que somos depende muito daquilo em que estamos
inseridos, daquilo que os outros esperam que sejamos. O
que eu sou, no lugar onde me encontro, certamente não
seria o que eu sou se tivesse nascido em outro país, com
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outra cultura, portanto, partindo desse princípio, posso
dizer que eu sou o produto do meio onde me encontro,
mas isso seria correto? Em partes acredito que sim, em
outras não, absolutamente não, pois ainda que herdemos
boa parte da nossa personalidade e racionalidade do meio
onde estamos, acredito que temos algo essencialmente
nosso, algo que nos pertence e a mais ninguém
pertencerá e, talvez, esse “algo” seja a única coisa que
realmente somos, e a única coisa que realmente nos
pertença. O restante pode ser simplesmente uma
somatória de fatos, sentimentos, culturas e ações que
vamos acumulando, interiorizando e assimilando e que
podem ou não ser integrados à nossa essência, prova
disso são os comportamentos com que convivemos todos
os dias e, nem por isso, interiorizamos em nosso ser.
Mas voltando ao cerne da questão: ser ou não ser? Todos
esperam que sejamos um monte de coisas, como por
exemplo, boas pessoas, bons profissionais, bons pais,
bons maridos, boas esposas, bons funcionários, mas já
reparou que nunca somos bons o suficiente? Pelo menos,
não na visão do outro. Podemos ser o melhor que
conseguimos ser, mas sempre alguém vai se decepcionar
porque esperava mais de nós. Realmente não somos ou
somos quem podemos ser, como já diz a letra da música.
Particularmente, acredito que somos quem podemos ser,
somos o melhor que podemos ser e o meu melhor nem
sempre é o melhor do outro e vice versa, mas isso, em
absoluto, quer dizer que o meu melhor seja inferior,
apenas é o que consigo no momento.
Acredito que boa parte dos problemas da atual sociedade
advém da necessidade de querermos, o tempo todo, que
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o outro seja aquilo que não somos, aquilo que nem nós
mesmos conseguimos ser e isso, por si só, já constitui
uma série de erros, primeiramente porque não tenho que
pautar os outros por mim e, segundo, porque se nem eu
consigo, por qual motivo o outro teria que conseguir? Por
eu achar que ele é melhor do que eu mesmo sou? É uma
carga muito grande que jogamos nos ombros alheios e o
pior é que eu, você e tantos outros, vamos aceitando
essas cargas que não são nossas e isso vai gerando um
grau de insatisfação absurdo, um grau de insanidade
incomensurável e, talvez seja isso que vemos refletido na
atual sociedade, cada vez mais desequilibrada e
caminhando para o caos.
Ser ou não ser é a questão que nos pauta todos os dias,
acordamos já pensando se seremos ou não um monte de
coisas e vamos dormir pensando se, no outro dia,
seremos isso ou aquilo, mas sempre estamos nos
questionando o eterno ser ou não ser. A sociedade é
cruel, ela cobra que sejamos tantas coisas e ninguém
pergunta se você quer ou não ser aquilo e isso deveria ser
constituído em grave crime contra o espírito livre que
temos! Utópico? Certamente, mas nem por isso menos
desejável. Eu, por exemplo, não me vejo enquadrado num
monte de convenções sociais, as realizo, é fato, mas por
mera necessidade de convívio social, pois isso me agride a
alma, vai contra aquilo que eu sou e penso que é nesse
momento que começamos a distinguir aquilo que
realmente somos daquilo que querem que sejamos. Eu
sou aquilo com o qual me identifico, eu sou aquilo que me
dá prazer, eu sou aquilo pelo qual eu acordaria cedo todos
os dias, em todos os dias da semana, sem reclamar,
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incluindo sábados, domingos e feriados, eu sou aquilo que
me gera paz interior e que me acalma, eu sou aquilo que
faço sem precisar tomar remédios para me entorpecer, eu
sou aquilo que me faz livre. O restante? São meras
convenções sociais que me obrigam a aceitar coisas que
nunca fariam parte da minha pessoa, que ditam regras
que não cabem nos meus padrões e sentimentos, que
violam meu direito de ser. Veja só, talvez tenhamos
“descoberto” a fonte de todas as doenças, tanto físicas
quanto psíquicas: a violação da nossa personalidade, a
violação do nosso ser.
Sinceramente, acredito que todos somos bons em
essência, mas as circunstâncias sociais vão nos
influenciando de tal forma que verdadeiros monstros são
criados. O mais irônico? A mesma sociedade que cria o
monstro, depois, com a maior naturalidade, o rejeita e o
marginaliza, alegando que aquele monstro não se
enquadra nos padrões sociais! Não é irônico? A pessoa se
violenta e se molda para assumir uma personalidade que
não lhe pertence, assume papeis que não são seus e tudo
isso para se adaptar a um padrão, que é claro, vai destruir
sua personalidade de tal forma que ela se tornará
irreconhecível e, depois, como se não tivesse culpa
alguma, essa mesma sociedade a ignora, com a aquela
naturalidade: “não tenho nada a ver com isso”.
O outro lado da moeda? Sim, ele existe. Essa sociedade
somos nós. Na mesma medida com que somos
violentados, também violentamos e, com isso, geramos
um ciclo ininterrupto de insanidade, de loucura coletiva,
justificamos nossas falhas com as violências que
recebemos e, como troco, também violentamos outros,
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gerando uma equação infinita. É muito comum ouvirmos
as pessoas falando do país onde vivem, da sociedade,
como se fossem seres à parte da criação, mas não somos!
Somos o país onde vivemos, somos a sociedade em que
convivemos e, se ela não está bem é porque nós também
não estamos e é preciso deixar a hipocrisia de lado e abrir
os olhos, enxergar o que esteve o tempo todo
escancarado à nossa frente e que nunca tivemos a
coragem de enfrentar.
Ser ou não ser, eis a questão. Por vezes fico tentando
entrar na cabeça desses grandes pensadores que a
humanidade já teve, tentando entender o que lhes
passava na mente. Pode ser um princípio de loucura ou
fuga da realidade, mas em algumas situações tenho a
impressão de conseguir, de sentir a angústia com que
trataram o tema, isso há séculos, milênios, mas essa
angústia parece ainda ecoar pelo universo e, de alguma
maneira, me sintonizo com ela. Somos o que?
Sinceramente, tenho apenas vagas conjecturas, noções
muito rudimentares do que somos, só tenho certeza de
que não sou a pessoa como a qual me apresento.
Se estou mentindo? Depende do ponto de vista. Estou
assumindo muitos papeis que esperam de mim, assim
como de você e de todos os outros habitantes desse
mundo, que certamente não representa o que cada um de
nós é, mas sim, somente o que temos a fazer nesse
momento, ou aquilo que esperam que façamos ou
sejamos. Atualmente estou representando um papel, que
nessa vida, por razões que desconheço, foi nascer no
Brasil, estudar tecnologia e, por paixão, assumir o papel
de professor, que talvez, de todas as minhas obrigações
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profissionais, seja a única que realmente sou. Se fazer
tudo isso com a consciência de que não sou o que estou
fazendo é mentir, então, a resposta para a pergunta inicial
é sim, sou um mentiroso.
Muitas vezes sabemos exatamente o que não somos, mas
saber o que realmente somos não é uma tarefa simples,
pelo contrário, venho buscando essa resposta há muito
tempo e talvez nunca a encontre, tenho alguns indícios,
alguns nortes, mas acredito que ser ou não ser continuará
sendo a eterna indagação da humanidade e, é claro, a
minha também.
E você, já se questionou sobre isso? Ser ou não ser, eis a
questão para você também.
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Alienar-me-ei
21/06/2016
Alienar-me-ei
Não sei se conseguirei
Mas tentarei
Senão, saúde já não mais terei
Fuga da realidade?
Talvez da minha própria personalidade
O fato, já não tenho mais idade
Para tanta insanidade
Lutei, briguei, cansei
Discuti, convenci?
Desisti?
Mas e daí?
Daí que a vida segue
E você percebe que resistir talvez te cegue
Egoísmo? Escapismo? Talvez leniência?
Creio que sobrevivência.
Deixar de lutar?
Não, apenas outra forma encontrar
Sem em confrontos entrar
Porém ainda extrapolar
A maldade me dói
E a alma corrói
Clamor, horror, torpor
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Falta é o amor
Não sei se conseguirei
Mas tentarei
Esforçarei
Alienar-me-ei
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Fofoca Tecnológica
27/06/2016
Sabe aquela tia ou tio fofoqueiros? Ou aquela vizinha que
adora inventar uma mentirinha e sair espalhando para
todo mundo, como a mais absoluta verdade? Pois é, a
Internet está repleta de gente fofoqueira e que adora
inventar um boato também, mas por aqui os boatos tem
nome próprio, são chamados de HOAX.
Muito parecido com o que acontece na vida real, muitos
boatos se propagam de forma inacreditável na rede
mundial, sendo eles dos mais variados tipos, alguns,
assim como na vida real, até tentam se passar por algo
positivo e de valor, mas não são, embora quase nos
convençam de que realmente são importantes.
Meu objetivo com esse pequeno artigo é alertar para esse
fato, chamar a atenção para uma regrinha de ouro da
vida real que também serve aqui: antes de sair
espalhando, tenha certeza de que é verdade. Pare com
essa mania do “não sei se é verdade, mas na dúvida
estou publicando”. Na dúvida, vá checar a fonte e caso
não tenha certeza, peça ajuda, mas não banque o
fofoqueiro virtual, pois fofoca é fofoca e não é legal
nunca, tanto na vida real quanto na virtual.
Um belo exemplo são essas mensagens de que o
Facebook vai divulgar seus dados e caso você não
concorde terá que colar um texto na sua timeline dizendo
que você não autoriza e blá, blá, blá. Acredite, ninguém
do Facebook vai se importar com isso, afinal, o que eles
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fazem ou não em relação aos nossos dados, estão na
POLÍTICA DE PRIVACIDADE, que se você não leu,
aconselho que leia, afinal, você concordou com isso
quando abriu uma conta nessa rede social. Você já
assinou um contrato sem ler? Pois é a mesma coisa! Na
dúvida, busque a Política de Privacidade e reforço,
protestar no seu mural não vai resolver nada além de te
tornar um fofoqueiro virtual.
Existem sites especializados em espalhar essas
baboseiras, como por exemplo o e-farsa, entre vários
outros. Uma dica: pesquise no site www.boatos.org, pois
ele faz um apanhado das principais fofocas virtuais. Veja
se sua notícia não é falsa antes de sair espalhando.
Pense na quantidade de lixo virtual que invade nosso
espaço todos os dias, na quantidade de informações
inúteis que recebemos, não seria melhor usar essa
energia com coisas mais úteis?
Agora você já sabe, antes de publicar, colar, compartilhar,
pegue
essa
notícia
ou
link
e
coloque
no
www.google.com.br, já vai ajudar bastante. Reforçando,
na dúvida, por favor, não compartilhe, vá ter certeza
primeiro. Nossos olhos e o bom senso agradecem!
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Jeitinho brasileiro - tem jeito?
04/07/2016
Hoje vamos falar um pouco do tão valorizado, quase um
patrimônio nacional: o jeitinho brasileiro.
Há quem se orgulhe do jeitinho do brasileiro, que o
considere como algo que valoriza a criatividade do nosso
povo em resolver problemas, sempre buscando soluções
inesperadas. Resolvi desconstruir esse mito. Sim, sou um
chato e não, não suporto esse jeitinho.
O jeitinho é a forma que o brasileiro adotou para tudo,
não precisa se preocupar com muita coisa, não precisa
entender muito, afinal, somos brasileiros, somos os reis
do jeitinho e isso resolve tudo. Pois é exatamente esse
pensamento medíocre que nos aprisiona numa das
maiores crises da história. Dessa vez nem vou entrar em
questões políticas, já falei muito sobre isso, aqui vou me
ater ao jeitinho e seus adoradores.
Sempre é bom desenhar para não deixar dúvidas e, dessa
vez, eu desenhei. Veja a imagem abaixo:
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Solucionar Problemas
Segundo Laudon, um dos autores referência quando o
assunto é o estudo dos sistemas de informações
gerenciais, toda vez que você tem um problema para ser
resolvido, você deve seguir esses quatro passos. Falarei,
muito brevemente, sobre cada um deles:
Inteligência: Essa é a fase de realmente entender o
problema, pois não dá para pensar numa solução
inteligente se você sequer entendeu realmente o
problema que tem nas mãos. Sabe aquela coisa de que a
culpa é do fulano, do ciclano, do Pedro, do Paulo, da Lua,
do Horóscopo? Pare e analise o problema de forma
racional e, somente assim, você vai entender realmente o
mal que te atinge.
Concepção: Agora que você já entendeu realmente o
problema é a hora de pensar nas possíveis soluções para
ele. Pense, repense, anote, questione todas as variáveis
desse problema e analise várias possibilidades, afinal,
para qualquer problema sempre existem várias formas
para resolvê-lo. Tanto isso é verdade que quem está de
fora sempre chega com uma solução brilhante para o seu
problema, embora, normalmente, não veja nenhuma para
o dele mesmo. Analise muito bem todas as possibilidades.
Seleção: Agora que você tem várias opções de solução,
escolha qual é a alternativa mais viável, aquela que
melhor se adapta ao seu problema e que pode trazer mais
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benefícios. É o momento de ponderar todos os prós e os
contras e fazer uma escolha.
Implementação: É a aplicação da solução e a checagem
para saber se os resultados obtidos estão de acordo com
as expectativas, ou seja, a solução que eu escolhi
realmente foi a melhor? Se não for, volte para a etapa 2 e
recomece.
Essa lógica é aplicada a sistemas de informações, ou seja,
faz parte da lógica tecnológica para desenvolver e
implementar soluções de software, mas convenhamos, é
uma lógica que pode ser aplicada a qualquer situação da
nossa vida. Digamos, na verdade, que esse foi um
conceito de gestão que foi emprestado pela área
tecnológica, mas que serve para qualquer problema.
Chamo a atenção para um detalhe: por acaso, em algum
lugar, você viu uma etapa chamada “jeitinho”? Pois é,
provavelmente porque ela não tem fundamentação
alguma!
O jeitinho é tão somente uma invenção para tentar,
estupidamente, consertar a falta de estudo sério e de
planejamento! Se você se planejou, não precisa de
jeitinho, se você estudou, não precisa de jeitinho, se você
realmente aprendeu como se faz algo, não precisa de
jeitinho. Jeitinho é a forma encontrada para burlar a leis,
as normas e procedimentos, ou seja, para sair daquilo que
é o certo, é uma forma “educada” de dizer que somos
incompetentes para fazer o que é o certo. Toda vez que
ouço alguém falando que vai dar um jeitinho, não tenho
dúvidas, é incompetente. Resumindo, o jeitinho é a
solução para a estupidez, para a falta de
comprometimento e para o desleixo!
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Jeitinho não é motivo de orgulho, é motivo de vergonha,
pois ser relapso nunca é motivo para orgulho. O brasileiro,
via de regra, adora confundir as coisas, principalmente
quando isso lhe convém e não vamos confundir
criatividade com jeitinho. Só é criativo quem é inteligente,
quem conhece muito bem a situação com a qual está
lidando, quem estudou o problema e com isso, consegue
achar uma solução criativa, mas reforçando, isso é outra
coisa muito diferente do improviso. A criatividade nasce
do comprometimento, do estudo sério, da busca
constante pelo aperfeiçoamento das práticas, e mais uma
vez, sendo prolixo mesmo, isso NÃO É JEITINHO!
Enquanto venerarmos o jeitinho, veneraremos a
ignorância, a estupidez, a falta de dedicação, portanto,
veneraremos a mediocridade que impera em nosso país!
Enquanto adorarmos o jeitinho e o acharmos bonito,
motivo de orgulho, também poderemos continuar nos
orgulhando do nosso próprio fracasso!
A criatividade provém da inteligência e estimula o
crescimento enquanto o jeitinho provém da estupidez e
estimula a mediocridade! Para onde vamos?
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Superficialidade de Sentimentos
20/07/2016

Hoje um fato me chamou a atenção nas redes sociais, não
que esse fato tenha acontecido somente hoje, muito pelo
contrário, é cada vez mais frequente: a superficialidade
dos sentimentos e das relações.
Algumas datas são conhecidas pelas trocas de carinhos e
afetos entre as pessoas, acho isso válido, afinal o mundo
precisa de mais amor, no entanto, com minha visão não
muito romântica sobre o assunto, observo muito mais
uma superficialidade de emoções e sentimentos do que
algo que realmente emana da alma. Vem me chamando a
atenção, há algum tempo, o egoísmo humano, que na
minha leiga opinião, está chegando a níveis catastróficos e
insanos, pois as pessoas, como regra, não estão nem aí
para as demais, embora haja todo um mascaramento,
mas que sinceramente, não esconde nada.
Sabe o que me faz pensar isso? Eu posso responder que
várias coisas, aliás, mesmo coisas pequenas do dia-a-dia
vão demonstrando o quanto o ser humano anda
“ensimesmado” ou, num termo mais comum, egoísta
mesmo. Quando você estaciona o seu carro, seja no
estacionamento de um supermercado ou na rua, você
toma o cuidado de parar de forma correta para não
ocupar mais que o espaço necessário? Quando acaba a
sessão do cinema, você se lembra de recolher o lixo que
você produziu e jogar na lixeira? Quando você está
lanchando com seus amigos ou família, numa lanchonete

[ 103 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

ou praça de alimentação qualquer, quando acaba você
joga seu lixo no local apropriado e deixa o espaço livre e
limpo para o outro? Quando você está dirigindo você dá
seta quando vai mudar de faixa ou fazer qualquer outra
coisa que precise comunicar aos demais motoristas?
São pequenos exemplos que ilustram o quanto as pessoas
simplesmente não se importam. Ensimesmadas em suas
vidas medíocres, a grande maioria das pessoas passou a
sequer enxergar quem está ao seu lado. Como dica, se já
não conhecem, leiam o livro ou vejam o filme Ensaio
Sobre a Cegueira, do José Saramago. Nossa geração vive
um torpor preocupante, pois não sei o que será das
gerações futuras. Você pode achar bobagem meus
exemplos, mas pense comigo, por que as pessoas deixam
seus lixos para os outros cuidarem? Porque cada um deixa
ao outro o que de melhor possuem e, no caso dessas
pessoas, certamente o que de melhor possuem é o lixo
que está dentro delas, que somente são externados pelo
lixo físico, mas o que elas estão deixando nas mesas e
espaços comuns são os lixos mentais, os lixos de uma
personalidade deturpada e incapaz de se preocupar com
qualquer outra pessoa que não elas mesmas. Nem me
venha com aquela desculpa típica de toda pessoa sem
educação, que é a de que deixa o lixo para dar emprego
para o pessoal da limpeza, pois acredite, o mundo não
gira em torno de você e eles teriam outras coisas para
fazer, ainda que você não fosse tão sem educação e
cuidasse ao menos do lixo que produz. Minha resposta
para essa situação é sempre a mesma: morrer para dar
emprego ao coveiro ninguém quer?
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As pessoas, por uma convenção social, até perguntam
como você está, mas você já reparou que ninguém quer
ouvir a resposta? Se você ousar começar a falar, tenha a
certeza de que um balãozinho mental vai aparecer no seu
interlocutor e estará escrito: NOSSA, QUE CARA CHATO!
São meras formalidades, eu pergunto por perguntar, você
responde por responder, eu acredito que estou sendo
educado e você tenta se convencer de que está tudo bem
e, dessa forma, vivemos a superficialidade nossa de cada
dia. Não estou dizendo que acho que todo mundo tenha
que ficar contando sua vida inteira para todos que
perguntam, mas por questão de educação, se você
perguntou, ouça a resposta! Caso não queira ouvir,
assuma sua falta de educação e sequer pergunte.
Outra forma muito comum de egoísmo: eu pergunto, você
responde, mas imediatamente eu acho um problema
maior que o seu, afinal, o seu sentimento NÃO ME
INTERESSA. Muitos só perguntam do outro, porque na
verdade, querem ter a abertura para falar de si mesmos.
E quando, seja por qual motivo for, você está sofrendo
com algo e vem o outro te dizer que você tem que
aceitar, tem que entender, tem que isso, tem que aquilo.
Tenho mesmo? Por que? Será que isso também não é
uma forma disfarçada do nosso egoísmo? Aceite seus
problemas, pois assim você para de reclamar e eu não
preciso cuidar de você! O tempo todo nós estamos
tentando moldar o outro a nossa forma de agir e pensar,
mas normalmente essa moldagem vem acompanhada de
uma fala muito sutil e polida, cheia de um pseudo
altruísmo, que tenta disfarçar a única preocupação que
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importa: o meu bem estar! Esses são alguns exemplos,
entre incontáveis outros que poderia citar.
Naturalmente, que todo esse processo pode não ser
consciente, aliás, muito do que aqui eu estou escrevendo
ocorre no campo do subconsciente, mas precisamos ficar
atentos aos sinais do nosso verdadeiro EU, pois raramente
nós somos aquilo que falamos, somos aquilo que
pensamos e que sentimos, o que falamos é o que os
outros querem ouvir, é o que a sociedade aceita, mas
tenho essa convicção, raramente o que externamos por
palavras é aquilo que realmente somos. Quantas vezes
você estava com a cabeça a mil, pensando em outros
tantos mil xingamentos, mas apenas respondeu: “tudo
bem”.
Viver em sociedade é uma arte das mais delicadas. É claro
que todos nós temos um pouco dessas posturas, afinal, se
todo mundo falasse exatamente tudo o que pensa, o
convívio social seria impossível, mas novamente, atenção
aos sinais e cuidado com os exageros.
Voltando ao início desse texto, o que me chamou a
atenção hoje foi a superficialidade nas redes sociais sobre
o Dia dos Amigos. É tão fácil colocar um post sobre isso,
desejar um feliz dia dos amigos, fiz isso também, relutei
um pouco mas fiz, mas fiquei me questionando sobre o
que eu tinha feito. Eu não preciso desejar um feliz dia do
amigo, eu preciso ser um bom amigo e amigos de
verdade são poucos. Não vamos confundir relações
meramente sociais com amizades, pois estas são muito
mais profundas, por isso, são poucas. Amizade é doação,
é desprendimento, é amar o outro tal qual você ama a si
mesmo e, diante do que vivemos em nosso dia-a-dia,
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talvez, nunca antes, essas felicitações tenham soado tão
superficiais.
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Pokémon Go – A bola da vez
11/08/2016
E como não poderia ser diferente, agora o Pokémon Go é
a bola da vez, alvo de críticas e protestos, mas também
amado por milhões ao redor do mundo. Febre ou delírio?
Quando me perguntam se sou a favor ou contra o
Pokémon, minha resposta é simples, sou contra a
estupidez humana e ela já existia antes do Pokémon e,
acredite, vai sobreviver a ele também, pois é uma
característica em franca expansão.
Culpar a ferramenta Pokémon pelas insanidades que estão
acontecendo, ao meu parecer, é a mesma coisa que
culpar a faca por alguém que morreu assassinado pelos
golpes de uma. Não é a faca quem mata, quem mata é o
Homem, a faca é tão somente o instrumento através do
qual uma insanidade se manifesta. Vejo esse jogo da
mesma forma, ele não tem culpa de nada, é um jogo e
parabéns aos desenvolvedores, que tiveram uma grande
sacada e ficarão muito mais ricos. Quanto aos seres que
estão caindo de prédios, mergulhando em rios, sendo
atropelados, ou pior, atropelando, devido à falta de
atenção no trânsito, esses já eram desequilibrados muito
antes desse lançamento e me recuso a acreditar que um
simples jogo causou tanta idiotia na pessoa, em tão pouco
tempo.
Pessoas estúpidas encontraram formas e recursos de
continuarem sendo estúpidas, sempre, em qualquer lugar
e circunstância. Hoje é o Pokémon, amanhã será outra
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coisa, assim como antes, já o foram um monte de outras
ferramentas, que passaram, mas o que permaneceu? Sim,
a estupidez.
O jogo pode ter resultados benéficos, já demonstrou isso,
já tirou pacientes autistas de casa, ou seja, é a mesma
ferramenta, utilizada com uma boa finalidade e deu
resultados. Sempre penso dessa forma, o problema nunca
é a ferramenta, é o ser humano que está atrás dela, que
pode ser brilhante ou estúpido e isso é que fará toda a
diferença.
Se você usa e se diverte, mas sabe os limites, ótimo, vai
ser feliz caçando Pokémon e ninguém tem nada a ver com
isso, mas lembre-se sempre que existe um mundo ao seu
redor, que se você causar acidentes ou mortes, será você
e não o Pokémon o culpado, se você se matar, bem,
quem sabe você consiga no seu atestado de óbito a causa
mortis: “Morreu de Pokémon” e se tornará o ídolo de uma
geração, mas reafirmando, nesse caso o problema é só
seu. Somente tenha cuidado com os outros e todos nós
seremos felizes, eu, você, os Pokémon e a humanidade,
que seguirá sendo brilhante e estúpida, afinal, são forças
contrárias que mantém o equilíbrio do universo.
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Medos, quem não os possui?
22/08/2016
Quais são seus medos? O que te tira o sono? Se eu tenho
medos? Claro que tenho, sou humano e, como tal, tenho
muitos medos. Meus monstros e fantasmas internos me
assombram todos os dias, com alguns já aprendi a
conviver, já temos um relacionamento sadio, com outros,
nem tanto e eles ainda me tiram o sono quando resolvem
fazer uma visita noturna ou, se a visita é durante o dia,
me trazem perturbação e irritação.
Nossos monstros são despertados a qualquer momento,
em qualquer dia e por situações inusitadas, mas vez ou
outra, lá estão eles. Muitos deles são tabus, evitamos falar
em convívio com as pessoas, afinal, o que elas vão pensar
sobre nós? Talvez pensem que não estão sozinhas, que
mais alguém tem os mesmos medos que elas, ou você
realmente acha que só você passa por isso? Um dos
grandes medos é exatamente o medo de assumir os
medos, se mostrar fraco, frágil, mas penso um pouco
diferente, penso que assumir uma fraqueza, um medo é
algo que demanda uma boa dose de coragem, coisa que
poucos possuem. Uma coisa é fazer drama de tudo, outra
é admitir que possui fragilidades, portanto, em essência, é
um ser humano e os seres humanos me interessam!
Pessoas perfeitas demais normalmente são chatas,
particularmente estou do lado dos que erram, dos que
não tem medo de se expor, dos que buscam enfrentar
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seus medos, seus fantasmas, que encontram formas de
conviver com eles, assim como também faço.
Vamos falar nos tabus, que são muitos, tais como o medo
da solidão, da morte, do medo de fracassar como pessoa,
como profissional, do medo de simplesmente passar por
essa vida, sem de fato, ter vivido. Tenho todos eles e
mais alguns. A solidão me assusta, não tenho problema
algum em estar só, gosto de estar só, consigo conviver
bem comigo mesmo, aproveito esses raros momentos
para uma introspecção, gosto do silêncio absoluto, aquele
silêncio que faz você ouvir sua alma, seus pensamentos,
mas a solidão absoluta me dá medo sim. Muitas vezes me
pego pensando em quem terei ao meu lado no fim da
vida, como serão minhas condições físicas e mentais,
onde estarei morando e essa incerteza me gera
desconforto, um desconforto que não chega a ser
paralisante, mas que incomoda sim, afinal, quem é que
sabe? Existe um dito popular que diz que “nascemos
sozinhos e morremos sozinhos”, mas de certa forma,
discordo um pouco dele, pois quando nascemos
normalmente temos mais pessoas a nossa volta, ao
menos a nossa mãe está ali, exceto os trágicos casos de
mães que morrem no parto ou até mesmo antes dele,
mas de qualquer forma, alguém nos está assistindo e
recepcionando nesse mundo, onde pela primeira vez,
abrimos nossos olhos, mas e na partida? Que garantia
temos de que alguém estará ao nosso lado quando
fecharmos nossos olhos pela última vez? Nenhuma, essa
garantia simplesmente não existe e, sim, isso me assusta,
não queria partir daqui sem o olhar de ao menos uma
pessoa que amo e que também me amasse, que me
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olhasse nos olhos e sem dizer uma palavra, me dissesse
que tudo tinha valido a pena e que eu podia partir
tranquilo, ainda que fosse apenas o olhar emocionado de
alguém que observa o outro partindo, afinal, quem além
de mim pode saber se valeu à pena ou não, mas é isso
que eu gostaria no meu último suspiro.
Inevitavelmente, falando da solidão, abordei a morte, que
é outro grande tabu e outro grande medo. Adoramos falar
que não temos medo da morte, quando ela está longe,
naturalmente, pois quando percebemos que ela pode
estar rondando, toda essa certeza e falta de medo passam
rapidinho. A ideia da morte, em si, não me assusta, mas
sim a ideia de não ter tempo para fazer tudo o que eu
gostaria de fazer, de não viver tudo o que eu gostaria de
viver, de deixar pela metade sonhos, desejos, de sentir
que a vida escorre pelos dedos e que não estou vivendo
tudo o que poderia, seja porque estou trabalhando
demais, me preocupando demais, brigando demais e
vivendo de menos, isso sim me assusta. A doença, nesse
aspecto, é ótima! Quando sentimos que algo não vai bem
e que a morte pode estar passeando por perto e que, a
qualquer momento, ela pode entrar e se sentar para nos
acompanhar numa xícara de café, dá aquele frio na
espinha sim! Penso que se temos esse medo, se sentimos
esse frio é porque algo deve estar errado em nossas
vidas, a certeza de que não fizemos e vivemos o que tinha
que ser feito é que nos assusta e, literalmente, nos mata.
O medo que acabo de relatar, por sua vez, em grande
parte das vezes, é decorrente do medo do fracasso, seja
como pessoa, como profissional, mas o medo de fracassar
também assusta e é o que nos dá essa sensação de que
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não estamos completos, não vivemos o suficiente, não
amamos o suficiente, não conquistamos o suficiente e
assim por diante. Nem vou entrar no mérito do que é o
sucesso ou fracasso, isso cada um que responda por si,
pois envolvem questões íntimas e não vou me ater a isso,
mas cada um, dentro das suas convicções, tem esse
medo, pois de acordo com o que acreditamos e
desejamos, sabemos se estamos correspondendo a esses
anseios ou não, de onde vem o medo do fracasso, que
nada mais é do que não corresponder aos objetivos que
nos impomos e, novamente, não vou entrar no mérito se
são legítimos ou não, afinal, quem melhor do que cada
um de nós para saber isso? Eu, como qualquer ser
humano, também tenho os meus, tenho medo de não ser
uma boa pessoa, sei dos meus defeitos, sei daquilo que
preciso melhorar, tenho medo de magoar as pessoas, de
não ser justo o suficiente, dentre tantos outros. Tenho
medo de falhar profissionalmente, de não me dedicar o
tanto quanto poderia, de não ter feito as melhores
escolhas e mais uma série de dúvidas que sempre vão e
voltam.
Se esses medos me paralisam? Não, mas nem por isso
deixo de tê-los e penso que isso não me deixa nem mais
forte ou mais fraco, nem melhor e nem pior, apenas me
fazem lembrar que sou um ser humano, que posso falhar,
que tenho virtudes, mas também defeitos e que esses
medos, guardadas as devidas proporções, me estimulam a
ser uma pessoa melhor, a buscar o aperfeiçoamento todos
os dias, superar minhas limitações,
mudar alguns
comportamentos, a buscar aquilo que me dá bem estar. O
medo é importante, é um mecanismo de defesa, pois sem

[ 113 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

ele não teríamos limites para qualquer insanidade, motivo
pelo qual não vejo problema algum em admitir que os
tenho, que consigo conviver bem com alguns e outros
nem tanto, mas que são importantes, pois ao mesmo
tempo que me estimulam, me impedem de fazer
besteiras.
Temos muitos medos que nos assombram por toda a vida,
medo de repetir histórias que não gostaríamos que
fossem repetidas, medo de errar várias vezes no mesmo
ponto e o pior, erramos, medo do desconhecido, medo do
conhecido, medo do novo, medo do velho, medo até
mesmo de ter medo, pois ter medo pode implicar em
admitir que não somos tão fortes como nos forçamos a
ser.
Acredito que todo medo nos aponte para algo que temos
que corrigir em nós, ele nos mostra pontos sensíveis e,
em alguns casos, nossos monstros internos se
personificam em objetos e animais, de onde nascem as
fobias. Falo por mim, por muitos anos sofri um medo
paralisante de aranhas, ou a aracnofobia. Poderia ser
qualquer aranha, daquelas que só fazem teias nos cantos
da casa a qualquer outro ser com mais de quatro patas
que isso me paralisava por completo. Recordo-me de uma
situação, em que estava sozinho em casa e ao olhar com
o canto do olho vejo uma caranguejeira passeando pelo
quarto, travei, acho que alguns litros de adrenalina
invadiram meu corpo, eu suava frio, não conseguia me
mexer, mal respirar e fiquei assim por alguns minutos.
Sequer consigo lembrar como foi que saí desse estágio e
enfrentei o monstro que estava ali na minha frente, passei
meses olhando embaixo da cama antes de dormir, sentia
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arrepios ao entrar no mesmo cômodo e só de lembrar o
mesmo medo aterrorizante me tomava conta novamente.
Alguns anos após, depois de muitas sessões de terapia,
sem tratar especificamente da minha aracnofobia,
descubro que estou curado, não porque a terapia tirou
meu medo das aranhas, mas porque tirou o meu medo da
vida, que eu irracionalmente projetava num animal de oito
patas. Percebi isso no dia em que comecei a ver fotos,
vídeos e mesmo ao vivo e não mais subir pelas paredes, a
racionalidade voltou ao seu devido lugar, percebi que não
faz sentido esse medo absurdo e irracional, até porque,
guardadas as devidas proporções de tamanho, quem
estava em desvantagem não era eu, mas demorei anos
para perceber isso, aliás, não perceber, mas assimilar a
ideia do quão irracional era o medo que eu sentia,
embora, ainda hoje, eu jamais vá ter uma aranha como
bicho de estimação.
Creio que foi nesse momento que percebi que a minha
aracnofobia nada mais era do que um sinal do meu
inconsciente me apontando para as inúmeras coisas que
eu estava ignorando, para os medos que eu fazia de conta
que não tinha, para as angústias que eu mascarava, mas
aí vem o inconsciente, esse mecanismo fantástico e me
mostra que eu não poderia fugir dos meus medos, que se
eu escapasse por um lado, ele me colocaria de outro e
isso aconteceria até que eu tivesse coragem suficiente
para encará-los e resolvê-los. Estou definitivamente livre
das fobias? Claro que não, resolvi uma, mas muitas outras
podem surgir à medida que eu resolva começar a
acumular medos não resolvidos, é o meu inconsciente
fazendo minha vida valer à pena, berrando aos meus
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ouvidos para eu siga meu caminho, impedindo que eu me
entregue.
Não estou criticando quem tem fobia, não tenho
explicações científicas para isso, apenas estou relatando
minha experiência pessoal, a forma como passei a encarar
a minha e em como consegui superá-la. Em suma, a
medida que superamos nossos monstros internos, eles
deixam de se exteriorizar, não morrem, mas também não
se projetam e assumem dimensões gigantescas, ficam lá,
acomodados em nosso inconsciente até que voltemos a
dar espaços a eles.
Muitas vezes, quando não conseguimos conviver com
nossos medos, criamos ainda que por instinto de defesa,
uma casca, uma armadura, impedindo com que as
pessoas
cheguem
perto
de
nós,
impedindo
relacionamentos, atacamos para nos defender, mas
defender de quem? Que ataques podem ser mais cruéis
dos que os que se encontram em nossa mente e
incansavelmente nos subjugam, dia após dia, até o
completo exaurir das nossas forças? Lutas externas
normalmente refletem conflitos internos, brigamos com o
mundo para tentar conter nossos monstros interiores,
para tentar manter o controle da situação, nos
convencendo todos os dias que o poder de decidir está
em nossas mãos, mas inevitavelmente, perdemos muitas
dessas batalhas e acabamos por machucar mesmo as
pessoas mais próximas, pois o verdadeiro monstro, por
vezes, é inatingível.
O medo é semelhante ao veneno, que em doses pequenas
pode trazer a cura, mas em doses erradas, pode causar
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até mesmo a morte. E você, em quais proporções tem
usado o seu medo?
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O silêncio
23/08/2016
Eu gosto do silêncio, embora faça algumas décadas que
não consiga ter sua companhia, mas sinto sua falta, sua
presença me é agradável.
Tem horas que acredito que as pessoas falam demais,
fazem barulho demais e, como já diz o poeta: “fala
demais por não ter nada a dizer”. Sou uma pessoa
introspectiva, sempre fui e tenho certeza, sempre serei,
falo pouco e algumas vezes até sou cobrado por isso, mas
é meu jeito. É bem verdade que o silêncio externo nem
sempre reflete a calma interior e, em algumas situações, o
silêncio externo ocorre tão somente por não encontrar
uma forma de expressar as tempestades internas.
Recorro as palavras, as palavras têm esse dom, são
silenciosas, são delicadas, embora duras, gritam de forma
silenciosa e foi a maneira como me encontrei. Ao contrário
do barulho, que chega a qualquer um, as palavras
chegam a quem realmente contigo se importa, pois é
necessário que o outro tenha um gesto de
desprendimento e, voluntariamente, dedique alguns
minutos do dia a você, coisa que nem sempre é possível
com o verbo, pois embora a pessoa te ouça, nem sempre
ela te escuta. Sou um admirador incondicional das
palavras.
Acredito que pessoas barulhentas são aquelas que não
encontraram outras formas para gritar o que lhes vai a
alma e lançam mãos do recurso que tem, afinal, de uma
forma ou de outra, sempre encontraremos um jeito de
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expressar aquilo que sentimos, alguns gritando, outros
escrevendo, outros agredindo e, dessa forma, a vida
segue.
Prefiro o silêncio, o barulho me incomoda, me inquieta e
na minha opinião é a pior forma de expressão, pois entre
tantos barulhos, há muitos ruídos de comunicação e todos
falam e ninguém se entende. Se puder dar uma dica, não
que minha verdade tenha que ser seguida, mas ouça
mais, silencie, minimize os sons externos e ouça mais seu
eu, não fuja dele, pois normalmente o que se quer com
tanto barulho é abafar os gritos da nossa própria alma,
mas isso é impossível, pois eles não estão nos nossos
ouvidos, estão na nossa mente e não há barulho que
abafe isso. A única coisa que consegue abafar nossos
gritos internos é o silêncio da mente.
Tenho saudade de ouvir o barulho dos pássaros, dos
grilos, da chuva no telhado numa noite qualquer, enfim,
tenho saudades do barulho da vida na sua forma mais
simples e natural, tenho saudades de ouvir o universo que
em mim habita. Coisas que acabam, na correria do dia-adia, ficando de lado, até que venha uma doença e te traga
de volta à realidade...
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Educar
29/08/2016
Educar é amar
Educar é sentir
Educar é deixar partir
Partir não por não se importar
Partir por libertar das velhas crenças rumo ao novo
Educar é buscar o inusitado, sem ser insultado por teorias
questionar
Sem medo de errar, sem medo de estagnar, apenas
questionar
Questionar a vida, questionar o próprio saber
Questionar é viver
Porque questionar não é se rebelar, é se libertar, é
desabrochar
Professor, educador, tutor, mestre ou doutor, seja lá o
que for
Mas por onde for, semeie o ardor inquietador do pensador
A inquietação que leva a reflexão, a paixão de saber cada
vez mais
Saber é crer
Crer que sempre há mais o que aprender, viver,
espairecer
Quem somente aprende a se conter, bom aprendiz não
pode ser
Rebele-se, revele-se, jamais baixe o nariz
Não por petulância, mas por refutar a ignorância
Por isso deixe de implicância e veja a importância
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Não deixe a desejar, aprenda educar
Não tem como errar
Basta se emocionar
Se importar
Amar
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O que nos toca a alma?
06/09/2016
Qual foi a pior dor que você já teve? Tenho certeza de
que uma parcela significativa das pessoas responderá que
a pior dor que já tiveram não é física, mas sim, alguma
dor ligada a alma, seja a dor da perda de um ente
querido, o sofrimento por um sentimento não
correspondido e assim por diante.
Minhas piores dores também não são físicas, embora
tenha muitas. Convivo com as dores há anos e, acreditem,
não é uma convivência pacífica. Em algumas épocas até
que entramos num acordo e habitamos bem o mesmo
corpo, mas em outras parecemos vizinhos em guerra e
fica um tentando expulsar o outro. Até o momento tenho
ganhado, mas que saem umas brigas feias, saem.
Por outro lado, as dores são sinais, sinais de que há algo
errado em nós, algo que precisamos compreender e
mudar ou simplesmente aceitar, afinal, como em toda
guerra, nunca vencemos todas as batalhas. Existem
sentimentos que trazemos em nossas almas e que são
transgeracionais, muitas vezes sequer sabemos porque os
temos, mas lá estão eles, nossos eternos companheiros
de jornada.
Passei boa parte da minha vida tentando mudar isso,
entender
porque
tenho
alguns
sentimentos,
aparentemente sem qualquer explicação, sentimentos que
teimosamente estão presentes em minha vida, como a
tristeza,
por
exemplo,
mesmo
quando
tudo
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aparentemente vai bem. A explicação para isso pode
transcender aos nossos sentidos, a nossa compreensão e,
portanto, também a nossa explicação. Temos essa
tendência, tudo tem que ser explicado, tudo tem que ter
um motivo lógico e racional, mas nem sempre isso
acontece, nem sempre encontramos esse fator
desencadeante, seja porque ele realmente não existe em
nós, sendo algo que herdamos dos nossos ancestrais, fato
que a psicologia classifica como o transgeracional, ou
seja, aquilo que vai passando, de geração para geração,
seja porque a realidade seria demasiadamente
insuportável e, como medida de defesa e autoproteção,
bloqueamos essa racionalidade que tanto buscamos, mas
que simplesmente poderia nos destruir.
Antes da dor chegar ao corpo ela já passou pela alma,
que já deu sinais, por vezes sutis e que, por serem sutis,
ignoramos. Porém, não há como ignorar para sempre e
chega uma hora em que essa dor se materializa e o corpo
grita, faz você parar e encontrar respostas. Não é fácil e
não se iluda, não será um livrinho de auto ajuda que
resolverá seu problema, nem uma enciclopédia de
medicina alternativa, com as suas causas e efeitos para
qualquer sintoma, quem dera as coisas fossem assim tão
simplistas. Isso só resolve um problema, que é a falta de
grana do autor, que certamente ficará rico, mas seus
problemas, bem, seus problemas irão permanecer até que
você mesmo tome ciência do que está causando suas
dores e, diante disso, mude o que for possível mudar ou
aceite aquilo que é imutável, pois eis uma outra grande
verdade e que demoramos para aceitar: não temos o
poder de mudar tudo.
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Temos que lutar, temos que nos esforçar, fazer o melhor
que podemos, mas chega um ponto em que nos
encontramos limitados, limitados em conhecimento,
limitados em emoções, limitados em nossa capacidade de
ação e isso também dói muito, pois constatamos que não
somos deuses, como algumas vezes nos supomos. Somos
humanos, demasiadamente humanos, como já disse
Nietzsche, portanto, somos limitados e aprender a
conviver com isso pode ser libertador.
Normalmente quando algo nos atinge é porque nos
identificamos com aquilo, algo em nós encontrou um
ponto de identificação com a situação, por pior que ela
possa parecer, mas novamente são as armadilhas mentais
entrando em ação. O adulto indignado com todas as
injustiças do mundo pode ser o reflexo de uma criança
que teve o papel cruel de tentar salvar a mãe ou pai de
algo que ela considerava injusto e, não tendo conseguido
isso, assumiu a culpa por ter deixado aquele a quem
amava sofrer. Essa culpa passeia pelo inconsciente e, por
vezes, até adormece, mas ao menor gatilho mental, volta
com força total. São sentimentos primitivos, remontam às
nossas origens e, por isso, são tão difíceis de serem
identificados e aceitados.
São em pontos como esses que as dores chegam, elas
podem atingir níveis muito fortes, pois as causas também
são incisivas. Precisamos aprender a diferenciar dores
musculares de dores profundas. As primeiras, podem ser
facilmente curadas com analgésicos, já as demais, nem
morfina dá jeito. Infelizmente não existe uma receita
pronta, uma fórmula, uma mágica, cada um terá que
encontrar em si mesmo a melhor resposta, o melhor

[ 124 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

remédio, que pode estar nos lugares mais inusitados, mas
certamente estará naquilo que te toca a alma. Também
ainda não encontrei minhas respostas, para algumas sim,
para outras, ainda nem faço ideia e talvez nunca as
encontre, mas em qualquer desses casos, a solução é a
mesma, o que farei com isso? Não basta encontrar, é
preciso saber o que fazer com o achado.
Também temos outra grande capacidade que é
demasiadamente humana, que é a capacidade de
transformar. As piores dores podem ser transformadas em
lindas poesias, em quadros memoráveis, em clássicos
literários, em descobertas científicas que trarão a cura a
outros. Temos essa capacidade, podemos demorar um
pouco para encontrar a forma como nos curaremos, mas
temos essa capacidade de transformação. Mas, e se não
transformarmos isso em algo, o que aconteceria? Bem,
nesse caso ele se transformaria num problema
transgeracional e, de alguma forma, atingiria nossos
descendentes, assim como muitos hoje já nos atingem.
Responder a essa curta, porém muito complexa pergunta,
pode ser a chave da nossa cura: o que nos toca a alma?
Através daquilo que toca nossa alma vamos conseguir
transformar sentimentos e emoções, talvez não os
resolvendo, mas os resignificando e com isso, dando um
novo destino a nossa própria vida, curando nossa alma e
minimizando nossas dores físicas.
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A Fragilidade da Vida
22/09/2016
Por vezes nos achamos indestrutíveis, intocáveis e
podemos ter quase certeza de que nada vai nos
acontecer, principalmente enquanto somos jovens, mas aí
vem a vida e dá as cartas, mostra quem está no controle
e, definitivamente, não somos nós.
Eventos trágicos sempre causam comoção, seja de um
personagem famoso ou de um ilustre desconhecido ao
grande público, mas o sentimento é sempre o mesmo, a
compaixão, a dor, o aperto na garganta. A vida é muito
frágil, nos escapa pelos dedos em questão de segundos,
em situações totalmente estúpidas e, talvez, essa
estupidez é que nos cause tamanho rebuliço na alma.
Diante das tragédias do cotidiano, sempre nos
questionamos muitas coisas: o que estamos fazendo da
nossa vida? Amamos o suficiente? Vivemos o suficiente?
Fizemos o suficiente? Acredito que as respostas a essas
perguntas serão sempre negativas, afinal, sempre temos
mais algo a fazer, temos planos, sonhos, objetivos, mas
nesse meio tempo chega a morte, sorrateira, silenciosa,
cheia de artimanhas e estratégias e nos convoca para a
viagem. Opções? Negociações? Suborno? Nada! Ela é
implacável, quando chega, não tem conversa, não tem
argumentação, apenas a opção de cumprir sua fria,
impessoal e democrática determinação, afinal, um dia ela
chega a todos e agirá sempre da mesma forma calculista,
imparcial e implacável.
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O que nos comove tanto? Egoisticamente, arrisco meu
palpite: o que nos gera tanto desconforto nem é tanto a
morte do outro, que naturalmente sentimos e sofremos,
mas é o medo de que podemos ser os próximos! Quais
garantias temos? Nenhuma, a Sra. Morte tem aversão a
burocracias, não se prende a termos contratuais, gosta de
agir com liberdade e, quando ela chega, na hora que bem
entender, faz o que bem quer. Essa impotência talvez seja
o que nos incomode, pois gostamos de sentir que temos
controle, mas não temos e isso dói.
Sempre que a morte passa por perto de nós, de alguma
forma, ela nos faz pensar, pensar se vale a pena brigar
tanto, discutir tanto, trabalhar tanto, sempre ter que ter
razão, sempre ter que dar a última palavra. Para quê? A
última palavra sempre será dela, da Sra. Morte, sempre
foi assim e sempre será. Eu acho que, por vezes, a morte
nos assombra só para nos lembrar desses fatos, pois é
natural que a comoção passe logo e voltamos a rotina,
embora tenhamos prometido que mudaríamos, mas não
mudamos, então, vez ou outra ela vem fazer uma visita
na casa de um amigo, de um colega de trabalho, de um
familiar, ao melhor estilo “estou de olho em você!”, até
que um dia ela chega à nossa porta e, com o seu
mandato de condução coercitiva, nos obriga a
acompanhá-la.
Melhor mesmo é não guardar mágoas, rancores, pelo
contrário, deixar sempre as pessoas com um sorriso e
uma boa impressão, afinal, pode ser a última que ela terá
de nós. Sempre que sentir vontade, diga um “eu te amo”,
pode ser a última vez, abrace, beije, viva enquanto
houver tempo.
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Se tenho medo da morte? Da morte em si, não, tenho
minhas crenças, mas é claro que sempre vou achar que
ainda não terminei tudo o que tenho para fazer, que
sempre vou pensar em quem vai ficar, em quem vai sentir
minha falta, em quem vai sofrer, mas nem nisso posso
interferir a não ser, enquanto aqui estiver, demonstrando
meu amor e meu respeito, pois será a única coisa que a
Sra. Morte vai me permitir deixar por aqui, aquilo que no
coração das pessoas eu plantei, seja essa plantação de
amor ou de ódio, mas será apenas isso que restará de
nós. Sendo assim, que seja o amor, que seja o sorriso,
que seja a alegria.
Ainda assim, não ganharemos, mas vamos dar uma
sacaneada na morte, pois nos manteremos vivos nas
lembranças dos nossos amigos, nos bons momentos que
compartilhamos, nos sorrisos espontâneos e escandalosos
que tivemos, nos abraços apertados e nos beijos
apaixonados e isso, de alguma forma, trará conforto a
quem ficar e também nos dará paz no momento da
partida.
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Tempos difíceis?
01/11/2016
Reconheço meu pessimismo, de fato, não sou daqueles
que primeiramente vê o copo meio cheio, mas nos últimos
tempos, talvez mais uma vez sendo pessimista, penso que
quem consegue sempre ver o copo meio cheio, deve
sofrer de alguma patologia, porque não é possível manter
o alto astral e uma visão linda do mundo, diante aos
absurdos que vivenciamos todos os dias.
Dessa vez resolvi mudar um pouco o foco do meu texto e,
ao invés de ficar falando dos problemas que nos atingem,
vou focar nas causas, aos menos teorizando sobre
algumas, pois é claro, esse é um assunto amplo e,
portanto, não seria possível de abordá-lo na sua
plenitude.
Certa vez, Martin Luther King, disse uma frase que
entraria para a história. Essa frase já foi dita em muitos
contextos, mesmo antes dele, mas não é o caso discutir a
autoria e sim, seu significado. Disse ele que “o que me
preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos
bons”. Não sei quanto a vocês, mas a mim essa frase
causa dores de estômago. É isso, o que nós, que nos
consideramos pessoas de bem, estamos fazendo frente
aos absurdos que presenciamos todos os dias?
Por favor, vamos deixar as desculpas de lado, vamos
refletir friamente sobre a situação. Não quero julgar
ninguém, pelo contrário, tudo o que vou abordar, estou
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pensando em mim mesmo. Mas, volto a pergunta: o que
temos feito para inibir todo o mal que nos atinge?
Infelizmente, em grande parte das vezes, estamos
exatamente na mesma condição da frase de Martin, ou
seja, estamos em silêncio, no mais sepulcral dos silêncios,
estamos nos omitindo e pronto, como se isso resolvesse,
afinal, não é comigo. Será que não, mesmo?
Não vou levantar a bandeira dos super-humanos, mas
também, não vamos para o outro extremo. Não
precisamos resolver os problemas do mundo, isso seria
impossível, mas ficar calado também é outro grande
problema. É o silêncio que incomoda, é a omissão que
chega a ser perturbadora.
Na mesma proporção que vamos nos calando, vamos
dando voz a uma geração de imbecis, a uma leva de
corruptos que vão se apropriando do poder, pois vamos
deixando. Eles roubam e o que fazemos? Muito pouco,
senão nada. Há um certo murmurinho inicial, mas passa
logo, então, vale à pena aguentar um pouco, pois eles
sabem, vai ser por pouco tempo.
A população está cada vez mais massacrada, altas cargas
tributárias e juros que consomem não somente o dinheiro,
mas também a dignidade do trabalhar honesto. Qual a
reação? A mesma, quase nenhuma! Vamos ouvindo dicas
de economistas, que vão nos ensinando a abrir mão disso,
a economizar naquilo e a sustentar o grande elefante
branco! Abrir mão de supérfluos pode ser válido, quando
é para você, não para manter a máquina da corrupção a
todo vapor, pois é somente isso que fazemos.
Numa semana ouvimos que os preços dos combustíveis
vão baixar, mas logo na outra, sem um único centavo a
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menos, ao contrário, ouvimos que os preços vão subir!
Num dia ouvimos que as Concessionárias de Energia
Elétrica cobraram, por um erro de cálculo, bilhões a mais
dos consumidores, mas nenhuma menção a devolução
desses bilhões é feita e, parcos dias após, temos aumento
na bandeira tarifária. Nossa reação? A mesma de um
cadáver em decomposição!
Voltando ao foco dessa discussão, nossa capacidade de
reação tem sido irrisória. Dizemos que somos um povo
pacífico, mas eu definiria de outra forma, somos um povo
letárgico, catatônico, sem a menor capacidade de reação,
ainda que seja para nos defender em nossas garantias
Constitucionais mínimas.
Uma das coisas que me irrita profundamente, ao ver
matérias sobre esses absurdos, é quando existem
entrevistados que soltam o “Ah, mas fazer o quê, né?
Temos que apertar mais um pouco, nos adaptarmos! ”.
Minha pergunta é até quando vamos conseguir apertar
mais? Penso que já chegamos muito perto da gangrena e
não sei mais o que falta espremer!
Fico me questionando que tempos são esses, onde damos
tanto espaço aos ladrões dos nossos sonhos, das nossas
garantias mínimas de sobrevivência e nos calamos. Penso
que isso ainda seja o reflexo de um período ditatorial,
onde fomos condicionados a não reclamar e minha ponta
de esperança é que isso um dia passe.
O jornalista Vladimir Herzog, certa vez também disse uma
frase que, nos dias atuais, ainda faz todo o sentido. Disse
ele que “Quando perdemos a capacidade de nos
indignarmos com as atrocidades praticadas contra outros,
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perdemos também o direito de nos considerarmos seres
humanos civilizados. ”
Não sei o que fizeram com essa nossa capacidade, mas
fizeram bem feito! Se indignar nas redes sociais não ajuda
nada, ao menos, não somente nela, especialmente se for
para somente criticar o capitalismo, mas usando o seu
iPhone de última geração. Isso não é indignação, é
hipocrisia, coisa bem distinta.
Falamos tanto em defender a democracia, fato que acho
importantíssimo, mas chego a duvidar que, sequer,
entendemos o que significa democracia, pois certamente
não é defender o direito de um grupo ou outro nos
usurpar! Defender a Democracia, antes que qualquer
discurso partidário, é defender o direito do povo e não de
alguns vermes corruptos, escolhidos a dedo.
Outro termo muito em alta é o empoderamento. Tudo
agora é uma questão de empoderamento, que
novamente, não discordo, mas que tal se todos se
empoderassem das garantias legais que nos são
conferidas pela Constituição e, além disso, fizéssemos
com que elas fossem cumpridas?! Nunca vai existir
empoderamento sem as garantias mínimas de
sobrevivência, sem o respeito aos direitos básicos de
qualquer cidadão, isso é tão somente mais um delírio.
Somente haverá verdadeiro empoderamento, quando o
povo de bem, que são muitos, aprenderem a fazer valer
seu direito democrático e a não mais permitirem que
pequenos grupos de canalhas, usando títulos de
representantes do povo, somente ajam em benefício
próprio.
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Estou cansado desses discursos vazios, desses modismos
patéticos, de achar que “gritos de ordem” vão resolver
alguma coisa. Estamos no exato caminho em que queriam
que estivéssemos, trilhando exatamente os passos que
nos foram definidos, através de décadas de silêncio e
subjugação, estamos sendo idiotizados, cada dia mais, por
mentes ardilosas e asquerosas, que se apoderaram dos
veículos de comunicação em massa, basta ver a
quantidade de zumbis reproduzindo, imbecilmente, coisas
que sequer sabem o que significam.
Que tempos são esses? Não sei dizer, mas sei que ele já
durou muito mais do que deveria e meu medo fica ainda
maior quando penso que poderemos ficar nessa letargia
por longos e longos anos.
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Política
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Admirável Gado Novo
23/03/2012
Sim, você já viu o título desse texto sim e é isso mesmo
que você está pensando, é a letra da música do Zé
Ramalho. Escolhi essa letra, pois vejo que ela reflete boa
parte daquilo que penso e também, muito da forma como
nos comportamos.
Uma das frases que mais me chama atenção nessa letra é
: “Vida de gado, povo marcado, povo feliz”. Chama-me a
atenção pela passividade da nossa parte, pelo nosso
comportamento realmente bovino em boa parte do
tempo. Somos um povo marcado, mas somos felizes.
Será?
Marcados certamente, agora, felizes, tenho lá minhas
dúvidas, mas a vida da grande maioria é sim, uma vida de
gado.
Passivamente, todos os dias caminhamos para nossos
pastos... e como pastamos! Algumas coisas são
engraçadas e às vezes me lembro de algumas frases que
minha mãe falava. Quando alguém estava passando por
dificuldades, dizia ela em toda sua simplicidade que “o
fulano estava pastando”, ou seja, estava numa situação
não confortável. Não sei se isso é válido para todo o
Brasil, mas em nossa região, dizer que alguém está
pastando, significa que essa pessoa não está bem. Se
pastar não é algo bom, então porque insistimos em pastar
todos os dias?
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Vamos fazer uma comparação: como os gados vivem?
Normalmente, no período noturno, ficam confinados num
local “acolhedor”, onde podem dormir. Na manhã
seguinte, geralmente bem cedo, são liberados pela pessoa
que deles cuida e que, normalmente, se utiliza de alguns
recursos para fazer o animal sair do seu conforto, como
algumas espetadas, por exemplo. O animal sai então para
seu pasto e logo cada um vai para um lado diferente,
buscar o necessário para sua subsistência e, nessa
condição, passam geralmente o dia todo.
Ao final da tarde, novamente o "cuidador" os chama de
volta, geralmente andam em bando, grudados uns nos
outros, e voltam, passivamente para suas “casas”, onde
poderão gozar do merecido descanso até o dia seguinte,
onde toda a rotina recomeça e assim, sucessivamente, dia
após dia, mês após mês, ano após ano, até que um dia,
quando estão já bem “gordinhos”, são sacrificados para
satisfazer às necessidades de outras pessoas, com as
quais normalmente, não possuem nenhuma ligação,
nunca ouviram falar ou sequer viram, mas suas vidas
agora são sacrificada para o sustento dessas demais
vidas.
Perceberam alguma semelhança?
Sim, meus caros, a grande maioria de nós não passa de
simples gados pastando e, assim como os gados, vez ou
outra somos marcados. O gado é marcado com ferro e
fogo, para dizer a quem pertencem. Nós recebemos um
crachá e uma carteira de trabalho, algo bem mais
civilizado, sem dúvida, mas que continua nos marcando e
dizendo a quem pertencemos e que, na maioria das
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vezes, não temos poder de decisão sobre nossas próprias
vidas.
Mais uma frase que acho fantástica: “o povo foge da
ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com
melhores tempo idos, contemplam essa vida numa cela..”.
A maioria de nós diz fugir da ignorância, mas por outro
lado, temos e sentimos uma atração fatal por ela.
Sempre esperamos que alguém nos diga o que fazer, que
nos apontem um caminho, que falem aquilo que
gostaríamos de ouvir, que expressem aquilo que
queríamos falar e não conseguimos. Em resumo, pedimos
o tempo todo para que nossa ignorância não seja retirada.
Como professor, escuto muitas coisas que me preocupam
muito. A maioria dos alunos hoje (universitários, diga-se
de passagem) continuam agindo dessa mesma forma,
pois não querem pensar. É comum ouvir “professor, não
dá para deixar isso mais fácil”, ou, “isso não tem
importância para minha formação”. Confesso que isso me
assusta, pois falar que um conhecimento, seja qual seja,
não é importante é, no mínimo, preocupante.
Para mim, saber não ocupa espaço e conhecimento nunca
é demais. Talvez eu é que esteja maluco, vá saber...
Um outro grande problema que percebo hoje, na grande
maioria, é que nos recusamos a viver o presente. A
angústia do ser humano é tão grande que ele não permite
se enxergar, não se permite um minuto de silêncio, pois
isso o faria entrar em contato com seu verdadeiro eu, e
isso é demais para a grande maioria. Observe se você não
faz isso também. Normalmente vivemos de lembranças de
bons momentos ou da perspectiva de um futuro melhor,
mas cadê o hoje?
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Lembrar bons momentos é legal, mas estes já foram e
não voltaremos a eles e o futuro só será diferente e lindo
da forma como imaginamos, se hoje fizermos a diferença.
Hoje é cada vez mais comum encontrar e conhecer
pessoas que falam demais, que não ouvem e isso é
facilmente compreensível pela psicologia. Não há espaço
dentro de todo o vazio que nos constitui. Criamos uma
máscara, uma barreira, falamos demais para não dar
espaço ao outro. Cidades e casas cada vez mais
iluminadas tentam disfarçar nossa escuridão interior.
Quantas marcas acumulamos ao longo de nossas vidas?
“Povo marcado, povo feliz”. Politicamente falando, somos
marcados pelo políticos corruptos, pelas falcatruas de toda
ordem, lemos todos os dias notícias sobre novos
escândalos, mas continuamos nossa vidinha tranquila,
pastando e esperando o aconchego de mais uma noite e,
no outro dia, recomeçamos tudo novamente, até que em
algum momento, nossa vida também será sacrificada para
satisfazer aos interesses de alguém que nunca vimos,
alguém com quem nunca conversamos, mas que julgou
que sua vida era mais importante que a nossa e o que é
pior, nós permitimos.
Quando isso acontece, passa-se a viver “a única velhice
que chegou, demoram-se na beira da estrada, e passam
a contar o que sobrou”...
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Eleições – A grande transferência de
responsabilidades
21/10/2014
Para começo de conversa, embora o assunto seja política,
não vou aqui discutir sobre um candidato ou outro, mas
sim, sobre a transferência de responsabilidades que esse
evento está proporcionando. Ainda nessa linha, também
não vou falar das responsabilidades partidárias, mas sim,
das suas, das minhas, das nossas responsabilidades, que
estão cada vez mais relegadas a nada!
Não sou o único a dizer e também a observar,
principalmente nas redes sociais, que as eleições se
tornaram um grande confronto épico, com ataques brutais
de todos os lados, mas algumas coisas chamam a
atenção: bombardeio em fogo cruzado, pois o que vemos,
como regra, é o PT atacando o PSDB e o PSDB atacando o
PT, ambos recorrem ao passado, numa tentativa emotiva
de conquistar ou se manter no poder, citam problemas
históricos, promessas nunca cumpridas e, diante disso,
ambos possuem um discurso vazio e sensacionalista.
Nesse ponto, tenho plena convicção de que comprei
algumas inimizades e críticas, pois é claro, a turma do PT
vai ter mil argumentos e a turma do PSDB, idem. O que
observo é que ambos têm coisas boas e coisas muito ruins
e ponto final.
Mas como falei no início desse texto, não vou discutir
partidos ou candidatos, mas sim, discutir a postura dos
eleitores, dos brasileiros, do qual faço parte. Observo
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muito as pessoas colocando num ou outro candidato, toda
a responsabilidade de um país, pois um representa uma
mudança, já o outro, a continuidade do que estamos
vivendo. Uns pregam que a atual forma é a melhor,
outros, que uma mudança é essencial. Concluo que todos
e, ao mesmo tempo, ninguém tem razão.
O que vejo é que a quase totalidade das pessoas joga nas
mãos de um ou outro candidato a responsabilidade que
lhe compete. Dilma não vai fazer nada sozinha, Aécio
idem, pois, ao contrário do que alguns pensam, eles não
têm superpoderes e raios mágicos, que num estalar de
uma varinha mágica, iriam consertar o Brasil, que vem
sendo
explorado
e
sucateado
desde
o
seu
“descobrimento”. Ambos os partidos possuem problemas,
ambos possuem qualidades, ambos possuem passados
duvidosos e ambos podem não fazer nada daquilo que
prometem. Diante disso, o que fazer? Minha modesta
opinião é simples: ao invés de jogar para eles a
responsabilidade, assuma você essa responsabilidade e
faça a mudança que tanto deseja.
Novamente você pode me criticar, achando que você não
pode mudar nada, mas pode, só falta você acreditar nisso.
Os eleitores, ao contrário do que uns 99% acham, não
são eleitores somente no dia das eleições, pois as nossas
responsabilidades são muito maiores do que as de
qualquer candidato. A fala não é inédita, mas é
verdadeira: votou num candidato, acompanhe sua vida
pública depois, cobre, fiscalize e não fique fazendo de
conta que não é com você, que você não tem nada a ver
com isso, pois tem sim! Uma pergunta simples aos
eleitores do Tiririca, vocês sabem o que ele fez no último
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mandato? Além disso, o que ele pretende fazer nesse
próximo? Utilizei o Tiririca como exemplo, mas serve a
qualquer um, pois o grande problema é esse, damos um
poder enorme nas mãos de uma pessoa e deixamos essa
pessoa livre por quatro anos, sem cobrar, sem analisar,
sem fiscalizar. Quando é que vamos entender que os
políticos, como o nome já o diz, são servidores públicos,
ou seja, trabalham para nós?! Você deixaria um
funcionário seu fazer o que quer?
Hoje pela manhã, assistindo ao noticiário, me deparei com
uma matéria estarrecedora: algumas famílias de ladrões,
ou seja, pais que estavam estimulando e incentivando
seus filhos a roubarem, formando uma quadrilha. A
organização era simples, a família toda entrava numa loja
e, enquanto o pai e a mãe distraiam os vendedores, os
filhos, orientados pelos seus pais, retiravam objetos da
loja e levavam para o carro da família. Diante disso,
questiono, que diferença vai fazer a Dilma ou o Aécio?
Nenhuma, absolutamente nenhuma, pois nossos
problemas vão muito além de uma urna, nossos
problemas são de caráter, são de formação de base, são
de família, que inverteu totalmente seus valores e, quem
quer que seja o eleito, não vai fazer diferença nenhuma,
pois nada será fiscalizado, talvez por falta de autoridade
moral para isso, pois uma família que fez o que fez, vai
poder exigir o que dos outros?
Eu sei, você vai dizer que você não faz isso e eu acredito,
mas em menores escalas, você nunca tirou proveito de
uma situação ilícita? Nunca deu uma de espertinho no
trânsito? Nunca andou acima da velocidade e, quando
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chega perto do radar, diminui? Nunca teve uma
justificativa ridícula para estacionar em local proibido ou
em vagas especiais? São pequenos gestos que fazem o
caráter de uma pessoa e, me desculpem, mas ando muito
pessimista em relação ao caráter dos brasileiros, que tem
se mostrado mais fraco a cada dia!
O dia em que a grande massa despertar, independente do
político que ocupar o cargo de presidente, o governo será
sério, pois haverá cobrança, haverá fiscalização e, como já
é dito há muito tempo, nada assusta mais um governo do
que pessoas conscientes, mas nós não somos, motivo
pelo qual a política é o que é. Agora, no calor da
discussão, todo mundo é consciente, todo mundo é
politizado, mas isso dura até o dia da eleição, porque
depois só vamos voltar a falar disso daqui a quatro anos,
novamente criticando as falhas da gestão, como se
fossemos uma entidade a parte e não um elo fundamental
em todo o processo. Acredito que o dia em que a massa
mudar, naturalmente a política vai mudar, pois essa
mudança não estará mais nas mãos desse ou daquele
candidato, ela estará fundamentada no caráter do povo,
que naturalmente irá se refletir na política, pois essa
podridão que hoje vemos na política, nada mais é do que
a podridão social refletida no poder legislativo e executivo.
Enquanto tivermos pessoas que acham normal tirar
vantagem dos outros, nada vai mudar, enquanto você
continuar estacionando numa vaga reservada, nada vai
acontecer, enquanto você, discretamente, abrir o vidro do
seu carro e jogar sujeira na rua, nada vai acontecer,
enquanto você ultrapassar os limites de velocidade,
colocando a vida de outras pessoas em risco, por um
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mero capricho seu, nada vai acontecer, enquanto você
furar filas, nada vai acontecer, portanto, pare com esse
discurso patético de mudança se você não muda nada na
sua postura, não transfira para o candidato a
responsabilidade que lhe cabe, não espere que ele, por
decretos ou leis, vá mudar o caráter das pessoas. Vote
em quem quiser, pois isso é democracia, mas
independente da escolha pelo seu candidato, escolha uma
mudança de postura sua, escolha uma vida pautada pela
ética, que nunca vai depender dos outros e sim, tão
somente, dos seus valores e práticas pessoais. Caráter é
aquilo que você faz enquanto ninguém vê, o resto é mero
jogo de interesse e hipocrisia, pense nisso no dia 26 de
outubro, vote em você e mude o Brasil.
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Quebrando regras
11/11/2014
Ao que me parece, esse é o lema do brasileiro, em
qualquer situação e em qualquer lugar. Eu sou um
daqueles que questiona tudo mesmo, não engulo regras
goela abaixo, mas precisamos ter bom senso e saber
quando é hora de questionar, de mudar e quando é hora
de fazer o que foi determinado.
Esse limite parece não mais existir nos tempos atuais,
certas situações já se tornaram rotina e, nem por isso,
parece que há um esforço por modifica-la e, num
exemplo, cito o ENEM, que foi realizado nesse último final
de semana. Todos os anos é a mesma coisa: pessoas
correndo antes que os portões se fechem, outras se
descabelando porque perderam a hora mesmo, outras
sendo banidas do local de prova por uso de celulares,
pessoas presas e, nesse ano, fatos inéditos, como pessoas
nascendo e pessoas morrendo. Os dois últimos são
eventos que fogem totalmente ao controle humano, são
fatos que não nos compete qualquer comentário, pois
são forças naturais agindo e, nesse ponto, cada um tem
suas convicções, suas explicações, mas o fato é: são
forças e ações das quais não temos qualquer poder de
controle, portanto, essas sim merecem um tratamento
especial e são, em suma, exceções, no sentido literal da
palavra, no entanto, as demais situações, são corriqueiras,
são bestiais, estando no sentido inverso, sem qualquer
explicação ou justificativa!
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O transporte coletivo atrasou, o trânsito, a chuva, a seca,
enfim, tudo é motivo para as tentativas de justificativas,
que, sabiamente, não são aceitas. Todos os dias quem
convive em grandes centros já sabe que vai enfrentar
trânsito, imprevistos sempre podem ocorrer, por isso, já
se chamam imprevistos e uma regra mínima de prevenção
é trabalhar com um tempo maior que o necessário, isso é,
planejamento, coisa que o brasileiro não está muito
acostumado a fazer, pois sempre acha que o famoso
“jeitinho brasileiro” pode resolver tudo.
O que vejo, na grande maioria, é que as pessoas estão
sem referencial, não possuem mais limites, não sabem
mais respeitar, não tem mais responsabilidades e sabe
quem são os “culpados” por isso? Não, não é o Governo,
meu amigo, é você! Você pai, você mãe, você professor,
você patrão, que sempre aceita desculpas, prorroga
prazos, que, em casa, não sabe falar não e impor limites,
que é sempre conivente com atrasos e que se atrasa
também, afinal, se todo mundo atrasa, porque você
também não pode? A sociedade atual é extremamente
permissiva e isso é uma das grandes causas dos desastres
que temos por ai. Bom senso, creio seja isso que falte a
maioria das pessoas, pois, é fato, que toda regra pode ter
sua exceção, mas é exceção, não pode ser tomada a
exceção como a regra em si.
Posso ser retrógrado em algumas coisas, os pedagogos e
psicólogos que me desculpem, mas sou da política que
nem tudo é negociável. Chegou a hora de dormir, seu
filho vai dormir e pronto, não tem que ficar perguntando
se ele quer, se ele acha melhor dormir agora ou depois.
Já escutei isso por diversas vezes, pais perguntando aos
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filhos se eles não achavam melhor isso ou aquilo. Será
que só eu acho que uma criança não tem senso crítico
para decidir certas coisas e que isso é papel dos pais?
Esse é um exemplo, mas são muitos outros que, ao longo
da formação, vão fazendo os “monstrinhos sociais” com
os quais convivemos hoje. A criança e o adolescente
crescem sem ter noção nenhuma de respeito, pois se não
respeitaram os pais em casa, como vão respeitar os
outros na sociedade? Existe hora para conversa e existe
hora para tomar decisões e pronto. Na minha modesta e
nada profissional opinião, não serão esses os motivos dos
maiores traumas do seu filho no futuro.
Na escola é a mesma coisa, desde muito cedo as criança e
os adolescentes passam a perceber os professores e
funcionários como seus meros serviçais, que estão ali para
os servirem, afinal, como também é muito comum ouvir:
“meu pai paga”, como se pagar fosse sinônimo de poder
fazer o que quer! Mas de onde veio o exemplo? Quem
permitiu? Os pais esperam que a escola faça pelos seus
filhos aquilo que eles mesmos não fizeram, por outro lado,
bastou uma reclamação da pobre criança para o professor
ser confrontado, frente à direção, conselho, delegacia,
afinal, meu filho foi injustiçado e, às vezes, essa grande
injustiça foi uma nota baixa na prova, uma reprovação,
mas a culpa é da escola que não soube entender os
anseios do seu filho, que é um super mega dotado, muito
superior a sua turma ou o professor que não tem
capacidade para ensinar seu filho.
Essa criança, depois de um tempo, chega a faculdade e é
a mesma coisa. Me surpreendi, diversas vezes, enquanto
era coordenador de um curso superior, atendendo pais
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de alunos. Confesso que, na primeira vez, fiquei até sem
saber o que fazer ou falar, pois era uma situação, ao meu
ponto de vista, totalmente absurda, mas depois de um
tempo, passou a fazer parte do meu dia a dia. A boa
educação não deixa, mas a vontade era fazer uma
pergunta bem simples: “Quando você vai deixar seu filho
crescer?”. Atendi pais, namoradas, avós, irmãos e a
criança, creio que devo assim chamar, ficava lá, ao lado,
sentada, sem abrir a boca, deixando que outros
resolvessem a coisa por ela. Não fosse pelo mero detalhe
de que ele esta num curso superior e tem mais de dezoito
anos, nada chamaria a atenção, mas tem esse mero
detalhe.
Resumindo a coisa, ainda veremos por anos e anos a
mesma patética cena de pessoas chorando nos portões
das escolas, ainda veremos muitos sendo banidos por uso
de celulares e “selfies”, afinal, a autoestima em baixa,
penso eu, seja um dos motivos para tantos selfies, em
todos os lugares, os mais inusitados, como velórios,
banheiros e por ai vai. Qual a necessidade de tamanha
exposição? Qual a necessidade de estar sempre em
evidência?
Pais, aprendam que limites são importantes, se
necessário, busquem ajuda com profissionais sérios, mas
aprendam, de uma vez por todas, que seu amado filho
precisa ouvir muitos “nãos” na vida e isso não vai lhe
causar traumas irreversíveis. Professores, criem regras e
as façam valer. Já diz o velho ditado, aquilo que foi
combinado não sai caro. Estabeleçam regras, limites e
prazos e façam com que estes funcionem, pois se você
mesmo começar a quebrar as regras a e esticar prazos
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não espere que seus alunos o irão respeitar e, mais ainda,
não reclame depois, em conversas de sala dos
professores, que seus alunos são indisciplinados. A
autoridade e o respeito são conquistas diárias (menos
para um ex-presidente, que deu uma entrevista pedindo
respeito, penso que talvez ele faça algum decreto em
breve, tornando o respeito a ele e ao partido, uma lei),
mas aos meros mortais, respeito se conquista todo dia e é
um trabalho longo e cansativo e ninguém disse que seria
fácil.
Para terminar volto ao meu ponto de partida e deixo claro
que não sou contra contestações, quando bem
fundamentadas e não só porque eu não concordo com
isso ou aquilo, afinal, se quando tenho a chance de mudar
e de opinar, eu me omito, depois não tenho direito
nenhum de abrir a boca. Aprenda a falar no momento
certo, cumpra seu papel, pois sem autoridade moral, sua
crítica será ridícula e nunca será levada a sério. Para
cobrar honestidade dos políticos, seja honesto, pois se
você tenta fraudar leis, burla regras, com qual autoridade
vai exigir mudanças? Isso tem outro nome e se chama
hipocrisia! Quer realmente fazer um protesto válido?
Então, ao invés de sair para as ruas, fique em casa e
estude, se informe, pense e se torne um cidadão
consciente, que cumpre seus deveres, portanto, pode
reivindicar seus direitos. Hoje vejo essas manifestações
como algo totalmente sem sentido, desprovido de
qualquer valor histórico, pois não há um ideal, não há um
objetivo claro e a grande maioria só vai as ruas para
conseguir registrar mais alguns “selfies”, nem sabe o que
está fazendo e o que está querendo. Entendeu o motivo
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da necessidade urgente da educação e da formação de
base? Você vai a rua por qual causa? Quem são os lideres
e quais são os ideais por quais se estão lutando? Que
mudanças você está promovendo? O que você defende? O
fim da corrupção pode ser sua resposta e acho louvável,
mas só para constar, você nunca estacionou seu carro
numa vaga reservada e veio com aquela desculpa batida
de que “é só um minutinho”, não né? Ah bom, então tudo
bem, vai para a rua mesmo.
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Que país é esse?
22/03/2016
A banda Legião Urbana, em 1987, através do seu líder,
Renato Russo, imortalizou essa frase, numa composição
carregada de críticas a um sistema corrupto e imperfeito,
que rasgava a Constituição, jogando na lama a decência e
a dignidade. Trinta anos após, o que mudou? Se a música
fosse lançada hoje, estaria totalmente atual e continuaria
adequada ao momento.
Isso é muito preocupante, pois:
A deterioração do nosso cenário político continua a
mesma
Nós continuamos exatamente os mesmos
Ao dizer isso, me lembrei de outro grande clássico da
nossa música, Elis Regina, que também cantou: “apesar
de termos feito tudo o que fizemos, nós ainda somos os
mesmos e vivemos como nossos pais”.
Em minha míope visão, acredito que passamos uma das
maiores crises morais da nossa história. Não chamo de
crise política ou mesmo econômica, chamo de crise ética e
moral. Estamos perdidos! Nos perdemos entre teorias
conspiratórias, vitimismos e discursos demagógicos,
deixamos de lado a sensatez e a racionalidade, passamos
a acreditar que o certo é errado e que o errado é certo,
numa completa inversão de valores.
Oscilamos entre desculpas esfarrapadas e soluções
simplistas, que beiram o ridículo, como por exemplo, a
volta da ditadura. Entretanto, também aceitamos como
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justificativa para o roubo descarado, o fato de que outro
partido também roubou. Nesse cenário, entramos num
ciclo perigoso, pois quando essa sequência será
quebrada? Tudo isso me lembra muito aquelas guerras
entre famílias, que aconteciam antigamente, onde um
matava e outro, que matava o um e o ciclo de ódio era
eterno! Quando esse ciclo era quebrado? Quando alguém
tinha a coragem de não revidar! Um gesto nobre, de
muito altruísmo e que interrompia brigas seculares,
poupava que novas vidas fossem perdidas exatamente
pelo mesmo argumento estúpido, afinal, a família A matou
um membro da família B, só que a família B matava um
membro da família A pelo mesmo motivo. Todos exigiam
o direito a reparação, ninguém mais sabia quando tudo
tinha começado e, pior que tudo isso, ninguém fazia mais
ideia de quando tudo terminaria!
O que vemos hoje é a mesma coisa. O partido B se acha
no sagrado direito de usurpar os cofres públicos, afinal,
não foi ele quem inventou a corrupção. O partido A critica
o roubo do partido B e, amanhã ou depois, nas
alternâncias do poder, voltará ao topo e se achará no
direito sagrado de também usurpar e acabamos de entrar
num ciclo infinito.
É insano, é doentio! Mais que as pessoas que praticam
esses atos, me causa indignação as pessoas que se
empoderam desses argumentos, como advogados de
defesa! Roubo é roubo, desvio é desvio, não importa
quem começou, não importa o valor, não importa quem
inventou, importa sim, que os culpados sejam punidos,
mas me parece que esse último item se tornou
irrelevante. As pessoas não clamam por punição, elas
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brigam e se esperneiam também pelo direito de continuar
roubando e desviando! A coisa é tão descarada que
muitos dos acusados sequer se dão ao trabalho de
comentar ou tentar se defender dos fatos comprovados,
apenas se apegam a “detalhes técnicos e jurídicos”, no
sentido de invalidar a forma, mas não o fato em si. Para
mim isso é admissibilidade de culpa, afinal, não vi
ninguém negando as gravações, até porque, não seria
possível, mas o que se questiona é como essas gravações
foram obtidas. De uma hora para outra apareceram
milhares de advogados de defesa, todos com os mesmos
discursos produzidos em série. Mas e o fato? Não tem
nenhuma importância? Não sou a favor de que tudo é
válido, mas que tal deixar os critérios técnicos a quem de
fato compete e começar a pensar um pouco na questão
ética e moral?
Minha conclusão diante de tudo isso é simples: pode
cometer todo tipo de falcatrua, só não pode ser
descoberto. Se ninguém souber, está tudo bem, ao
melhor estilo da fala “o que os olhos não veem, o coração
não sente!”.
O historiador e professor Leandro Karnal, tem uma fala
muito interessante, diz ele “eu queria ter a ingenuidade
que essas pessoas tem, essa ingenuidade de achar que o
problema é tão simples, de que é só trocar o político e
tudo se resolve, eu seria muito mais feliz se eu
acreditasse nisso”. Penso exatamente dessa forma. Meu
Deus, como eu queria ter essa ingenuidade também, pois
tenho certeza de que minha felicidade seria muito maior,
minhas gastrites e úlceras seriam mais leves e minha
ansiedade e irritabilidade não existiriam. Mas eu não faço
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parte dessa classe privilegiada de seres humanos que são
felizes, pertenço a classe dos indignados, dos que tem
úlcera, gastrite e todas as demais “ites”, pois não há um
único dia, desde que eu me entendo por gente, que eu
não tenha me indignado com fatos da natureza como os
que hoje vejo. Talvez eu seja o errado, tenho essa
humildade de admitir que o problema pode ser meu. De
repente, a vida é muito mais simples e eu é que estou
complicando.
Meu amigo, não adianta bater panelinha na janela se você
fura fila, fica com troco errado, estaciona em vaga de
deficiente, pois você é responsável pelo fato do país estar
nesse buraco que está. Não vou ficar enumerando a lista
de pequenas, porém não desculpáveis, arbitrariedades
que cometemos todos os dias, mas repense suas atitudes.
Se você consegue achar argumentos para defender essas
imundices que vemos todos os dias, melhor eu nem falar
o que penso sobre você, pois fatalmente resultaria num
processo. E, por favor, não me venha com os discursos de
sempre: “golpe da mídia”, “vazamento seletivo”,
“atentado a democracia”, poupe-me, pois esses clichês
também são responsáveis por alguns dos meus problemas
estomacais. Vou me utilizar de uma fala popular, mas que
adotei: eu não tenho corrupto de estimação! Não defendo
partidos, defendo a ética, a moral, em resumo, a
vergonha na cara, coisa que aprendi com meus país, que
sempre foram pessoas muito simples, erraram em muitas
coisas, como a maioria dos pais erram, mas se tem uma
coisa que jamais vou poder falar é que não me passaram
valores morais e éticos e, por isso, serei eternamente
grato a eles. Todo acusado tem o direito ao justo
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julgamento, mas não a completa absolvição dos seus
erros, e o que estamos vendo hoje, é isso. Sob o pretexto
de um justo e imparcial julgamento, toda desculpa imunda
é admitida, toda fala, que chega a ser um atentado à
moralidade, é aceita como natural. Não me preocupo com
partidos, me atento a conduta ética das pessoas, pois a
partir do momento em que o caráter tenha valor, o
partido será um mero detalhe, uma convenção apenas.
Realmente me assusta ver os comportamentos dos
últimos dias, analisando a história recente, é fato inegável
que algumas características nazistas são percebidas e
todos sabemos onde isso vai dar. Não se trata mais de um
partido ou de uma pessoa, agora a coisa virou uma seita
de fanáticos, que não ouvem, não veem e não aceitam
qualquer coisa contra o seu deus. Por favor, um pouco de
bom senso não faz mal a ninguém!
Fico triste em pensar que daqui a 30 anos alguém poderá
estar escrevendo as mesmas coisas que escrevi agora,
talvez até piores, pois do jeito que tudo caminha, não
teremos qualquer mudança tão cedo. Eu poderia até
acreditar que tudo isso que está acontecendo é para
trazer uma renovação, uma limpeza profunda das nossas
bases, mas não acredito. Não acredito porque percebo
que a grande maioria das pessoas simplesmente rejeita
essa mudanças, coaduna com as falcatruas, justifica-as e
ainda assume o papel de defensor de todas essas
descabidas situações.
Não sou ninguém para julgar nada, isso é um fato, mas
também não preciso defender. Deixa que a pessoa se
explique e se resolva, se ela fez o que fez, deve ter algum
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motivo que, realmente, acredito que não tenhamos que
julgar, mas daí a defender, é outra história.
Termino esse meu texto com a mesma frase com a qual
iniciei: Que país é esse? Que povo é esse? Quais são
nossos valores éticos e morais? Não precisa me
responder, se você parar alguns segundos para refletir em
tudo isso, penso que já será um bom ponto de partido. Só
mais uma dica: mudar de ideia não é crime. E veja bem,
não estou falando para mudar de ideia só para concordar
com o que penso, porque só o que penso é certo, mas por
favor, pense! Por mais que a verdade possa doer, tente
enxergá-la. Não acredito que tudo o que está sendo
jogado aos quatro cantos seja uma verdade irrefutável,
mas por outro lado, também existem muitas coisas
inegáveis e, igualmente, isso é um fato!
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Vamos falar sobre golpe?
05/04/2016
A mais nova modinha ou como preferem alguns, a palavra
de ordem da moda é “Não vai ter golpe!”. Aproveitando a
modinha, vamos falar sobre golpe?
Também não sou a favor a nenhum golpe, mas a nenhum
e não somente ao que me convém. Ontem, felizmente,
não ouvi a defesa da presidente Dilma (um pequeno
parêntese, jamais escreverei “presidenta”, pois sou
alfabetizado o suficiente para saber que essa palavra não
existe), pois se tivesse ouvido, certamente minha úlcera já
teria corroído o estômago todo, mas li, afinal, querendo
ou não, preciso me informar sobre o que acontece. A fala
do Ministro José Eduardo Cardoso, embora forte e efusiva,
é um tanto quanto vazia, mais sustentada pelo grito do
palanque eleitoral do que fundamentada em argumentos
legais, que a propósito, era o que ele deveria fazer, afinal,
não estamos em campanha, pelo menos não ainda.
Mas vamos voltar ao golpe, pois esse é o objetivo desse
texto, ou textão, como alguns também gostam de chamar
qualquer texto que contenha mais de duas linhas, enfim,
prefiro escrever para quem sabe ler. O nobre ministro fala
que um processo de Impeachment seria o equivalente a
rasgar a Constituição. Forte, contundente fala e me fez
pensar em quantas vezes nossa constituição já foi rasgada
e, no entanto, nunca mereceu um discurso inflamado
dele. Alguns fatos meramente ilustrativos:
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Toda vez que vejo pessoas morrendo em filas ou
corredores de hospitais, por falta de atendimento ou
medicações básicas, falta de luvas e máscaras para
médicos e enfermeiros, falta de antibióticos que custariam
centavos, mas que não estão disponíveis, também nesses
casos tenho certeza de que a Constituição foi rasgada,
afinal, o Artigo 196 da nossa Constituição, diz claramente
que: “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para
sua promoção, proteção e recuperação”. Nesse caso,
nobre Ministro, cada vez que um brasileiro morre por
omissão do Estado, nossa Constituição é rasgada!
Vamos para a Educação. Todos os dias vemos cenas
lamentáveis sobre o descaso com a Educação e não falo
dos Estados mais ricos da Federação, não, afinal, por
aqui, por pior que seja, estamos no paraíso, falo dos
Estados esquecidos e relegados a própria sorte, onde os
que querem estudar tem que fazer longas caminhadas
para chegar até a sala de aula, onde encontram carteiras
aos pedaços, lousas improvisadas em pedaços de
madeiras e professores sem a mínima formação
necessária para exercer o papel de educador. O Artigo
205 da nossa Constituição também deixa claro que “A
educação, direito de todos e dever do Estado e da família,
será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho". Nesse caso, excelentíssimo
senhor Ministro, nossa Constituição também foi rasgada!
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Agora vamos para a Segurança, fechando assim, as três
grandes áreas que são de responsabilidade do Estado.
Todos os dias, sem exceção, vemos pessoas sendo
assaltadas, mortas covardemente por bandidos, pais de
família que deixam os seus sem qualquer tipo de
sustento, crianças que são mortas por balas perdidas,
entre tantas outras atrocidades que, infelizmente, já
passaram a fazer parte do nosso cotidiano e, pior ainda,
praticamente aceitas como naturais, pois de tanto que
acontecem, já nem causam mais tanto espanto. Voltando
a nossa Constituição, o Artigo 144, diz: “A segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e
da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos: Polícia Federal, Polícia Rodoviária
Federal, Polícia Ferroviária Federal, Policiais Civis, Policiais
Militares e Corpo de Bombeiros Militares”. Diante disso,
Vossa Excelência pode claramente
notar que,
cotidianamente, nossa Constituição também é rasgada!
Em outros pequenos exemplos, também vejo que a
Constituição é rasgada quando sou obrigado a trafegar
por estradas intransitáveis, quando sou obrigado a
recolher impostos para manter a conservação delas, mas
que esse dinheiro vai para outras finalidades e não para
as quais eu paguei. Acredito que essa Constituição é
rasgada mais ainda quando preciso de um atendimento
médico, não o encontro pelo SUS, pago por um convênio
e, mesmo assim, pagando duas vezes pelo mesmo
serviço, não tenho o atendimento adequado. Só para
constar, pagar duas vezes pelo mesmo serviço também é
inconstitucional.
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Eu poderia passar dias escrevendo exemplos de
desrespeito, exemplos que não deixam dúvidas de que a
nossa Constituição já foi rasgada e incinerada há muito
tempo, mas é desnecessário, seria maçante demais e
nada resolveria. A minha indignação, Vossa Excelência, é
que em nenhuma dessas vezes eu ouvi um discurso da
Advocacia Geral da União em defesa do povo, aliás,
sequer uma breve nota, quanto menos um discurso
inflamado!
Diante disso, chego à conclusão óbvia de que a AGU só
serve para defender, ferrenhamente, aos interesses de
quem lhes convém, que certamente não é o caso do
povo!
Você que fica com esse discurso de “Não vai ter golpe”,
pare e pense um pouco, deixe de ser papagaio de gaiola!
Que golpe? Eu sei que isso não existe somente agora,
sempre existiu (e temo, sempre existirá), mas se
queremos realmente que uma mudança profunda
aconteça, uma hora ela tem que começar e que seja
agora. Se diante de tudo isso você continua defendendo
esse partido e/ou político, ou qualquer outro que seja e
que não faça cumprir os preceitos acima descritos, dentre
todos os outros que são garantias Constitucionais, na
minha opinião você não defende a democracia coisa
nenhuma, você defende qualquer outra coisa, menos a
democracia! Não acho que a "culpa" seja somente da
Dilma, isso é ridículo, mas também não acho que ela seja
o ser mais puro do Planeta. Se nossos políticos tivessem
um mínimo de decência, todos deveriam entregar seus
cargos e convocar novas eleições, pois isso seria um gesto
nobre, de representantes que ainda pensam nos seus
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representados e não somente nos seus interesses
próprios. Não é o povo quem se dobra ao seu Governo, é
o Governo que se dobra para seu povo, isso é princípio
básico da Democracia, que tanto gostam de espalhar.
Nosso regime é Democrático e não Monárquico, portanto,
não temos que venerar um Rei ou Rainha de forma
incondicional, suas ações podem e devem ser contestadas
sim, afinal, o poder está nas mãos do povo e na hora em
que o povo julgar que estes representantes não mais
servem os objetivos pelos quais foram eleitos, podem sim
ser colocados para fora e isso não é golpe, isso é garantia
da Constituição e do Regime Democrático! Democracia é o
regime do povo e para o povo e não sou eu que defini ou
inventei isso. Se você é contra isso, então não fale que
defende a Democracia, fale que você não concorda com a
Democracia e que defende a Monarquia, por exemplo.
Quer defender a Democracia e a Constituição, pois que
seja para todos, independente de partido, em todas as
situações e não somente quando lhe convém, pois a isso
também costumo chamar de hipocrisia. Acho risível a
situação de que quase todos cobram atitudes, cobram
punições, mas não para aqueles que eu defendo, quero
que sejam punidos, mas só os outros, os do meu partido
não! Acordem, afinal, quando um partido, seja qual for, se
tornar maior que o interesse comum do cidadão e da
nação que ele representa é sinal de que essa nação está
profundamente doente. É o que penso sobre o atual
momento.
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O que devemos aprender com esse
processo de Impeachment?
18/04/2016
Sou daqueles que acredita que toda situação nos ensina
algo, seja a situação boa ou ruim, sempre um bom
ensinamento podemos dela tirar e isso não é uma
mensagem de autoajuda.
Diante de todo esse processo vergonhoso que envolve o
Impeachment, o que devemos aprender de lição?
Sinceramente, creio que deveríamos aprender muitas
coisas, embora não acredite muito que isso vai acontecer.
Vou enumerar algumas delas:
Não brinque com o seu voto. As cenas lamentáveis que
nós e o resto do mundo presenciamos, na Câmara dos
Deputados, na votação do processo de Impeachment,
envergonham até o mais alienado político do país. Ficou
nítido o despreparo, a falta de consciência e,
principalmente, o oportunismo dos nossos representantes.
Muitos sequer sabiam o nome completo da presidente,
fizeram os agradecimentos da cerimônia do Oscar ficar no
chinelo, foi um verdadeiro show de horrores que só nos
dá uma dimensão do quanto estamos relegados à própria
sorte, pois não temos representantes legítimos e que
estão preocupados com seus representados. Muitos só
queriam uma selfie para postar nas redes sociais, outros,
pequenos vídeos para usar em futuras campanhas, uma
sequência de fatos lamentáveis que nos envergonharam
perante o mundo. Não adianta você falar que eles não te
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representam, pois a má notícia é que representam sim,
embora, talvez, você não tenha votado neles, mas são
eles que estão lá, dando voz a uma nação de 200 milhões
e gritando ao mundo, no caso literalmente e também não
entendi o motivo de tantos berros histéricos, mas são eles
que hoje estampam jornais de todos os cantos do mundo
como os representantes do povo brasileiro.
Preste atenção em quem você vota. Tenho ouvido muitos
comentários e isso virou um slogan da campanha contra o
Impeachment, de que isso é golpe, que uma pessoa que
não recebeu nenhum voto hoje vai ocupar a presidência.
Meus caros, não insultemos a inteligência alheia! Se no
dia do pleito você foi às urnas e votou 13 e confirmou,
preciso te contar que você votou em Michel Temer e isso
é um fato incontestável, afinal, não temos eleições diretas
para vice-presidente, sabia? Se você não pensou nisso na
hora de votar, fique quietinho agora e não fale besteira! A
chapa era Dilma/Temer, portanto, exatamente o mesmo
número de votos que a presidente teve, Michel Temer
também teve e você que está ai reclamando, muito
provavelmente contribuiu para isso. Agora não é hora de
reclamar, mas de assumir a besteira que você fez, você
deveria ter reclamado disso antes, quando sua candidata
se aliou a uma pessoa que você não confiava, deveria ter
pressionado seu partido lá atrás, mas o que você fez
nessa época? Sinceramente, você realmente acreditou
que o PMDB se contentaria em ser vice eternamente? O
PMBD é a raposa mais manjada desse país e seu partido
se aliou a eles para garantir o poder! Realmente você
acreditou que essa dívida nunca seria cobrada? Sua
ingenuidade beira a de uma criança e não falo isso como
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crítica, a ingenuidade é uma característica que realmente
admiro, pois demonstra que a pessoa não tem maldade
no coração, mas infelizmente na política a ingenuidade
não funciona e as dívidas sempre são cobradas, portanto,
melhor rever seus conceitos.
Não seja simplista. Comemorou muito ontem? Pois deixa
eu te contar uma coisa: hoje vários pais de família
continuam sendo demitidos, infelizmente você ou eu
podemos ser os próximos, a economia continua em
recessão e não sairemos dela tão cedo. Os discursos de
ontem, na minha opinião, são tão vazios quanto patéticos,
pois ver pessoas atoladas até o pescoço em lama fazendo
discurso contra a corrupção, é de uma hipocrisia
indescritível, portanto, não seja tão simplista. Esse
processo pode até ser um começo, mas é um passo tão
pequeno que nada representará se as coisas pararem por
ai. Não é hora de relaxar, não é hora de comemorar, até
porque, não temos motivos nenhum para isso! A hora é
de continuar pressionando, cobrando, exigindo atitudes e
mudanças estruturais em nosso país. De novo, se você
acha que todo os nossos problemas se resumem a Dilma,
reveja seus conceitos também. Exatamente no dia de hoje
tínhamos que estar na rua protestando contra Cunha,
Renan Calheiros, Temer e qualquer outro bandido que
agora veste a toga de justiceiro do povo brasileiro. Não
precisamos de justiceiros, precisamos que a Justiça seja
imparcial e igual a todos, que aliás, é a própria essência
da Justiça!
Bem, daria para escrever um livro sobre o assunto, mas
não é o caso. É textão sim, já falei, escrevo para os que
são alfabetizados, até porque, quem não gosta, nem
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começou a leitura. Não sou o dono da verdade, não sou
contra nenhum processo democrático, a essência do
Impeachment não é golpe, mas ver um réu, acusado de
mil falcatruas, conduzir esse processo é extremamente
vergonhoso e nos faz duvidar na nossa Justiça. É fato que
a maioria do povo está insatisfeito com o Governo e me
enquadro totalmente nessa parcela e quem me lê, sabe
disso, afinal, praticamente todos os dias tenho críticas à
forma como nosso país vem sendo conduzido.
Vamos direcionar esse processo para o caminho da
verdadeira mudança, mudança essa que não seja só
figurativa, mas realmente significativa. Já que começamos
o processo, não vamos parar, vamos exigir agora a saída
de um réu que conduz o processo como o ser mais puro
do planeta, vamos exigir que a votação do processo de
outro réu, Renan Calheiros, volte a pauta do STF e que
ele seja julgado e condenado com o mesmo rigor. Sou
favorável a uma completa faxina, mas tem que ser
completa, independente de partido. Mais que qualquer
faxina e punição, volto ao ponto inicial desse textão, não
brinque com seu voto! Por favor, aprenda que você é
responsável por quem você elege, não vote por protesto,
não vote por brincadeira, não vote por vingança, vote
consciente, escolha, cobre seu candidato, faça-o assinar
seu plano de governo e, depois de eleito, infernize a vida
dele por toda sua trajetória na vida pública, cobrando
incansavelmente que ele cumpra aquilo que prometeu e,
caso ele não faça, nunca mais o reeleja. É a solução mais
simples, menos onerosa e mais eficiente. Política não é
lugar para brincadeira, afinal, é o nosso futuro que está
em jogo, é o futuro dos seus filhos que podem ainda nem
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ter nascido, mas que vão sofrer as consequências dos
seus atos, portanto, veja o tamanho da responsabilidade
que você tem ao digitar um número e confirmar nas
próximas eleições. Não espere mudança dos políticos,
promova a mudança dos políticos!
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Desafios da Educação no Brasil
09/08/2016
Agora ela volta para a modinha, todo candidato que se
preza adora falar em Educação e ela é sempre uma das
principais bandeiras defendidas, apontada como salvação,
eleita como prioridade absoluta, pena que tudo isso só
dure até o resultado das urnas.
Quais são os principais desafios da Educação no Brasil?
São muitos, em vários aspectos, mas acredito que o
principal deles é acabar com esse “pacto da
mediocridade”. Sim, ele existe, de forma velada,
praticamente um tabu, mas ele é uma realidade e
qualquer professor sabe disso, basta ter atuado em
qualquer segmento de ensino, principalmente no privado,
para ver que isso não é uma lenda, mas sim a dura e
intragável “política” que rege a grande maioria das
Instituições.
Mas o que é, afinal, esse pacto? É muito simples, basta
olhar para todo nosso sistema de ensino para
compreendê-lo. Nossos jovens saem das salas de aula
com um despreparo gigantesco, novamente, salvo
raríssimas exceções, mas a grande maioria é exatamente
isso. Formamos, todos os anos, incontáveis analfabetos
funcionais e falamos que isso é Educação. Perante aos
órgãos
de
controle,
melhoramos,
pois
demos
oportunidades a todos, o acesso à Educação está mais
democrático, o que é fato, mas a qual preço?
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De que adianta um diploma sem conhecimento? Nada. Já
ouvi, ao longo da minha carreira, colocações absurdas, do
tipo “os alunos estão aqui para comprar o diploma, nós
estamos aqui para vender e espero que os professores
não atrapalhem essa negociação”. É triste, é duro ler algo
do tipo, mas pior ainda é saber que essa é uma prática
comum, a prática da indústria da educação, que produz
mão de obra em série para o mercado, mão de obra essa,
por sua vez, muito mal qualificada.
Precisamos de um maciço investimento em Educação,
mas um investimento real e não somente em alguns
equipamentos que ficarão defasados em pouco tempo,
precisamos da qualificação humana, da formação
profissional e também da tecnologia, pois quando esses
dois fatores se juntam, é inevitável uma situação: o país
se desenvolve! É praticamente impossível pensar no
desenvolvimento de um país sem pensar no seu
desenvolvimento tecnológico, pois a alta tecnologia
demanda mão de obra altamente qualificada, que por sua
vez, demanda um ensino de muita qualidade que, como
resultado óbvio, irá produzir mais tecnologia e, dessa
forma, entramos num círculo virtuoso e a consequência
natural será o progresso.
E se você é daqueles que pensa que a tecnologia vai
acabar com o emprego, melhor repensar seus conceitos
também, pois esse é um temor que existe há séculos. O
que aconteceu na Revolução Industrial, senão exatamente
isso? Qual era o temor da época? O de que as máquinas
iriam substituir a mão de obra e o desemprego seria
gigantesco. Vamos partir da lógica inversa, ainda sequer
temos toda essa tecnologia, ao menos em nosso país, e
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nosso índice de desemprego é um dos maiores da
história. Culpa da tecnologia? Não, culpa da baixa e
precária qualidade de Ensino, culpa desse pacto da
mediocridade.
Quais notícias vemos constantemente? A de que faltam
profissionais qualificados! Se formamos tantas pessoas
por ano e se esse sistema de ensino funcionasse,
concordam que não teríamos tanta falta de qualificação?
Algo está errado, algo não funciona nisso tudo e todos
nós estamos pagando um preço muito alto para sustentar
essa farsa gigantesca. Quase 12 milhões de
desempregados sentem na pele o reflexo dessa farsa.
É óbvio que existem muitos fatores que contribuem para a
atual situação calamitosa, que existe sim e pare com esse
mantra de que não tem crise, pois isso não vai resolver o
problema dos 12 milhões de desempregados. Outro
grande problema nosso, sempre negar fatos! Como
ignorar uma cifra dessa magnitude? Delírio? Enfim, uma
área que não nos interessa nesse texto.
O fato público e notório: nosso sistema de Ensino é falido
e não funciona! Assim como segurança, saúde, mas hoje
estamos falando do Ensino. Enquanto a Educação for
pauta somente de campanhas políticas, nunca sairemos
do lamaçal que nos encontramos, continuaremos
afogados em nossa própria incompetência e omissão.
Começamos e entrar em colapso quando começamos a
dizer aos nossos alunos que eles não poderiam ser
traumatizados com correções, quando começamos a tirar
do professor a autonomia e a autoridade em sala de aula,
quando começamos a vitimizar os coitadinhos que são
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perseguidos por professores cruéis. Uma situação curiosa:
quando um técnico esportivo cobra pesado do seu atleta e
ele somente está preparando a pessoa para ser um atleta
de alto rendimento, um campeão, mas ai do professor se
ousar cobrar alguma coisa na sala de aula, é carrasco,
não tem metodologia, não sabe ensinar e blá, blá, blá.
Lembra do pacto da mediocridade? Fizeram você praticálo, talvez até sem perceber, mas o trabalho foi bem feito.
Sabe aquele papo de que o professor não pode corrigir o
aluno porque isso pode gerar traumas? Só uma pergunta,
como você está vivo até hoje? Todo ser humano saudável
deve saber lidar com frustrações, elas fazem parte da
nossa vida, você nunca vai conseguir não passar por
nenhuma, a menos que nasça e morra dentro de uma
bolha de vidro.
Nos frustramos na vida pessoal,
profissional, mas sobrevivemos, pois é isso que acontece
com qualquer pessoa mentalmente saudável! Acredite, as
correções dos professores são as que menos trauma
causam numa pessoa, quem dera todos os problemas da
humanidade fossem esses.
A falta de habilidade em lidar com situações frustrantes
marcou uma geração e sei que serei criticado aqui
novamente, mas a tão famosa geração Y faz parte dessa
geração que não sabe ouvir um NÃO, não consegue lidar
com uma contrariedade, não entende questões simples de
hierarquia, pois acha que tudo pode, que tudo lhe é
permitido e devido e que ela não deve explicações a
ninguém, pelo contrário, que o mundo lhe deve
reverências e desculpas. Pobres mortais...
A geração Y tem qualidades sim, mas também precisa
baixar um pouco a bola! É fato que possuem uma
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habilidade natural para lidar com o novo e a criatividade,
mas respeito é algo que não sai de moda nunca. As
empresas têm regras, a sociedade tem regras e acredite,
essa não é uma geração iluminada e que está isenta e
imune a tudo isso, essa foi uma grande mentira que
contaram e que, na minha opinião, vai causar um trauma
muito maior do que a correção do professor, do que uma
chamadinha de atenção de vez em quando.
Como usar todo o potencial dessa geração? Fazendo-os
acreditar que eles têm sim um poder nas mãos, mas não
o poder de fazer todos se curvarem em reverência, mas
sim o poder de uma transformação criativa, pois isso a
geração Y tem muito, mas é pouco explorada. Fazendo
agora uma ponte entre educação e a nova geração, vejo
que estamos trabalhando com abismos, muitos
professores e instituições ainda ensinando da forma como
se fazia há séculos e pessoas com um alto rendimento e
uma criatividade muito grande, mas que naturalmente,
não se encaixam no mesmo lugar.
Repensando a Educação e suas metodologias, já passou
da hora do sistema de ensino se preocupar somente em
formar mão de obra, pois isso é linha de produção e tudo
o que é feito em linha de produção, pode ser feito e
substituído por máquinas. Talvez isso justifique o medo de
muitos, de ser substituídos por máquinas e, sem dúvidas,
acabarão sendo mesmo, caso não mudem a forma de
agir. Ao menos por enquanto, o que nenhuma máquina
consegue substituir é capacidade criativa e é nesse ponto
que temos que agir. Ao invés de formar linha de
produção, vamos investir no novo, na criação, na alta
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capacidade que está nas mãos dessa geração que tem
tamanha facilidade.
Como fazer isso? Bom seria se houvessem respostas
simples e fáceis, tudo isso faz parte de uma
reestruturação de base, mas um bom começo seria todo
aluno ser estimulado, desde muito cedo, a ser
empreendedor. A geração Y e as que virão terão cada vez
mais dificuldades de se adaptar a esse modelo, talvez
porque realmente elas não sejam feitas para esse modelo,
mas se não soubermos direcionar essa energia criativa,
teremos somente cada vez mais conflitos. Projetos de
Empresa Jr, na minha opinião, deveriam fazer parte dos
Projetos Pedagógicos de toda Instituição de Ensino
Técnico, Tecnológico e Superior, além de ser matéria
obrigatória no ensino fundamental e médio, pois essa é a
maneira de começarmos a reescrever a forma de ensinar
e aprender, que não será mais a linha de produção, mas a
da criação de ideias, das inovações e é somente com isso
que sairemos do atual estado letárgico, pois fazendo
sempre as mesmas coisas, teremos sempre os mesmos
resultados e isso já sabemos que não funciona.
A tarefa não é simples, não é rápida, mas precisa ser
iniciada em algum momento. O sistema não funciona?
Concordo, mas podemos nos rebelar e começar a estudar
em grupos organizados, em organizações sociais,
religiosas, pois o conhecimento está aí, vivemos a Era da
Informação, temos praticamente tudo ao nosso alcance,
basta buscarmos, portanto, ao invés de se lamentar,
revolte-se contra o sistema falido e estude, estude cada
vez mais e mais. Cartazes, faixas, panelinhas batendo,
passeatas, tudo isso fica bonitinho para a mídia, mas a
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verdadeira revolução é silenciosa, ocorre entre você e um
livro e, nesse caso, ninguém tem como te impedir.
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Datas Especiais
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Ser professor
11/10/2012
Ser professor…
Faz alguns minutos que estou aqui tentando achar uma
forma de me expressar sobre o que é ser professor.
Ser professor é muito mais do que saber ensinar, ser
professor é muito mais do que partilhar conhecimento, ter
didática, etc. e tal.
Ser professor não é limitar o conhecimento do aluno e
nem prendê-lo sempre ao seu lado, pelo contrário, é um
ato de libertação e de preparo do aluno para a vida,
fazendo-o com que aprenda a pensar, pois o verdadeiro
professor sabe que quando um aluno pensa nada mais o
limita.
Atualmente o papel de professor é frequentemente
confundido com o papel de pai, de mãe, pois cobra-se do
professor aquilo que muitas vezes os alunos não tiveram
em casa e é isso que torna o papel do docente, em alguns
momentos, pesado. Mas o professor verdadeiro acaba
realmente assumindo esse papel de ser um pouco pai, de
ser um pouco mãe, naturalmente, não isentando e nem
retirando a responsabilidade dos pais biológicos.
Ser professor é um exercício constante de amor e
abnegação, pois abrimos mão, em muitas vezes, de coisas
pessoais para nos dedicarmos ao ato de ser professor.
Ser professor é também corrigir, às vezes dar broncas,
chamar os alunos a realidade, mas isso não tem nada de
punitivo, pois o verdadeiro sentido é o de preparar o
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aluno para a vida, ajudando-os a se tornarem
profissionais.
Fico triste ao perceber que alguns dos que hoje ocupam
esse papel de professor não partilham mais desse
pensamento, fazendo da atividade somente mais uma
forma de renda, porém, sem nenhuma afinidade com a
essência da profissão.
Cada um sabe das suas
necessidades, mas se o objetivo é somente ter um extra,
existem tantas outras formas de se obtê-lo e que
causariam um impacto negativo muito menor..
Tenho muito orgulho de ser professor e ainda sou
daqueles que chega a se emocionar ao ver que um dos
meus alunos ou ex-alunos está progredindo, está
conquistando seu espaço e que o ajudei, ainda que de
forma muito pequena, a conquistar seus objetivos. Penso
que não existe melhor recompensa do que ver uma
pessoa que passou pelas suas mãos, progredir como
pessoa, como profissional e que está levando consigo um
pouco daquilo que somos.
Tive a honra de ter excelentes professores ao longo da
minha formação e a eles devo minha eterna gratidão, pois
hoje, sou um pouco do reflexo de cada um deles, da
forma como me ensinaram a pensar e da forma como me
incentivaram, cada um da sua forma. Não tenho como
falar com todos, mas meus pensamentos e sentimentos
estão com cada um deles.
Professor, sinta orgulho da sua posição e dedique-se a
sua tarefa com muito amor, tenha consciência de que o
poder de mudança que você tem nas mãos é enorme e
talvez, nem mesmo você, tenha essa percepção ainda.
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Parabéns pelo seu dia, pelo nosso dia e que você encontre
a cada dia a força que necessita para continuar sua
jornada. Essa força não vem de grandes eventos ou
acontecimentos, mas de atitudes simples e espontâneas,
que vemos todos os dias no local onde mais gostamos de
estar, que é a sala de aula!
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Reflexões Natalinas
17/12/2013
E mais um final de ano chegou, com isso, chegou também
o momento das reflexões, das confraternizações, desejos
e votos de boas festas e um feliz ano novo...
Particularmente, acho tão vago ficar somente desejando
feliz ano novo, chega a ser um clichê: “Feliz ano novo”,
“que todos os seus desejos se realizem”, “muita saúde,
paz”, enfim, tudo aquilo que sempre falamos, na grande
maioria das vezes, de forma tão automática, tão
mecânica, que não nos damos conta do que realmente
falamos.
Entendo o Natal como um período de renascimento, de
reflexões e penso que para que “todos os nossos desejos
se realizem”, precisamos muito mais do que votos,
precisamos de atitudes. Posso até te desejar um “Feliz
Natal”, um “Feliz Ano Novo” e, acredite, vai ser sincero,
desejo mesmo que você tenha, mas ter ou não, não
depende de mim e sim, somente de você mesmo. O que
você fez o ano inteiro? O que você mudou em sua vida?
Não precisa explicar, justificar, apenas reflita, isente-se da
culpa e também das desculpas, apenas reflita.
É duro, eu sei, mas na grande maioria das vezes
chegamos a conclusão que apenas vivemos mais um ano,
vivendo por viver, vivendo por apenas estarmos
respirando, fazendo as mesmas coisas, repetindo as
mesmas atitudes, falando as mesmas coisas, mas
esperando algo diferente. Diante disso, penso que não
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vivemos, fomos expectadores da nossa própria vida,
ficamos parados vendo mais um ano passar e sabe o que
é pior? Nessa novela da vida não existe “Vale a Pena Ver
de Novo”, é sessão única e fim.
Perdemos tanto do nosso tempo com coisas banais,
damos muita importância a pessoas estúpidas que sequer
deveriam fazer parte dos nossos pensamentos, sentimos
raiva, passamos boa parte do tempo discutindo problemas
ao invés de soluções, procuramos culpados ao invés de
estendermos as mãos, jogamos para cima do outro
nossas frustrações e medos, criamos barreiras para que
os outros não nos vejam como somos: frágeis,
imperfeitos, e para disfarçar isso, vem a arrogância, o
autoritarismo, entre tantos outros sentimentos e atitudes
negativas.
Temos uma facilidade fantástica para expressarmos os
sentimentos negativos, mas muita dificuldade para
externarmos sentimentos bons, amor, amizade. Faça um
teste simples: quantas vezes você xingou alguém e
quantas vezes você elogiou alguém? Quantas vezes você
falou que não gostava de alguém, mas quantas vezes
você falou que gostava?
Sempre encontramos pelo caminho pessoas boas a ruins,
mas nos focamos tanto nas ruins que deixamos as boas
passarem. Há algum tempo eu ficaria escrevendo folhas e
folhas sobre o assunto, mas essa é das coisas boas que a
idade possibilita, você começa a perceber que não tem
que mudar ninguém e que tudo aquilo que falamos para
os outros, na verdade é para você mesmo, você passa a
se preocupar menos com o que os outros vão achar e
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mais com o que você está fazendo, se isso está te fazendo
bem ou não.
O primeiro passo para toda grande mudança é reconhecer
que existe algo que precisa ser mudado, portanto, nesse
momento estou mudando meu status para “em
manutenção”, pois tenho muito a ser reorganizado e
modificado.
Eu poderia até te desejar um “Feliz Natal e Um Próspero
Ano Novo”, mas acho que não adiantaria nada depois do
que escrevi, então, te desejo “Boas Atitudes” e faça você
mesmo a mudança que você tanto aguarda em sua vida.
Vou tentar fazer isso na minha também!
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E mais um ano vai chegando ao fim
22/11/2014
Nem demorou tanto e já estamos nós no final do ano
novamente, começam as tradicionais musiquinhas “então,
é Natal e o que você fez, um ano termina e nasce outra
vez” e “hoje é um novo dia, de um novo tempo que já
chegou”. Isso mesmo, esse começo foi só para deixar
essas músicas na sua cabeça por alguns dias, caso elas
ainda não estivessem, mas tudo bem, é Natal, não guarde
rancores de mim por isso. Mas que você vai passar alguns
dias cantarolando essas músicas, isso vai...
Agora que você já incorporou o espírito do Natal, vamos
falar sério um pouco. Em minha mensagem, no final do
ano passado, eu falei que não iria desejar um Feliz Natal e
um Bom Ano Novo para ninguém, pois não adiantaria
mesmo, afinal, só você poderia fazer isso por você
mesmo. Eu então te desejei boas atitudes, num desejo de
que as mudanças que você tanto quer pudessem começar
a acontecer, não porque eu te desejei, mas sim, porque
você, com suas atitudes, começou a busca-las.
Embora seja uma época em que todo mundo pensa na
vida, faz planos e mais planos, vou falar um pouco sobre
o oposto disso. Em alguns momentos penso que fazemos
muitos planos e agimos pouco. É muito planejamento e
pouca ação. Quantos projetos você já pensou ou até
escreveu? Agora, quantos colocou em prática? É muito
comum, dentro do meio empresarial, se discursar sobre a
importância do planejamento e, naturalmente, não acho
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que isso seja inválido, pelo contrário, mas só planejar não
resolve, precisamos colocar em prática. Há quantos anos
você planeja ficar rico, emagrecer, aprender um novo
idioma, viajar, casar, separar e por ai vai?
Parafraseando uma palestra do Mário Sérgio Cortella, vou
usar aqui um pouco da sua fala, que é um fato: “deixa eu
te contar uma coisa, nós vamos morrer”. Sabe aquele seu
planejamento a longo e médio prazo? Pode ser que você
nem tenha tempo de coloca-lo em prática e falo isso não
para te deixar deprimido, pelo contrário, para tentar
mostrar que nossa vida é curta, muito curta e que não
temos tempo para desperdiçar com coisas fúteis ou que
não nos acrescente nada, não temos tempo para muitos
planos, precisamos viver, precisamos realizar, rápido, pois
a nossa partida é em muito breve, no máximo, caso você
seja hoje um adolescente, em uns sessenta ou setenta
anos, mas que ainda assim, nada representam, pois são
uma ínfima fração do tempo, que passa num piscar de
olhos.
E como, invariavelmente, vamos morrer, como vamos
viver nossa vida hoje? Será que vale a pena sofrer tanto?
Se preocupar tanto? Brigar tanto? Começo a pensar que
não! Sei que esse conhecimento só é adquirido pela
idade, é a famosa sabedoria que só a idade pode trazer,
talvez até pela percepção de que metade da vida ou mais
já se foi. É comum, todo jovem se achar imortal, mas o
tempo passa e vamos morrer, uns mais cedo, outros mais
tarde, mas vamos morrer e como não sabemos quando
isso vai ocorrer, melhor viver cada dia como se ele fosse o
último. Sei que é um chavão, muitos já falaram isso, mas
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penso que só agora compreendi o real significado dessa
frase. Pense nisso também.
Ao longo desse ano eu pratiquei um pouco daquilo que
falei na minha mensagem do ano passado, comecei a me
desapegar de coisas que já não fazem mais sentido na
minha vida, passei a valorizar mais a minha própria vida,
abri mão de coisas que já não acredito, mas nem por isso,
vou deixar de lutar por tantas outras. Mudar não é fácil,
hoje posso dizer isso com propriedade, mudar,
naturalmente, acarreta desconfortos, mas que passam.
Comecei a perceber de que nada adiantaria passar o resto
da vida reclamando de uma situação se eu não fizesse
nada para muda-la, pois eu seria só mais um chato, que
reclama mas nada faz, mas eu sei que cada um tem seu
tempo e eu mesmo demorei um pouco para perceber isso,
ainda não percebi muitas coisas, luto, tenho minhas
angústias, choro, mas não me arrependo, pois ao tomar
uma atitude você deve estar convicto das consequências.
Posso não saber exatamente o que vou fazer, mas sei o
que não vou, posso não saber exatamente para qual
caminho ir, mas sei aquele que não entro mais, essas são
coisas que os anos vão te mostrando, que as experiências
vão trazendo, com sofrimentos, com alegrias, mas que
vão compondo a nossa essência.
Um grande passo para as mudanças é você começar a
aprender que não é perfeito, que fez escolhas erradas,
mas que nem por isso merece sofrer. Esse mecanismo
psicológico é muito complexo e nós, primeiramente,
negamos a necessidade da mudança porque não
queremos admitir que erramos, afinal, se eu não tivesse
errado, não precisaria mudar, mas se preciso, é porque fiz

[ 182 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

algo incorretamente. Depois, inconscientemente vem a
autopunição, o sofrimento que você acha merecido e que
novamente te estaciona, te impede de dar alguns passos
e perceber que existem muitas outras coisas além do seu
míope campo visual. Quando você admite que não é
perfeito e para de se punir, somente nesse ponto, é que
as mudanças começam a ocorrer e não se iluda, pois não
serão fáceis,
você estará rompendo com toda sua
história, com todas suas convicções e isso não é um passo
pequeno.
Nesse ano, assim como em outros que virão, se eu ainda
estiver por aqui, continuarei a te desejar atitudes,
mudanças, ações, ou seja, que você se perceba como
alguém especial, que não merece sofrimento algum, mas
que nem por isso estará isento de passar por
adversidades, mas que diante delas, deve lutar e mudar e
não ir se acostumando ao sofrimento, se anulando, se
apagando um pouco a cada dia. A crise política passa, a
dívida deixa de existir ou não, muros caem, outros se
erguem, o homem chegou a outros planetas, só não
conseguiu ainda viajar ao seu próprio íntimo e se
descobrir, explorar seus sentimentos e emoções e ver
quem realmente é.
Não estou dizendo a você o que fazer, estou fazendo isso
a mim mesmo, assim como já o fiz no ano passado, estou
tendo uma conversa comigo mesmo, mas resolvi
compartilhar com você também. Tenha certeza de que
nem tudo vai sair como você imagina, não será no ritmo
que você quer, mas o importante é olhar para trás e ver
que você não estacionou, que não passou mais um ano da
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sua breve vida fazendo as mesmas coisas que não lhe dão
prazer.
Que possamos buscar coisas que nos tragam significados,
que façam nossa passagem por aqui valer a pena, que
sejam coisas simples, pois muitos também sempre ficam
esperando por grandes acontecimentos, mas as grandes
alegrias normalmente residem em coisas simples,
portanto, que você tenha a simplicidade em sua essência,
que possa ainda ficar admirado com a beleza de uma flor
que nasce numa calçada, com a festa que seu cachorro
faz quando você chega em casa, com o sorriso do seu
marido ou mulher ao acordar pelas manhãs, pelos
momentos que você passa sozinho e que permitem um
encontro com seu verdadeiro EU, que o sorriso de uma
criança te emocione, assim como o abraço de um amigo,
coisas simples, mas tão distantes da nossa atual
realidade, onde o virtual substitui cada vez mais o real.
E já que a vida é curta, pode sair da frente dessa tela
agora, vá viver, olhe ao seu lado, perceba as pessoas,
ligue para seu amigo que você não fala há anos, abrace
um desconhecido, sei lá, faça algo que comece uma
revolução na sua vida mas não queira mudar o mundo,
mude sua vida e o mundo, pelo menos para você, será
diferente.
Um grande abraço a todos! Boas mudanças a todos nós!
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Dia dos Professores
comemorar?

-

O

que

13/10/2015
O Dia dos Professores é mais ou menos como o Natal,
onde todos ficam mais emotivos, sabem que precisam
promover mais o amor, a paz, a fraternidade etc. e tal. No
dia dos professores não é muito diferente, é aquele dia ou
semana onde todos os canais de comunicação fazem
homenagens, os professores recebem malas diretas das
editoras, alguns políticos fazem discursos ressaltando o
papel e a importância do professor para o país, mas é
isso, é só isso, pois no dia 16 de outubro, ninguém mais
lembra.
Vou ressaltar aqui a Educação como um todo, pois o
professor é um dos agentes desse processo tão sofrido e
relegado. Recentemente, para comemorarmos o dia dos
professores, o Estado de São Paulo anunciou o
fechamento de inúmeras escolas e, num relatório ainda
deste ano, divulgado pela Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o Brasil ocupa a
60º posição entre os 76 países listados. Das seis metas
mundiais para a Educação, definidas pela UNESCO, há
quinze anos, cumprimos duas e assim caminhamos.
Existe outra situação que faz com que os professores
sejam lembrados fora do dia 15 de outubro, que é quando
eles resolvem fazer greve. Pronto, todo mundo volta a
lembrar desse personagem, principalmente os alunos
prejudicados pela ausência de aulas, os pais revoltados
porque os filhos não podem estudar, a mídia fazendo o
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jogo do equilíbrio, alegando que os professores são
desvalorizados, mas que os alunos não podem ser
prejudicados e aquele velho discurso de sempre. O que
acho extremamente curioso é que todos os revoltados
pela falta de aula, via de regra, só ficam revoltados
quando os professores estão em greve, pois quando estão
em sala de aula, os professores tornam-se invisíveis,
imperceptíveis aos olhos da grande maioria, que acham
que todas as aulas são chatas, que o professor não tem
didática e mais blá, blá, blá. Acabou a greve? Nossa, não
é que aquela vontade absurda de estudar também
passou! Acho que vou faltar hoje!
Quero chamar a atenção para uma questão muito mais
profunda, não vou entrar nos detalhes didáticos e
metodológicos, mas é um fato que se existe uma
profissão desvalorizada e estigmatizada é a do professor.
Quer um exemplo? O velho ditado de que “quem sabe, faz
e quem não sabe, vai dar aula”. Partimos do pressuposto
de que a pessoa que escolheu ser professor, só o é
porque não teve competência para outra coisa e nem
venha dizer que não é assim porque é, ouvimos isso a
vida toda. Mais um exemplo para reforçar? Eu tenho. Em
sala de aula, que atire o primeiro giz o professor que
nunca ouviu a pergunta: “professor, o senhor também
trabalha ou só da aula?”. Quer dizer, dar aula não é
trabalho? Ser professor não é profissão?
Um fato que também me deixa curioso são os técnicos de
futebol que são chamados de professores, mas os
professores são chamados de tios e tias e alguns outros
adjetivos menos dignos. Quer mesmo ser chamado de
professor? Comece tentando viver com o salário de um!
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Não estou dizendo que o salário de um técnico não seja
justo, não me compete julgar isso, mas para fazer valer
sua vontade de ser professor, viva como um exemplar da
espécie. Não vale citar os super salários de uma meia
dúzia de professores de Federais e Estaduais, pois eles
não representam nem 0,000001% da categoria.
Existem professores despreparados? Claro que sim, como
em qualquer profissão. Nesse ponto também chamo a
atenção para o que a indústria da educação faz. Não
escrevi errado, é indústria mesmo, pois a produção de
diplomas em massa nunca foi tão grande, assemelhandose a uma linha de produção que daria inveja a qualquer
Fordista ou Taylorista. Como esperar grandes
qualificações com o salário ofertado aos professores?
Como esperar qualidade numa sala com 150 alunos?
Segundo as máquinas de fazer diploma isso é culpa do
professor, que não se adequou ou desenvolveu um meio
de lidar com sua turma, que não tem uma didática
interessante para prender a atenção dos 150 queridos
alunos que estão sufocados dentro de uma sala de aula
mal ventilada. Esses professores, com frequência, são
chamados de preguiçosos, de não vestirem a camisa da
empresa e o são, assim chamados, pela alta gestão
desses antros “educacionais”.
E antes que já comece a conversa de que a culpa também
é só da política, pode parar. Comece fazendo sua parte,
vá para a escola ou faculdade para realmente aprender,
deixe as brincadeiras tolas para outro momento, assuma
seu papel no processo de educação, pois não sei se já te
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falaram, mas você também é responsável pelo seu
aprendizado.
As homenagens podem até ser bonitinhas, mas você já
ouviu a famosa frase “bonitinha, mas ordinária”? É a
própria situação, pode ser bonitinho, simpático, mas não
servem para absolutamente nada, portanto, chega de
discurso e frases sem sentido ou, que sejam, frases de
efeito, precisamos é do real efeito da Educação, pois é ela
e tão somente ela, que realmente vai transformar e
mudar esse país.
Aos colegas de profissão, coragem e determinação, pois é
isso que nos move, a esperança de um futuro melhor,
ainda que pareça tão distante da realidade, mas é o que
nos impulsiona a superar todas as dificuldades e ir para a
sala de aula com a vontade de fazer a diferença, de
promover a transformação, que seja de um único aluno,
mas já terá valido à pena.
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Bom Recomeço!
23/11/2015
É, chegamos ao fim de mais um ciclo, daqui a poucos dias
2015 também será passado, mais algumas linhas no livro
das nossas vidas. O fim de qualquer ciclo sempre traz em
si sentimentos nostálgicos, saudades por vezes até
inexplicáveis, desperta sentimentos que rotineiramente
não damos espaço, talvez a isso se dê o nome de “magia
do Natal”.
E você, o que escreveu nas linhas do seu livro nesse ano?
Será algo prazeroso de ler? Espero que sim, pois a leitura
maçante não é boa nem em folhetins, quanto menos na
nossa vida. Que o encerramento de 2015 também encerre
situações sem sentido em nossas vidas, mas acredite, isso
não ocorrerá através da magia do Natal, isso ocorrerá se
você realmente quiser e fizer.
Há exatos dois anos, minha mensagem de final de ano
falava em mudanças, em boas atitudes, em colocar a vida
em manutenção e fazer acontecer aquilo que realmente
queremos que aconteça. É um processo lento, eu sei, mas
posso dizer que desde então tenho praticado aquilo que
escrevi, realmente tomei coragem e mudei algumas coisas
em minha vida, mudanças essas das quais não me
arrependo nem um pouco. A mudança gera desconforto
inicial, medo, insegurança, mas tudo isso passa e, se você
tomou a decisão correta, vem o alívio, a paz interior, a
tranquilidade e isso não tem preço. Tomou a decisão
errada? Mude novamente! A vida é uma eterna mudança,
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nosso corpo muda e se renova constantemente,
mudamos de casa, mudamos de cidade, mudamos de
país, mas às vezes nos esquecemos de mudar de atitude,
que é o que realmente fará a diferença.
Tem um desenho já antigo, mas que gostava muito,
chamado de Pink e Cérebro, onde o grande desafio dos
dois, todas as noites, era dominar o mundo, sempre
através de estratégias mirabolantes, que claro, nunca
davam certo. Deixando a fantasia de lado, o desenho tem
algo muito bom, que é o desejo de algo e o esforço que
empenhamos nisso, tomando o cuidado para não cairmos
sempre nas mesmas armadilhas psicológicas que nos
cegam e nos impedem de ver outras possibilidades.
Talvez o importante não seja dominar o mundo, mas
descobrir um mundo novo a cada dia, talvez o importante
não seja ter uma vida diferente, mas fazer a diferença na
vida de alguém, talvez o importante não seja ficar rico,
mas descobrir a riqueza da vida ao nosso redor. Muitas
vezes os métodos até podem estar certos, mas mesmo
assim as coisas não acontecem porque estamos com os
objetivos errados! Ter coragem para mudar os objetivos é
coisa que poucos têm, mas normalmente são os que se
destacam, são os que acabam alcançando o sucesso e,
normalmente, são lembrados como “os que se deram bem
na vida”, “os que tiveram sorte”. Sorte? Qual seria a sorte
sem a coragem de mudar a atitude? Sorte para mim é
ganhar na loteria e sem jogar, de resto é planejamento,
luta, trabalho árduo, lágrimas que caem no silêncio da
noite, angústias que disfarçamos num sorriso simpático e
num “vou bem e você?”, quando na verdade estamos com
vontade de soltar o grito entalado na garganta e dizer que
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está tudo desmoronando! A superação de tudo isso é que
nos leva ao que a grande maioria chama de sorte, mas
que prefiro chamar de realização pessoal, de conquista da
felicidade, de alcançar os objetivos e ter a tão sonhada e
almejada paz de espírito.
Mais um capítulo das nossas vidas está terminando, uma
nova página vai surgir e o que vamos escrever nela? Do
meu texto você pode até reclamar, afinal, eu escrevi e
você só está lendo, mas e da sua vida? Você é o autor e
se não está gostando do que está lendo, escreva
diferente, pois você não vai ter a quem reclamar, senão a
você mesmo, caso não goste do que está escrito. Em
nossas mãos estão todas as ferramentas necessárias para
as mudanças, basta que consigamos enxergá-las e utilizálas corretamente.
Saia do automático, busque algo novo, faça algo de forma
diferente, se reinvente, mas mude! Normalmente
pensamos na mudança como algo complexo, mas não,
podemos mudar em coisas e gestos simples. Pode parecer
besteira, mas você já pensou em conhecer realmente
pessoas com quem você só tem contato no mundo
virtual? Sabe a solidão? Então, pode ser que esteja
faltando contato, pode ser que esteja faltando coragem
para conhecer novas pessoas e se relacionar com elas.
Sabe aquele seu vizinho? Não sabe, afinal, se você o
encontrar nem vai saber que é seu vizinho e eu também
tenho alguns assim. Fico pensando no quanto isso é triste,
no quanto nos distanciamos das pessoas, no medo que
temos que o outro descubra quem somos. Mas e daí, o
que ele pode descobrir de você que você já não saiba?
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Talvez ele até te ajude a superar seu problema, seu
medo, mas para isso você terá que tentar.
Precisamos perder o medo da vida, precisamos perder o
medo da mudança, precisamos perder o medo de parecer
ridículos e, se formos, que sejamos de forma consciente,
afinal, quem nunca foi ridículo em algum momento da
vida e qual o problema disso? Nosso grande problema,
pelo menos a grande maioria, é que cometemos um
infanticídio, matamos muito cedo a nossa criança interior,
mas é na criança onde a grande beleza da vida se
encontra, é a criança que nos desperta a curiosidade, a
espontaneidade, a leveza e a simplicidade da vida, é a
criança que nos ensina que o preconceito não existe e que
a felicidade está nas coisas mais simples, como um abraço
e um sorriso.
“Viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e
cantar a certeza de ser um eterno aprendiz, eu sei que a
vida podia ser bem melhor e será, mas isso não me
impede que eu repita, é bonita, é bonita e é bonita”
Bom recomeço! Boas atitudes!

[ 192 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

Humor

[ 193 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

A saga de uma cólica renal
11/12/2014
Caros leitores, como alguns já sabem, faço parte daqueles
que, de vez em quando, tem uma cólica renal. Quem já
teve sabe da dor que estou falando, quem não teve, por
favor, nem tente entender e muito menos julgar ou achar
que é frescura, mas não quero ficar falando em
sofrimento ou dor, ao contrário, pretendo abordar aqui de
uma forma cômica todo o sofrimento da minha última
crise, pois agora que já passou mesmo, dá até para
brincar com a situação e nada melhor do que rir. Antes
que venham os chatos comentar, sim, claro, estou
exagerando na figura de linguagem, pois foi a forma que
achei para tornar o trágico um pouco mais engraçado,
então, poupem os comentários chatos e desnecessários.
Se preferir, tenha sua própria cólica e depois conte do seu
jeito, ok?
O início dessa saga aconteceu mais ou menos no mês de
junho de 2014, quando tive uma dor muito forte e, por já
saber como são as dores de uma cólica, não tive dúvidas
de que lá vinha mais uma. Procurei um urologista, que me
passou os remédios de praxe e pediu uma tomografia
para poder ter uma visão melhor da situação.
Minhas cólicas são regulares, costumo até pensar que
disciplinadas, pois ocorrem normalmente a cada dois anos
e lá se vão uns quinze anos desde a minha primeira crise,
quando acordei no meio da madrugada achando que
estava morrendo, pois estava com uma dor de faltar o ar,

[ 194 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

não conseguia ficar ereto e a minha região genital parecia
que estava explodindo.
Achei que meu fim estava
próximo, que o chamado estava chegando e já comecei
até a ver as luzes que todo mundo fala que vê quando
está morrendo. Me arrastando fui até o posto médico, que
ficava a menos de 500 metros da minha casa. O médico
examinou, examinou e falou com toda naturalidade que
era só uma cólica renal.
Só??? O que ele queria? Me passou analgésico e fiquei em
observação por um tempo. Me senti no filme exorcista,
como protagonista, é claro, pois já estava subindo pelas
paredes, virando a cabeça em 360º e falando alguma
língua que nem eu conhecia. Enfim, alguns dias ainda se
passaram e saiu a causa da minha dor: uma pedrinha
minúscula, mas cheia de pontas, que parecia um porco
espinho. Claro que para sair ela fez questão de tapete
vermelho, com todas as pompas e honras. Fiquei
lembrando da desgraçada por vários dias, principalmente
quando ia fazer o número um (vulgo mijão).
De lá para cá, isso se repete regularmente, mas para
minha alegria já haviam se passado quatro anos da minha
última crise e eu, otimista que sou, inocentemente achei
que poderia ter me livrado desse mal, mas..... não foi bem
isso que a tomografia mostrou. Na verdade, a bonitinha,
ficou repousando, tal qual um porco de granja, apenas
engordando e ao contrário de todas as demais, que eram
minúsculas, essa parecia um asteroide e tinha 1 cm.
Verdade seja dita, era bonitinha, redondinha, bem criada
mesmo, mas voltando, lá estava eu com o laudo nas mãos
e uma cara já de pavor, pois tinha uma pedra em cada
rim, sendo que a do rim direito era esse asteroide de 1 cm

[ 195 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

e, do lado esquerdo, um pequeno fragmento estelar de
0,5 cm.
As notícias foram bem animadoras e diretas: devido ao
tamanho do asteroide, ela não sairia naturalmente, pois
segundo as informações que o médico me passou, o
máximo que a uretra consegue expelir “naturalmente” é
um cálculo de 5mm. Conclusão, pelo menos a do lado
direito eu teria que fazer um procedimento para tirar, já a
outra, sairia “naturalmente”. O desgraçado parece que se
realizava com a palavra naturalmente e eu já estava
xingando a sua décima geração, pois esse natural seria
mais ou menos como um parto de trigêmeos, mas todos
nascendo ao mesmo tempo.
Em meio a tudo isso eu estava mudando de cidade, mas
felizmente a cólica passou e acabei deixando um pouco
isso de lado. Assim que me organizei na cidade para a
qual me mudei, procurei outro urologista, pois no fundo,
ainda tinha esperança de ouvir uma sentença um pouco
melhor. Cheguei logo falando que tinha uma pedrinha no
rim e o médico olhando o exame falou a frase que
sentenciava meu destino: “pedrinha, você tem é um tijolo
ai”. Após comentário motivador, creio que o cidadão faz
cursos de motivação, pois sabe como estimular seus
pacientes, não tive dúvidas de que não teria outro
caminho.
Começo então a me informar sobre como seria esse
procedimento e fui tranquilizado, pois a cirurgia não tinha
corte, era “somente um aparelho, que lembrava um
endoscópio, que seria introduzido pela minha uretra,
chegaria até a pedra, trituraria e pronto, os fragmentos

[ 196 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

seriam expelidos naturalmente”. Como tinha feito uma
endoscopia há pouco tempo fiquei logo imaginando essa
endoscopia uretral e confesso que novamente vi as luzes
do fim da vida. Acho que prefiro o corte, pode ser?
Em meio a burocracias e demoras da clínica, acabei indo
parar em outro médico, numa clínica especializada no
assunto, com diversos e respeitados especialistas no
assunto. Lá vem a maldita pontinha de esperança
novamente, mas durou pouco, na primeira consulta o
médico já queria que eu ficasse por lá mesmo para fazer o
procedimento.
Ei, calma ai, não é assim, preciso de um tempo para me
preparar psicologicamente, pensa que é assim, três ou
quatro meses não foram suficientes, preciso de mais
tempo. Marquei para a outra semana.
O procedimento novamente foi explicado, em detalhes,
mas com muita tranquilidade, eu colocaria um cateter
entre o rim e a bexiga, quer serviria para duas coisas:
aliviar a dor e o desconforto que eu sentia e também para
alargar o canal da uretra, para facilitar a passagem do
aparelho durante a cirurgia. Um frio polar tomou conta da
minha medula espinal, pois eu ficaria com um tubo que
iria me arrombar para outro tubo maior. Desisti de
maiores perguntas e me conformei que o fim realmente
estava próximo.
Segunda-feira, oito horas da manhã, jejum absoluto, lá
estou eu na recepção do hospital para internar e fazer o
tal procedimento. Chego no quarto e logo após a
enfermeira já veio com aqueles roupões característicos de
centro cirúrgicos, pediu para eu tirar toda a roupa e só
ficar com ele, que logo eles já me levariam. Nesse ponto,
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você já foi longe de mais para voltar atrás e quer que a
coisa termine logo, portanto, que seja feito logo. Ela bate
na porta, entra com a maca e disse sorrindo: “vamos, já
chamaram”. Aquele sorrisinho me dava vontade de
morrer. Enquanto estou descendo pelos corredores do
hospital, que deveria ter uns 400 km, porque não acabava
nunca e eu já havia rezado para tudo que é santo, chego
numa grande porta, ela toca a campainha e outra
enfermeira, toda paramentada, vem me receber.
Procedimentos de praxe, e lá vou eu para dentro da sala
de pré anestésico, fiquei por lá uns vinte minutos, mas
pareceu que foram uns dois dias e ai vem outra
enfermeira, se apresentou, claro que não faço a menor
ideia do nome dela, pois acho que nem do meu eu
lembraria nesse momento e me disse que me
acompanharia durante todo o procedimento, me fez umas
perguntas que não entendi nada, do tipo, você sabe qual
médico vai te operar? Claro que sei, como esquecer
aquele sorriso de psicopata masoquista, me tranquilizando
e dizendo que não doeria nada, que eu somente iria sentir
um desconforto leve e que sentiria mais vontade de fazer
xixi, mas só isso.
Chego no centro cirúrgico, achei melhor já ter sido
anestesiado no quarto, mas enfim, vi tudo. O anestesista,
todo sorridente me deu bom dia, se apresentou, sei lá se
era Dr. Valdir, Dr. Antonio, Dr. Vespúcio, não faço ideia,
mas fez mais algumas perguntas de praxe, alergias, etc e
tal. Nisso, o enfermeiro que estava na sala já começou os
preparativos para o procedimento e, por um momento,
cheguei a achar que tinham chamado a pessoa errada,
pois o meu não era um parto normal, era cálculo renal,
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mas assim foi, fiquei lá, naquela posição de parto, muito
cômoda, mas a essa altura, resolvi que relaxar era a
melhor alternativa, afinal, era inevitável mesmo.
“Sr. André, agora eu vou aplicar o anestésico, o senhor
vai sentir uma leve tontura e...............”, acordei uma
hora depois na sala de recuperação. Me mexi, observei
que tudo estava onde deveria estar, fato que me deu uma
alivio, e fiquei lá, imóvel, com medo até de respirar. Uma
das enfermeiras veio, falou comigo, fez mais algumas
perguntas e disse que estava tudo bem, que eu ficaria ali
por mais uma meia hora e já iria voltar para o quarto.
Passado cerca de trinta minutos veio o médico que fez o
procedimento, falou que tudo tinha corrido bem, que eu
iria para o quarto e, caso eu urinasse normalmente,
estava de alta às dezesseis horas. O sr vai tomar alguns
remédios, caso tenha dor e, assim que o plano autorizar a
cirurgia, fazemos o restante do procedimento. Me lembrei
de outras situações e esse “caso sinta dor” dos médicos,
pode ser, tranquilamente, interpretado como: “você vai
sentir muita dor, esse remédio não vai ajudar
praticamente porra nenhuma, mas é o que temos”. Desvio
o pensamento, afinal, eu poderia estar sendo muito
trágico.
Fiquei aliviado, nem estava sentindo nada, era simples
assim? Senti o chamado novamente por nada? Agradeci
ao médico e fiquei ali, aproveitando o tempo, ainda meio
tonto devido a anestesia geral, enfim, curti o barato que
só quem já tomou uma anestesia sabe como é.
“Sr. André, já chamei a equipe da internação e o senhor
já vai para o quarto”. Ufa, pensei, que bom. Lá vou eu
pelo corredor, que agora parece que tinha só uns 2
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quilômetros. Chego no quarto, minha esposa já estava lá
e foi a coisa mais linda que vi. A enfermeira me ajudou a
ir para cama e já foi logo avisando que eu não poderia me
levantar. Tudo bem, pensei, é normal, mas a bexiga
começou a encher, fiquei feliz, pois lembrei que a
condição para ter alta era urinar normalmente. A
enfermeira trouxe o propício recipiente para que eu
pudesse, mesmo deitado, aliviar a pressão da bexiga.
Posição tomada e lá vai. Não senti a urina saindo, senti
toda a força de uma erupção vulcânica saindo das minhas
entranhas e juro, achei que o tal recipiente tinha
derretido, pois a sensação era de que lavas vulcânicas
estavam saindo e não um simples e inocente xixizinho.
Nesse momento tudo ficou claro, a preocupação com que
eu fizesse xixi, tudo fez sentido, afinal, se eu sobrevivesse
ao primeiro xixi, haveria chance para o restante.
Apesar das lavas vulcânicas, não sentia dores na bexiga
ou rim e isso era bom e tive alta. Fui para casa achando
que tudo ficaria tranquilo. Na viagem, aqueles buracos no
asfalto, que já estamos acostumados, tomaram status de
fossas tectônicas, parecia que o carro caia num abismo e
voltava. Cheguei e deitei e uma dorzinha incomodou na
bexiga e no rim, quando fui fazer meu inocente xixizinho.
Penso, deve ser pela viagem, vou ficar quieto que isso
passa. Como sou inocente. A cada xixizinho a dor
aumentava, pois acredito, todo o efeito anestésico já
havia passado, portanto, a companheira dor chegou em
todo seu esplendor e força.
Continua....
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A saga de uma cólica renal – O retorno
11/12/2014
Não aguentando de dor, achando que o cateter tinha
saído do lugar, perfurado minha bexiga, necrosado meu
rim e por ai vai, voltei para a emergência, pois não dava,
era impossível fazer o xixizinho sem berrar e como esse
ato tinha que se repetir, no máximo, a cada quinze
minutos, não haveria muitas chances de sobrevivência.
Fui atendido, dessa vez, por uma médica, que
tranquilamente falou que esse era um efeito comum do
cateter. Mas espera ai, não era indolor????? Se isso era
indolor, fico com pavor de pensar no que seria dor para
eles. Seriam discípulos de Hitler e estavam fazendo novas
experiências com torturas? Resumindo a história, fiquei
internado, pois era a única forma de tomar medicamentos
mais fortes e, com isso, minimizar a dor e eu ficaria
internado até a cirurgia definitiva, que foi marcada para
depois de cinco dias. Não tenho nada contra médicos,
enfermeiros, mas hospital não é um ambiente que eu ame
e onde ache legal passar uns dias, mas enfim, lá vamos
nós. Analgésicos, antibióticos, dilatadores, entre outros
passaram a ser comuns. As sádicas das enfermeiras já
chegavam com o copinho e falavam, sua dose de MM
chegou. Eu sorria, não sei se de raiva, vontade de socar a
cara da ajudante de Hitler ou, por desespero mesmo. Essa
foi a rotina, de duas em duas horas, dia e noite, por cinco
dias.
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Todo dia, na visita médica, vinha a pergunta: “dormiu
bem?”. Sim, claro, uma tranquila e amável noite, dormi
um sono só! Dois dias depois de hospitalizado, finalmente,
senti um alívio, já conseguia fazer meu xixi sem muito
sofrimento. Que alívio! Mas, como nem tudo são flores,
chega o dia da cirurgia. No dia anterior, os procedimentos
chegam a dar medo, respondi a mais uns dois ou três
questionários, perguntaram se eu já havia assinado um
termo de ciência do procedimento. Do nada, no meio da
noite, uma enfermeira abre a porta e pergunta meu peso
e altura, para passar para o centro cirúrgico. Pelo tom da
voz e pela naturalidade, achei que ela iria passar era para
o papa defunto, enfim, lá vamos nós.
Chega o dia, minha médica passou no quarto, fez uma
marca no meu abdômen, no lado direito, procedimento
normal e necessário para evitar que coisas erradas sejam
operadas ou cortadas, desnecessariamente, fato que no
meu caso, em específico, poderiam ser trágicas, então,
pode marcar, pega um pincel marca texto, uma lata de
tinta, pinta com tinta fluorescente, sei lá, mas identifique
muito bem! Nos vemos daqui a pouco, disse ela.
Dessa vez já desci para o centro cirúrgico mais tranquilo,
o corredor tinha só uns 375 km. Aperta campainha, trocas
de informações, procedimentos de praxe e lá vou eu para
o pré anestésico novamente. Dessa vez fiquei lá só uns 10
minutos e já fui levado para a sala. Novamente os
procedimentos de praxe, o anestesista veio falar comigo e
percebi que ele ficou me olhando, olhando e acabou
perguntando : “eu acho que te conheço, você...”. Conhece
sim, digo eu, o senhor já me anestesiou na semana
passada, tá lembrado? “Opa, verdade, e ai, como está?”
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?”. Estou ótimo, pensei, estou passando aqui só para dar
um oi, mas de qualquer forma foi bom ter um rosto
conhecido, já estava quase criando vínculos afetivos no
centro cirúrgico, quase que já ia falando se depois ele não
queria tomar uma, bater um papo, quem sabe um
churrasco, mas não deu tempo, dormi antes... Mas, antes
de dormir escutei uns papos meio estranhos entre uma
enfermeira e o anestesista, por um momento lembrei do
seriado Gray´s Anatomy, e lá vou eu para o meu sono
profundo novamente, sei lá o que fizeram e falaram
depois.
Acordei praticamente três horas após, já na sala de
recuperação, ainda meio tonto, o primeiro impulso foi o
mesmo, dar uma conferida se tudo estava onde deveria
estar e, espera ai, notei algo que não me pertencia junto
comigo. É uma sonda, disse amorosamente a enfermeira,
com aquele sorriso irritantemente tranquilizador! Que
ótimo, pensei, acho que pensei ou falei, sei lá, não sabia
ainda o que estava fazendo, só sei que não gostei. Ela me
disse que eu tinha que ficar quieto, não poderia me mexer
muito, mas que estava tudo bem. Como estava curtindo
meu barato novamente, fiquei na paz, meio zen, zen
noção nenhuma do que me aguardava!
Passado mais algum tempo, que poderia ter sido alguns
dias, talvez, ouvi uma voz me dizendo que eu já voltaria
para o quarto, que estava tudo bem. Passei novamente
pelos 375km do corredor e cheguei no quarto e,
novamente, minha mulher lá me esperando, com aquele
sorriso lindo, esse sim, confiável. Duas enfermeiras me
ajudaram a ir da cama para a maca, arrumando a linda
bolsinha da sonda que eu havia ganho e ajeitando as
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partes baixas. Nesse momento comecei a perceber que a
coisa não iria ser muito boa, pois o movimento da sonda
doeu um pouco, mas, entorpecido que ainda estava, nem
me dei conta da tragédia que se seguiria. Depois de um
tempo um dos médicos passou no quarto, ergueu o
lençol, dá aquela olhadinha, cara de tudo normal.
Pergunto se posso me levantar, me mexer e ouço que
sim, que só teria que ficar imóvel por mais algumas horas,
devido a anestesia, mas que depois das dezoito horas
poderia levantar, mas sempre com a ajuda de alguém.
Achei ele meio exagerado, mas tudo bem.
Segue a tranquila vida de quem está internado, soro,
remédios, verificações e ouço uma das enfermeiras
falando para avisar quando a bolsinha ficasse cheia, como
se eu pudesse ver, mas enfim, minha esposa estava junto
e estava tudo tranquilo. A primeira foi meio assustadora,
vermelha, aspecto nada agradável. A segunda já foi mais
tranquila, a enfermeira disse que ela já estava mais
bonitinha. Quem entende, urina bonita, mas enfim, vamos
lá. Passava das dezoito horas quando resolvi que iria
tomar um banho, afinal, estava sujo de sangue lá onde
você está pensando mesmo. Levanto da cama, sinto um
pouco de tontura, mas tudo bem, minha mulher
ajudando, segurando a bolsinha e lá vamos nós para o
banho. Descubro, nesse momento, que tomar banho com
soro e sonda não é uma tarefa simples, era melhor
chamar o Macgayver ou o Tom Cruise, afinal, era uma
missão impossível. Lavo onde tinha que ser lavado e
começa o drama para se secar. Cada movimento que
minha mulher fazia com a bolsinha eu morria de medo,
doía, parecia que o dito cujo iria cair no chão, explodir, sei
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lá. Entre trancos e barrancos, visto um novo avental e
vamos para a cama, onde decidi ficar, catatônico,
completamente imóvel, quase em coma, até o dia
seguinte.
Nesse ponto entendi o comentário do médico: “poder,
pode”, quer dizer, eu posso me mexer, mas se você vai
conseguir é outra história e, em nome do bom senso e
por querer ainda me manter inteiro, resolvi que o maior
movimento que eu faria seria respirar, com cuidado. A
noite foi muito tranquila, confortável e a cada pouco
alguma enfermeira entrava para dar uma conferida em
tudo, olha bolsinha, olha o dito cujo e eu lá, me sentindo
uma múmia exposta a visitação pública. Também, depois
de tudo o que já deveriam ter feito, o que tinha dar uma
olhadinha? Relaxei, pelo menos tentava me convencer
disso.
Na manhã seguinte minha médica passa, também dá a
olhadinha, examina e sentencia: “está tudo bem, vou
pedir para tirar a sonda”. Aquilo soou como a nona
sinfonia de Beethoven, não via a hora, mal ela saiu do
quarto e eu já me senti tentado a apertar a campainha e
chamar a enfermeira para tirar logo, mas me controlei,
afinal, aquela altura, um movimento brusco como apertar
uma campainha poderia colocar tudo a perder e me
contive. Quase quarenta minutos depois entra a
enfermeira e me animo, mas ela me deu meu saquinho de
MM para tomar e falou que estava aguardando um
medicamento que eu deveria tomar antes de tirar a
sonda. Me senti deprimido, mas fazer o que, vamos
aguardar.
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Mais ou menos uma hora depois entra ela novamente,
com uma seringa pronta e avisa que vai aplicar o
medicamento que a doutora passou, que descobri nesse
momento, era morfina. Ela aplicou e eu viajei, não sentia
mais nada, não sentia perna, braço, boca, sentia calor,
frio, enjoo, tudo junto e ela, percebendo que não fiquei
bem, me pediu para falar com ela. Falar o que, minha
filha???? Você acha que eu conseguia falar alguma
coisa??? Escutei ela falar que eu fiquei muito vermelho,
imagino, devo ter ficado pink, pois pelo calor que senti,
achei que estava pegando fogo. Como ainda não podia
me mexer, afinal, a bendita sonda ainda estava lá, vejo
ela levantando o lençol e pensei, pronto, lá vamos nós
novamente, mas pelo menos dessa vez era por uma boa
causa,
ela
iria
tirar
aquilo
que
tanto
me
....AAAAAAAAAAAAAAAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Nesse momento, sinto que não
fiquei mudo e que ainda podia falar, gritar, gemer, e
confesso, novamente me veio aquela vontade de socar a
enfermeira, mas me contive. Vejo o tubo que ela tirou do
meu amigo e pensei em pedir para ela deixar comigo,
afinal, dava para colocar um bico e lavar o quintal com
aquela mangueira! Assim que ela saiu do quarto volto a
me examinar para saber se ela tinha arrancado somente a
sonda mesmo e, para alívio, constato que o restante ainda
estava no lugar certo.
Fico lá, imóvel, por mais um tempo, recuperando a
respiração e a dignidade, que a essa altura, já tinha ido
para o espaço há muito tempo. Ela volta e fala que agora
precisa observar se vou conseguir fazer xixi normalmente.
Me lembro da minha primeira experiência após a
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colocação do cateter e novamente senti o polo norte em
minha coluna. Se um cateter tinha dado toda aquela dor,
imagine aquela mangueira de irrigação. Vou ao banheiro
com o mesmo ânimo de quem vai para o corredor da
morte, posição tomada e pronto. Dessa vez foi um
tsunami junto com uma erupção vulcânica, aliado a um
tornado e uma tempestade raios. Esse foi meu primeiro
xixizinho após a retirada da tubulação transoceânica que
estava no meu canal.
No outro dia entra a médica, toda atenciosa, pergunta
como estou. Penso num monte de possíveis respostas,
nada educadas, mas me limito a responder que tudo bem.
Ela falou que me daria alta e disse que o cateter que eu
ainda usava seria retirado depois de dez dias, no
consultório, com anestesia local. Não me atrevi a fazer
qualquer outra pergunta sobre o assunto, prefiro já não
saber mais nada. Ela só disse que é “só relaxar e pronto”.
Claro, tranquilo, muito confortável a ideia de ter algo
entrando em você, talvez pela zona mais sensível do seu
corpo, indo até sua bexiga e puxando algo que está
dentro do rim para fora. Acho que vou guardar essa
imagem e lembrar dela quando estiver praticando
meditação, afinal, nada mais tranquilizador do que ter
essa imagem na mente!
Já em casa, o incômodo é absurdo novamente, passo uns
dias melhor, mas depois de três dias, eis que a dor volta e
cada ida ao banheiro se transforma numa sessão de
tortura. A dor sobe pelas entranhas, vai para o rim, que
parece que está sendo picotado com um cortador de gelo,
sabe aquele que a Sharon Stone utilizou, em Instinto
Selvagem, pois é, sinto como se ele estivesse nas minhas
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costas. Um outro ponto é a região mais baixa, o testículo,
que parece que vai inflando, que vou explodir e, nesse
ponto, lembro lá do tal padre que sumiu pendurado nos
balões e tenho medo, será que vou sair voando também
de tanto que ele está inflando, mas olho e vejo que ele
está normal, é só uma sensação mesmo, dos males o
menor, imagine... bem, deixa para lá.
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A saga de uma cólica renal - o grand
finale
12/12/2014
Como já devem ter percebido, eu sobrevivi a hecatombe
da retirada do cateter, que é o grand finale, fechando com
chave de ouro essa odisseia.
Meus sentimentos para esse final eram muito
controversos, pois ao mesmo tempo em que não via o
instante de me ver livre e poder fazer meu xixizinho em
paz, já sofria com ideia do que vinha pela frente, pois é
claro que tranquilo não seria. No dia agendado lá vou eu,
sem pensar muito, mas já prevendo um pouco mais de
dor.
Estava esperando por alguns atrasos no atendimento, mas
para minha surpresa, antes da hora combinada a
enfermeira já chamou, me deixando meio desestabilizado,
pois mentalmente eu ainda não estava totalmente pronto,
mas lá vamos. “Sala de Procedimentos 1”, era a inscrição
na porta, mas eu lia “Sala de Tortura 1”. Entrando, já dou
de cara com aquela maca monstruosa, objeto de tortura,
com os apoios para a perna já a postos. Embora já
soubesse que seria assim, constatar o fato não me
agradou. A enfermeira já me entregou um lençol e disse
que eu poderia usar o banheiro para tirar toda a parte de
baixo, tudo, reforçou ela.
O pouco da dignidade reconquistado nos últimos dias já
estava indo para o espaço novamente, mas é por uma
boa causa, era o que eu tentava me convencer o tempo
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todo para não pensar em nada. Voltei, enrolado no lençol
e ela me falou para sentar na maca que a doutora já viria.
Enquanto isso, vou observando seus movimentos, tirando
todos os instrumentos de tortura possíveis, caixas
monstruosas que eu me recusava a imaginar o que
continham. Num dado momento, ela me pergunta se eu já
havia tirado alguma vez o cateter. Digo que não e que
não estava muito à vontade com a ideia, mas enfim, fazer
o que, pelo menos iria acabar. Ela, toda profissional,
concorda comigo e fala que realmente iria ser rápido e
pronto. Me aliviou muito...
Continuando os preparativos para a execução, digo,
procedimento, ela pega um frasco de soro, deixa todo
preparado, coloca num suporte ao meu lado, mas já se
adianta em dizer que eu poderia ficar tranquilo, que eu
não iria tomar o soro, mas ele seria utilizado no
equipamento. Novamente, uma paz infernal tomou meu
ser, até parece que um frasco de soro seria o motivo da
minha preocupação depois de ter visto o aparelho
monstruoso que eu havia visto há pouco. O tamanho da
ponta do aparelho era umas trezentas vezes maior do que
a agulha, portanto, quisera eu todo o meu sofrimento ser
uma picada para um soro. Ela me diz que já estava tudo
pronto e que iria chamar a doutora. Fico lá, sentado,
enrolado no lençol e só pensando no que viria. Os minutos
pareciam horas e, num dado momento, a porta se abre e
entra o rosto conhecido da minha médica, com aquele ar
sereno, me perguntando como tinham sido os últimos
dias. Com muita dor, digo eu, mas o importante é que
estamos chegando ao fim. Ela me explica como seria o
procedimento, que seria rápido e caso eu não aguentasse,
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ela parava e me encaminhava para o centro cirúrgico,
onde seria sedado e pronto.
Me deito, na linda posição de quem vai fazer um parto
natural e lá vamos nós. Prepara daqui, prepara dali e vem
as instruções iniciais. Vou colocar bastante anestésico em
gel na sua uretra, para que não sinta dor, mas vai
incomodar um pouco. Esse vai incomodar um pouco me
irrita profundamente, pois já sei que vai doer prá
ca.....lho. Com toda a calma ela começa a introduzir o dito
gel, com uma seringa que parecia um pet de coca-cola de
2,5 litros, que queima e ia tomando conta das minhas
entranhas. Depois de alguns segundos (pareciam horas)
ela me diz para relaxar, pois facilitava e faria com que o
anestésico fosse até a bexiga. Antes que eu pudesse
pensar, ela já se adianta e diz que sabe que era difícil
relaxar. Só dou um sorriso que nem amarelo já era mais e
quase arranco a borda da maca de tanto apertar, respiro
fundo e sinto uma explosão atômica em minha bexiga.
Bom, provavelmente o gel chegou ao seu destino.
Ela comprova, disse que estava pronto, mas que para
evitar que o gel vazasse, ela teria que fechar o dito cujo.
Antes que eu pudesse imaginar qualquer coisa, sinto um
laço apertando e penso que se ficasse assim por muito
tempo ele iria gangrenar! Continuo respirando fundo, já
vendo algumas luzes, que imagino sejam do plano
espiritual já a postos para me receber. Aquele silêncio
incômodo na sala e ouço ela falando alguma coisa com a
enfermeira, mas fiz questão de não entender.
Vamos começar, diz a voz suave, que me diz que agora
viria a parte mais incômoda. Nesse momento, já entrego
minha alma nas mãos do senhor e peço perdão pelas
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minhas falhas, esperando que ele tivesse misericórdia e
me recebesse de braços abertos. Só vejo uma ponta
metálica de uns quinze metros sendo colocada em pé
diante de mim, bem na mira do meu amigo e lá vamos
nós. Confesso que, de início, realmente não senti nada,
fiquei até feliz, mas como a alegria nessas situações
duram frações de segundos, lá vem mais uma instrução
satânica: agora vem a parte mais chata, você vai sentir
uma pressão... PQP, QUE P...A É ESSA! EU NÃO VI O
ELEFANTE QUE SE SENTOU NO MEU COLO AQUI DENTRO
ANTES, ONDE ELE ESTAVA?, penso eu, gritando
mentalmente, porque a voz não saia. Uma pressão que
parecia que que todos os meus órgãos iriam explodir,
sinto o dito cujo sendo forçado e puxado para baixo e
pensei que ela iria realmente tirar tudo, que o rim, a
bexiga e o que mais viesse pela frente iria sair a qualquer
momento. Senhor, receba minha alma, AMÉMMMMMMM,
PQP, CA*****LHO!!!! Pronto, acabou, disse ela,
calmamente.
Abro os olhos e vejo que ainda estou na sala, nem um
rosto desconhecido ao lado, portanto, acho que ainda não
foi dessa vez que morri, sinto um raio de fogo saindo da
minha uretra e chego a pensar que ela havia tirado o
cateter e implantado um dragão.
Quer ver, pergunta ela. Claro que quero, digo eu e ela
ergue uns duzentos metros de mangueira toda torcida em
ambas as extremidades. Nessa hora entendo o motivo da
dor e penso que minha uretra nunca mais seria a mesma.
Pensa que acabaram as boas notícias? Claro que não, ela
diz que um dos possíveis sintomas, depois da retirada do
cateter, são cólicas, que alguns pacientes relatam sentir
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cólica e penso que era tudo o que me faltava, faço tudo
isso para não ter mais dor e a primeira coisa que vou
sentir, depois de tudo isso, é a mesma dor que me levou
a fazer tudo isso? Bom, para evitar, vou passar um soro
com medicamento antes de sair, depois que terminar você
vai embora.
Feliz e parecendo ter sido atropelado por um trem, vou ao
banheiro me vestir e conferir se era realmente só cateter
que ela tinha tirado, pois a dor e a pressão ainda não
tinham saído da minha mente. Felizmente era só ele
mesmo.
E assim termina esse episódio da minha vida e, com ele,
algumas lições e aprendizados:
Quando o médico diz que não vai doer, vai doer.
Quando ele diz que você vai sentir um leve desconforto,
comece a rezar e a pedir a Deus pela sua alma, porque
vai doer muito.
Quando ele diz que o procedimento não vai te impedir de
fazer nada, entenda que você vai vegetar por alguns dias
e uma respiração mais profunda pode ser um movimento
muito brusco, portanto, não indicado.
Só dez por cento dos pacientes sentem dor. Claro, os
outros noventa já desencarnaram, portanto, a dor já não
é algo que os preocupe mais.
Dois dias = uma semana.
Sorrisos tranquilizantes só te irritam mais ainda.
Tente relaxar = tente respirar para não morrer asfixiado.
Se sentir dor, você toma esse remédio = é fato que você
vai sentir dor, o remédio não vai ajudar muito, mas tome
porque vai ser bem pior sem ele.
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Vai ser rápido = vai demorar, afinal, o tempo é muito
subjetivo e depende de qual lado da dor você está.
Mas é claro, tudo poderia ser muito pior sem os cuidados
desses profissionais e, como disse logo no início, estou
tratando a coisa com humor, mas agradeço muito a toda
a equipe que cuidou de mim e de tantos outros que
estavam na mesma situação. A medicina é uma profissão
muito nobre, afinal, lidar com a dor alheia não é fácil. A
toda equipe de enfermagem, que não cansa nunca, quer
dizer, nunca demonstra cansaço, mas é claro, também
sentem dores, angústias, cansaços, mas que estão
sempre prontas a ajudar e aliviar o nosso sofrimento,
também meus sinceros agradecimentos e respeito!
E, para terminar,
só mais uma coisa. Sabe essas
brincadeiras machistas sobre o temido exame da próstata.
Então, depois dessa minha experiência vou achar que o
exame não é nada, afinal, o que é um dedo perto de um
tubo de duzentos metros? Deixa de bobeira, afinal, sua
masculinidade não vai valer nada dentro de um caixão e,
convenhamos, ninguém é mais homem ou menos homem
por um simples exame.
O objetivo desse meu conto não é causar pavor, mas
compartilhar a todos que possam ainda ter que passar por
essa experiência, que ela pode ser sofrida, doida, mas
você vai sobreviver. Tente tratar a coisa com humor, eu
sei que é complicado, mas acredite, se fazer de vítima e
se entregar não vai ajudar muito.
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Um critério de “chatificação”
07/01/2015
Eu sou chato, você deve ser chato, pelo menos um
pouquinho, toda pessoa normal é um pouco chata, tem lá
suas manias e esquisitices, mas alguns, ahh, alguns estão
de parabéns! Sim, de parabéns, porque não é qualquer
pessoa que consegue atingir um nível tão refinado de
chatice, para nossa sorte.
Todo mundo convive com algum chato e, caso você não
conviva com nenhum, preocupe-se, pois o chato deve ser
você. Tem o chato do colega de trabalho, o chato do
vizinho, o chato que só conhecemos de vista, mas já
achamos que ele é chato sem nem mesmo ter trocado
uma palavra com ele, tem o chato da família e engana-se
quem acha que vou falar da sogra, pois a sogra é
“oconcur”. Para quem não sabe, oconcur é uma palavra
derivada do francês hors-concours, que serve para
designar uma pessoa ou trabalho que está fora de
julgamento ou competição, dado seu grau de destaque e
de superioridade, como a sogra, por exemplo, na
categoria chatice, pois seria uma covardia em qualquer
premiação alguém competir com ela.
Tem o chato do cunhado (a), o tio mala que sempre tem
as mesmas piadas a duzentos e vinte e cinco anos, enfim,
o chato é uma espécie que não corre risco algum de
extinção, pois se prolifera com uma rapidez viral, uma
epidemia, para a qual, aliás, não há tratamento ou vacina
ainda.
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De tempos em tempos surgem novas categorias de
chatos, pois a espécie também evolui e vai para outras
áreas, sendo que uma das mais recentes é o chato
cibernético ou o chato social, aquele que vive infernizando
a vida de todo mundo pelas redes sociais, aquele que te
inclui em todos os grupos sem você pedir, que acha que
você vai gostar de um perfil e fica de sugerindo, de
minuto em minuto uma página nova, que acha que você
passa seu dia jogando e, portanto, manda convite de
todos os jogos disponíveis no Universo para você, além do
chato que só da indiretas e acerta todo mundo menos a
pessoa que ele queria, o chato que entra na sua
publicação sem ser convidado e dá palpites com coisas
nada a ver com o que você falava, que contesta tudo, só
pelo fato de ser chato e nem adianta você mudar de
opinião para concordar com o chato, pois como bom
chato, ele vai mudar de opinião também e vai ser contra
aquilo que ele mesmo disse, só para exercer seu direito
divino de ser chato.
Existem os chatos que somos obrigados a conviver e
aqueles que podemos escolher se queremos ou não, pena
que nem todos podem ser assim, mas o chato cibernético
enquadra-se na categoria dos chatos que podem ser
facilmente removidos, basta um “Desfazer amizade” e, se
for um chato Master Pluz Blaster Mega, também vale usar
o recurso “Bloquear” e pronto, em dois clique seus
problemas sumiram. Pena que essas opções não existem
na vida real, já pensou como seria ótimo simplesmente
bloquear algumas pessoas? Você passaria perto dela e ela
não iria te ver, você poderia estar numa roda de amigos
comuns, conversando todos juntos, mas o chato não iria
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ver você e nem você a ele, não saberiam as chatices
faladas, mas conviveriam harmoniosamente entre os
amigos, mas pode voltar para a realidade, pois isso não
existe!
Eu estabeleci algumas regras para classificar os chatos do
meu perfil, atribuo a eles pontuações seguindo a escala
de critérios CQQ , que é uma abreviação para Critério Que
eu Quiser, logo que o critério é meu, o perfil é meu e o
chato inferniza a minha vida eu vou usar o CQQ a hora
que bem entender. Vamos lá, a minha escala é mais ou
menos assim:
• Posta tudo o que vai fazer, às vezes até o fato de ir ao
banheiro = chatinho (10 pontos por comentário)
• De vez em quando aparece e faz algum comentário
infeliz = chato de leve moderação (25 pontos por
comentário)
• Mensagens que parecem as famosas correntes sobre
temas bíblicos com ameaças do tipo: se não compartilhar
é porque não ama a Deus ou a Jesus = chato nível 1 (50
pontos por mensagem)
• Toda hora posta indiretas (que você fica na dúvida se é
para você ou não) = chato nível 2 (60 pontos por indireta)
• Manda convite de jogos = chatão (80 pontos por convite
enviado)
• Marca seu nome numa publicação sobre alguma forma
milagrosa para emagrecimento ou para ganhar dinheiro
fácil, junto com outras 49 pessoas = chato Master Pluz
Blaster Mega (100 pontos por marcação e bloqueio
imediato)
Pelo meu critério CQQ, toda pessoa que atinge 100 pontos
está excluída, pois vejo que isso é uma forma democrática
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e que dá ao chato o amplo direito a defesa, afinal, ela não
será banido instantaneamente, menos no caso da
marcação com os outros 49, porque esse não tem jeito e
é besteira tentar insistir. Todo mundo tem seus deslizes,
eu mesmo já cometi minhas gafes, mas como falei, alguns
estão de parabéns!
Tenho certeza de que acabei de produzir provas contra
mim mesmo, ignorando meu direito Constitucional, mas
chato é isso, sempre quer compartilhar um pouco da sua
chatice e esquisitice, portanto, se alguém quiser me
bloquear fique à vontade e, de agora em diante, também
tornei público meus critérios. Se você também tem o seu,
compartilhe e ajude as pessoas a ficarem menos chatas
ou, pelo menos, para que elas saibam o quanto são
chatas.
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Deus é brasileiro (coisa nenhuma!)
02/03/2016
Essa é uma fala comum por aqui e normalmente é dita
com orgulho. Chato que sou, desmistificarei esse mito e
darei argumentos para mostrar que Deus nunca foi
brasileiro.
Se Deus fosse brasileiro o mundo não teria sido criado até
hoje. Isso mesmo, ainda estaríamos fazendo a licitação
dos materiais, que custariam 200 vezes mais caro que o
normal, não seriam entregues no prazo e, quando
entregues, teriam uma qualidade muito inferior ao
contratado, ou seja, quando Deus estivesse lá pela quintafeira, tudo o que foi construído entre a segunda e a
quarta-feira já teria desmoronado. Diante disso, seria
aberto um procedimento administrativo para verificar o
processo de compra, que ficaria alguns séculos analisando
documentos e pedindo laudos para chegar a conclusão
que a culpa não era de ninguém.
As empreiteiras contratadas para o processo de
construção do mundo iriam abandonar a criação pelo
meio do caminho, alegando que precisavam de mais uns
dez mil aditivos de contrato. O dinheiro seria liberado,
mas nunca chegaria ao seu destino final, ao contrário,
seria desviado para paraísos inter espaciais. O Ministério
Público Celestial abriria um processo para averiguar se
houve má utilização e gestão das verbas celestiais, mas
nunca chegaria a um acordo, pois Deus iria afirmar que
tudo foi feito dentro do estipulado, mas que alguns
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imprevistos aconteceram e a criação poderia sofrer alguns
milênios de atraso, entretanto a culpa era do Diabo, que
por sua vez iria negar tudo, afinal essa herança maldita
não tinha nada a ver com ele. O Instituto Infernal soltaria
uma nota dizendo que não sabia de nada sobre esse
assunto e que tudo isso era intriga da oposição! Mas
espera ai, a oposição não seria o próprio Diabo?! Enfim,
deixa para lá.
Seria marcado um evento para a inauguração do Mundo,
mas no dia estipulado haveria apenas cerca de 5% das
obras concluídas e Deus falaria do legado da construção
do Mundo, que alguns esforços teriam que ser feitos, mas
que isso traria muitos benefícios para todos, mas que isso
demandaria mais alguns trilhões para que as obras
pudessem ser concluídas. Os ingressos para a
inauguração do mundo seriam superfaturados e só a elite
iria participar, mas fariam protestos contra a burguesia
para aparecer no Bom dia Céu e no Jornal do Paraíso.
Mas fica uma dúvida, todos esses ditos "adicionais de
contrato" não são obrigatórios e, portanto, já não
deveriam estar incluídos no projeto original? Claro que
não! O projeto inicial não contemplava
que seria
necessário água para o mundo e, para isso, teria que ser
feita uma transposição de algum outro lugar que também
ainda não existia, mas essa obra seria indispensável para
que a água chegasse até aqui. Obras e mais obras ligando
nada a lugar nenhum teriam que ser feitas em caráter
emergencial, sem licitação, desviando mais alguns bilhões
e atrasando a entrega final em mais alguns séculos. Deus
então faria disso sua promessa de campanha e ficaria
mais alguns milênios investindo trilhões nessa obra que
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também nunca seria concluída, mas que todos
acreditariam ser a única alternativa viável para resolver o
problema.
Nesse jogo de empurra-empurra, o Diabo acusaria Deus
de não ter cumprido a Lei de Responsabilidade Celestial e
Deus, por sua vez, abriria um processo na Comissão de
Ética contra o Diabo, por quebra de decoro celestial. Os
assessores do Diabo entrariam com "putilhões" de
recursos na Comissão, adiando por mais alguns bilhões de
anos o andamento do processo. Depois de tanto tempo,
ninguém mais se lembraria qual por qual motivo o
processo tinha sido aberto e ele seria arquivado por falta
de provas. Mas e o mundo, quando terminaria de ser
criado? Quem se importa com isso!?
Com todas as obras paralisadas, superfaturadas, verbas
desviadas e nada concluído, Deus sairia de férias no final
da quinta-feira, ao invés de somente sair no sábado, que
seria o dia de descanso, mas aproveitaria para dar uma
esticadinha e o mundo continuaria de pernas para o ar.
Depois do recesso, ele voltaria animado para terminar
tudo e fazer as coisas funcionarem e então, daria uns
tapas aqui e ali, jogaria umas sujeiras aqui e acolá e
pronto, eis que o mundo se fez, bem verdade que nas
coxas, mas estava feito.
Chegado o momento da criação do ser humano, ele iria
começar a selecionar as características importantes para
as pessoas, tais como: caráter, ética, amor, respeito,
humildade, inteligência, mas como os recursos financeiros
estavam escassos devido a todos os desvios, ele teria que
fazer alguns cortes de orçamento no processo da criação
humana também. Sem saber exatamente o que fazer, ele
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cortaria algumas coisas que aparentemente não trariam
graves consequências como, por exemplo, o caráter, a
ética, o respeito, a humildade e a inteligência.
- Mas isso não era tudo o que eles tinham?
- Hummm, verdade, mas enfim, é o que dá para fazer
com os recursos disponíveis, então, é o que temos para
hoje. Posteriormente, eles poderiam ingressar no
Programa Bolsa Celestial e pedir essas características, que
já seriam inerentes à condição humana e fundamentais
para sua existência, na forma de benefícios sociais que
naturalmente, se transformariam numa nova fonte de
desvio de verbas, mas seria a bandeira do programa de
Deus, que se orgulharia de beneficiar seus filhos com
esses benefícios, mas só para lembrar, esses benefícios
eram características da própria constituição humana, só
que agora custam mais um pouco...
Claro que não entendo Deus dessa forma e esse texto foi
só uma forma de tentar abordar um assunto sério de
forma descontraída. Não há motivo nenhum para esse
orgulho tolo de achar que Deus é brasileiro, afinal, é
exatamente esse jeitinho brasileiro que acaba com o país.
Se você já acha que está ruim, pense que se Deus fosse
brasileiro, poderia estar bem pior!
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A saga de uma cólica renal – Eu sei o
que vocês fizeram na cirurgia
passada! - Nova Temporada
21/04/2016
Caros leitores, creio que essa minha saga já virou uma
franquia e ao melhor estilo de uma franquia de terror,
resolvi parodiar a saga Eu sei o que vocês fizeram no
verão passado.
Mas e a vida? A vida é uma caixinha de surpresas e eis
que numa bela madrugada de sono você acorda com a
sensação de que um trator acabou de passar por cima das
suas partes e se levanta da cama com medo de que, da
cintura para baixo, seu corpo tenha sido desmembrado. E
assim começou mais um episódio da nova temporada.
Foram mais ou menos umas quatro cólicas mais fortes,
daquelas que te obrigam a ir para o hospital. Perguntas
de rotina:
- O senhor já teve cólica?
- Várias
- Onde dói?
- Tirando o cabelo que eu não tenho, tudo.
- É, é cólica renal.
Nesse momento tenho cada pensamento, mas enfim,
beleza.
- Alergia a algum medicamento?
- Não, na verdade eu tenho alergia a dor, dá para mandar
logo um coquetel com todos os medicamentos possíveis!?
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Isso se repetiu umas quatro vezes, até que, diante do
quadro que não melhorava e pelo fato de já estar
menstruado há quase um mês, resolvi procurar a clínica
de sempre. Você leu certo, eu falei menstruado mesmo,
porque era a sensação que eu tinha todas as vezes que
fazia um inocente xixizinho, afinal, era tanto sangue, mas
enfim, vamos em frente.
- Pois não, senhor André.
- Cólica.
Nesse caso, bem monossilábico mesmo, afinal, só quem já
teve cólica renal sabe o quanto é confortável conversar.
Esse é um bom teste de autocontrole, pois a vontade é a
de sair socando todo mundo que te pergunta se está
doendo muito, mas como isso é feio, vamos de
autocontrole.
- Já teve outras, certo? Estou vendo aqui que o senhor já
fez até cirurgia.
- Sim
- Vamos examinar, por favor, deite-se ali.
- Aperta daqui, aperta dali e eu contando até um milhão
para não ter um reflexo condicionado e mandar um soco
na cara do médico.
- Vamos fazer um tomografia e ver o que vai ser
necessário.
Ai começa um episódio a parte, a tomografia. Já no
laboratório, vira-se o enfermeiro:
- Para fazer esse exame o senhor precisa estar com a
bexiga cheia, tudo bem?
- Já estou, faz umas quatro horas que não vou ao
banheiro. Quem já teve cólica renal sabe que sua bexiga
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está eternamente cheia. Sabe quando você acorde pela
manhã, com a impressão de que ela vai explodir? É assim
o tempo todo!
- Mas para garantir é melhor o senhor tomar mais uns
quatro copos de água e mais uns dez minutos eu já
chamo.
- Já que é para garantir, tomei logo mais sete copos e o
querido técnico demorou 50 minutos para me chamar. A
essa altura, tinha certeza de que eu precisaria de duas
cirurgias, uma para tirar o cálculo e outra, para reconstruir
a bexiga, que já deveria ter explodido.
Finalmente vem uma enfermeira, toda educada e me
chama. Fico feliz, finalmente agora vai! Mas não, fui para
outra sala onde veio mais um questionário com todas as
perguntas de rotina e o pedido para eu aguardar, que ela
estaria arrumando a sala e já me chamava.
Depois de mais uns vinte minutos, pronto, finalmente
exame feito e já posso “aliviar a bexiga”, como se ela
ainda existisse. Agora era só aguardar umas duas horas
pelo resultado e voltar ao médico.
Volto para pegar a tomografia e a atendente vai buscar o
exame com o médico, que estava emitindo o laudo.
Chegou e perguntou:
- O senhor está com cólica, certo?
- Sim, estou.
- É, pelo tamanho da sua pedra aqui, imaginei.
Senti até um frio, afinal, se a atendente tinha visto a
pedra na tomografia, creio que já não era mais só uma
pedra, já tinha mudado de categoria e agora era um
sedimento vulcânico ou uma formação rochosa.
Voltando ao consultório.
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- O senhor está com um pedra relativamente grande e
começou a dar todas as características técnicas dela.
Fiquei imaginando que ela foi muito bem feita,
praticamente uma obra prima, pena que não serve para
nada além de me causar dor! Depois, o nobre doutor
começou a me explicar as minhas opções, que aos meus
ouvidos soavam mais ou menos assim: o senhor pode
optar pela cadeira elétrica ou pela forca. A forca eu não
recomendo porque é um procedimento dolorido e pode
ser que não mate logo e, se isso acontecer, nós vamos ter
que pegar o senhor, já meio morto, e colocar na cadeira
elétrica, para acabar de matar.
- A escolha é sua, o que o senhor prefere?
- A guilhotina! Creio que seja bem mais rápida e eficiente.
Mas como não era uma opção válida, voltei à realidade e
optei pela cadeira elétrica. Já que tinha que ser, vamos lá.
- O senhor já fez esse procedimento, né?
- Sim, doutor, já fiz.
Notei aquela cara do tipo, “bom, já que o senhor já fez,
nem vou tentar dourar a pílula, porque não vai funcionar”.
E eu penso "é, eu sei o que vocês fizeram na cirurgia
passada".
- Vou fazer a sua guia de internação, o senhor já vai para
o quarto e amanhã fazemos o procedimento.
A noite, já no quarto, umas três enfermeiras diferentes
vieram falar comigo, todas com algumas perguntas e
explicações sobre o procedimento. Nada a reclamar, pelo
contrário, acho super importante o paciente ter plena
consciência do que vai acontecer e como será, mas
algumas perguntas me fizeram ter um déjà-vu.
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- Seu peso e altura?
Novamente eu me senti na frente de um papa defunto, só
faltou ela tirar uma fita métrica e começar a tirar minhas
medidas. Respondi a mais umas quinhentas perguntas e
pronto.
Outra coisa muito “interessante”, foi a caça às veias.
Todas resolveram estourar e a enfermeira chamou outra,
que chamou a responsável pelo plantão, que fura daqui,
fura dali e nada. A essa altura eu já estava tranquilizando
as enfermeiras, até porque, se elas ficassem agitadas vai
saber onde resolveriam achar uma veia, então, calma,
respira fundo, é assim mesmo, mas vai dar certo.
- Peguei, gritou uma.
Imediatamente parei de respirar, com medo de que o
movimento do diafragma fizesse a veia estourar também.
Felizmente não aconteceu.
No outro dia, já as cinco da manhã, começam os
preparativos para a execução, digo, operação. Depois de
algumas horas escuto uma maca vindo pelo corredor e já
imagino que minha hora tinha chegado, e tinha.
Com aquele bom humor insuportável e irritante, as duas
entram no quarto, todas sorridentes e com aquelas vozes
docemente intragáveis, falam:
- Vamos dar um passeio?
Já imaginaram minha cara. Sorriso mais falso que político
falando que não roubou e lá vamos nós para os 275 km
de corredor entre o quarto e o centro cirúrgico.
Já na sala pré anestésica, haviam mais três pessoas
aguardando. Duas estavam tranquilas ou em pânico
completo e já nem falavam mais, mas enfim, estavam
quietas, já um ilustre senhor que estava ao meu lado,

[ 227 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

creio eu que, por nervoso, afinal, é tensa a situação, mas
o nobre não ficava quieto um minuto, fez umas duzentas
perguntas para a enfermeira, que tentava acalmá-lo,
falando que o médico iria explicar tudo para ele depois,
mas ele continuava perguntando e perguntando e eu
rezando para ele ou eu irmos logo para a execução,
porque mais alguns minutos eu mesmo faria a cirurgia
nele, ou pelo menos extrairia sua língua! Fui primeiro.
Já no centro cirúrgico, procedimentos de praxe, conecta
aqui e ali, acerta posição aqui e ali e entra o anestesista.
Explicou todos os procedimentos, fez mais algumas
perguntas e decidiu que seria anestesia geral mesmo.
Perguntou meu gosto musical ao que respondi que
gostava de Rock, ele disse que também sim, colocou um
baita som o seu iPhone que até me fez sentir um pouco
melhor. Gostei dele! Nunca o tinha visto, mas já passei a
considerá-lo pacas!
- Vou aplicar agora essa injeção, o senhor vai sentir um
grande sonolência e.....
Só lembro de ter começado a tossir e pronto. Se morrer
for assim, fiquem tranquilos, não vamos sentir nada.
Estava num sonho bom, a impressão que eu tinha é que
estava num jardim, sei lá, algo parecido, mas era muito
iluminado, bonito e começo a sentir um aperto na
garganta, tosse e um mal estar foi tomando conta. Nisso
ouço:
- Senhor André, tudo bem?
E o inocente aqui foi tentar responder e foi quando
percebi que o incômodo na garganta era porque eu estava
entubado. Ai fica a pergunta: por que perguntar a alguém
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se ele está bem se a pessoa não pode falar? Seria um
sadismo disfarçado?
Nisso escuto alguém entrando na sala, entendi que era o
médico novamente e sinto como se alguém estivesse
extraindo as amígdalas que já não tenho. Sinto um alívio,
pronto, voltei a respirar. Acho que apaguei mais um pouco
e acordei já no corredor, a caminho da sala de
recuperação.
Bom, pensa que são só os médicos e enfermeiras que tem
check-list de procedimentos? Nada! Eu também já tenho
os meus, depois das minhas experiências cirúrgicas, criei
minha check-list também, que basicamente se resumem a
dois itens:
Verificar se algo que deveria estar no lugar, não está;
Verificar se algo que não deveria estar no lugar, está.
Felizmente, dessa vez, constato que nenhuma das
situações tinha ocorrido. Tudo estava onde deveria e nada
sobrando também foi localizado. Alívio.
Assim que vi o médico, a primeira pergunta foi se ele
tinha conseguido tirar tudo e, como música aos meus
ouvidos, ouço que sim.
De resto, tudo transcorreu do jeito de sempre. Para
maiores detalhes, por favor, reveja os outros episódios da
primeira temporada.
Ao final do dia tive alta. O médico passa pelo quarto, mais
algumas perguntas e me olha, novamente, com aquele
olhar de “já que você já sabe, nem vou tentar dizer que
vai ser tranquilo”. E não foi! A cada inocente xixizinho eu
invocava todas as forças do universo!
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Chegou o dia de tirar o cateter. Lá vou eu para mais uma
sessão de tortura. Era outro médico que estava de
plantão.
- O senhor já fez isso antes?
- Sim.
- Bom, então já sabe que incomoda um pouco. Aquele
olhar de eu sei...
Um pouco? Abomino essa minimização de impacto de
sintomas! Incomoda um pouco um chute no saco! Isso
incomoda para ¨!@*&!@.
- Pronto, saiu.
Fiquei com medo de olhar se o que tinha saído era o
cateter ou os meus rins e bexiga. Fico feliz ao constatar
que foi só o cateter.
E assim termina mais um capítulo da série de terror mais
temida da minha vida. Pior que vale a pena ver de novo,
pior que sessão da tarde com filme sem graça, e bem ao
estilo, nem tente explicar pois, eu sei o que vocês fizeram
na cirurgia passada.
Novamente, assim como nos outros contos, não estou
criticando aos profissionais da saúde que me atenderam,
pelo contrário, todos agiram com o maior profissionalismo
e atenção possível e tenho total gratidão pelos
atendimentos pelos quais passei. É tão somente uma
forma descontraída de abordar um tema extremamente
dolorido!

[ 230 ]

Crônicas de um Inconformado - André Luís Belini

Espero que esse não seja o FIM, afinal, as ideias não
param e assuntos não faltam.
Agradeço pela sua leitura e, para se manter sempre
atualizado, acesse sempre nossos endereços nas Redes
Sociais:
Página: http://profbelini.com
Facebook: https://pt-br.facebook.com/profandreluisbelini
Skype: profbelini
Twitter: @andreluisbelini

Um abraço,
André Luís Belini

[ 231 ]

