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Minha experiência com artesanatos 
14/11/2016 
 
Que eu sou uma pessoa estressada, acho que não é 
novidade para ninguém. Venho lutando, há anos, para 
tentar manter o equilíbrio, afinal, eu sei os estragos que o 
abalo emocional causa. 
 
Minha esposa, vários amigos, colegas de trabalho, vivem 
me falando que preciso de algum hobby, de preferência 
coisas manuais, que ajudam a minimizar o stress. Pois 
bem, na maior da boa vontade, fiz a estupidez de buscar 
no Google algumas sugestões. 
 
Umas já descartei de cara, por razões que não citarei aqui 
para não declarar guerra, mas já foram eliminadas no 
primeiro critério de seleção. Olha daqui, olha dali e eis 
que surgiu algo que me chamou a atenção. Sempre gostei 
muito de iluminação, acho fascinante o efeito que uma 
simples luz pode trazer num ambiente e tal. 
 
Por fim achei um site que ensinava a fazer abajures 
personalizado, com garrafas e vi um que se destacou, pois 
era feito com uma garrafa de Whisky, outra grande paixão 
minha. Não possuía instruções, mas também nada muito 
sofisticado e me empolguei com a ideia, afinal, tinha uma 
garrafa de Double Black que estava terminando (diga-se 
de passagem, uma terrível fonte de stress) e achei válido 
fazer uma homenagem a essa garrafa que tantas alegrias 
me trouxe. 
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A garrafa ficou na prateleira da minha cozinha uns dois 
meses, até que hoje, véspera de feriadão, minha esposa, 
carinhosamente, me convidou para irmos a uma loja de 
materiais de construção, a maior da cidade, só para 
constar, para comprarmos os apetrechos que eu 
precisava, que eram os seguintes: uma cúpula (parte de 
cima do abajur), um bocal (onde fica a lâmpada), um 
pedaço de fio, uma tomada tipo macho e um interruptor, 
próprio para abajur. Eis que meu martírio começava, e eu, 
ingênuo, achando que finalmente faria algo que me traria 
relaxamento. 
 
Na distinta loja, havia uma cúpula muito bonita, cheia de 
estilo, preta, que combinava perfeitamente com a garrafa. 
Não só peguei uma para mim, como incentivei minha 
esposa a pegar uma para fazer o dela também. Eu estava 
realmente empolgado ficaria lindo! 
 
Na loja, os vendedores não foram avisados da crise, pois 
estavam atendendo uns cinquenta clientes cada um e eu, 
claramente, estava só atrapalhando a rotina deles. Resolvi 
perguntar sobre o bocal e já recebo a resposta de que 
não tinham. A tomada e o interruptor? Também não. O 
vendedor, querendo se livrar de mim, indicou outra loja 
onde eu acharia tudo isso, mas me lembrei de outra, 
perto da minha casa e para lá fomos. 
 
Chegando à loja e já pergunto do bocal. Não temos, 
senhor. Mas tem uma loja, na avenida tal que tem. Essa 
avenida é no outro extremo, mas tudo bem. Comprei ali a 
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tomada, os fios e o interruptor, pois fui avisado que nessa 
loja, onde compraria o bocal, não tinham esses itens.  
Fiquei pensando o que faz uma loja que vende materiais 
de iluminação não trabalhar com fios e tomadas, mas 
enfim, problema resolvido. 
 
Volto para a tal avenida. Só para constar, estava 
chovendo e todos os motoristas barbeiros da cidade 
estavam na rua, mas eu até que estava tranquilo, afinal, o 
projeto era relaxar. Entramos na lojinha, uma senhoria 
simpática nos atendeu e logo pegou o tal do bocal. 
Pronto, simples assim, era só ir para casa, juntar tudo e 
ser feliz. 
 
Chegando em casa, começo a montagem o quebra 
cabeças, que nem foi tão difícil, creio que nuns vinte 
minutos eu já tinha passado o fio, colado o bocal, deixado 
os fios escondidos e agora só faltava colocar a cúpula! 
Agora vem a parte interessante, fique tranquilo. 
 
Tentei encaixar e quase a cúpula caiu no meu pé! Passou 
direto pelo bocal, com folga, dançando zumba e com 
sobra de espaço. No primeiro momento, pensei que tinha 
esquecido alguma peça, mas olhando a bancada, não 
tinha nada sobrando. Sabe quando você desmonta um 
equipamento para limpar e, quando monta novamente, 
sai um relógio, um robô e ainda sobram algumas peças? 
Dessa vez não aconteceu, tinha usado tudo que estava lá. 
 
Peguei meu antigo abajur, tirei a cúpula e pronto, 
encaixou direitinho, ou seja, a p@@@ da cúpula nova era 
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fora do padrão! Voltamos na loja. Setor de devoluções e 
trocas. Preciso trocar essa peça, não serve, não encaixa 
no bocal. 
 
Tudo bem, vou fazer o vale aqui e o senhor pega outro. 
Já logo tive aquele insight fdp que sempre tenho nessas 
horas. E se não tiver? E se o outro for igual? Quero o 
dinheiro de volta. 
 
Ah, senhor, a loja não devolve o dinheiro, só um vale. 
Antes de ter uma crise nervosa, fomos testar os outros e 
adivinhe? Sim, todos iguais, ou seja, não serviriam nunca! 
Quero meu dinheiro! 
 
Vou chamar o gerente. 
 
Pois chame quem quiser, já visivelmente alterado e 
mandando os planos de relaxar para a casa do baralho! 
 
Minutos depois chega o gerente, com aquela cara de 
Almeida, típico chefe responsável pelo arquivo morto dos 
documentos inutilizados, da filial desativada. Já 
visualizou? Essa mesmo. Era o Almeidão. Tenho certeza 
de que, naquelas reuniões tediosas e esdrúxulas de 
treinamento de equipe, o Almeidão é bem o tipo que bate 
no peito e solta o clichê: "Xá comigo, Almeidão tá aqui prá 
resolver tudo!"  
 
Preciso trocar, mas a loja não tem outro. Quero meu 
dinheiro de volta. 
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Ah, mas a loja não devolve dinheiro. 
 
Mas tem que devolver! Agora, já chamando a atenção do 
quarteirão de baixo. 
 
Tive uma aula sobre tamanho dos bocais, que aquela 
cúpula era para um tipo específico de abajur e tal. 
 
Onde isso está escrito no produto? Cadê a informação que 
ele só serve no abajur x, y ou z?? 
 
Um pouco mais de briga, patadas e eu me controlando 
para não socar o Almeidão. Toca o telefone do Almeida, 
ele fala que está resolvendo um probleminha e que já iria. 
Eu, já soltando fogo pelo nariz, digo que ele poderia ir já, 
afinal, não tinha resolvido nada mesmo, então, que se 
sentisse à vontade para ir onde quisesse. Sim, eu pensei 
que ele poderia ir para lá mesmo onde você também 
acabou de pensar. 
 
E não é que o Almeidão foi mesmo! Fico lá esperando o 
pobre coitado do rapaz do setor, que estava perdido entre 
mim e o Almeidão. Uns quinze minutos depois ele volta, 
com um vale troca, que tinha prazo de trinta dias. Pego o 
papel e saio atropelando quem entrasse na minha frente, 
aliás, nem sei se tinha alguém na loja. 
 
Minha esposa, com toda a paciência que Deus lhe deu, 
ainda querendo que eu continuasse o projeto 
relaxamento, sugeriu que voltássemos na loja onde 
compramos o bocal, pois lá também tinha a cúpula, bem 
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mais barata, diga-se de passagem, fato que já me irritou 
mais ainda. 
 
A mesma velhinha simpática veio nos atender, minha 
esposa explicou o acontecido e ela solta a pérola. Ah, mas 
então a sua cúpula é importada, é outro padrão, tem 
outro bocal. 
 
BARALHO! Ninguém me avisou que para fazer um abajur 
eu tinha que fazer uma faculdade de engenharia elétrica! 
Custava ter perguntado qual era o padrão antes? Não que 
eu soubesse que existiam vários padrões, mas pelo menos 
me chamaria a atenção. Eu só quero montar um abajur, 
será que vou ter que estudar o ANTONOV também? 
Entender de turbina de avião? 
 
Ainda sobre padrões, adoro essa p@@@ de padrão 
internacional brasileiro, que só existe aqui. Igual a p@@@ 
da tomada três pinos, que segue padrões internacionais, 
mas que só existe aqui e que não é compatível nem com 
os próprios equipamentos aqui vendidos! Só isso, para 
mim, já justifica outro Impeachment! 
 
Enfim, ela mostra um outro bocal, que daria certo. 
Compramos mais esse e voltamos para a fatídica loja, que 
me recusei a entrar, afinal, tinha acabado de prometer 
que não pisaria mais lá nunca e minha promessa tinha 
que valer, ao menos hoje. Minha esposa foi e volta com 
as mesmas cúpulas. 
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Volto para casa, ainda tremendo de raiva, mas tentando 
me controlar, afinal, o projeto era relaxar, não sei se você 
ainda está lembrado disso? Pego meu projeto de abajur, 
troco o bocal e??? Não deu de novo! Dessa vez eu tive a 
nítida certeza de que faltavam peças na p@@! do bocal. E 
lá vamos, outra vez,  para a loja da vozinha. Mais trânsito, 
mais motoristas barbeiros, mas stress e chegamos. 
 
Ela olha e sentencia: é, está faltando. Nessa hora eu já 
estava rindo, provavelmente um pré surto psicótico, 
porque alegria é que não era. Agora, tudo devidamente 
testado, volto para casa e só estava pensando em montar 
tudo e a lâmpada queimar! Não, isso não aconteceu, 
afinal, estou aqui escrevendo, prova de que não surtei 
definitivamente. 
 
Dessa vez tudo deu certo, montei, ele ficou até bonitinho 
(a foto é dele mesmo), mas vou ter que trocar a lâmpada, 
não porque ela tenha queimado, mas pelo fato da cúpula 
ser preta, parece que não tem nada nele, a lâmpada 
literalmente foi para um buraco negro. 
 
Resumo da minha experiência com artesanato: 
 
Para montar um abajur que, pronto, custaria uns R$ 
50,00, eu devo ter gasto uns R$ 350,00, andei uns 600 
km e me estressei umas duzentas vezes mais. 
Sabe aquela história de que artesanato relaxa? Não rolou! 
Comigo não rolou, definitivamente. 
Não estou aceitando encomendas, aliás, boa sorte se 
quiser montar. 
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Esquece a porra do abajur, prefiro só o Whisky mesmo! 
Continuo procurando outras fontes de relaxamento! Aceito 
dicas! Tai chi, não adianta, esses movimentos muito 
lentos me irritam e, como diz uma amiga minha, o único 
movimento de animal que me daria bem é no coice de 
mula. 
Mas tem uma coisa que eu gostaria de deixar registrado: 
CHUPA RODRIGO HILBERT! Que meu abajur saiu, saiu! 
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A tua piscina está cheia de ratos 
30/11/2016 
 
Já cantava Cazuza, nos idos anos 80 e olhe que ele não 
vivenciou 10% da fétida corrupção que vemos hoje. 
Hoje meu sentimento é de revolta, de ultraje, me sinto 
mal, dói a alma, a vergonha toma conta. A vergonha toma 
conta porque falta vergonha aos nossos Congressistas e, 
posso afirmar, não existem palavras ou termos educados 
para qualificá-los.  
Os ratos são conhecidos por serem seres asquerosos, de 
comportamento que causa repulsa. Vivem imersos na 
sujeira, aliás, se alimentam da sujeira, trazem doenças, 
roubam comidas na surdina e, via de regra, agem durante 
a noite. Quando todos dormem, esses seres repulsivos 
saem das suas tocas, aprontam todas e, novamente, se 
recolhem ao seu submundo. Notou alguma semelhança 
com nosso Congresso e Senado? 
Ontem, dia 29 de novembro de 2016, o Brasil estava de 
luto por uma das maiores tragédias aéreas, que culminou 
na morte de quase todos os jogadores da Chapecoense, 
mais de vinte repórteres, tripulação e outros profissionais 
e isso causou uma comoção nacional e internacional. O 
que nossos ratos fizeram? Aproveitaram-se de um 
momento de fragilidade e, na surdina, como é típico do 
comportamento de seres nojentos, aprovaram, 
sorrateiramente, um conjunto de medidas para protegê-
los, investidos do maior cinismo e mau caratismo que lhes 
é possível. 
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Não existem palavras que possam expressar, ao menos de 
forma educada, o que sinto! VERMES, seres nojentos, 
asquerosos, excrecências humanas e paro por aqui. 
Ignorando todo o clamor popular, esses malditos vermes 
se blindaram, aprovaram um conjunto de leis que 
praticamente os torna imunes a qualquer coisa, pois a 
possibilidade de serem investigados, por si só, já pode ser 
configurada como abuso de autoridade por parte do 
judiciário, que pode ter juízes e promotores condenados e 
presos. As almas puras e santas dos vermes, diante do 
insulto lhes mancha a reputação, ainda poderão exigir 
uma indenização por danos morais. Estou escrevendo isso 
e, confesso, tentando me convencer de que estou num 
pesadelo, que preciso acordar, pois é tão surreal que 
chego a ter palpitações. 
O que fazer? A quem recorrer? Nem o Chapolin poderá 
nos livrar dessa! Acredito que esse é o momento em que 
a força popular precisa se fazer notar. Precisamos, 
urgentemente, retomar o princípio democrático de direito, 
afinal, democracia é isso, o direito do povo e para o povo 
e esses vermes malditos, nem de longe, representam a 
vontade da maioria da população, no entanto, se ficarmos 
calados, eles irão se sobressair. 
Não podemos nos calar, não podemos nos acovardar, pois 
não somos nós que temos que TEMER e, sim, tem duplo 
sentido. 
A partir de agora, torno pública minha posição contra 
mais esse governo sujo. FORA TEMER, FORA RENAN, 
FORA MAIA, FORA 90% desse Congresso que mais parece 
um esgoto a céu aberto! 
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Deixo claro que também não defendia o PT, aliás, estou 
me lixando para partidos políticos, defendo um país livre 
desse câncer que se instaurou no nosso país. A luta 
contra um câncer é complicada, requer medidas extremas, 
mas é possível vencê-lo e estamos exatamente nesse 
ponto, no ponto onde o tumor precisa ser extirpado, onde 
a quimioterapia precisa ser feita, ainda que com graves 
efeitos colaterais, mas é a única forma de conter a 
metástase. 
O povo não pode se calar, o povo não pode se acovardar, 
o povo não pode se intimidar e estão tentando fazer isso, 
coibindo manifestações populares, reprimindo qualquer 
tentativa de protesto, mas é hora de unirmos forçar e 
mostrar que quem tem o poder é o povo e esses ratos 
pestilentos precisam entender isso de uma vez por todas. 
Chega! Não dá para continuar agindo como se nada 
estivesse acontecendo, mergulhados nessa inércia quase 
letárgica, nesse conformismo patético. Não temos que 
aceitar isso, não somos obrigados a aceitar tamanho 
ultraje! 
As redes sociais já mostraram o poder que têm e é hora 
de mostrar que podemos fazer muito mais! Ao contrário 
dos ratos do congresso, não precisamos agir na calada da 
noite, podemos nos organizar durante a luz do dia, pois 
nada temos a TEMER.  
Se os vermes aprovaram, é hora de pressionar o 
presidente a vetar, é hora de exigir sua saída do poder, 
afinal, motivos afloram a cada dia! Não podemos assumir 
o rótulo de república das bananas, pois o povo brasileiro é 
mais que isso, ao menos uma maioria que trabalha 
honestamente, que tem vergonha na cara e que não 
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concorda com toda essa ultrajante situação. Bandido tem 
que ser investigado e, se culpado, tem que ser preso, 
independente de cargo ou status.  
Digo isso desde sempre, não tenho bandido de estimação 
e enquanto não tivermos um sistema político justo, 
morrerei lutando e gritando por essa justiça. Sei que 
talvez eu não veja isso, mas quero ter a consciência 
tranquila de que fiz minha parte. 
Não perca seu tempo de vir me mandar ficar calmo, pois o 
momento não é de calma. É hora de nos indignarmos 
mesmo, de cada um assumir seu papel e sua 
responsabilidade, de exigir que nossos direitos sejam 
respeitados e que esses vermes asquerosos, esse câncer 
que se instaurou no poder, sejam vencidos e extirpados! 
Cada um com suas opiniões, mas nunca vou concordar 
com a hipótese de uma intervenção militar. Já tivemos um 
passado recente que mostra que isso também não deu 
certo, além do que, mais uma vez estaríamos 
terceirizando a solução, bem ao estilo “não sabemos o 
que fazer, resolvam por nós”. Não vai funcionar também. 
Acredito que sequer os militares têm esse objetivo hoje. A 
democracia pode não ser o melhor sistema político, mas 
entre os existentes, ainda é o menos danoso. A parte mais 
complicada da democracia é que, para que ela funcione 
bem, cada um de nós precisa fazer sua parte e, 
infelizmente, nem todos também estão dispostos a isso. É 
muito fácil cobrar do outro, mas não basta cobrar, é 
preciso também fazer. Existe um princípio esquecido por 
muitos, mas vale ressaltar: num sistema democrático 
existem direitos, mas também existem deveres e, por 
favor, não ignore ou finja que não conhece essa parte.  
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O sistema não vai mudar de postura se nós não 
mudarmos a nossa. Tudo conspira a favor do sistema 
corrupto, então, meu caro, não tenha a doce ilusão de 
que medidas que os prejudiquem serão tomadas, a menos 
que a pressão popular seja tamanha que eles se sintam 
sufocados e não tenham outra alternativa. A mudança 
está nas minhas mãos, na sua e de toda a sociedade que 
é quem paga essa conta. E então, o que faremos? 
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Crise ética e moral – suas 
consequências futuras 
08/12/2016 
 
Vivemos um período de crise ética e moral que, talvez, 
possa somente ser comparado a era da barbárie. Os 
desvios de conduta, os novos padrões comportamentais 
que estamos criando são extremamente perigosos e, ao 
que me parece, isso está sendo relegado ao completo 
descaso, não só pela população, mas pelos principais 
responsáveis, em tese, de manter a ordem pública. 
Os fatos políticos que temos visto nesses últimos meses 
são extremamente preocupantes e nos remetem a uma 
reflexão muito mais profunda: o que estamos fazendo 
com o nosso futuro, com o futuro das próximas gerações 
e com o futuro de toda uma nação? 
Confesso, tenho medo da resposta. Sou conhecido pelo 
meu pessimismo e ceticismo político, mas vislumbro um 
futuro muito pior ao momento trevoso que estamos 
vivendo. Os otimistas dizem que isso é o início de um 
processo de limpeza e, embora eu realmente torça para 
que os otimistas estejam certos, particularmente não 
acredito nisso, muito pelo contrário, vejo que estamos 
mergulhando numa das maiores crises éticas e morais da 
nossa história recente, crise essa que vai custar muito 
caro, vai custar muitas vidas, vidas essas que serão 
perdidas pela falta do básico necessário à sobrevivência, 
aliás, isso já pode ser observado, basta querer ver. 
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Eu sei, não é uma mensagem de esperança para o final 
do ano, mas também não sei fazer de conta que nada 
está acontecendo. Quer saber por que penso assim? 
Então, paciência que vou explicar. 
Quando estamos educando uma criança, um filho, qual é 
uma das principais preocupações que devemos ter em 
mente? Eu respondo, nosso exemplo. Não adianta falar 
para o filho fazer uma coisa e, depois, fazer outra, como 
por exemplo, falar para o filho que não se pode mentir, 
mas quando a campainha toca, virar-se para ele e dizer 
para que atenda e fale que não estamos.  
Desde a minha infância, seja nas aulas de religião, no 
convívio familiar ou na escola, aprendi coisas que acabei 
incorporando à minha forma de ser e de agir, portanto, 
posso dizer que passaram a fazer parte da minha moral, 
pois são crenças, valores e comportamentos que adotei 
como verdadeiros e, segundo os quais, norteio minhas 
ações.  
Aprendi, por exemplo, que não se deve roubar, que isso 
era errado. A religião me ensinou que isso era pecado e 
que eu poderia ser castigado, já a ética, me disse que se 
apropriar de algo que não era meu, também era errado e 
que, ao fazer isso, eu estava prejudicando o outro. Diante 
disso, sempre tive em minha alma que roubar era algo 
que eu não faria, seja porque a religião dizia que era 
pecado, seja porque a ética dizia que isso estaria 
prejudicando alguém e, com isso, minha moral foi se 
construindo. 
Outra coisa que aprendi é que deveríamos confiar na 
Justiça, seja na Justiça Divina ou na dos homens, mas que 
essa era a única forma de garantir a igualdade, pois a 
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Justiça era única para todos, que ela zelava pela ordem 
pública, estabelecia Leis que todos, sem exceção, 
deveriam seguir. Aprendi que não caberia contestar uma 
decisão da Justiça, fosse ela de Deus, pelas Leis religiosas 
ou da Lei dos homens, pois uma decisão da Justiça 
somente poderia ser cumprida e não discutida, até 
porque, as decisões da Justiça eram baseadas no 
interesse público maior, portanto, sempre estavam acima 
das minhas necessidades pessoais e esse era exatamente 
o papel da justiça: ZELAR PELO BEM DA MAIORIA, ZELAR 
PELA ORDEM PÚBLICA, ZELAR PELO BEM ESTAR DE 
TODOS. 
Falo por mim, mas acredito que muitos da minha geração 
também aprenderam a mesma coisa e possuem esses 
valores morais e princípios éticos como verdadeiros, mas 
algo deu errado, muito errado!  
Por que eu contei essa história toda? Para desenhar 
mesmo. Vamos agora aos fatos: 
Roubar é errado. Será mesmo? A grande maioria dos 
políticos rouba, desvia quantias inimagináveis dos cofres 
públicos, faz com que Municípios, Estados e mesmo o 
País, mergulhem numa das maiores crises financeiras da 
nossa história. Pessoas honestas, trabalhadoras, ficam 
sem assistência na saúde, na educação, na moradia e, por 
mais triste que pareça, passam fome e tudo isso porque 
um grupo de pessoas achou certo roubar, mas roubar 
muito, muito mesmo. Esse grupo achou que só eles 
precisam ter saúde, só eles precisam desfrutar de tudo o 
que de bom existe no mundo, sem se importar com quem 
sente fome e não tem o que comer.  
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Diante disso, você deve estar pensando que a Justiça está 
tomando alguma atitude. Sim, existem movimentos aqui e 
acolá no sentido de garantir a ordem pública, no entanto, 
os responsáveis máximos pela Justiça Brasileira se calam 
diante desses crimes. Ficam nove, dez anos com um 
processo parado na gaveta, adiam ao máximo os 
julgamentos, de preferência até que o crime prescreva e 
nada mais possa ser feito. Nossos guardiões da justiça se 
calam num silêncio de cumplicidade, de conivência com o 
crime e nos fazem sentir que estamos relegados tão 
somente a nossa própria sorte. Mas qual sorte? 
O que quero dizer com tudo isso é que estamos, nesse 
exato momento, fazendo história, mas isso não é motivo 
para orgulho, pois a história que estamos escrevendo será 
lida com muita vergonha num futuro próximo. Essa 
história será um capítulo muito amargo do nosso país, um 
capítulo que sentiremos vontade de arrancar dos livros. 
Estamos “educando” uma nova geração de indivíduos e 
dizendo a eles que roubar pode até não ser certo, mas 
que o crime compensa e que o mundo é dos espertos. 
Estamos criando uma geração que não respeitará mais as 
Leis, pois estamos exemplificando a elas que as Leis só 
existem para os menos afortunados e que os ricos e 
poderosos, podem pisar nas Leis, na Constituição e nada 
acontecerá. Diante disso, esses nossos jovens e o futuro 
do país, farão de tudo para serem ricos e poderosos e o 
caminho estará liberado, sem qualquer escrúpulo, pois os 
fins justificam os meios. Quando se rouba um alimento 
para saciar a fome a Justiça é implacável, mas quando se 
rouba bilhões, subtraindo o direito do outro comer, isso é 
tolerável.  Esse é o valor que estamos deixando de 
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legado, isso é o que estamos dizendo que é moralmente 
aceito, esses são os novos valores éticos que estamos 
escrevendo nesse exato momento. 
Não vai adiantar falar para essa geração que eles devem 
respeitar, pois todos os dias eles estão vendo que a falta 
de respeito não gera nenhuma consequência. Não vai 
adiantar falar que roubar é errado, pois eles estão vendo 
que o crime compensa, compensa inclusive com mansões, 
sítios, joias e tudo o que de bom o dinheiro pode 
proporcionar e que se o “bicho pegar”, basta entregar 
mais alguns companheiros de roubo e que sua pena será 
praticamente extinta. 
Estamos criando uma geração sem princípios éticos e, em 
consequência, sem nenhuma moral. Estamos criando a 
geração mais egoístas da história, egoístas que colocam, 
como todo bom egoísta que se preze, o seu bem-estar 
acima de qualquer coisa. Nada mais importa, nada mais 
tem sentido, nada mais tem valor a não ser o interesse 
próprio e, diante disso, roubar, matar e qualquer outro 
crime que se pense, serão apenas os meios para justificar 
os fins. Em breve, serão milhões pensando e agindo dessa 
forma. Você já parou para pensar no poder destrutivo 
dessas ações? 
Antes que você já venha argumentar, não se iluda, você 
como pai, mãe, professor, pode fazer o melhor trabalho, 
mas você será um peixinho de aquário lutando contra a 
correnteza de um oceano. O risco é alto, pode até ser que 
você salve alguns, mas a grande e esmagadora maioria 
vai seguir a correnteza. 
Nossas autoridades parecem ignorar esses valores e esses 
princípios, até falam no fortalecimento da democracia, 
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mas soa mais hipócrita do que o pai que fala para o filho 
não mentir, mas que pede para falar que ele não está em 
casa quando alguém lhe bate à porta. 
Exatamente nesse momento estamos destruindo qualquer 
esperança de um futuro melhor, ao menos nas próximas 
quatro ou cinco gerações. Admiro o otimismo dos que 
acham que tudo está sendo passado a limpo. Admiro 
mesmo, mas não tenho esse otimismo. 
A coisa está ruim hoje, pois eu lhe digo, vai piorar. Não 
estamos no fundo do poço, mas vamos chegar, pois 
caminhamos a passos largos para esse fundo, 
mergulhamos de cabeça, sem qualquer medo do que está 
lá no fundo nos esperando. Chegaremos ao ponto da 
extrema miséria, voltaremos ao ponto em que pessoas 
vão morrer por uma simples gripe, pois faltará tudo. 
Veremos, num futuro muito próximo, cenários de total 
destruição, muito semelhantes aos da guerra, pois o caos 
está se instaurando, lentamente e estamos deixando.  
Isso não é uma profecia, fique tranquilo, trabalho 
somente com lógica. Tenho 41 anos e digo tudo isso 
analisando as últimas décadas, analisando a degradação 
ética e moral na qual mergulhamos há anos e que foi, 
sorrateiramente, corroendo nossos princípios mais 
sagrados e não fizemos nada. O resultado está aos olhos 
de quem quiser ver. Se nada for feito agora, em caráter 
de urgência, o que te faz pensar que a melhora vai 
chegar? 
Não me importo com as críticas que virão sobre essa 
minha fala, é o que penso. Saiba que espero estar errado, 
terei o maior prazer em, daqui alguns anos, publicar outro 
texto me desculpando pela tamanha besteira que hoje 
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escrevi, seria o erro que eu sentiria muito orgulho em 
admitir e digo isso de coração. Não me alegra, de forma 
alguma, ter essa consciência, pelo contrário, é uma 
tristeza que toma conta da minha alma e me rouba as 
energias, pois é triste ver o caminho que estamos 
tomando, sem qualquer reação, ainda que por instinto de 
defesa, mas nem isso. 
As soluções não são simples, talvez, nem mesmo 
pacíficas, mas são urgentes e necessárias. O silêncio e a 
apatia de cada um de nós também são sinais de 
conivência com todo esse caos. Demoramos décadas para 
chegar ao caos de hoje, portanto, não espere que um 
estalar de dedos nos tire daqui, mas uma hora essa 
mudança tem que ser iniciada, isso se quisermos voltar a 
ter esperança de construir um futuro melhor a quem aqui 
estiver. Nós não colheremos os frutos disso, mas já que 
não vamos colher, ao menos vamos plantar e deixar uma 
semente de esperança para as gerações futuras, vamos 
tentar deixar um legado menos sombrio do que o que 
hoje recebem nossos filhos. 
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Novas perspectivas 
13/12/2016 
 
Depois de um ano como o de 2016, creio que seja o que 
todos precisamos: novas perspectivas. Dá medo sim, fica 
difícil pensar num ano novo repleto de coisas boas, depois 
de um ano como o que todos tivemos. Tempos difíceis, de 
muitas dores e sofrimentos, a humanidade encontra-se 
perdida e uma gigantesca crise ética, moral e humanitária 
assola o Planeta e, para termos pela certeza disso, basta 
olharmos para os lados e ver quantos sofrem, sofrem 
muito, muito mais do que aquilo que achamos que 
sofremos. Isso não serve de consolo, mas nos faz refletir. 
 Diante disso, fica complicado encontrar forças e 
esperanças, parece que entramos num ciclo de dor que 
não vai acabar tão cedo, mas mudar nossa perspectiva 
pode ser um bom começo. 
Dê um tempo, se permita ter um momento consigo 
mesmo, desligue-se do mundo, dos noticiários, das redes 
sociais, desligue-se até de pessoas se for o caso, mas 
busque um tempo seu, coloque sua própria vida numa 
nova perspectiva, analise, sem excessos de sentimentos, 
tudo o que lhe aconteceu de bom ou de ruim e busque 
identificar as causas disso, novamente, sem paixões, pois 
elas nos tiram a razão.  
Esse período do ano é propício para isso, é o fim de um 
ciclo e, como em todo fim, é sempre importante fazer 
uma análise. Saímos mais fortalecidos do que quando 
entramos? Aprendemos algo novo? Melhoramos em 
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alguma coisa? Questione-se, busque respostas e, quando 
encontrar, não tenha medo dessas respostas. Não se 
julgue demasiadamente, perdoe-se. Lembre-se, o mundo 
já nos julga o suficiente e ao menos você, seja generoso 
com consigo mesmo, não a generosidade permissiva, mas 
a generosidade que permite errar e, do erro, buscar novos 
caminhos.  
Não busque culpados, encontre novas formas de fazer o 
que não deu certo, ou então, simplesmente desista, afinal, 
também precisamos entender que certas coisas 
simplesmente não vão acontecer e que isso não depende 
somente do quanto queiramos que isso aconteça. Às 
vezes, deixar de lado é a solução, talvez a única solução 
possível. 
Estou aqui lembrando do Salmo 23 e começo a perceber 
que talvez eu tenha passado mais da metade da minha 
vida sem entendê-lo. Nosso Planeta é o próprio vale da 
sombra da morte, mas se mantivermos nosso equilíbrio, 
nossa fé interior e, nesse ponto, você dá o nome que 
quiser a ela, nenhum mal nos atingirá. Nosso atual 
momento reflete bem isso: misérias, fome, guerras, 
mortes, dores e sofrimentos assolam a humanidade, 
notícias que nos atormentam a alma chegam todos os 
dias e como sobreviver a tudo isso? Não é questão de se 
tornar frio e indiferente, mas sim, de manter o equilíbrio 
interno, de não se deixar abater tanto, de não temer mal 
algum. 
Que nesses dias difíceis possamos começar a emanar luz, 
amor e compaixão. Não dá para resolvermos, sozinhos, os 
problemas do mundo, mas se pudermos fazer o mundo de 
uma única pessoa diferente, já teremos feito uma grande 
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transformação. Não precisamos de super-heróis, 
precisamos de pessoas normais, cheias de defeitos, 
chatices, erros também, mas que nem por isso deixam de 
se importar com o próximo.  
Sempre estamos esperando que algo nos aconteça, para 
aí sim, ajudar o outro. Precisamos receber um dinheiro 
extra, ganhar na loteria, mudar de emprego, ser 
promovido e não acho nada disso errado, mas vamos 
lembrar que muitos não têm sequer o comer, não tem um 
abraço, uma palavra amiga, um olhar de compaixão e isso 
não nos custa nada. 
O ano de 2017 vai começar e, junto com ele, uma série 
de problemas que estaremos arrastando de 2016, assim 
como já trouxemos para 2016, muitos problemas de anos 
anteriores. Isso sempre aconteceu e sempre acontecerá e 
o que pode fazer a diferença é a maneira como 
encaramos isso, a esperança que nutrimos e o desejo de 
realmente fazer a diferença. 
Nessa vida tudo é uma questão de perspectiva e nós é 
que escolhemos de que forma vamos encarar os fatos. 
Fuga? Talvez. Mas fica uma pergunta: vale a pena ser 
muito lúcido num mundo tão insano? Vamos olhar um 
pouco mais o mundo com a pureza e a inocência das 
crianças, pode ser que isso nos faça um pouco mais 
felizes. 
Boas festas! Bom recomeço! 
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Onde nos perdemos? 
15/01/2017 
 
Já começo dizendo que não faço ideia da resposta, não 
tenho pretensão de saber, mas penso que vale uma 
reflexão sobre o assunto. 
Não tenho dúvida nenhuma de que vivenciamos um 
momento histórico: o momento onde a estupidez supera o 
bom senso, um momento onde o mau caratismo é 
venerado e o correto é chato. Não falo da onda do 
“politicamente correto” que impera, que também é um 
saco, mas sim, do senso comum da moral e da ética, que 
se perdeu. Fico, muitas vezes, me questionando onde 
tudo isso começou e, pior ainda, como deixamos as coisas 
chegarem a esse ponto? Mas dá para piorar, além de 
termos deixado chegar ao ponto que chegou, o que 
vamos fazer para sair disso? Novamente, não tenho 
respostas simples, sequer sei se tenho respostas, apenas 
conjecturas.  
Umberto Eco, grande escritor e intelectual italiano, 
infelizmente falecido recentemente, tem uma frase 
memorável: "O drama da Internet é que ela promoveu o 
idiota da aldeia a portador da verdade". Ok, pode ser que 
eu seja somente mais um desses idiotas, mas as coisas 
que lemos ultimamente nos fazem questionar o processo 
de evolução da humanidade. Sempre penso que se a 
pessoa que escreveu tamanha imbecilidade foi o 
espermatozoide mais esperto, tenho medo de pensar no 
que seria o mais lerdo. Já escrevi um texto sobre isso, 
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portanto, não vou repeti-lo aqui, apenas como 
contextualização. 
O fato é que, com a facilidade de divulgar informações, a 
veracidade delas tornou-se totalmente irrelevante, tanto 
faz se a informação é verdadeira ou falsa, o importante é 
replicá-la, até porque, “uma mentira contada muitas 
vezes, se torna verdade”, frase essa dita por Joseph 
Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler.  
Para que serve toda informação que temos? A grande 
maioria para nada! Uma informação só é relevante e útil 
quando se transforma em conhecimento, que pode ser 
entendido como a aplicação prática, a interiorização dessa 
informação e a sua transformação em algo relevante. Fato 
esse que não vemos, ao menos, na grande maioria das 
situações do cotidiano. 
Hoje qualquer imbecil emite uma opinião estúpida e, em 
questão de pouco tempo, essa estupidez ganha um 
alcance imprevisível. Na verdade, a impressão é que, 
quanto mais estúpido for, melhor, mais divulgado será. 
Quando o assunto é sério, ninguém lê, é chato, é 
“textão”, como esse, por exemplo. 
Algumas palavras viraram mantra, são repetidas sem 
qualquer valor, pois são empregadas porque são palavras 
da moda, como o empoderamento, por exemplo. O que é 
empoderar alguém? Defina o termo, viva o termo, dê 
condições ao indivíduo para que ele sinta esse poder! 
Falar por falar é bonito, é da moda, te deixa cult, mas ser 
cult nesse antro de idiotice que vivemos, talvez não 
signifique muita coisa. 
Na minha míope visão, a solução para todos os problemas 
que vivemos atualmente está longe de ser simples e 
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rápida, precisa antes de qualquer modismo patético, 
passar por um longo, conciso e eficiente processo de 
Educação, que jamais ocorrerá pela repetição de mantras 
em redes sociais, que jamais se concretizará por 
dancinhas de protesto. Investindo muito em Educação 
hoje, na melhor das hipóteses, a curto prazo, teremos 
resultados positivos em 50 anos. Qualquer previsão mais 
otimista é, na verdade, utópica, demagógica ou 
meramente política. 
Mas, no movimento contrário a esse processo conciso de 
Educação, o que vemos? Uma geração de alienados. Sim, 
não tenho qualquer receio de expor minha opinião e você 
pode não concordar com ela, mas as últimas 
“manifestações políticas” deixam isso claro. Pessoas 
protestando sem sequer saber contra quem ou contra o 
quê! É modinha, só isso, e como toda modinha, passa e o 
velho padrão se reestabelece. Qual é o velho padrão? A 
política do “sou vítima”, o “governo não me ajuda” e 
muitos outros clichês que se perpetuaram e viraram 
religião. 
Quem me conhece sabe o quanto critico nossas políticas 
públicas, o quanto elas são ineficientes, mas também não 
engulo esse papo de vitimismo social. Não aceita sua 
posição social? Ótimo, dou a maior força e sou o primeiro 
a te apoiar para que você se rebele e lute pelos seus 
direitos, mas não através de esmolas sociais, você não 
merece esmolas do governo, você merece uma educação 
de qualidade, que atenda a todos, indiscriminadamente, 
que lhe dê condições para ser quem você quiser ser e, tão 
somente assim, você será livre e terá o que é seu!  
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O que me deixa muito preocupado é que estamos criando 
uma geração de dependentes. Dependentes sociais, 
emocionais e financeiros. Como esperar que a situação 
mude? Precisamos abolir urgentemente essa cultura da 
esmola. Entenda, uma coisa é uma ajuda momentânea, 
numa situação excepcional e nunca serei contra isso, mas 
manter o indivíduo preso a uma vida de assistencialismo é 
uma das maiores crueldades que se pode fazer com a 
liberdade de uma pessoa, pois você aprisiona os seus 
sonhos, os seus objetivos, a sua vida e isso é 
extremamente perverso e cruel, no entanto, bastante 
viável quando se pensa em populismo político.  
Começo esse meu textão, que poucos vão ler, 
questionando onde nos perdemos. Certamente quando 
deixamos de ver a Educação como prioridade absoluta. Do 
mesmo jeito que investindo maciçamente em educação, 
só teremos resultado a médio e longo prazo, o movimento 
contrário também acontece. Quando a deixamos de lado, 
com o passar do tempo, as gerações vão se 
empobrecendo em conhecimento, em habilidades pessoais 
e técnicas, em resumo, vão se tornando ignorantes, no 
sentido mais literal possível. É isso que vemos todos os 
dias e, caso tenha alguma dúvida, abra qualquer notícia 
da Internet e veja os comentários feitos pelos leitores.  
Como também falei, pelo menos, do meu ponto de vista, 
não existe uma resposta ou solução simples e, talvez, o 
primeiro passo para uma grande mudança seja parar de 
acreditar em populismo partidário, em aceitar que o 
processo é longo e penoso, portanto, quanto antes 
iniciado, melhor. 
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O mundo não sabia, mas a Sofia 
partia... 
22/01/2017 
 
Sofia era a luz na vida dos seus pais, Sofia era um anjo 
que trazia a paz, Sofia só brincava, mas ali, naquele 
brinquedo, seu mundo acabava. 
Junto com o mundo da Sofia, também se foi o mundo dos 
seus pais. Mais uma família destruída, mais um lar que 
nunca mais terá a paz, o sorriso, quem sabe o amor, 
afinal, diante de tanta dor, impera somente o torpor. 
Sofia, palavra que significa sabedoria, por ironia, só não 
sabia que aquele seria seu último passeio, seu último 
beijo, seu último sorriso. A sua luz ganhou um tom forte, 
vermelho vivo, um vermelho que era seu sangue e que ali 
corria, se esvairia.  
Desesperador ver a dor de um pai com sua filha nos 
braços, gritando, correndo, morrendo. Sofia morria, mas 
sequer sabia o que lhe acontecia, Sofia apenas partia. 
Será que alguma dor ou medo ela sentiu ou somente 
dormiu? O seu rosto angelical, que outrora trazia a beleza 
expressa na forma da pureza, agora tem uma marca bem 
diferente, a marca da maldade humana, mundana, 
profana. 
Sofia partiu, partiu também o coração dos seus pais, da 
sua família, amigos e um pouco do nosso coração 
também, que sempre deposita, no sorriso de uma criança, 
uma ponta de esperança, esperança essa que, sem 
pressa, vai morrendo com cada inocente, que daqui é 
ceifado de repente. 
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Para o Estado, Sofia virou estatística, para os pais, dor e 
sofrimento, para a sociedade, o retrato da maldade 
humana, que mata e maltrata, sem se importar com 
quem. 
Manifestos? Protestos? Por mais doída que seja sua 
partida, Sofia será esquecida. Seus pais serão os únicos 
que sofrerão, todos os dias, a dor da solidão. 
Sofia, que agora você possa encontrar luz e paz. Aos seus 
pais, desejo que mantenham a lucidez e que encontrem 
uma forma de suportar essa dor, que só quem já por ela 
passou, pode entender. 
Sofia Lara, morta pela negligência de um Estado falido e 
de uma sociedade omissa, em 22/01/2017 – Perdão e 
descanse em paz! 
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Trump e o muro 
26/01/2017 
 
Se estou preocupado com o muro que o Trump quer 
construir? Com o muro físico, nem um pouco, acho que 
ele será tão eficiente quanto a proteção de qualquer casa, 
ou seja, é só mais uma medida inútil, assim como os 
muros, cercas elétricas e sistemas de vigilância, que só 
servem enquanto o ladrão não tem interesse na nossa 
casa, pois quando resolvem roubar, nada segura. 
O que me chama a atenção nesse muro é muito mais seu 
significado psicológico e comportamental, do que o fato 
real. Trump é egocêntrico, psicopata, narcisista e o que 
mais você quiser chamá-lo, mas o fato é que ele está 
fazendo o que a sociedade e, principalmente, seus 
eleitores o apoiam a fazer. 
Trump encarna e reflete o comportamento de muitos de 
nós. O simbolismo da construção desse muro escancara 
nossa postura intolerante e preconceituosa, mesquinha e 
doente e, por que não, assustada e medrosa, afinal, por 
qual outro motivo nos escondemos atrás de muros e 
fortalezas? 
Posso estar completamente enganado e falando a maior 
besteira do mundo, mas vejo Trump como um 
adolescente rebelde, em fase de autoafirmação, que 
precisa bater o pé e se firmar diante dos seus colegas de 
turma. Todos os recursos que ele utiliza demonstram essa 
necessidade de autoafirmação: ataques a tudo e a todos, 
caretas patéticas, falas enérgicas, que tentam mais 
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convencer a ele mesmo do que aos que o cercam, 
mentiras como forma de se esconder os próprios erros. 
Enfim, não sou psicólogo para traçar perfil e nem é esse o 
objetivo desse meu texto, portanto, voltando ao ponto 
central: Trump reflete o estágio imaturo pelo qual a 
humanidade, como um todo, está vivendo. 
Quando construímos um muro alto, colocamos cerca 
elétrica e enchemos de câmeras de vigilância, estamos 
fazendo a mesma coisa, buscando uma ilusória sensação 
de segurança, que comprovadamente, não temos. Trump 
está fazendo a mesma coisa, a diferença é que ele está 
cercando um país. Meu questionamento: se não funciona 
com uma casa, quanto menos com uma nação.  
Queremos achar soluções simplistas para problemas 
complexos. Resolver o problema da imigração não é 
tarefa que se faça por uma canetada, por um muro, 
afinal, estamos falando de vidas e não de caixas de 
mercadoria, que se refuga a entrega e manda de volta ao 
fornecedor.   
Trump pode ser imaturo sim, nasceu num berço de ouro, 
sempre teve empregados ao seu dispor para limpar o 
chão por onde ia pisando, mas não estou preocupado com 
isso, preocupa-me quando ele acha que o resto do mundo 
é tão somente mais uma empresa sua, que líderes de 
outros países são seus empregados e que basta um 
memorando para definir qualquer coisa. Isso é 
extremamente imaturo, mas pior do que a imaturidade do 
Trump é a imaturidade de uma sociedade que o apoia, 
pois mais uma vez, ele só está fazendo isso porque está 
encontrando suporte, por mais que ele diga que não, ele é 
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político e, como todo bom político, age de acordo com a 
maré, que nesse caso, está para peixe (ou seus delírios). 
Você acha que ele está certo? Novamente, posso estar 
completamente enganado, mas vamos fazer uma pequena 
analogia. Imagine você se trancando dentro de casa, 
vivendo só com o que produz, sem poder comprar nada, 
afinal, você em primeiro lugar. Vai funcionar? A analogia 
pode ser simplista, eu sei, mas em escalas proporcionais, 
é isso.  
A situação é tão surreal que chega a ser difícil escrever 
alguma coisa, mas imagine que seu vizinho resolveu 
construir um muro, porque achou que seria importante 
para protege-lo e para que você não pudesse mais, 
sequer, olhar para o seu vizinho, mas você iria pagar essa 
construção. 
Voltando ao simbolismo do ato, Trump encarna o egoísmo 
e o egocentrismo que vemos na sociedade, todos os dias, 
com as pessoas se importando cada vez menos com os 
outros. O problema vai ser o dia em que possamos estar 
do outro lado, precisando de ajuda, e o outro nos tratar 
da mesma forma. Pense nisso. 
Em 1989 o mundo comemorou a queda do muro de 
Berlim e hoje, vinte e oito anos depois, aplaude a 
construção de outro. Minha pergunta de sempre: em qual 
momento nos perdemos de tal forma?. 
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A correntinha da caneta e nossa crise 
ética e moral 
11/02/2017 
 
Viajei, nos dois sentidos. Viajei para São Paulo, de ônibus, 
para concluir um curso e, ao embarcar no ônibus, viajei 
em minhas divagações... 
Quem já teve o prazer de fazer uma viagem de coletivo, 
já passou pela situação de ter que preencher a passagem, 
antes do embarque. Já levei a minha preenchida, mas 
nem por isso deixei de notar, não pela primeira vez, é 
verdade, mas dessa vez, com um olhar mais crítico, a 
correntinha que prendia a caneta na bancada onde a 
passagem poderia ser preenchida, por aqueles que não se 
atentaram antes, mas que tiveram que fazer, pois foram 
barrados no embarque. Essa correntinha é famosa, não é 
privilégio das rodoviárias, mas dos bancos, lotéricas e 
qualquer outro lugar, onde uma caneta seja ofertada ao 
público, como cortesia, para alguma coisa. As pranchetas 
para assinatura, são outros exemplos, pois sempre que a 
lista chega, junto tem uma caneta presa a uma linha. 
Bom, essa parte creio que já ficou clara. Vamos para a 
outra viagem. 
Como o caminho era um pouco longo, sobrou tempo e 
isso é perigo. Fui pensando na correntinha, na verdade, 
no significado dessa corrente, que ao mesmo tempo que 
prende o objeto, também nos acorrenta a uma falha ética 
e moral gigante. Viajei, eu sei, mas fiquei pensando no 
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quanto um gesto, aparentemente simples, pode 
representar tanta coisa sobre a nossa personalidade. 
Para que serve a correntinha da caneta? Para impedir que 
o objeto seja roubado! Mas qual o valor desse objeto? Fui 
pesquisar isso também. Considerando aquela caneta mais 
conhecida e famosa, se você comprar uma caixa com 50 
unidades, vai pagar R$ 0,54 em cada uma. Nós 
precisamos criar mecanismos para nos defendermos de 
roubos que custam R$ 0,54! Não é para se pensar? 
Não é o valor, de longe a questão é o valor, mas sim, o 
ato em si! Por que alguém tem que se apropriar 
indevidamente de um objeto que custa centavos? Penso 
que pelo prazer que se deve sentir ao roubar esse objeto, 
porque me recuso a acreditar que seja pelo valor irrisório, 
mas é a satisfação de ser um contraventor. Eu sei, você 
deve estar aí pensando que eu sou muito chato para 
pensar nisso e que não dá para se comparar o roubo de 
uma caneta ao roubo de bilhões, que vemos todos os dias 
pelos noticiários. Eu digo é que não dá para punir da 
mesma forma, mas comparar, dá sim. 
São os pequenos gestos que demonstram nosso caráter, 
goste você ou não daquilo que estou dizendo. Se você 
acha normal roubar uma caneta, um copo num bar, um 
talher num restaurante, pode me execrar pelo que vou 
dizer agora, mas você não tem moral nenhuma para 
reclamar da corrupção do país, pois você age da mesma 
forma e, dessa vez, não serei sutil nas minhas colocações 
e nem me utilizarei de eufemismos, pois tem horas que o 
que precisamos é de um choque de realidade mesmo. 
Todos nós estamos assistindo a crise de segurança que 
vive o Estado do Espírito Santo. “Crise de segurança” já é 
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um ótimo eufemismo, pois a crise não está na segurança, 
está na moral das pessoas que estão se aproveitando de 
um problema para, descaradamente, cometer atos 
infracionais. Se precisamos de polícia o tempo todo nos 
vigiando para não cometer crimes, então somos o que 
senão criminosos reprimidos? A ocasião não faz o ladrão, 
o ladrão já existe e, dentro da ocasião, encontra a 
oportunidade perfeita para cometer seus crimes! Acredito 
piamente que precisamos deixar as sutilezas de lado e 
encarar a grave crise ética e moral que vivemos. 
Não precisa vir se justificar para mim, até porque, não 
estou aqui acusando nominalmente ninguém, mas não 
sejamos ingênuos, nem todos são honestos e dignos, e é 
um bom começo enxergar isso. 
Hoje pode ser uma caneta, amanhã será um bloco de 
papel, depois de amanhã, quem sabe, uma taça de um 
bar, depois, os talheres de um restaurante e, 
futuramente, por que não, um caixa eletrônico ou os 
cofres públicos, caso a oportunidade surja? Passou da 
hora de deixar a hipocrisia de lado e jogar toda a culpa 
sobre os políticos, afinal, quem são os políticos senão 
parte da sociedade que hoje ocupa um cargo de poder? 
Cansei de ouvir pessoas dizendo que, se tivessem a 
oportunidade de estarem “lá em cima”, fariam a mesma 
coisa. Não ouvi isso uma vez, mas centenas de vezes! 
Então, reclamamos do que, mesmo? Talvez, a maior 
indignação, seja pela inveja de não ter a mesma 
oportunidade que o corrupto teve, concluo. 
Não entrarei nas questões que levam a pessoa a isso, mas 
vou focar em outro ponto, que é o discurso, com o qual 
concordo, de que toda pessoa tem que ter uma 
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oportunidade. Pois bem, comece mudando esses padrões, 
aproveite a oportunidade que a vida te coloca todos os 
dias nas mãos e seja honesto, ainda que ninguém veja, 
mas faça um mundo diferente, mesmo que seja “só” o seu 
mundo, mas já será muito. Acredite nisso!  
Nunca, jamais, em hipótese alguma, tolere esses 
pequenos furtos como coisas naturais, pois não são! Se 
precisar e não tiver como comprar, peça, pois é muito 
mais digno e não te torna um ladrão, pelo contrário, te 
torna uma pessoa humilde, que aceita suas limitações, 
mas que acima de aceitar, luta para mudá-la. O não 
diante de um pedido pode doer, pode machucar, mas 
nada tirará a sua paz de espírito de a noite, ao se deitar, 
ter a consciência tranquila. Já passei por muitas 
dificuldades nessa vida, acredite, eu sei do que falo, não é 
mero discurso, mas se tem algo do qual me orgulho e que 
nunca ninguém vai poder tirar, é essa consciência 
tranquila. Também não me julgo melhor ou superior a 
ninguém, pelo contrário, sei dos defeitos que tenho, mas 
sou um eterno indignado com esse caos que está se 
instaurando no mundo! 
Enquanto precisarmos de correntinhas para prender 
objetos, não tenhamos esperanças de ter um mundo mais 
justo, pois ainda estamos presos a uma outra corrente 
muito mais forte, que nos aprisiona ao nosso lado mais 
obscuro e sombrio, que nos aprisiona a nossa falta de 
princípios e, nesse sentido, não tem correntinha que 
resolva. 
 



Crônicas de um Inconformado II -  André Luís Belini 
 

 
[ 43 ] 

 

O que é preciso para inovar? 
13/02/2017 
 
A palavra inovação talvez seja uma das mais pronunciadas 
em todo ambiente corporativo. “É preciso inovar”, “só 
sobrevive quem inova”, “a inovação é a chave do sucesso” 
e por aí vai. Mas o que é inovar? 
Precisamos tomar muito cuidado para que essa fala, que é 
verdadeira, não se transforme em mero clichê, sem 
qualquer vínculo com as profundas mudanças que um 
ambiente inovador requer. Não dá para inovar fazendo as 
mesmas coisas, isso tem outro nome, é repetição. 
O conceito de inovar é muito discutido e, caso tenha 
curiosidade, recomendo a leitura de materiais 
disponibilizados pelo SEBRAE, pois realmente são muito 
bons. Aqui vou discutir outros pontos, como os velhos 
ranços corporativos e as resistências a novas ideias e 
conceitos. 
Um bom ponto de partida para um ambiente inovador é 
estar aberto a mudanças, é saber ouvir, sem 
prejulgamentos ou opiniões já preestabelecidas, pois se a 
situação já está concebida e fechada, como esperar que 
algo diferente aconteça? 
Inovar não é necessariamente criar algo novo, mas sim, 
como já falado e discutido inúmeras vezes, pegar uma 
ideia ou um produto já existente e dar a ele um novo 
olhar, aprimorando-o. O perigo pode morar exatamente 
nesse ponto. A tendência, seja por comodismo ou por 
total desconhecimento dos conceitos básicos de gestão, é 
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repetir exatamente os mesmos passos já anteriormente 
trilhados e isso acaba com qualquer processo inovador e 
com qualquer chance de sucesso. 
Esse padrão de repetição, dentro do ambiente 
organizacional, é extremamente nocivo e preocupante, 
por várias razões: se é para fazer uma cópia exata do 
produto ou serviço original, como ganhar com isso, tendo 
em vista que somente se será mais um? Por outro lado, se 
o produto original já não era lá essas coisas, reproduzi-lo 
beira a completa insanidade e irracionalidade, aliás, é a 
certeza absoluta do fracasso iminente! 
Ninguém inova se não estiver aberto a ouvir, a aceitar 
novos conceitos, a admitir que não é o senhor absoluto da 
razão, em resumo, não é possível inovar sem se libertar 
do passado. Assim como nos relacionamentos humanos, 
os relacionamentos organizacionais são traumáticos e 
alguns divórcios são complicados. Viva o seu luto, mas 
liberte-se dele o quanto antes, do contrário, você vai 
apodrecer junto ao cadáver. 
Um dos sinais de alerta vermelho é quando as pessoas 
costumam repetir, feito mantras, a fala:  “mas lá era 
assim”, “lá era desse jeito” ou coisas do tipo. Não estou 
dizendo que se tenha que jogar fora tudo o que se 
aprendeu ou se fez, muito pelo contrário, aproveita-se a 
experiência e, com esse conhecimento adquirido é que se 
pode promover uma grande inovação, mas o erro fatal 
costuma estar no fato de que a grande maioria só tenta 
fazer uma cópia perfeita e autenticada, sem ousar, sem 
pensar de forma diferente. 
Muitas empresas se intitulam inovadoras, mas ainda estão 
presas a conceitos arcaicos, por vezes, muito bem 
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maquiados e disfarçados, mas basta uma raspadinha no 
verniz para se notar a velha tinta escondida. Inovar é 
mudar e mudar não é simples, pois o ser humano, por 
natureza, é resistente às mudanças. Inovar também 
significa sair da zona de conforto, ato que nem todos 
estão dispostos. 
O que todos nós precisamos entender é que inovar não é 
uma opção, mas sim, a única opção. Exagero meu? 
Analise algumas empresas como já foram líderes de 
mercado e hoje simplesmente desapareceram. Vou dar só 
alguns exemplos: Mappin, Mesbla, Arapuã, VASP, Varig, 
Banco Bamerindus, entre uma infindável lista. A culpa foi 
do mercado? Das privatizações? Fusões? Não, a culpa foi 
não dar atenção as mudanças que estavam acontecendo 
no mercado, a ignorar sinais claros de perigo e a se 
colocar na cômoda posição de que nada lhes aconteceria. 
Cuidado, pois o “tempo passa, o tempo voa, mas nem a 
poupança Bamerindus continuou numa boa....”. Lembre-
se que até o Aedes Aegypti já se reinventou, então, sem 
mais desculpas!
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Tirei um cochilo e acordei na Idade da 
Pedra 
28/02/2017 
 
 
Você já teve essa impressão? Eu já, principalmente depois 
de ler as últimas notícias no Brasil e no mundo, tenho a 
impressão de ter tirado um cochilo e ter voltado no 
tempo.  
Acompanhe só essas notícias que selecionei: mulher de 25 
anos, na Nicarágua, durante um ritual religioso de uma 
Igreja Evangélica, é amarrada junto a uma fogueira, teve 
sérias queimaduras por todo o corpo e não resistiu. Esse 
fato acabou de acontecer, em pleno ano de 2017! 
Ainda esse ano, uma mãe matou o próprio filho, a 
facadas, por ele ser gay! Não bastasse ter matado, ela 
também colocou fogo no corpo.  
Para fechar, um adolescente de 17 anos morreu, após 
passar por várias cirurgias e ter o seu intestino destruído 
por uma mangueira de alta pressão, introduzida em seu 
ânus, numa “brincadeira” feita pelos seus colegas de 
trabalho. 
Vou parar por aqui, do contrário, poderia acabar 
estimulando a depressão, pois ao ler tantas notícias 
trágicas, não tem como se manter esperançoso para com 
o futuro da humanidade.  
O que está acontecendo com o mundo? Me questiono isso 
praticamente todos os dias e ainda não encontrei uma 
resposta racional. Sempre acreditei que o homem está em 
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constante evolução, mas diante desses fatos, passei a 
questionar minhas próprias crenças, pois tenho a nítida 
sensação de que a humanidade está regredindo e tenho 
medo de qualquer dia, ao sair pela rua, me depare com 
algum enforcamento em praça pública! 
Sentimentos ultraconservadores estão novamente 
ganhando adeptos e, não tenho dúvidas, se um novo 
Hitler surgisse agora, faria um estrago igual ou maior que 
seu antecessor e, novamente, contando com os gritos 
efusivos da grande massa, que parece estar em transe 
hipnótico.  
Ao mesmo tempo em que vemos as religiões, de todas os 
segmentos, ganhando cada vez mais fiéis, também vemos 
o aumento da intolerância e do radicalismo e isso chegou 
a um nível tão alarmante que, numa declaração sem 
precedentes, o próprio Papa admite que é melhor ser ateu 
a ser um católico hipócrita. Particularmente, conheço 
vários ateus bem mais cristãos do que muitos ditos 
religiosos. 
Fatos dessa natureza saltam em todos os lugares do 
mundo, basta uma rápida passada pelos noticiários para 
ver que a onda de violência extrema vem se alastrando e 
ganhando território. Tirar a vida de outra pessoa ficou 
mais simples do que esmagar uma formiga e tudo serve 
de justificativa para esse ato! 
Pessoas morrem em filas de hospitais, sem atendimento e 
isso já não causa mais tanta revolta e comoção. Outros 
tantos morrem de fome e sede e isso também já é 
aceitável. Crianças são exploradas física e 
psicologicamente, mas fingimos não ver. Mulheres ainda 
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são mortas por serem consideradas como meros objetos 
da vaidade masculina e tudo bem. 
Por outro lado, além de toda essa violência, ainda somos 
violentados diariamente por Governos corruptos, que 
sequer tem mais pudor em tentar disfarçar seus roubos 
bilionários e vamos aceitando. 
Tem dias que tenho a nítida impressão de que estou 
louco, pois não é possível que o mundo esteja ao avesso e 
tudo seja normal! Talvez eu tenha surtado e o problema 
seja só meu.  
O nível de egoísmo do ser humano chegou a tal ponto que 
o cegou completamente, a noção do bem coletivo 
praticamente não existe, mas é importante lembrar que 
vivemos numa sociedade e não há outra forma de viver a 
não ser dividindo espaços e coisas, sentimentos e 
emoções e que não pode ser somente a minha vontade 
que tem que se sobressair! 
Noções muito simples de respeito a liberdade e 
individualidade alheia se perderam e nem vou entrar nas 
questões éticas e morais. Eu mesmo já brinquei várias 
vezes com a vinda de um meteoro, que vai destruir o 
mundo, mas quem precisa de meteoro se a própria 
humanidade está se autodestruindo?  
Ainda bem que daqui a pouco o relógio vai tocar e eu vou 
despertar, assim espero, pois tem uma camisa branca, de 
manga longa e umas cordinhas estranhas que amarram os 
braços para trás, bem ali, me esperando. Me disseram 
que se chama camisa de força e imagino que seja porque 
vou ter que fazer muita força para me soltar, não é? 
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Era uma vez 
19/03/2017 
 
Você gosta de contos de fadas? Eu gosto! Acho que pela 
forma lúdica com que eles contam fatos importantes, 
levam as pessoas a refletirem de uma forma que 
normalmente elas não fariam, muitas vezes, até sem 
perceber. Vou contar um, acompanhe: 
 
Era uma vez, numa terra distante, um rei que estava com 
sérios problemas. Seu reino estava cercado de problemas 
econômicos, éticos e morais, era um verdadeiro caos. 
Esse rei precisava de dinheiro para continuar sustentando 
toda a corrupção do império, que aumentava muito. A 
solução mais fácil era aumentar os tributos, mas seus 
súditos já não aguentavam mais tantas taxas e a angústia 
do rei aumentava. 
O rei tinha uma grande reserva de dinheiro, que era do 
povo, mas que ele guardava. Esse dinheiro era uma 
garantia que os trabalhadores tinham, um imposto que 
tanto o trabalhador quanto o empregador depositavam 
numa conta que era administrada pelo rei, mas que 
pertencia ao trabalhador, portanto, o rei tinha uma 
fortuna na sua conta, mas não podia usar. 
Foi então que o rei e seus auxiliares tiveram uma ideia 
fantástica. Generosamente, eles doariam esse dinheiro ao 
trabalhador! Sim, isso mesmo, os trabalhadores poderiam 
pegar esse dinheiro, que já era deles, e poderiam usar 
como quisessem. 
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Os súditos acharam a ideia genial, alguns deram graças a 
rei, que com esse gesto tão nobre, até conseguiu 
melhorar um pouco a sua desgastada imagem. 
Os jornais logo se encarregaram de fazer um alvoroço 
com a notícia, os comércios arrumaram promoções para 
incentivar os súditos a gastarem essa benesse que o rei 
estava proporcionando, os bancos já ficaram de olho 
nesse dinheiro e a economia do reino se agitou. 
Porém, os súditos estavam endividados até a alma e esse 
dinheiro, na sua quase totalidade, foi usado para pagar 
dívidas e pouca coisa realmente foi para beneficiar o 
trabalhador. Os súditos pagaram contas de energia em 
atraso, juros para bancos e inúmeras outras contas, mas 
isso trouxe um certo alívio, só que os súditos não se 
deram conta que esse dinheiro só iria existir uma vez. 
O rei estava animado, seu plano funcionava muito bem. 
Aquele dinheiro que estava na conta dele e que ele não 
podia usar, agora, em pouco tempo, estava retornando 
aos seus cofres, na forma de impostos, ou seja, ele deixou 
o dinheiro sair, mas já sabia que ele retornaria rapidinho e 
o melhor de tudo, agora esse dinheiro não pertencia mais 
ao povo, era dele, só dele e ele poderia fazer o que bem 
entendesse com essa fortuna, sem precisar se preocupar 
com mais nada. 
Foi uma estratégia digna de um grande rei, que de uma 
só, melhorou sua imagem para com os súditos, aumentou 
sua receita e pode continuar financiando seus luxos e o 
povo ainda o agradecia, afinal, ele tinha, generosamente, 
permitido que os súditos pagassem parte das suas 
dívidas, que não acabam nunca. 
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Com o pouco dinheiro que sobrou, os súditos também se 
divertiam, afinal, eles mereciam. Eles compraram 
cervejas, feitas com milho transgênico, carnes podres, 
melhoradas com produtos cancerígenos e fizeram um 
churrasquinho, tudo isso assistindo uma partida de 
futebol, jogada num estádio majestoso, construído com 
muito dinheiro público, em obras superfaturadas. 
Viva longa ao rei! E todos viveram felizes para sempre... 
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“Não existe almoço grátis” 
19/03/2017 
 
Os últimos fatos da política e cotidiano brasileiros tem sido 
tão surreais, que faz dias que estou pensando em 
escrever algo, mas não estava encontrando palavras que 
pudessem descrever o que estou sentindo e olhe que não 
sou de ficar sem palavras. 
A Polícia Federal deflagrou mais uma operação, agora 
tendo como alvos: políticos, grandes frigoríficos, agentes 
públicos e órgãos de fiscalização. Os maiores frigoríficos 
do país, JBS e BRF, traduzindo nos nomes comerciais, a 
JBS é a proprietária da marca Friboi, aquela que é 100% 
confiável, além de também controlar a Seara e a Swift. Já 
a BRF é um conglomerado de empresas, entre elas: Sadia, 
Perdigão, Qualy, Paty, Dánica, Bocatti e Confidence. 
Recentemente, foi considerada a “Empresa do Ano” pela 
revista Época Negócios. 
O que essas empresas fazem? Subornam agentes 
públicos, órgãos fiscalizadores e, naturalmente, partidos 
políticos, para burlarem as Leis de Vigilância Sanitária do 
País, que diga-se de passagem, é quase impossível de ser 
colocada em prática, tamanha as exigências, que 
praticamente inviabilizam pequenos negócios. Já volto ao 
assunto principal, mas preciso fazer um parêntese. Sabe 
porque tantas Leis assim? Minha opinião? Exatamente 
para facilitar a formação de cartéis e monopólios das 
grandes indústrias! Um belo exemplo, a JBS e a BRF, não 
porque elas consigam atender a todas as exigências, mas 
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porque elas têm dinheiro para subornar a tudo e a todos 
e, por tabela, ainda engolem os pequenos concorrentes. 
Entre os produtos 100% confiáveis que consumimos, 
estão: carnes vencidas e em processo de putrefação, mas 
que são ignoradas pelos agentes de fiscalização. Devido 
ao aspecto e odor nem um pouco atraentes, recebem 
altas doses de produtos químicos, que dão uma cara boa, 
saudável e altamente cancerígena! Aquele molho à 
bolonhesa suculento vem acompanhado das últimas 
notícias, afinal, tem papelão, jornal, revistas e outros 
congêneres, tudo misturado cuidadosamente e com uma 
boa pitada de câncer também.  A linguiça na brasa é 
motivo para um papo cabeça, nesse caso, literalmente 
falando, tendo em vista que cabeças de porcos são 
moídas junto. 
Deixando um pouco a alta gastronomia de lado, vamos 
para outra coisa que faz parte do nosso dia a dia: 
combustíveis. Também, ainda essa semana, a PF 
desmantelou outra quadrilha que furtava petróleo das 
refinarias. Um esquema fraudulento de fazer inveja, dada 
a engenharia utilizada. Profissionais altamente 
qualificados, como engenheiros, entre outros, faziam 
perfurações, não para achar petróleo, mas sim, os dutos 
da Petrobras e de lá tiravam milhões de litros de 
combustível, que eram processados em refinarias 
clandestinas e distribuídos pelo país. Um esquema 
milionário! Já sabe quem paga por isso, certo? A mesma 
lógica pode ser aplicada para os gatos de energia elétrica, 
água, TV a cabo, etc. 
Voltando um pouco no tempo, bem pouco mesmo, porque 
foi na semana passada, a PF e o MPF também 
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descobriram um esquema que envolvia médicos e 
enfermeiros, dessa vez, no reaproveitamento de materiais 
cirúrgicos e hospitalares e isso num dos maiores hospitais 
do Estado de São Paulo, quiçá do País, o Hospital das 
Clínicas. Além do risco à saúde, temos aqui mais um 
prejuízo de alguns milhões aos cofres públicos, pois é 
claro, os materiais eram comprados, só não eram usados, 
ao menos, não no hospital público. 
Todas essas fraudes e tantas outras são frutos da 
ganância humana, da tal mania de levar vantagem em 
tudo e, por que não, do famoso jeitinho brasileiro, que é 
esperto, se orgulha das pequenas mutretas do dia a dia.  
Mudando para a diversão, até nos jogos de futebol é fácil 
observar essa esperteza, esse jeito malandro de ser. Essa 
semana, no jogo entre Palmeiras e Jorge Wilstermann, o 
zagueiro do time boliviano, que é brasileiro, rasgou a 
própria camisa para tentar arrancar uma penalidade 
contra o adversário. Ao ser entrevistado, justificou, entre 
um belo sorriso, que “isso é jogo de 
Libertadores....rasguei minha própria camisa para não ser 
expulso (risos)”. 
O título desse meu textão é: “não existe almoço grátis”, 
tradução de uma expressão popular americana, mas que 
vou emprestar dentro desse contexto, pois aplica-se 
também a nossa realidade, além do que, almoço está 
totalmente alinhado com o escândalo do dia. 
Você acha mesmo que esses fatos não fazem parte da sua 
rotina? Isso está distante da sua realidade? Pois não está! 
Vivemos um momento de completa inversão de valores e 
quando alguém é honesto e sincero, isso vira motivo de 
admiração. Ser honesto e ser sincero é nossa obrigação 
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enquanto cidadãos! Você não tem que ser elogiado 
porque é honesto, isso é o mínimo que se espera de um 
ser humano decente!  
Muito se critica na classe política, com total razão, mas 
volto ao ponto de sempre: se a maioria dos políticos é 
desonesta e corrupta, precisamos repensar a sociedade 
como um todo, pois o político é um representante do 
povo, ou seja, ele representa a podridão do próprio povo! 
Você pode dizer que ele não o representa e eu acredito 
nisso, mas ele representa a maioria de nós, uma maioria 
igualmente corrupta, desonesta, que assim como o 
político, só pensou na possível vantagem momentânea 
que recebeu para vender seu voto, na vantagem que ele 
teria se aquele político fosse eleito. 
Toda vez que volto minhas críticas para o povo, sou 
detonado, mas é exatamente o que penso. O problema 
desse país, de longe, são os políticos, mas sim o próprio 
povo! No dia em que passarmos a não mais aceitar como 
normal ultrapassar um sinal vermelho, estacionar numa 
vaga preferencial ou usar uma fila preferencial sem ter 
esse direito, a não ficar com o troco a maior, afinal, a 
culpa foi do caixa que não prestou atenção, entre tantos 
outros exemplos de desonestidades e corrupções 
cotidianas, não iremos também tolerar políticos corruptos, 
simplesmente porque eles vão deixar de nos representar!  
Dói admitir isso, muitos não vão concordar, mas acredite, 
enquanto não passarmos a encarar esse fato de frente, 
enquanto continuarmos a colocar a culpa no outro, nunca 
sairemos desse lamaçal que mergulhamos. Não estou 
acusando ninguém, cada um que coloque a mão na 
consciência e pense no que já fez, mas pense, por favor! 
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Toda sociedade que evoluiu, só evoluiu porque passou a 
se preocupar com o bem comum, porque deixou de 
pensar somente em si e passou a pensar no bem coletivo, 
porque deixou de ser “esperto” e a ver que, de tudo 
aquilo que ele se apropriou indevidamente, alguém ficou 
sem. Isso não é mero discurso socialista, isso é o princípio 
básico do respeito, da ética, do convívio social.  
A mudança é lenta, se ela começar hoje, de forma séria, 
talvez em duas ou três gerações os reflexos positivos 
comecem a aparecer, ou seja, nós não veremos os frutos 
dessa melhora, pode esquecer, mas fica uma questão 
para reflexão: que mundo queremos deixar aos nossos 
descendentes? Que marca faremos na história? Como a 
geração que acabou com um país, talvez até com o 
planeta ou como aquela que começou uma mudança? 
Lembre-se sempre, não existe almoço grátis! Se o seu foi, 
alguém pagou por você, se você pegou mais do que 
consegue comer, alguém vai passar fome, a lógica é 
simples! 
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A inocência e a decadência se 
encontraram 
28/03/2017 
 
De um lado a pureza e a inocência, do outro, a indecência 
e a decadência humana. De um lado um garoto de 6 
anos, feliz, com sua família, no dia do seu aniversário, do 
outro, seres que não sei se consigo chamar de humanos. 
De um lado um pai, já acostumado com a rotina de 
roubos, desesperado, tentando proteger os seus, do 
outro, bandidos igualmente acostumados, mas com a 
rotina do crime, do pavor, da covardia. 
Como normalmente acontece, venceu o mal, venceu a 
covardia. A decadência gritou: “onde está o cofre? ”, já a 
inocência, pura e também seguindo o exemplo do pai, 
retribuindo o gesto de proteção, ofertou o seu cofrinho, 
com toda a sua fortuna que ali estava depositada. 
A inocência ofertou, a decadência levou. Não o cofrinho, 
pois a inocência não tinha valor, mas levaram aquilo que 
de mais valor a inocência tinha: seu pai, a quem ele, com 
toda sua pureza, tentava defender.  
Trágico e simbólico, a decadência matou a inocência com 
um tiro no coração e, do órgão que representa o amor, 
emanou a dor. 
O que era para ser a celebração da vida virou a 
contemplação da morte, que alguns chamariam de falta 
de sorte. 
O “menino” talvez ainda nem entenda o que aconteceu, 
mas sentirá na sua alma, pelo resto da sua vida, a dor de 
uma sofrida partida. Um cofre pode guardar segredos, 
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tesouros, ouros e tudo o que é de efêmero valor, mas não 
guarda o amor. 
A mídia não pode revelar o nome do “menino”, pois a Lei 
protege a sua identidade, para lhe dar segurança e 
privacidade, mas que tremenda contrariedade se 
comparada a tamanha adversidade.  
Hoje, em minhas orações, rezarei por um “menino”, que 
sequer sei seu nome, mas que já viveu a pior das 
experiências, coisa que nenhum “menino” ou “menina” 
deveria jamais passar, um menino que a Lei não protegeu 
e para o qual o Estado, indigno e insensível, certamente 
irá ignorar, exceto pelo pequeno peso que ele irá 
representar no próximo relatório sobre a violência. 
Mesmo diante de toda dor e de toda maldade, “eu fico 
com a pureza das respostas das crianças”... e torço para 
que essa pureza, um dia, ainda possa tocar os corações 
mais decadentes.
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Sobre a baleia azul 
21/04/2017 
 
Não tenho dúvida alguma que, depois desse meu texto, 
terei conquistado mais alguns inimigos, mas talvez essa 
seja uma das minhas vocações naturais... 
Não sou daqueles que gostam muito dos modismos das 
redes sociais, mas é preciso ter senso crítico entre o que é 
uma modinha e entre o que é um assunto sério. Tenho 
visto muitas piadas sobre o assunto, ironias e, embora eu 
seja adepto das ironias, também é preciso saber quando 
elas cabem ou não. 
Suicídio nunca é um assunto leviano ou com o qual se 
deva brincar e está me assustando a forma leviana como 
ele vem sendo tratado, talvez, penso eu, por ter surgido 
como uma “brincadeira” nas redes sociais, mas essa 
brincadeira é mortal, portanto, sem graça alguma. 
Depressão não é frescura, não é falta de trabalho, não é 
falta de religião ou o que mais a sua mente julgadora 
possa imaginar. Depressão é doença, séria, e que deve 
ser tratada como tal. Nesse ponto, falo com conhecimento 
de causa, pois já tive minhas fases depressivas e sei o que 
passei. Não foi falta de trabalho, pois faço parte da turma 
que trabalha desde os doze anos de idade, não foi falta de 
religião, pois sempre pertenci a grupos religiosos e hoje, 
mesmo não frequentando mais templos, mantenho minha 
religiosidade, mas sim, foi um problema real e as críticas 
em nada ajudavam. 
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É impressionante a mentalidade de muitos, que julgam 
tudo aquilo que não é visível com uma facilidade absurda. 
Se a pessoa tem uma deficiência física, ou seja, é visível, 
todos se compadecem, mas se a deficiência não é visível, 
é frescura, é falta de trabalho, é falta de fé e por aí vai. 
Relatando mais uma experiência pessoal, sofro dores 
terríveis por todo o corpo, dores que me acompanham, 
diariamente, há mais de vinte anos e que, muitas vezes, 
me tiram o ânimo para qualquer coisa, mas quem me olha 
não faz a mínima ideia do que sinto. Isso gera 
desconfiança, inclusive da própria família, afinal, sou 
saudável, forte, então, como posso ter dores?  
Toda pessoa que tem qualquer tipo de enfermidade 
psíquica passa por isso, pois se a enfermidade não pode 
ser vista, é frescura, é melindre, é falta de vontade! 
Uma das coisas que devemos nos lembrar, é que a 
maioria dos jovens de hoje vive um mundo com muito 
mais cobranças do que o mundo em que vivíamos quando 
éramos jovens, um mundo onde os pais estão cada vez 
mais distantes e recompensam essa distância com 
presentinhos, mas os presentinhos não satisfazem as 
necessidades emocionais, ao contrário, via de regra, 
somente acalmam a culpa dos próprios pais. 
Não estou elaborando uma tese onde toda a culpa seja 
dos pais, mas falta família nos dias de hoje e, antes que 
venham mais bestialidades, não estou falando da 
“tradicional família brasileira”, estou falando de família 
amor, companheirismo, cumplicidade, amizade, mas 
também limites, segurança e estabilidade. Nesse ponto, 
tanto faz que esses sentimentos venham de um homem e 
uma mulher, de dois homens ou de duas mulheres, a 
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diferença é quando essa segurança e estabilidade não 
existem! 
Jovens de famílias estruturadas podem ser acometidos por 
depressões e pensamentos suicidas, aliás, ninguém está 
isento de, em algum momento da vida, ter esses 
sentimentos e pensamentos, então, deixe sua arrogância 
de lado e pense mais no outro, não tome as ações de 
quem você não conhece pelas suas convicções, pois isso é 
de um egoísmo ímpar. 
Se você tem filhos, pense que nesse exato momento seu 
filho pode estar pensando em suicídio, que seu filho pode 
ter traços depressivos e que você, com toda sua falta de 
conhecimento, anda julgando como frescura e melindre, 
ou pior ainda, sequer ter percebido. 
A bola da vez é a baleia azul, há pouco tempo era o 
Pokemon e, sem dúvida alguma, daqui a alguns meses, 
surgirão outros, mas o foco central continua sendo o 
mesmo, a carência e o desequilíbrio humano. Quando não 
encontramos a estabilidade nas pessoas que estão ao 
nosso redor, resta o virtual, resta a fuga, que é só mais 
uma tentativa de gritar ao mundo que algo não está bem. 
Essa fuga se manifesta em inúmeras formas e antes de 
sair julgando, veja quais são as suas, pois certamente ela 
só tem outro nome, mas igualmente você também foge 
de algumas coisas, talvez só não tenha a coragem de 
admitir. 
O suicídio sempre é triste, pois é o momento extremo de 
alguém que não encontrou apoio, que não sentiu 
confiança suficiente nos que o cercam, no isolamento e no 
abandono que ele mergulhou, portanto, o suicídio nunca é 
um problema somente daquele que o cometeu, mas de 
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toda uma sociedade que deixou de ser solidária, que acha 
muito mais fácil apontar dedos e tecer críticas que 
dilaceram ao invés de estender a mão e ofertar apoio. 
Pouco me importa se você concorda ou não e se gostou 
ou não, pense que a sua crítica e sua indiferença podem 
estar presentes na bala que vai atravessar, a qualquer 
momento, a cabeça de alguém e que suas digitais 
também podem estar nas cordas que, nesse momento, 
estão sendo colocadas ao redor de algum pescoço. É forte 
sim, mas é a verdade, nua e crua e uma dose de 
realidade, de vez em quando, também serve para destruir 
alguns castelinhos de areia. 
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Sobre comidas, tradições e amor 
07/05/2017 
 
E, uma receita me fez pensar. Estava pesquisando 
algumas novas receitas de risoto, pois fazer esse prato 
aqui em casa, aos domingos, já virou uma tradição. Nessa 
minha pesquisa, me deparo com várias receitas de “risoto 
na panela de pressão”, fato que até me levou a fazer 
gozação nas redes sociais, pois como todo bom 
descendente de italianos, sou exagerado, dramático e, 
portanto, chegado a um bom drama. 
Mas, brincadeiras à parte, isso me deixou reflexivo. Não 
sou o primeiro a pensar nisso, aliás, o próprio filósofo 
Mário Sérgio Cortella, já falou da geração miojo, onde 
tudo tem que ser feito em alguns minutos. 
Diante disso, fico aqui pensando no ato de cozinhar e no 
seu significado. Através da cozinha resgatei boa parte da 
minha própria tradição, perdida ao longo das gerações. A 
cozinha despertou minhas raízes e me fez uma pessoa 
mais feliz. 
Sempre vi o ato de cozinhar como um ato de amar ao 
próximo, pois quando você cozinha para uma pessoa, 
você, de certa forma, está dizendo que a ama, você está 
dedicando parte do seu tempo, do seu trabalho e está 
doando isso ao outro, na forma de um alimento.  
A comida sempre teve um papel central na vida das 
pessoas. Seja qual for a sua linha de ascendência, pode 
ter certeza, muito do que você é, muito do que você 
aprendeu e muito do que você transmite aos outros, vem 
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das raízes gastronômicas. Minhas maiores lembranças, de 
quando criança, são das reuniões na casa dos meus avós, 
sempre com muita comida, comida simples, é verdade, 
mas comida farta. Era motivo até de gozação, pois minha 
avó começava a cozinhar às 7 da manhã e só parava no 
final da tarde. 
Com toda a rusticidade que ela tinha, ao seu modo, creio 
que talvez essa fosse a forma dela de dizer que se 
importava com nós, fosse a forma que ela encontrou de 
dizer que a presença da família lhe era importante. Assim 
eram os domingos, sempre ao redor de uma mesa, o dia 
inteiro. 
Meus domingos, hoje, na sua grande maioria também são 
assim. Uma das coisas que me dá prazer é cozinhar para 
aqueles que amo, é a forma de também demonstrar e 
expressar o quanto são importantes para mim. Gostaria 
de poder cozinhar muito mais, para muito mais pessoas, 
mas infelizmente a vida segue seus caminhos diversos. 
Isso para mim é manter as raízes e as tradições, é uma 
forma de manter viva as minhas origens, respeitar a 
memória dos meus ancestrais e contribuir para manter a 
história. 
Voltando ao risoto na panela de pressão, isso é o reflexo 
do mundo insano que vivemos, onde tudo deve ser feito 
em minutos. Quanto ao sabor, pode até ser que fique 
parecido, mas um fato é verdade, nunca um risoto na 
panela de pressão vai trazer a mesma alegria de um feito 
com toda a paciência, pois junto com o processo de 
cozinhar o risoto, sempre haverá um bom papo, uma taça 
de vinho, momentos únicos com quem amamos, tempo 
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esse que a panela de pressão elimina, ao tornar o 
processo extremamente racional. 
Sempre que possível, esqueça a panela de pressão, 
esqueça o micro-ondas, curta o processo todo, aproveite 
o tempo de cozimento do alimento para também preparar 
o alimento da alma, que é o amor que envolve tudo isso. 
Manter as tradições para mim é isso, é cozinhar pelo 
prazer de ofertar algo único aos que amamos, por isso, 
nunca entendi esses “chefs” que fazem da cozinha um 
campo de guerra. A vocês que fazem isso, por favor, 
usem a panela de pressão e terminem logo, pois esse não 
é o clima que se espera de um alimento preparado com 
amor. Só lamento por quem vai ingerir esse alimento 
carregado com tanta competitividade, com tantos 
sentimentos ruins. 
Continuarei a fazer meus risotos eternamente pelo 
método tradicional, não por rejeitar as novas técnicas, 
mas por manter uma tradição afetiva, por continuar 
amando e respeitando aos que quero bem. 
O alimento do corpo ajuda também a alimentar a alma, ao 
nos fazer reviver toda nossa história de vida, com erros e 
acertos, mas sempre buscando enxergar o lado melhor 
das pessoas e todos tem o seu, ainda que muitos não 
consigam expressar esses sentimentos. 
Um bom final de semana e, espero, sem panelas de 
pressão... 
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O descaso que nos condena 
29/05/2017 
 
Diante de toda a estarrecedora situação que estamos 
vivendo, venho pensando muito, em muitas coisas, dentre 
elas, em como deixamos as coisas chegarem ao ponto 
que chegaram e, pior que isso, como isso já parece não 
incomodar tanto mais. 
Me veio à mente a canção “Metal Contra as Nuvens”, 
gravada pela Legião Urbana, em 1991, uma das minhas 
favoritas, diga-se de passagem. Um trecho da letra talvez 
tenha trazido a resposta que eu procuro e vou reproduzi-
lo aqui: “É a verdade o que assombra. O descaso que 
condena. A estupidez o que destrói”. 
Três frases curtas, mas que encerram e resumem muito 
daquilo que hoje vivemos: 
“É a verdade o que assombra”. Nos dias de hoje, a 
verdade tornou-se um verdadeiro fantasma e, em dado 
momento, já sequer mais sabemos o que é verdade e o 
que não é. Em quem ou no que podemos acreditar? Mais 
que isso, existem versões alternativas para várias 
verdades, que pode ser, simplesmente, a que melhor me 
convém, ou então, aquela que mais prejudica meu 
opositor, independente dela ser ou não verdade. 
A verdade já não interessa, vamos de “fatos alternativos”, 
pois esses são bem mais convenientes. Para tal, 
abundam-se os eufemismos, que são ótimos, pois 
permitem mascarar grandes mentiras como verdades e 
grandes verdades como mentiras. 
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Antigamente, dizia-se que contra fatos não haviam 
argumentos, mas até isso hoje mudou, uma vez que os 
fatos não passam de meras provas circunstanciais, que 
nada provam, pois, a verdade passou a ser manipulada de 
forma que somente a minha verdade é o que vale. O 
único problema é que todos pensam da mesma forma, 
mas para resolver essa equação, aparentemente sem 
solução, é que os “fatos alternativos” foram criados. 
“O descaso que condena”.  Muito do que hoje sofremos 
não é castigo divino, obra de políticos corruptos ou 
qualquer outra desculpa que se queira dar. Sofremos hoje 
o preço pelo nosso próprio descaso. Sabe aquelas frases 
clichês, como por exemplo: “política não se discute”, 
“religião não se discute”, “em briga de marido e mulher 
não se mete a colher”, além de tantas outras. Foi o nosso 
descaso, o espaço que lentamente fomos cedendo, o 
terreno fértil onde fomos plantando as ervas daninhas, 
que hoje estão por todos os lugares, sufocando um 
terreno antes produtivo, mas que hoje parece sem 
salvação. 
Nada pode ser mais danoso do que a indiferença, pois 
quando não nos importamos, dizemos ao outro que ele 
pode fazer o que quiser, pois não nos importamos. Como 
não nos importamos, vamos dando poder ao outro, que 
vai crescendo, ganhando forças e, quando queremos 
retomar as rédeas, já pode ser tarde, pois nossas forças 
são inferiores ao monstro que criamos. 
Temos o direito ao silêncio, temos o direito à omissão, 
mas quando optamos por usar esse direito, 
automaticamente abrimos mãos de outros. Esse é o preço 
que hoje pagamos e que ainda pagaremos por anos, 
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décadas, quem sabe, séculos. Não é pessimismo, é fato, 
afinal, a omissão ainda corre solta na grande maioria, que 
simplesmente “não se importa”. 
“A estupidez o que destrói”. Para mim, a estupidez é uma 
das principais causas de todas as mazelas que nos 
atingem. E como existe estupidez! A estupidez mata todos 
os dias no trânsito, a estupidez faz projetos brilhantes 
fracassarem, a estupidez cega e não nos deixa ver o 
óbvio. 
A estupidez, via de regra, anda de mãos dadas com a 
mediocridade, que parece ser a regra, o status natural da 
maioria das pessoas, que aceitam a estupidez e praticam 
a mediocridade quase que como sua filosofia de vida. 
Mentes medíocres criam cidadãos estúpidos, que ganham 
cada vez mais espaço, graças ao descaso de quem não se 
preocupa com a verdade e aceita a mediocridade como 
princípio, meio e fim, de uma sociedade cada vez mais 
imbecilizada.  
Toda essa estupidez e mediocridade podem ser facilmente 
observadas nas discussões que permeiam os assuntos 
mais sérios da nossa atualidade. O nível das discussões 
não é, sequer, simplista, é débil mesmo. Uma debilidade 
que vai corroendo o senso comum, nivelando a sociedade 
pelo que de mais baixo se pode supor, mas quem se 
importa? 
As mentes medíocres parecem ter um encanto, pois 
conseguem envolver aos que estão ao seu redor, talvez, 
até porque, os que estão ao redor já tenham sido 
contaminados pelas ervas daninhas, que vão corroendo o 
senso crítico e os estupidificando, passando a impressão, 
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por vezes, de os terem se transformado numa grande 
massa de acéfalos. 
No ponto em que chegamos, já duvido das minhas 
verdades e, sequer, consigo saber se o fato de ter essa 
consciência é uma bênção ou um castigo. Não tenho 
dúvida de que ser um alienado é o caminho mais fácil, 
certamente nunca o mais correto, o que menos dor causa.  
Fica uma pergunta para reflexão: o que vale mais, a 
consciência ou a bênção da ignorância, por vezes, 
transmutada em felicidade? Não tenho a resposta. 
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O caos e a testa 
17/06/2017 
 
O fato acontecido recentemente, quando um adolescente 
teve sua testa tatuada, literalmente, jogou na nossa cara, 
o caos que está instaurado na sociedade. 
Atualmente, simplesmente tudo vira uma partida de 
futebol, com torcidas apaixonadas para os dois lados, ou 
seja, tanto faz o que o seu time faça, tudo é válido e, por 
outro lado, tanto faz o que o time adversário também 
faça, sempre estará errado. Vivemos a Era Futebolística, 
onde qualquer assunto se resolve da mesma maneira 
como se discute um jogo. Mas a vida não é um jogo... 
Obviamente, o assunto em alta no momento é a testa do 
garoto e a torcida vibra, com faixas e cartazes, uns 
defendendo, outros amaldiçoando, mas é uma testa que 
está dando o tom das conversas dos últimos dias. 
Particularmente, nunca pensei que escreveria sobre uma 
testa. Normalmente, escrevemos sobre o coração, 
representando os sentimentos, ou as mãos, 
representando as forças transformadoras, ou ainda os 
pés, mostrando exemplos de caminhos. 
Uma testa, apesar de algo quase impensável, é o que nos 
faz refletir sobre o caráter e a hipocrisia, quem diria. 
Talvez por ser a testa o que está logo na cara, 
literalmente falando e, por ironia do destino, tenha sido 
ela a escolhida para essa árdua tarefa. 
A testa escancara um Estado falido, que não tem 
competência e nem moral, para cuidar daquilo que é 
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básico e sua obrigação primária. Nossos três poderes: 
Executivo, Legislativo e Judiciário, estão podres, falidos e 
o odor fétido dessa putrefação nos atinge em cheio.  
O tempo todo escutamos, das bocas imundas dos nossos 
políticos e autoridades, que nossa democracia funciona, 
que todos os poderes estão funcionando. Estão mesmo? 
Estão funcionando para quem? Estão funcionando 
segundo os interesses de quem? Da sociedade é que não 
é!  
Nesse ponto, faço um apelo, não me venha com discurso 
partidário, pois meu sonho é que todos esses vermes 
desaparecessem, tendo em vista que não existe um único 
que represente a vontade popular. Todos, 
indistintamente, só servem aos seus próprios interesses, 
talvez, uns manipulando o povo mais do que outros, isso 
é verdade, mas só muda o nível de manipulação! 
A testa tatuada não refletiu uma frase preconceituosa e 
hipócrita, ela refletiu o Estado moral da nação, que está 
adoecida, que está envolta pela ânsia de uma Justiça que 
o Estado se nega a fazer, ou melhor, que até faz, desde 
que não seja contra nenhum dos membros da sua 
gangue. Sim, gangue mesmo, pois não temos políticos e 
autoridades legitimamente representadas, temos uma 
gangue perversa que nos corrói internamente! 
Antes que já me venham com os discursos de ódio, já vou 
adiantando que não defendo a postura do adolescente, se 
ele errou, que pague, mas não pelas nossas mãos, pois se 
assim o fizermos, estamos declarando uma guerra civil, 
fato esse, que já falo há bastante tempo, vivemos de 
forma velada.  
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Eu sei que nosso Judiciário está longe de ser o ideal de 
Justiça, mas a nossa briga não deve ser a de tomar essa 
justiça para a nossa alçada, mas sim a de lutar para 
restabelecer a ética em nossas instituições!  
Restabelecer a ética depende não somente dos políticos e 
já abordei esse assunto inúmeras vezes, a ética depende 
que cada um de nós deixe a hipocrisia de lado, ao julgar 
uma coisa, quando na verdade também estamos sentados 
em cima do próprio rabo para esconder um monte de 
imperfeições. 
Você pode não ter roubado, mas não tem nenhum errinho 
para achar que pode sair tatuando o erro dos outros na 
testa? Caso a resposta seja não, que você não tem nada 
de errado, ótimo, parabéns para você, que aliás, nem 
mereceria os parabéns, pois, agir de forma correta é tão 
somente o dever de todos nós, mas enfim, parabéns. De 
qualquer forma, isso não te dá o direito de sair julgando e 
condenando. Por outro lado, se a moda pega, teria muita 
gente precisando implantar um outdoor na testa, para 
poder caber a lista das imperfeições! 
O adolescente estava errado, é fato, mas nos tornamos 
iguais ou piores quando partimos para esse nível de 
entendimento e de ação. Estamos entrando num caminho 
sem volta, onde a justiça passa a ser praticada segundo a 
ótica de quem julga, segundo critérios extremamente 
subjetivos e passionais. Isso jamais garantirá a justiça, 
saciará a sede de sangue, mas não fará justiça e, talvez, 
você só perceba isso quando se tornar réu. 
Hoje foi uma testa tatuada, mas e amanhã? Uma mão 
cortada? Um enforcamento público? Pense nisso, reflita se 
é essa marca que você quer carregar em sua alma.  
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Novamente, reforço, meu objetivo não é defender o que é 
errado, mas chamar para uma reflexão de que podemos 
estar caminhando para um erro maior ainda. O 
julgamento e a punição têm que existir, para todos, de 
forma imparcial. Pode ser utópico, mas esse é o ideal 
democrático!  
Vamos usar a força que temos para pressionar e exigir de 
quem tem que ser exigido: o Estado, afinal, é para isso 
que ele existe! Esqueça suas paixões políticas, hoje o que 
existe é uma quadrilha organizada que coloca o Estado 
contra o povo e, o que é muito mais grave, o próprio povo 
contra si mesmo, dando início ao processo de implosão 
social e das garantias individuais. Tudo isso pode parecer 
mero discurso protecionista, mas não é, pelo contrário, é 
base da nossa sociedade! 
Ou esquecemos que vivemos numa democracia e 
voltamos à Idade das Pedras ou teremos que lutar pela 
moralização do Estado Democrático de Direito, que é o 
caminho mais longo e penoso, mas é o que trará menos 
sangue e barbárie.  
Estamos às portas de uma nova era, a mão já está na 
maçaneta. Vamos abrir essa porta? Pode ser que você 
venha citar o Antigo Testamento: “olho por olho, dente 
por dente”. É verdade, mas lembre-se: “quem com ferro 
fere, com ferro será ferido”, tudo tem suas 
consequências, não vá reclamar depois, quando o ferro 
estiver espetando a sua carne. 
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Continue em frente 
27/06/2017 
 
Faço parte daquela parcela da população que é movida à 
música. Tenho playlist para tudo, até para não fazer nada 
e hoje, ouvindo uma das músicas que mais gosto, Walk 
On, do U2, fiquei refletindo sobre tantas coisas, que os 
4:56 minutos da música pareciam ter se transformado 
numa eternidade. 
Diante de tudo o que vivemos, não só no Brasil, mas no 
mundo, continuar em frente é um desafio e tanto. Quem 
nunca se sentiu sem forças, esgotado, com a impressão 
de que o mundo lhe escapa aos dedos? 
Somos atacados de tantas formas, seja pelo Governo ou 
pela própria sociedade, que chega uma hora que 
começamos a duvidar de tudo, até das próprias 
convicções. O que mais podem nos tirar? 
A música responde: uma das poucas coisas que ninguém, 
nunca, conseguirá nos tirar é o que realmente somos, é o 
que realmente amamos. 
Sobre aquilo que o nosso coração repousar, isso nunca 
nos será retirado. Isso trouxe um certo conforto, pois 
como disse acima, chega um momento em que temos a 
sensação de que tudo nos será roubado.  
Fiquei pensando naquelas pessoas, que vez ou outra 
vemos em reportagens ou na esquina mais próxima da 
nossa casa, aquelas que estão vivendo nas ruas, sem ter 
o mínimo necessário para uma condição digna, mas que 
mesmo nessa situação extrema, nutrem um sentimento 
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de gratidão inigualável.  Pelas circunstâncias mais 
adversas, essas pessoas podem não ter nada, 
materialmente falando, mas algo ainda está em seus 
corações e isso, ninguém irá lhes retirar. 
Também fiquei refletindo que a felicidade pode ser isso. 
Talvez a felicidade seja a conquista de algo tão grandioso 
e valioso, que não tem tamanho e nem valor comercial. 
Pode parecer contraditório, mas é isso. A felicidade não 
tem tamanho, não tem valor, pois ela pode estar num 
sentimento de gratidão que está em nosso coração, ou 
qualquer outro sentimento, que ninguém pode passar e 
levar. 
A felicidade tanto pode ser algo que sentimos ou que 
temos que deixar para trás, como uma mágoa ou mesmo 
algo pelo qual lutamos uma vida toda. Quantos exemplos 
temos de pessoas que só sentiram a felicidade ao abrir 
mão de tudo? Talvez seja por isso, por esse sentimento 
de liberdade, de alívio e de destemor, em saber que a sua 
alegria está em algo que ninguém pode levar. 
Pensei nas pessoas que já passaram pela minha vida e 
que já se foram. Algumas partidas foram difíceis, a 
saudade dói até hoje e doerá para sempre, mas o amor 
dessas pessoas fez uma marca em minha alma e, de 
alguma forma, transformaram a minha vida, fazendo 
parte daquilo que me tornei. Isso, sequer a eternidade 
pode me retirar! 
O tempo todo deixamos coisas para trás: sonhos que não 
se concretizaram, crenças que perderam o sentido, 
sentimentos que não foram correspondidos, carreiras 
promissoras, coisas que construímos, mas que já não 
fazem o menor sentido. Simplesmente deixamos para trás 
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e seguimos em frente, para uma nova cidade, um novo 
país, uma nova vida. Apenas, seguindo em frente. 
A vida é isso: coisas que conquistamos, coisas que 
deixamos, as perspectivas vão se modificando, os sonhos 
vão se transformando, algumas coisas perdem valor e 
outras ganham. Não se assuste se algum dia você acordar 
e sentir que toda sua vida não te pertence mais, 
simplesmente deixe para trás e continue em frente, veja 
onde está seu coração, pois é lá que estará o seu lar, a 
sua paz e a sua alegria. Continue em frente! 
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Gosto de gente simples 
09/07/2017 
 
Gosto de gente simples, que não tem frescura, que é 
autêntica, que fala alto, que abraça, que fala o que pensa. 
 A simplicidade me encanta, talvez por ensejar uma certa 
pureza, típica de almas evoluídas. Se você se atentar, vai 
perceber que as pessoas mais simples trazem em si, uma 
sabedoria que não se explica e, talvez, essa mística é que 
traga toda a beleza. 
Ser instruído é muito diferente de ser sábio. A instrução 
se aprende nos bancos escolares, já a sabedoria, se 
aprende na vida. 
Gosto do sábio que fala errado, que às vezes, sequer é 
alfabetizado, mas que sabe como ninguém apreciar a vida 
e valorizar o belo. Também gosto do sábio que é 
extremamente instruído, mas que não perdeu a 
simplicidade e a humildade. Gosto de gente simples! 
O sábio é feliz, pois alcança a felicidade nas coisas simples 
da vida. Você não precisa de dinheiro ou instrução para 
parar alguns minutos e observar um pôr do sol ou o 
nascer de um novo dia, apreciar uma lua cheia, sentar-se 
à sombra de uma árvore e ouvir os pássaros cantando.  É 
sábio aquele que sabe apreciar as coisas simples da vida. 
A simplicidade é elegante, naturalmente sofisticada, sem 
ser soberba. Manter a simplicidade é uma árdua tarefa, 
pois com a inversão de valores que vivemos nos dias 
atuais, a simplicidade pode ser vista como um defeito ou 
como demérito, mas não é!  
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Em tempos tão difíceis, talvez seja necessário promover 
um resgate da simplicidade, aquele olhar quase ingênuo, 
aquela simplicidade da sabedoria que foi se perdendo, 
daquela xícara de chá dos nossos avós, mas curava tudo. 
Você já parou para pensar que boa parte das coisas que 
hoje temos como importantes, foram criadas para resolver 
problemas que simplesmente não existiam antes dessas 
coisas serem criadas? É meio louco, mas é isso mesmo, as 
necessidades são geradas para que soluções possam ser 
criadas e nos convencem que não podemos mais viver 
sem aquela birosca. O pior? Nós acreditamos nisso.  
Quer um exemplo prático? Um dos males do século é o 
medo da solidão, que gera ansiedade e vários outros 
distúrbios. Para resolver isso, criam-se remédios 
altamente sofisticados, que vão gerando outras 
dependências. Os aplicativos de redes sociais e tantos 
outros que permitem a interação entre as pessoas, de 
alguma forma, buscam minimizar também esses impactos. 
Nada contra, também uso, mas que tal começar a 
conversar mais com quem está do seu lado?  
Quando eu era criança a rede social mais utilizada era 
sentar na calçada e conversar com os vizinhos. 
Funcionava tão bem, que até quando a energia elétrica 
caia era possível usar. Hoje, alguns minutos sem energia 
elétrica e tem gente entrando em pânico. 
Costumo pensar que todos nós estamos numa grande 
UTI. Isso mesmo, de alguma forma, a grande maioria de 
nós precisa de máquinas para viver: celular, computador, 
televisão e tantos outros. Vivemos às custas de aparelhos, 
nos deixamos escravizar por eles e, como consequência, 
pagamos um alto preço. 
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A simplicidade me emociona e nem quero saber o motivo, 
prefiro apenas sentir essa emoção e viver essa 
simplicidade, que está em todos nós, mas que foi se 
perdendo ao longo do tempo.  
Gosto de gente simples, que fala olhando nos olhos, que 
aperta a mão com força, que abraça apertado, gosto de 
gente que é simples, elegante, gente que é gente. 
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A vida é muito curta 
15/07/2017 
 
Se você soubesse quanto tempo ainda tem de vida, como 
aproveitaria cada minuto até o momento da sua partida? 
Tenho certeza de que cada um tem respostas 
completamente diferentes para essa pergunta, pois ela vai 
variar de acordo com a personalidade de cada um, assim 
como, para com os valores e prioridades que cada um de 
nós temos. 
Nesse momento, proponho outra pergunta: por que você 
precisaria saber quando vai morrer para fazer o que te 
deixa feliz? Não é um pouco contraditório que a morte 
possa despertar a vontade de viver? 
Não saber quando vamos morrer tem seu lado bom e seu 
lado ruim. Não sofremos por antecedência, mas também 
podemos deixar de viver tudo o que poderíamos ter 
vivido. A vida e suas contradições e ironias.  
Se você tem acompanhado os noticiários nos últimos dias, 
deve ter visto que a vida nunca foi tão frágil e, talvez, tão 
banalizada. Num minuto você está caminhando pela rua e, 
em segundos, seu maior bem, a sua vida, lhe é tirada sem 
a menor cerimônia. Impossível se manter indiferente 
frente a tudo isso. 
A vida é muito curta para nos importarmos somente com 
políticos corruptos, que zombam da nossa cara e, diga-se 
de passagem, são responsáveis diretos pela abreviação de 
muitas vidas e um dia, também responderão por isso. A 
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dívida é deles, nós pagamos, eu sei, mas pelo menos 
nossa honra ficará limpa. 
A vida é muito curta para passarmos mais tempo no 
trabalho do que com os que amamos. O trabalho é 
importante, dignifica, mas não pode se sobrepor à nossa 
própria vida. 
A vida é muito curta para guardarmos rancor e ódio. Se 
não for possível perdoar, que ao menos consigamos 
deixar de lado e seguir nossa vida, pois não vale à pena 
passar uma vida toda sendo corroído por esses venenos. 
A vida é muito curta para não ver o lado belo da vida, 
como um simples pôr-do-sol ou uma lua cheira que 
resplandece, não somente na noite, mas na nossa alma. 
Triste deve ser aquele que chega ao seu último suspiro só 
tendo lembranças tristes daquilo que a vida tem de pior. 
A vida é muito curta para não se permitir errar nunca. Não 
precisamos ser perfeitos o tempo todo, precisamos ser 
humanos, autênticos, pois é isso que deixaremos ao 
partir. 
A vida é muito curta para o “precisamos combinar alguma 
coisa” e essa coisa nunca é combinada. Combine hoje, 
faça hoje, amanhã pode ser tarde. 
A vida é muito curta para perder tempo com pessoas 
difíceis. Deixe que ela tenha a razão que quiser ter, ela 
precisa disso, você não. Prefira ter a paz de espírito ao 
fechar os olhos todas as noites. 
Sempre que se despedir de alguém, deixe essa pessoa 
com palavras positivas, demonstre o quanto ela é 
importante para você, pois pode ser a última vez que 
vocês se falam e, se isso acontecer, que ao menos ela 
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tenha de você o seu melhor e que a última lembrança seja 
de amor. 
Resumindo, a vida é muito curta para deixar para depois! 
Realize o que for possível realizar, viva o que for possível 
ser vivido, ame o quanto for possível amar, mas faça isso 
todo dia e não se arrependa do que foi feito. 
Algumas pessoas falam em medo da morte, mas eu acho 
que na verdade o grande medo é o da vida. Medo de não 
ter realizado os sonhos, de não ter amado, de não ter 
vivido uma vida plena e se dar conta de que o tempo para 
isso acabou.  
É óbvio que sempre teremos a sensação de que 
poderíamos ter feito mais, mas se hoje você tivesse que 
partir, ao pesar os momentos alegres e tristes da sua 
vida, qual deles seria maior? Na perspectiva mais 
pessimista, ainda temos o hoje para mudar essa resposta, 
caso ela não tenha sido boa. Dá tempo ainda para, ao 
menos, uma ligação, um abraço, um pedido de desculpas 
ou um perdão que te libertará! Vai, tente outra vez! 
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Brasil: ame-o E deixe-o 
24/07/2017 
 
Não, eu não escrevi errado, quis dizer exatamente isso 
mesmo: Brasil: ame-o E deixe-o.   
Essa frase ficou famosa na época da ditadura militar 
brasileira e, originalmente, era escrita como “Brasil: ame-o 
ou deixe-o”. Fiz uma pequena adaptação para o momento 
atual e sim, também estou ciente que vou gerar algumas 
polêmicas. 
Cada um tem o direito de pensar da forma como quiser, 
ninguém é obrigado a concordar comigo, assim como, 
também posso não concordar com sua opinião, portanto, 
você fica com a sua e eu com a minha, mas hoje é 
exatamente isso o que penso: viver no Brasil está 
impossível! 
O nível de deterioração ética e moral é insustentável, 
nossos REPRESENTANTES políticos são fétidos, seres que 
nem sei a forma possível de classificá-los. Nossa “Justiça” 
funciona de acordo com o saldo bancário do acusado, 
sendo esse o único requisito “legal” considerado nas 
sentenças. 
Uma análise, ainda que superficial da nossa realidade, é 
capaz de deprimir até o maior dos otimistas. A sede pelo 
poder transformou-se num jogo mortal, sem regras, sem 
princípios, sem ética, sem qualquer moral e vale tudo para 
alcançar o objetivo maior, que é o poder a qualquer custo. 
Não existe mais pudor, os bastidores sórdidos são 
escancarados de forma trivial, como se fossem normais e, 
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talvez, realmente estejamos vivendo esse momento 
perverso, da aceitação e da naturalização do que é 
errado.  
Ao que me parece, a sociedade brasileira está mudando 
seu conceito sobre o certo ou errado, pois assim como a 
“Justiça” subverteu o conceito do que é a própria justiça, 
mediante o saldo bancário do acusado, a sociedade 
passou a aceitar como o certo ou errado um ato, 
analisando simplesmente qual foi o partido político que 
praticou esse ato, pouco importando se o ato em si é 
correto ou não.  
Falo isso há muito tempo, ao meu ver, o maior problema 
do país não são os políticos, mas sim, os próprios 
brasileiros, que estão corrompendo princípios de acordo 
com a satisfação do bem pessoal, em detrimento do bem 
coletivo, que é o princípio básico para uma sociedade 
justa e equilibrada. 
Perdi a fé em ver esse país melhor não porque culpe os 
políticos, mas porque vejo o próprio povo defendendo o 
indefensável e não vou entrar no mérito de nenhum caso 
específico, pois não é meu objetivo aqui. Sei que existe 
uma parcela significativa de brasileiros que é honesta, que 
trabalha duro, mas infelizmente, essa parcela está sendo 
sufocada por uma onda de oportunistas! 
A partir do momento em que a sociedade toma a defesa 
do seu algoz, o que podemos esperar dessa sociedade? 
Eu, particularmente, já não espero mais nada. 
A sociedade não quer mudanças, longe disso e basta ver 
as perspectivas para as eleições do próximo ano. 
Discursos desprovidos de qualquer fundamentação, 
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cegueira seletiva e todos os demais sinais de patologias 
sociais, é só o que podemos observar, em todos os níveis. 
Daria para escrever um livro sobre todos os aspectos que 
me levaram a construir esse pensamento, mas é 
desnecessário, pois não quero convencer ninguém, até 
porque, ainda que quisesse, não conseguiria, então, é 
totalmente dispensável gastar palavras com isso. 
O que penso hoje é exatamente isso: Brasil, ame-o sim, 
afinal é o país onde nascemos, um país rico e bonito por 
natureza, mas que está acometido por uma doença que 
ainda o fará sofrer muito, talvez, até causando a sua 
morte, uma morte lenta e agonizante! É impossível não 
amar o próprio lar, pensar em deixá-lo causa tristeza sim, 
mas hoje penso que isso tornou-se uma questão de 
sobrevivência! 
Se você tem chances de se mudar, se mude. Sabe aquele 
ditado popular: “os incomodados que se retirem”. Pois é, 
aplica-se perfeitamente. Para muitos, essa situação 
vexatória é conveniente, portanto, fica fácil acusar quem 
pensa de forma diferente, mas não se importe com isso. 
Deixar o seu país, o seu lar, está longe de ser um gesto 
de covardia, pelo contrário, exige muita coragem, pois é 
deixar para trás toda uma história, uma vida, mas é 
também seguir um sonho, um desejo de vida melhor. 
Antes de criticar, lembre-se que você mesmo pode ser 
descendente de imigrantes, que chegaram ao Brasil 
fugindo de situações difíceis mundo à fora.  
Quando você se sente um estranho dentro da sua própria 
casa, esse é o maior sinal de que chegou a hora de se 
mudar. Pode ser um recuo estratégico ou uma mudança 
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definitiva, mas pondere o que vale mais: sua vida ou a 
opinião dos outros? 
Não é errado lutar pela felicidade, não é errado querer 
conquistar bens de forma lícita, não é errado querer ter 
paz! Dificuldades existirão em todos os lugares, basta 
você ponderar o que você pode suportar e o que não 
pode. 
Mas isso não pode ser conquistado aqui? Você não pode 
lutar pelo seu país? Talvez essa seja sua pergunta e 
respondo que pode sim, mas é necessário que a maioria 
da sociedade queira isso e hoje essa maioria não quer. 
Dispenso os discursos patrióticos e, principalmente, os 
hipócritas, vamos ser objetivos: a sociedade brasileira, na 
sua grande maioria, não luta por justiça, luta pelo direito 
de se beneficiar! 
Amo meu país, nunca deixarei de amá-lo, mas chegamos 
naquele ponto de cortar o cordão umbilical e cada um 
seguir seu caminho. A vida é feita de escolhas e cada um 
deve saber o que é melhor para si. Admiro os que ficam e 
continuam acreditando, admiro os que partem e vão 
buscar sua felicidade, só nunca admirarei a grande 
maioria que é indiferente, pois a indiferença é uma das 
coisas mais maléficas dessa vida! 
A busca da felicidade sempre deve ser o Norte das nossas 
vidas, portanto, não tenha medo do que você tiver que 
fazer para conquistá-la, apenas veja se para conquistar a 
sua felicidade, você não está destruindo a felicidade de 
outros, como fazem os gananciosos pelo poder que hoje 
vemos aos montes, que não se importam em matar a 
própria sociedade para satisfazer sua sede pelo poder e 
pelo dinheiro.  
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Se a sua consciência está tranquila, faça o que tiver que 
ser feito e vá buscar sua felicidade e cada um que fale o 
que bem entender, muitos já falam mesmo, que ao menos 
tenham um motivo, ainda que seja a inveja da sua 
coragem. 
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Humanização – eis o que o mundo 
precisa 
30/07/2017 
 
Estamos perdendo nossa capacidade de sermos humanos. 
É só o que consigo pensar diante de tantas barbáries 
cotidianas. Sempre me questiono como foi que deixamos 
a coisa chegar a tal ponto e, acredito, uma das possíveis 
respostas é essa: estamos perdendo nossa capacidade 
racional e estamos nos comportando cada vez mais como 
máquinas. 
Faço parte daquele grupo que detesta receitas prontas. 
Penso que se o ser humano foi dotado de capacidade 
racional, ou seja, de pensar, não foi por mero capricho do 
destino e isso deve ter um significado maior. 
Particularmente, abomino as receitas do tipo “como se dar 
bem numa entrevista de emprego”, ou “o que fazer 
para...”, ou ainda “o segredo para a felicidade” e qualquer 
outra coisa do gênero. 
Ao nos submetermos a esse tipo de postura, cada vez 
menos usamos nossa capacidade intelectual e nos 
assemelhamos a autômatos. Caso você não saiba, um 
autômato pode ser definido como uma máquina, um robô, 
um modelo matemático, que se utiliza de um conjunto de 
instruções para resolver um determinado problema. 
Aplicando esse conceito ao ser humano, podemos dizer 
que é a pessoa que não pensa ou age por si mesma. 
O conceito de autômato é muito utilizado em computação, 
pois é a forma de fazer com que as máquinas usem regras 
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para resolver problemas. Não há problema algum com 
isso, desde que sejam as máquinas a serviço do homem e 
não o homem se comportando cada vez mais como uma 
máquina! 
A cada dia que passa mais me preocupo com o desfecho 
disso, pois entre os livros que mais vendem, sempre estão 
as soluções prontas, do tipo “faça isso ou aquilo para ser 
feliz”, “como ficar rico”, “como ser bem-sucedido”.  Uma 
coisa é aprender com os erros e acertos de outros e 
buscar sua própria forma, mas não vejo isso, o que as 
pessoas querem são fórmulas mágicas, que apontem 
todos os caminhos e isso não existe! 
Pensar está virando artigo de luxo, demonstrar 
sentimentos nem sempre é bem visto, pois depende do 
local, da circunstância, ter opinião que difere do senso 
comum é quase uma heresia, quando deveria ser algo 
muito bem quisto, pois sempre é preciso que alguém 
desperte do contraditório, pois somente assim 
conseguimos ter mais de um ponto de vista, mas isso está 
praticamente impossível, diante da patrulha do senso 
comum, que se empenha em cada vez mais trazer as 
pessoas para a zona de conforto, do não pensar e, 
simplesmente, aceitar. 
O temor de que as máquinas dominarão o mundo pode 
até ser real, caso continuemos com esse processo nefasto 
de alienação. Estamos dando espaço para isso e, do jeito 
que a coisa caminha, se é que já não temos, num espaço 
de tempo muito curto, teremos máquinas com capacidade 
de raciocínio muito maior a de algumas pessoas. 
Você somente será plenamente feliz quando fizer aquilo 
que acredita, então, pare de perguntar ao outro o segredo 
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da sua felicidade. Aprenda com os outros, mas busque a 
resposta em você mesmo, na sua capacidade de pensar. 
A fórmula mágica da fortuna nunca vai funcionar para 
você, se você continuar se espelhando nos outros. Ah, 
mas funcionou para o fulano, você pode me dizer e eu 
digo que funcionou sim, porque provavelmente ele seguiu 
o que falei acima, seguiu aquilo que ele acreditava e deu 
certo, mas minha pergunta é: você gosta da mesma coisa 
que ele? 
Para se dar bem numa entrevista de emprego, seja você 
mesmo, pois se o futuro empregador se interessar por 
você é porque o seu perfil o agradou e, se o seu perfil 
está de acordo com o dele, sua chance de ter sucesso é 
grande. Pode ser fácil fingir por alguns instantes, durante 
uma entrevista, mas será impossível fingir todos os dias, 
depois da contratação e, fatalmente, surgirá a frustração, 
o descontentamento e o insucesso.  
Eu sei que na teoria tudo é muito mais bonito, mas que 
na prática, por questões de sobrevivência, muitas vezes 
nos submetemos a situações que não concordamos, mas 
aí entra novamente nossa capacidade humana, de 
continuarmos buscando e não nos acomodando, pois ao 
contrário das máquinas, não dá para reescrever nossa 
rotina interna e mudar nossa forma de pensar. 
O grande diferencial que nos torna humanos é 
exatamente esse, identificar pontos que precisam de 
melhorias, buscar aprendizado e, com nossa exclusiva 
capacidade de raciocínio, colocar em prática a mudança 
necessária. Mude quantas vezes for necessário, lembre-
se, você não é um robô, você pode mudar de opinião e 
ideia quando bem entender e é isso que te faz humano! 
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Não sei se você já fez esse teste, mas na ferramenta de 
pesquisa do Google, digite o seguinte: “Como fazer” e 
você vai se deparar com uma lista infindável de 
sugestões, para tudo. Se você digitar “Qual o segredo”, 
você perceberá que uma das primeiras sugestões é “Qual 
o segredo da felicidade”.  
Isso é preocupante, esqueça o Google e pergunte isso a 
você mesmo, busque no maior banco de dados que pode 
existir, que é seu cérebro, as possíveis respostas para 
essa pergunta, pois somente nós saberemos o que pode 
ou não ser benéfico para nosso futuro. 
Uma coisa é fato, enquanto deixarmos as principais 
decisões da nossa vida nas mãos dos outros, não teremos 
a menor chance de ser felizes, nem tão pouco de reclamar 
porque não deu certo.  
Permita-se aprender novamente a ser humano, mas sem 
digitar isso no Google, por favor!  
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Educação como única solução possível 
12/08/2017 
 
Que a situação atual está longe de ser boa, creio que não 
seja dúvida para ninguém, mas como mudar esse cenário 
nefasto? Como pensar num futuro menos sombrio? Será 
que tem jeito? 
Tem sim, mas não é uma solução fácil, essa mudança não 
se dará por um decreto ou por uma medida provisória. A 
solução para esse caos é única e, embora seja uma 
medida a médio e longo prazo, é a única possível. Estou 
falando da Educação. 
O que vou expor a seguir é tão somente o meu ponto de 
vista, que não é somente meu, é claro, mas é aquilo que 
acredito, é minha convicção. 
Nossa Constituição, que em teoria é perfeita, diz no Artigo 
205, 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. ” 
Para mim toda a Constituição poderia ser resumida nesse 
artigo, pois se somente ele fosse aplicado plenamente, 
não teríamos praticamente nenhum dos estúpidos 
problemas que nos atingem, a começar pelo deplorável 
Congresso Nacional e o tacanho Chefe de Estado que nos 
dirige, muito menos nossa Suprema Corte, que é uma 
vergonha e uma afronta a própria Constituição. 
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Um povo educado é perigoso, pois segundo a definição da 
própria Constituição, toda pessoa educada é plenamente 
desenvolvida, preparada para exercer a cidadania e 
qualificada para o trabalho. 
Vamos detalhar um pouco cada um desses pontos: um 
cidadão plenamente desenvolvido não aceitaria, de forma 
alguma, as condições sub-humanas a que milhares de 
brasileiros estão submetidos. 
Esmiuçando esse conceito do ser humano plenamente 
desenvolvido, vou me amparar no psicólogo norte-
americano Abraham H. Maslow, que criou uma teoria 
amplamente estudada no mundo todo, chamada 
comumente de Pirâmide das Necessidades de Maslow. 
Nesse estudo, Maslow classifica as necessidades humanas 
em cinco categorias, sendo elas: as necessidades 
fisiológicas, necessidades de segurança, necessidades 
sociais, necessidade de status ou estima e, por último, a 
necessidade de autorrealização. 
Não vou me estender em cada uma das etapas, mas 
resumindo, elas vão das realizações das necessidades 
mais primitivas do ser humano, como as necessidades 
físicas, como fome, por exemplo, até o estágio pleno, 
onde o indivíduo tem o controle das suas ações, da sua 
independência e da sua capacidade de fazer aquilo que 
gosta e no qual se realiza. 
Acho que essa breve explicação da teoria de Maslow é 
mais que suficiente para chegarmos à conclusão de que 
não atingimos o desenvolvimento pleno, aliás, estamos 
muito longe disso. 
Indo para o segundo item, que é o preparo para o 
exercício da cidadania. Eu acredito que seria impossível e 
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mesmo contraditório, afirmar que a pessoa está preparada 
para exercer sua cidadania se ele sequer conseguiu atingir 
as necessidades básicas.  O exercício da cidadania implica 
nos direitos e deveres civis, ou seja, aquilo que nos 
compete diretamente. São exemplos simples de cidadania: 
não jogar lixo na rua, respeitar as leis de trânsito, mas 
também o respeito aos direitos do outro, no zelo pelo bem 
comum, entre tantos outros. Creio que também seja 
desnecessário me alongar nesse item. 
Falando do último item, que aborda a qualificação para o 
trabalho, vou apenas citar que o Brasil possui algo em 
torno de 14 milhões de pessoas que não sabem ler e 
escrever. Esse número é superior a toda população de 
Portugal, por exemplo. A propósito, esse é o mesmo 
número que temos de desempregados. Não estou dizendo 
que todos os analfabetos estão desempregados, mas é 
óbvio que existe uma relação direta entre esses 
indicativos sociais. 
Temos pessoas altamente qualificadas e desempregadas, 
mas é natural que para a população de baixa 
escolaridade, esse índice é muito mais cruel, pois para 
estes normalmente estão disponíveis os trabalhos mais 
simples e manuais, trabalhos estes que estão cada vez 
mais sendo executados por máquinas. 
E não, a culpa não é das máquinas, mas da baixa 
qualificação das pessoas. Todo país desenvolvido investe 
maciçamente em educação, em qualificação, em pesquisa 
e na produção do conhecimento. O que vemos em nosso 
país? Escolas sucateadas, faculdades sem recursos para 
manter sequer as atividades básicas, corte de verbas em 
pesquisas e inovações e segue a lista sem fim do descaso 
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do Estado para com o item que deveria ser a prioridade 
máxima desse país! 
O governo promove o sucateamento descarado do ensino 
e, ao mesmo tempo, vemos redes de faculdades 
particulares promovendo a segunda graduação, na 
modalidade de licenciatura, como uma oportunidade de 
segunda renda, ou seja, a profissão de professor se 
transformou num bico! É assim que tratamos o que temos 
de mais importante, como um bico! 
A realidade é bem essa mesmo e a coisa é tão crítica que 
os próprios alunos costumam fazer a clássica pergunta: 
“Professor, mas você só dá aula ou também trabalha? ”. 
Perdi as contas de quantas vezes ouvi isso. O problema 
também não é do aluno, mas sim, da nossa própria 
sociedade, que sequer mais considera a docência como 
uma profissão digna, uma profissão como qualquer outra. 
Nossa realidade é triste, é crítica e, racionalmente 
falando, está longe de uma solução rápida, pois volto e 
insisto, a única solução concreta para mudar esse cenário 
é um investimento sério em Educação, começando pela 
valorização dos professores, resgatando o orgulho perdido 
pela atividade docente. 
A Educação tem o poder de diminuir as desigualdades 
sociais, ao proporcionar condições de igualdade no 
mercado de trabalho. A Educação acaba com a 
dependência do Estado, pois dá a cada cidadão condições 
de buscar seu próprio meio de sobrevivência e de 
realização pessoal. 
 Podemos traçar um paralelo até mesmo com um 
ensinamento bíblico, pois a Educação se assemelha da 
máxima de “não dar o peixe, mas ensinar a pescar”. Não 
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sou contra o assistencialismo, se a pessoa está passando 
fome, ela tem o direito de ter o que comer e, nesse 
aspecto, os programas sociais tem sua importância, mas 
não se pode criar uma nova modalidade de escravidão 
com os benefícios sociais, pois isso é muito mais cruel do 
que os antigos troncos!  
A Lei Áurea libertou-nos da escravidão física, já a 
Educação vem nos libertar da escravidão moral e 
emocional, vem dar a cada cidadão o direito de fazer seu 
próprio caminho. A liberdade sem o conhecimento não é 
plena, pois você pode até cortar as correntes que 
prendem o corpo ao tronco, mas as amarras da alma 
ainda continuam lá. 
Entendeu porque o Governo não tem interesse em investir 
em Educação? Ela é perigosa, porque ela liberta. Um povo 
pensante é a arma que nenhum Governo corrupto quer 
enfrentar! 
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Não olhe para trás com rancor 
18/08/2017 
 
Aprender a se desapegar do passado não é uma tarefa 
fácil e talvez você saiba disso. E, quando falo do passado, 
não estou somente falando de alguns anos, estou falando 
de gerações, de séculos, de milênios. Às vezes, sequer o 
tempo cura. 
Exagero? Veja alguns exemplos e tire suas próprias 
conclusões. Até hoje, passados mais de dois mil anos do 
início da Era Cristã, as religiões ainda usam princípios de 
antes de Cristo, para continuar brigando e promovendo 
“Guerras Santas”. 
Num passado nem tão distante, temos o nazismo e todos 
os seus horrores e, ainda assim, novamente a 
humanidade está às voltas com ele, ganhando novos 
simpatizantes a cada dia. Mais insana ainda é a discussão 
se o nazismo é de direita ou esquerda, como se discutir 
essa dualidade fosse resolver ou justificar alguma coisa. 
Poderia citar muitos outros exemplos, mas não é o caso, 
afinal, meu objetivo hoje é falar sobre os sentimentos que 
nutrimos pelo passado. Tudo o que acontece em nossas 
vidas tem um objetivo, nosso passado não pode se 
transformar num objeto de punição ou tortura, mas de 
aprendizado. 
Também não estou falando de autoajuda ou de religião, 
dizendo que você tem que perdoar senão vai para o 
inferno, afinal, se esse for o argumento, só prova que o 



Crônicas de um Inconformado II -  André Luís Belini 
 

 
[ 98 ] 

passado, de alguma forma, ainda permanece com suas 
amarras, se escondendo atrás de velhos dogmas. 
Não se trata de esquecer ou perdoar o passado, mas sim, 
do que podemos aprender com ele. Cada situação vivida 
deixará marcas, boas ou ruins, mas deixará sua impressão 
em nossa alma.  
Como o passado deixou sua impressão, dificilmente será 
esquecido por nós e, acredito, talvez o objetivo seja esse 
mesmo, não ser esquecido, pois se esquecêssemos, 
correríamos o risco de incorrer sempre nas mesmas 
coisas.  
O passado é para nossa alma a mesma coisa que uma 
cicatriz é para o nosso corpo, sempre nos contará uma 
história e, mesmo uma cicatriz, pode trazer boas 
recordações. O passado também é assim, ainda que não 
seja tão bom, pode nos trazer bons aprendizados. A nossa 
maneira de olhar para essas marcas é que fará a 
diferença. 
Aprender a olhar o passado sem raivas ou rancores, esse 
é um dos maiores desafios que podemos nos impor. 
Guardar rancor é a mesma coisa que guardar ácido 
sulfúrico, requer muito cuidado, pois ao menor contato vai 
causar estrago. 
Vivemos tempos difíceis, a raiva, o descontrole, o ódio e 
outros sentimentos menos nobres imperam e tomam 
conta do dia-a-dia, no entanto, a cada amanhecer temos 
a chance de nos libertamos dos rancores que nos 
acorrentam ao passado e a fazer uma história diferente. 
Qual a sua escolha? 
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Fim do Mundo 
24/09/2017 
 
O fim do mundo está na moda, só nesse ano, acredito, já 
foram previstas umas quatro datas para o evento. 
Praticamente todo ano temos, ao menos, um dia 
destinado ao fim do mundo, fora o apocalipse que era 
esperado no ano 2000. 
Todos falharam, você deve estar pensando, não é? Será 
mesmo? 
Essa é uma brincadeira que fazemos com todas as datas 
onde o fim do mundo foi previsto e, a princípio, não 
ocorreu, no entanto, hoje já penso um pouco diferente. 
O mundo pode não ter acabado no sentido 
cinematográfico do contexto, com grandes catástrofes, 
culminando num evento pomposo, mas não sei se posso 
discordar de que o mundo está em extinção continuada, 
já há algumas décadas. 
A soma das pequenas tragédias que nos atingem, cada 
vez mais acentuadas e comuns, não podem ser 
consideradas como doses homeopáticas do fim do 
mundo? É como se o mundo estivesse acabando ao estilo 
Casas Bahias, ou seja, em infindáveis parcelas, mas com 
um resultado final conhecido. 
A grande maioria das pessoas espera um fim do mundo 
clássico, promovido por um Deus que, com toda sua fúria, 
aniquilaria a raça humana. Eu já penso que Deus aderiu a 
onda da terceirização e deixou a destruição por conta da 
própria raça humana.  E, digo mais, estamos dando conta 
da tarefa com bastante desenvoltura e competência. 
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Dessa vez não vou ficar citando fatos ilustrativos, mas 
caso você ainda tenha alguma dúvida, abra qualquer 
portal de notícias, jornal, revista, enfim, qualquer meio de 
informação. Vale a pena também se inteirar um pouco 
sobre Estados Unidos e Coréia do Norte, mas numa 
realidade bem mais próxima, também nos conflitos diários 
do Rio de Janeiro, com suas cenas de guerra, além da 
realidade cotidiana de praticamente todas as cidades do 
Brasil, com suas mortes estúpidas, violências gratuitas e a 
inigualável capacidade do ser humano em ser cruel. 
Talvez só estejamos interpretando erroneamente as 
previsões, que somente nos alertam para o fim do mundo 
que já está em curso. Antes de falar que as previsões 
falharam, pense nisso. É, eu estraguei a piada, mas se 
serve de consolo, vesti a carapuça também, afinal, mais 
de uma vez fiz piadinhas com o fim do mundo, mas acho 
que acabou a graça. 
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Retorno às origens 
02/10/2017 
 
Estamos voltando às origens, mas acreditem, isso não é 
bom! 
Normalmente a expressão retornar às origens faz alusão a 
fatos bons, mas não na situação que hoje vivenciamos. 
Nosso mundo está doente, extremamente doente, arrisco 
a dizer, em fase terminal e o retorno que estamos 
buscando é para a época das barbáries. 
As cenas que estamos vivenciando, praticamente todos os 
dias, nos remetem aos primórdios da humanidade, uma 
época sombria, onde a violência prevalecia, onde o 
diálogo e a tolerância eram termos desconhecidos. 
O ser humano, a cada dia, se distancia mais da sua 
classificação de Homo Sapiens e já começo a achar que 
sequer podemos nos comparar aos homens das cavernas, 
tamanha as atrocidades cotidianas. 
A insanidade toma conta, o animalismo se mostra cada 
vez mais presente, mesmo nas situações mais corriqueiras 
e matar é algo que já nem causa tanto espanto. 
Nos indignamos com a derrota do time de futebol, 
chegando até a matar por isso, mas nos calamos com 
crianças morrendo de fome. A derrota do time está 
próxima, as crianças não! 
O adolescente que roubou uma bicicleta mereceu ter a 
testa tatuada, mas o político que roubou trilhões conta 
com a condescendência da Justiça e da sociedade, muitas 
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vezes, sendo reeleito. Ambos estão errados, mas qual é o 
peso da Justiça e também do SEU julgamento? 
Criminosos condenados, julgados e presos, são postos em 
liberdade e ganham status de celebridade, já pais e filhos, 
andando de mãos dadas, são alvos de violência por serem 
confundidos com homossexuais! Ainda que fossem, isso 
justifica a violência? Matar, esquartejar e sumir com o 
corpo pode ser perdoado, mas o amor entre pessoas do 
mesmo sexo, não? O que é que você tem com isso? Vá 
cuidar da sua vida! 
Tenho evitado as polêmicas, estou cansado, mas tem 
horas que não consigo me calar. A hipocrisia me cansa, 
tenho nojo, asco!  
Se as coisas continuarem do jeito que estão, não vai 
demorar muito e teremos a volta da Santa Inquisição, 
fogueiras em praças públicas, mas tudo bem, em nome da 
moral e dos bons costumes, tudo vale, não é mesmo? 
Muitas coisas estão envolvidas, eu sei disso. A omissão do 
Poder Público é uma delas, mas se cada um baixasse um 
pouco a metralhadora e procurasse refletir um pouco mais 
sobre os próprios erros, muita coisa já melhoraria. 
A ciência já provou que temos 86 bilhões de neurônios, 
mas não sei para que tudo isso se a grande maioria só 
usa 2, afinal, tudo agora se resume entre esquerdopatas X 
extrema direita. Não passamos por milênios de evolução 
para isso, quero crer que o ser humano consiga ser mais 
inteligente do que essa mediocridade que impera, senão, 
que caia logo um meteoro mesmo!  
Precisamos retomar nosso equilíbrio e extirpar os 
extremismos. Bom senso é o que precisamos, não de 
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extremistas que se acham acima do bem e do mal e 
ferram tudo! 
Antes que venham os mimizentos encher o saco, não 
estou defendendo isso ou aqui, estou apenas defendendo 
que o ser humano volte a usar seu cérebro, só isso! 
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Dia das crianças 
09/10/2017 
 
Comemorar? 
O que comemorar, quando as crianças já não podem mais 
brincar? 
Crianças inocentes, num mundo incoerente, vítimas de um 
homem doente. 
Vamos homenagear, quem também já não pode mais 
ensinar. 
Na arte de amar, ela ensinou aos limites superar. 
Não pensou em como iria acabar e se algo iria sobrar. 
Somente amou e o fogo queimou, silenciou. 
Queimou o corpo, queimou a alma, que nada mais 
acalma. 
A pureza virou tristeza. 
O amor virou dor. 
O sorriso gostoso, saudoso, se tornou pesaroso.  
Os lábios podem até voltar a sorrir. 
Mas a dor jamais vai partir. 
Acordar, orar, chorar. 
É o que vai restar. 
Torcer para acordar e o pesadelo acabar. 
Vidas destruídas, estupidamente interrompidas. 
Que nossa esperança possa se manter. 
Até a próxima desgraça acontecer. 
E novamente vai doer! 
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Dia dos professores 
15/10/2017 
 
Nesse dia dos professores, relutei um pouco entre 
escrever ou não, mas já perceberam o resultado, certo? 
Essa data, via de regra, serve para alguns programas 
televisivos fazerem homenagens, promoverem algumas 
lágrimas de emoção, mas e depois? Amanhã, dia 16 de 
outubro, como estarão os professores ao retomarem suas 
rotinas? 
As homenagens são válidas, são bonitas, mas na prática, 
não servem para muita coisa. Em pouco mais de uma 
década lecionando, já vi e ouvi muitas coisas que me 
marcaram, tanto positiva, quanto negativamente. 
É muito triste ver como os governos e a própria sociedade 
tratam os professores. Uma das coisas que me marcaram 
negativamente, foi ouvir de um diretor de faculdade, que 
via de regra, professores são os que não deram certo em 
nada e aí resolveram virar professor. Já ouvi isso de 
outras pessoas também. 
Torcemos para o futuro do país, mas como acreditar 
nesse futuro, se os agentes transformadores são tidos 
como fracassados? Qual seria esse futuro, senão, 
fatalmente o fracasso?  
É muito comum a culpa recair sobre o Estado, que 
naturalmente, tem sim muita responsabilidade sobre o 
caos que se encontra nossa Educação, mas a sociedade, 
como um todo, também tem. Nossa sociedade, em boa 
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parte,  não valoriza o profissional que é o responsável por 
formar todos os demais profissionais! 
Essa fala, ouvida várias vezes, me marcou sim, tanto por 
expressar os sentimentos de parte da sociedade, quanto 
das próprias instituições de ensino, mas também marcou 
por expressar a ignorância de quem as pronuncia, afinal, 
se os professores são fracassados, o que seriam essas 
pessoas, senão também um completo fracasso?  
Menosprezar os professores é menosprezar a si mesmo, 
no entanto, esses seres supremos pronunciam suas 
sentenças como se já tivessem nascido prontos. 
É natural que existam maus profissionais também na área 
de educação, ela não é imune, como qualquer outra, mas 
também toda generalização é estúpida e só escancara a 
ignorância de quem a pronuncia. 
Já fomos massacrados e menosprezados por 
governadores, ministros de Estado, instituições e pela 
própria sociedade, mas resistimos e sabe por quê? 
Porque, assim como já ironizaram um governador e um 
ministro da educação, que o professor tem que trabalhar 
por amor, porque se quiser ganhar dinheiro, tem que ir 
para outra área, realmente fazemos nosso trabalho por 
amor! 
É claro que a justa remuneração dignifica o trabalho, mas 
não é só isso. O que nos move e nos motiva é o 
sentimento de transformação, o sentimento de querer 
deixar um mundo melhor para os que depois vierem. 
Recentemente, uma peça publicitária, de uma instituição 
de ensino gigantesca, gerou revolta e, posteriormente, um 
pedido de desculpas, ao insinuar que as pessoas poderiam 
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ter uma formação docente para aumentar a renda, para 
fazer “um bico”.  
Particularmente, não acredito muito nessa história de 
lecionar por dinheiro, pois se o objetivo maior fosse esse, 
era melhor se candidatar a um cargo de deputado ou 
senador, quiçá presidente, pois esses não precisam 
estudar, fazer especializações e muito menos enfrentar 
salas de aula com mais de cem alunos para ganhar 
mensalmente o que um político ganha só com o 
reembolso de cafezinho ou o auxílio paletó! 
O que nos move vai muito além do dinheiro. O que nos 
deixa realizados pessoal e profissionalmente, não são 
malas recheadas de dólares, mas sim, quando um ex-
aluno encontra com você, anos depois e te agradece, fala 
que você o inspirou e que suas aulas, além do conteúdo 
didático, o ajudaram em suas vidas. Quando a relação 
aluno-professor sai dos limites da sala de aula e se torna 
uma amizade e uma relação de confiança, quando um dia, 
do nada, você recebe uma mensagem de carinho e de 
gratidão. Sim, é isso que faz tudo valer à pena!  
Mantenho a esperança de que um dia a valorização da 
Educação e do Professor extrapole os discursos vazios das 
campanhas eleitorais, mantenho a esperança de que a 
Educação é a única saída para o caos em que nos 
encontramos mergulhados e continuarei a fazer a minha 
parte, minúscula que seja, no esforço contínuo de 
transformar o mundo em que vivemos.  
Podemos até carregar o rótulo de fracassados, por parte 
de alguns, mas ao deitar a cabeça no travesseiro, teremos 
a consciência de que o nosso trabalho é honesto e de que 
a grande contravenção que cometemos, é a de levantar a 
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voz contra um sistema podre e falido e a de tentar 
construir um mundo mais digno. 
Parabéns, professores! Minha eterna gratidão a todos os 
grandes mestres que tive e a todos os que ainda terei, 
vocês ajudaram a construir um pouco daquilo que sou e 
ainda serei. 
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Saudades... 
23/10/2017 
 
Não é tristeza 
Nem sofrimento 
Tão pouco lamento 
Saudade é uma lembrança 
De algo que trouxe esperança 
Saudade também é confiar e acreditar  
Que um dia poderemos reencontrar 
O que hoje pode nos fazer chorar 
Não por lamentar 
Mas por amar 
E o tempo vai passando 
A saudade vai aumentando 
E aqui seguimos confiando 
Aguardando 
Amando 
Saudades, quantas saudades... 
 
 
 
 
 
 
 



Crônicas de um Inconformado II -  André Luís Belini 
 

 
[ 110 ] 

A vida é feita de tempos diferentes 
04/11/2017 
 
Existe o tempo de mudar o mundo, existe o tempo de 
fazer acontecer, existe o tempo de viver a vida num único 
dia, existe o tempo em que achamos que o fim nunca vai 
chegar para nós e isso nos torna, praticamente, imortais. 
Mas também existe o tempo em que o próprio tempo vai 
passando e vamos percebendo coisas antes impensáveis, 
existe o tempo em que experimentamos novas realidades, 
o tempo em que passamos a ver coisas tão simples, que 
de tão simples que são, nos encantam e nos 
questionamos como nunca antes tínhamos prestado 
atenção. 
Um dia você acorda e percebe que o tempo passou, que 
seu corpo não é mais o mesmo, mas que mais que o seu 
corpo, a sua alma não é mais a mesma. Inicialmente, isso 
assusta, mas depois você vai percebendo que não tem 
tempo para essas bobagens de medo. 
Nesse dia, você começa a entender o significado daquela 
frase que sempre ouviu, de que “a vida é muito curta”, 
assim como a frase “viva como se hoje fosse seu último 
dia” faz todo o sentido, até porque, você percebe que ele 
pode ser mesmo, pois aquela certeza da imortalidade já 
passou. 
Os medos vão mudando de lugar, deixam de pertencer ao 
futuro e passam a pertencer ao passado, afinal, você já 
não tem mais certeza de nada. Será que as escolhas feitas 
foram as certas?  



Crônicas de um Inconformado II -  André Luís Belini 
 

 
[ 111 ] 

Então você se dá conta que essas perguntas também já 
não fazem muito sentido, afinal, certo ou errado para 
quem? A única pergunta que agora importa é se você 
pode viver bem com suas escolhas? Chego à conclusão 
que posso, elas foram as melhores que eu poderia ter 
feito e é isso o que vale. 
Nesse novo despertar, você também aprende que o que 
menos importa são as opiniões e críticas alheias. Todos 
são especialistas em resolver tudo, menos a própria vida, 
então, que pensem o que bem entender. A opinião do 
outro é do outro, não sua, você pode até aceitar, mas por 
sua escolha e nunca por imposição. 
Você percebe que seus maiores problemas aconteceram 
quando, de alguma forma, você viveu mais a vida do 
outro do que a sua. Família é oportunidade de 
crescimento, amizades são chances de nos tornarmos 
seres humanos melhores, bons amores são dádivas que 
recebemos, mas nenhuma pessoa tem o direito de pedir 
para que você abra mão da sua vida para viver a dela. 
Essa forma diferente de ver e viver a vida não te dá o 
direito de desrespeitar ninguém, mas acima de tudo, te dá 
o dever de não se desrespeitar!  
Chega o tempo em que você se dá conta de que não fez 
muita coisa que falou que iria fazer, mas isso também não 
é relevante, porque aquela prepotência de achar que 
tinha a missão de mudar o mundo, também já passou. 
Nunca haverá tempo para mudar o outro, talvez seja essa 
a percepção que nos falte em boa parte da nossa vida. O 
tempo que me foi dado, só serve para mim. Nossa missão 
nunca será mudar o outro, mas a nós mesmos. 
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O tempo vai nos dando a sabedoria para distinguir entre o 
que podemos fazer e o que o outro espera de nós. Nosso 
único compromisso é com o que podemos fazer. 
Não digo que o tempo nos faz egoístas, afinal, entre as 
coisas que posso fazer está a possibilidade de querer um 
mundo melhor e isso pode ser um objetivo, mas lembre-
se, ajude, faça tudo o que puder, mas cobre o resultado 
somente de você mesmo, o outro se tornará melhor se ele 
quiser e isso não é um problema seu.   
O tempo não é meu, não é seu, não é de ninguém, o 
tempo é da vida. Ela dita o ritmo, cabe a nós, 
aprendermos a respeitar esse tempo. 
Com o tempo vamos aprendendo que não adianta ter 
felicidade, é importante ser feliz. O ter reside em algo 
temporário, transitório, já o ser é atemporal e infinito.   
O tempo entre a chegada e a partida é tão curto que 
vamos aprendendo que ter razão não muda nada, o 
importante é ter paz e aprender a sorrir, principalmente o 
sorriso da alma, o sorriso que reflete nossa luz interna e 
ilumina não somente nossos passos, mas de todos 
aqueles que estão ao nosso redor e isso, sem dúvida, é 
algo que todos podemos fazer sem depender ou exigir 
nada de ninguém. 
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Nessun dorma 
26/11/2017 
 
Nessun dorma (Ninguém durma) é uma ária, do último 
ato da ópera Turandot, criada em 1926, por Giacomo 
Puccini e que foi imortalizada na voz e inigualável 
interpretação de Luciano Pavarotti. De forma muito 
resumida, a ária refere-se a ordem da princesa Turandot, 
de que ninguém poderia dormir, até que o nome do 
príncipe fosse descoberto. 
Normalmente toda ópera retrata um drama, no seu 
sentido mais literal, motivo pelo qual resolvi usar, nessa 
reflexão, essa temática. 
A vida humana, de certa forma, pode ser comparada a 
uma ópera. É trágica, é intensa, é linda e emocionante, ao 
mesmo tempo que é sofrida, levando-nos às lágrimas, tal 
qual uma boa obra musical. 
O drama cotidiano está representado no sofrimento 
humano, nos milhões e milhões de seres humanos sem 
um lar, sem alimentos, sem o mínimo de dignidade e 
esperança de uma vida justa. 
Dor, desesperança, fome, frio, vontade de que tudo se 
acabe o mais rápido possível, pois além do corpo, também 
dói a alma. A vida fica completamente sem sentido, as 
forças se esvaem e o vazio toma conta. 
Por vezes, carregamos em nós todo esse sofrimento, que 
se expressa na melancolia sem explicação, na depressão 
que vez ou outra vem nos beijar a face, na insônia que 
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nos acompanha e penso que não poderia ser diferente, 
exceto aos socialmente inaptos. 
A tragédia vai tomando dimensões cada vez maiores, com 
a corrupção, a ganância desenfreada, a sede pelo poder e 
a completa indiferença para com as mazelas humanas. O 
que se acumula em cantos esquecidos é o que falta a 
tantos outros, o alimento desperdiçado é o mesmo que é 
cobiçado pelos famintos. Como pode haver paz sabendo 
que um semelhante, nesse momento, morre de inanição? 
Que nunca nos falte a gratidão por tudo o que temos e a 
compaixão e a ação pelos que padecem na completa 
miséria.  
A esperança é a de que um dia esse mundo seja mais 
justo, mais igualitário. O desejo é o de poder se deitar à 
noite sabendo que todo semelhante também está 
protegido, se alimentar pensando que ninguém mais 
passa fome. Infelizmente, isso ainda é utópico e 
tragicamente distante e miseravelmente humano. 
As comemorações de final de ano estão chegando, 
presentes serão trocados, mesas fartas serão servidas e 
isso não é errado, pois a vida merece ser celebrada, essa 
é a condição que todos deveriam ter, não somente no 
final do ano, mas todos os dias! 
É importante que mantenhamos a consciência, evitando 
os exageros e os desperdícios, pois muitos de presente, 
sequer um abraço e, além de não haver fartura, haverá 
privação do alimento essencial. 
Na ópera, ninguém poderia dormir (nessun dorma) até 
que se descobrisse o nome do príncipe. Na vida, ninguém 
poderia dormir até que todo ser humano tivesse uma vida 
digna e, ainda assim, esse fim estaria longe de ser 
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exultante e merecedor de aplausos, pois seria somente a 
garantia do mínimo necessário. 
Talvez todo esse sofrimento explique porque, desde o 
Antigo Testamento, já nos tenha sido dito que “a 
felicidade não é desse mundo”. E como poderia ser? 
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Enlouqueci 
18/12/2017 
 
Você já teve a sensação de estar enlouquecendo? De 
repente você se vê num ambiente hostil, as pessoas não 
te entendem e você não entende ninguém, você quer 
gritar, mas ninguém te ouve, as pessoas gritam e é você 
que não quer ouvir o que elas têm a dizer? 
Sinto-me enlouquecendo um pouco a cada dia. Leio as 
notícias e já não sei mais o que é real e o que é fruto da 
minha mente, que já não sei se mente ou está demente.  
Prefiro acreditar que estou ficando louco, pois não seria 
plausível acreditar que a Justiça está defendendo os 
ladrões, que quebraram nosso país, roubaram todos os 
recursos públicos, de todas as áreas e que transformaram 
esses recursos públicos em patrimônios pessoais, 
mergulharam o país na extrema miséria e sofrimento e 
ainda são beneficiados com constantes Habeas Corpus, 
pois não oferecem risco à sociedade. Não, isso é loucura 
minha! 
Prefiro crer que estou delirando a pensar que esse mesmo 
povo, que acabou de sofrer todos esses desmandos, 
defende os bandidos que ainda estão com as mãos 
vermelhas de sangue do crime cometido, alegando 
perseguição política ou qualquer outra estupidez que o 
valha, para justificar o injustificável. Não há como isso ser 
verdade, não mesmo! 
Enlouqueci, não tenho dúvida, pois é insano pensar que a 
sociedade pensa em eleger um candidato, que tem como 
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sua maior realização em décadas, nunca ter se envolvido 
num escândalo de corrupção. Seria muito insano acreditar 
que isso é uma virtude e não uma obrigação. Veja como 
anda minha cabeça! 
E tem mais: minha mente perturbada tem notado que 
existe uma patrulha, que cai matando qualquer um que 
pense de forma minimamente diferente daquilo que se 
convencionou como normal ou politicamente correto.  
Não gostar de um estilo musical passou a ser um pecado 
capital. Veja até onde vai a minha loucura! Como pode 
alguém ser condenado por não gostar de uma música ou 
várias, mas enfim, é só uma música!? É claro que isso é 
tão somente questão de estilo musical, mas a minha 
cabeça doentia insiste em me fazer acreditar que as 
pessoas estão se julgando por isso, veja se pode uma 
coisa dessas? 
Passei a pesquisar um pouco mais sobre esses meus 
sintomas. Não sou médico, mas a Internet ajuda bastante, 
descobri que posso ser esquizofrênico. Veja os sintomas: 
confusão mental, crença de que os pensamentos não são 
meus, delírio, desorientação, invenção de coisas. 
Imagine que tenho sofrido delírios em relação até com a 
imprensa, mais ainda, tenho inventado coisas, pensando 
que a mídia manipula as notícias da forma como melhor 
lhes convém, que só mostram o que interessa, que 
mascaram números e que, com isso, tentam me enfiar, 
goela abaixo, o que convém a um grupo seleto de 
pessoas, que manipulam não somente a mim, mas a 
sociedade em geral. 
Veja até onde vai meu delírio, a minha confusão mental: 
chego a pensar que diante da grandiosidade do universo, 
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a mídia insiste em falar de meia dúzia de temas, tenho a 
impressão de todo dia ler a mesma coisa. Claro que isso é 
um sintoma esquizofrênico, é a minha cabeça que está 
pregando uma bela peça, pois lá no fundo eu sei que a 
mídia é imparcial e que serve para tirar o povo da 
ignorância, mas quando me dou conta, pronto, estou 
mergulhado em minhas insanidades. 
Minha cabecinha perturbada anda acreditando que todas 
as redes sociais e portais que eu acesso, me manipulam 
constantemente, que eles me colocam somente em 
contato com as coisas com quais me identifico. Claro que 
é pura coincidência receber avisos, o tempo todo, de 
produtos que me interessam, isso não é manipulação, isso 
é só o destino conspirando ao meu favor! 
Finalizando, até porque esse texto já ficou bem grande e 
eu tenho mania de achar que as pessoas não o irão ler 
por isso. Imagine, até parece que as pessoas têm 
preguiça de ler?! Vou contar uma das últimas doideiras 
minhas, chego a pensar que o Facebook esconde as 
minhas publicações! Veja só, até parece que o Facebook 
sabe quem sou eu, veja se não é a minha mania de 
perseguição? Não é só porque toda vez que eu espirro na 
frente da tela e ele me oferece para impulsionar o meu 
espirro e eu não aceito, que eles vão se preocupar em 
esconder as minhas coisas. 
Amigos, despeço-me, não sei se escreverei outro texto, 
pois pelos meus sintomas, chego a pensar que vou para a 
camisa de força muito em breve, afinal, uma pessoa 
equilibrada não pode acreditar em todas essas sandices 
que escrevi aqui. 
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Por outro lado, imagine se eu não estiver louco? Meu 
Deus, será que o mundo surtou? Não, definitivamente 
não, é só minha esquizofrenia insistindo em aparecer. 
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