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Nem todo muNdo

Acreditamos que existe um senso comum regendo nossos 

gostos e opiniões, porém somos sete bilhões pensando e 

vivendo de forma muito distinta uns dos outros. 

Nem todo mundo é regido pelo dinheiro, por exemplo. 

Dinheiro é bom, é necessário, e quanto mais, melhor – mas 

esse “mais” não obceca a todos. Há quem troque o “mais 

dinheiro” por “mais sossego” e “mais tempo ocioso”. Qual 

o sentido de trabalhar insanamente se já se tem o suficiente 

para viver com dignidade? 

Nem todo mundo gostaria de morar numa mansão com 

uma dezena de quartos e espaço de sobra para se perder: tenho 

uma amiga que desistiu do apartamento cinematográfico 

onde morava, pois ela não conseguia enxergar os filhos nem 

conversar com eles – eram longos os corredores e muitas as 

portas. Parecia que a família vivia num hotel, e não num lar. 

Trocou por um apartamento menor e aproximaram-se todos. 

Nem todo mundo prefere mulheres com cara de bone-

ca e corpo de modelo, ou homens com rosto de galã e corpo 

de fisiculturista. Imperfeições, exotismo, autenticidade, um 

look de verdade, natural, sem render-se a uma busca sacri-

ficada pela beleza, ah, o valor que isso ainda tem.

Nem todo mundo gosta de bicho, de doce, de praia, de 

ler, de criança, de festa, de esportes, e nem por isso merece ser 



10

expulso do planeta por inadequação crônica. Seus prazere s 

estão fora do catálogo da normalidade e ainda assim são 

criaturas especiais a seu modo, assim como algumas pessoas 

podem cumprir todas as obviedades consagradas e isso não 

adiantar nada na hora da convivência: são ruins no trato, 

fracas de humor e voltadas para o próprio umbigo, apesar 

de seu exemplar enquadramento social. 

Nem todo mundo veio ao mundo para brigar, para re-

clamar, para agredir, para difamar, para fofocar, para magoar, 

para se vingar, para atrapalhar – hábitos de muitos, arrisco 

dizer que da maioria, já que é mais fácil chamar atenção 

através do nosso pior do que do nosso melhor. O pior faz 

barulho, o pior ganha as manchetes, o pior gera comentários, 

o pior recebe os holofotes, o pior causa embaraço. Porém, há 

os que vieram em missão de paz e não se afligem pela discreta 

repercussão de seus atos. 

Nem todo mundo quer casar, quer filhos, quer fazer 

faculdade. Nem todo mundo quer ser campeão, presidente, 

celebridade. Há quem queira apenas viver de um jeito que 

não seja julgado por ninguém, há quem queira apenas se 

expressar de um modo menos exuberante e mais íntimo, 

há quem queira apenas passar pela vida nutrindo a própria 

identidade, sem se preocupar em colecionar seguidores, 

admiradores e afetos de ocasião.    

Em vez de jogar para a torcida, há quem queira somente 

estar bem consigo mesmo. 

21 de junho de 2015
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Beleza

A palavra beleza, assim, solitária, virou gíria. Vou te buscar 

às nove. Beleza. Semana que vem estarei em São Paulo. Beleza. 

Entrou em cartaz o novo filme do Jorge Furtado. Beleza. 

Real beleza, quase acertou.   

Poderia comentar as ótimas atuações do elenco, com 

destaque para a expressiva participação de Francisco Cuoco. 

Ou salientar a relevância da trilha sonora, que ficou a cargo 

de Leo Henkin. Ou registrar os ares de As pontes de Madison 

que o filme evoca. Ou ainda celebrar as pausas e a economia 

dos diálogos sempre precisos do Jorge. Enfim, é mais um 

produto da grife Casa de Cinema, mas me deu vontade mes-

mo é de tentar definir o que é beleza, que está muito além 

de uma simples gíria.  

Alguns consideram que o encantamento pelo belo 

é prova irrefutável da nossa superficialidade, seria uma 

decla ração de esnobismo. Ora, é justamente o contrário. A 

apreciação da beleza está intimamente ligada à nossa com-

preensão do quanto viver é difícil, ou seja, é prova da nossa 

profundidade. Quanto mais sintonizados com as dificuldades 

da existência, mais desfrutamos o belo.  

O valor da beleza está na consciência do que é trágico.

A beleza de um quadro, de uma música, de um jardim, 

de um poema, de uma paisagem, do perfil de uma moça ou 
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da postura de um rapaz é apreciada justamente pelo contraste 

com a decrepitude que há em torno, com a decadência das 

formas, com a frieza dos costumes, com o apodrecimento 

das intenções, com o feio em nossas vidas. A beleza é o alívio 

para a desesperança. 

Percebê-la é um consolo, uma confirmação de que não 

fomos sepultados, não capitulamos, não fomos engolidos 

pela descrença. 

Admiro quem reconhece o belo em todas as suas varia-

das manifestações, em quem se sensibiliza com ele em vez de 

criticá-lo como se fosse algo dispensável. A beleza é sempre 

uma homenagem. Contemplá-la é um gesto de grandeza. 

Pobres daqueles que a desprezam, que não percebem que 

a crueza da humanidade é uma desordem a ser combatida, 

que julgam natural permanecer em constante estado de dor e 

não alcançam jamais o êxtase, o enlevo, o deleite que resgata 

nossa essência. 

A beleza de uma pessoa está em tudo que ela é. Tanto 

em sua aparência física (quando se tem a sorte de nascer 

com ela), como – e principalmente – na beleza buscada pelo 

espírito como forma de resistir à hostilidade que nos cerca, 

à escuridão e sua opressiva nuvem negra. Escapamos do 

breu através de olhares, silêncios, gestos, sorrisos, sutilezas, 

delicadezas, instantes, sintonias. 

É apenas um filme e não trata de nada disso. Ou trata. 

Vai depender do seu olhar, do que você enxerga, do quão 

terna e bela é sua mirada pra vida. 

5 de agosto de 2015 
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GamBá com GamBá

Que os opostos se atraem, não tenho dúvida, mas com-

pensa essa teimosia? Semanas atrás, conversei com uma 

mulher inteligente, divertida, com mais de sessenta anos e 

três casamentos nas costas. Ela me disse que até hoje sen-

te falta do primeiro marido, com quem tinha afinidades 

infinitas e com quem viveu uma relação sólida e longeva. 

Lamenta ter abandonado esse casamento para sair atrás de 

aventuras, pois, segundo ela, não adianta querer inventar: 

“gambá gosta de gambá, elefante gosta de elefante, é assim 

que os pares funcionam”.

Tenho visto muito gambá com coelho, gaivota com 

jacaré, urso com leopardo, e o resultado dessas parcerias 

é um misto de excitação com frustração. O diferente nos 

desafia, mas também nos cansa. É comum nos abrirmos 

para esse tipo de arranjo quando somos jovens inclinados a 

viver no fio da navalha, mas vamos combinar que, depois de 

tanta batalha para encontrar o amor ideal (supondo que ele 

exista), melhor encurtar o caminho e aceitar o óbvio: girafa 

com girafa, morcego com morcego.

Acredito que alguém que gosta de ler pode se enten-

der com aquele que não gosta, que quem acorda cedo pode 

se dar bem com quem dorme até o meio-dia, que quem é 

viciado em esportes pode se encantar por um sedentário – 
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mas um desacordo a cada vez, por favor. Reunir todos esses 

antagonismo s num único casal é provocar o destino. É difícil 

ele sorrir para uma dupla de desajustados.

Eu já arranquei o adesivo “vive la différence” do vidro 

do meu carro. Agora quero seguir viagem com quem celebra 

as semelhanças.

Em se tratando de amigos, colegas e outros que com-

põem o elenco das minhas relações, a diversidade de ideias 

e de gostos me atrai. Mas para dividir comigo o volante, 

intimamente, melhor evitar duelos. Que nós dois gostemos 

de estrada. Que nós dois gostemos de dormir à noite. Que 

nós dois gostemos de sexo. Que nós dois tenhamos uma 

visão desestressada da vida. Que nós dois gostemos de rock. 

Que nós dois não gostemos de ver filmes dublados. Que 

nós dois não precisemos de muito luxo para ser feliz. Que 

nós dois gostemos de conversar um com o outro. Que nós 

dois gostemos de praia. Que nós dois gostemos de natureza. 

Que nós dois gostemos de Londres. Que nós dois gostemos 

de rir. Que nós dois não sejamos preconceituosos. Que nós 

dois tenhamos consciência de que estamos aqui de passagem 

e que é preciso aproveitar este instante. Que nós dois não 

sejamos evangélicos. Que nós dois sejamos cuidadosos um 

com o outro, amorosos um com o outro. Que nós dois seja-

mos honestos. Que nós dois saibamos fazer uso moderado 

das redes sociais. Que nós dois não sejamos reféns de grifes, 

mas tenhamos bom gosto. Que nós dois gostemos muito de 

vinho. Gambá com gambá.

 16 de agosto de 2015
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eScuta 

Eu estava diante de um cenário deslumbrante que poucas 

vezes vi igual. O lugar chama-se Tonnara di Scopello, uma 

baía minúscula no norte da Sicília, na Itália. A beleza era de 

deixar qualquer um sem palavras, mas ao meu lado estava 

uma mulher que tinha palavras de sobra e provavelmente já 

estivera naquele recanto uma centena de vezes a ponto de 

não se deixar embasbacar pela vista. A única coisa que ela 

queria – precisava! – era falar. Quando cheguei, ela já estava 

ao telefone. Quando fui embora, ela ainda não havia desli-

gado. Parecia longe de ter esgotado o assunto. 

Italianos falam muito, reza a lenda. Mas ela abusava do 

estereótipo. Não parou de falar nem quando uma menininha 

de uns quatro anos, que imaginei ser sua filha, veio solicitar 

sua atenção. Ela passou a mão na cabecinha da criança, enxo-

tando-a com suavidade, e com a outra continuava segurando 

o celular junto ao ouvido. Em pé, de biquíni, caminhava dois 

passos para frente e voltava os mesmos dois passos, ininter-

ruptamente. E falava. E falava. Meu conhecimento do idioma 

é limitado, mas suficiente para perceber que ela não estava 

ditando um discurso e tampouco estava apresentando a de-

fesa da sua dissertação de mestrado. Ela estava simplesmente 

conversando sobre a vida, contando casos.   
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Por um instante, supus que no outro lado da linha 

haveria um excelente ouvinte. Mas não me surpreenderia se 

fosse outra pessoa que também não parasse de falar.  Porque 

nesse ponto chegamos: escutar, hoje em dia, é o de menos. 

A parte desimportante da convivência. 

Aprecio a concisão, logo, fico meio impressionada com 

quem dá voltas sobre o mesmo tema, com quem reproduz 

diálogos inteiros (“então ela disse isso, e ele respondeu aquilo, 

e ela retrucou assim, e ele então falou que...”), com quem 

entra em detalhes desnecessários a fim de espichar a conversa, 

com quem não finaliza o pensamento, e sim emenda um no 

outro até que se perde: “Onde é que eu estava mesmo?”. 

Ora, estava encantado com o som da própria voz. Encantado 

por ainda existir comunicação verbal nesse mundo de tantas 

abreviações digitais. Encantado por ser o narrador, o pro-

tagonista da cena. Quem não? Somos todos meio italianos, 

principalmente em mesas de bar, onde todos falam, ninguém 

escuta ninguém e voltam todos para casa embriagados de 

afeto e amizade. 

Mas escute: se alguém ainda silencia e presta atenção 

no que você diz (não vale o analista), leve em conta o ro-

mantismo dessa atitude, a declaração muda que está sendo 

oferecida carinhosamente a você. Como diz um amigo meu, 

amar nada mais é do que ouvir com prazer histórias que não 

nos interessam. 

Do outro lado da linha daquela mulher siciliana talvez 

houvesse um homem apaixonado. Prefiro essa ilusão a ima-

ginar que era outra matraca que também não escutava nada.  

20 de setembro de 2015




