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O que fez Macbeth dizer isto?: 
 

 - A vida é um conto  narrado por um idiota,  cheio de som e de fú-

ria, e que não significa...   
...nada! 

 

E Augusto dos Anjos  ? : 

 
... Contra o poder criador do Sonho 
O Fim das Coisas mostra-se medonho 
Como o desaguadouro atro de um rio ... 
 
E quando, ao cabo do último milênio, 
A humanidade vai pesar seu gênio 
Encontra o mundo, que ela encheu, vazio!  
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E Camus ?:    

 - Ausência de uma ordem prévia à existência 

do indivíduo, a que se junta a inelutabilidade da morte, irremediável e sem es-

perança, retira o sentido ao mundo.  

E Nietsche?:    

  - Não há propósito algum em tudo isso! 

O problema está na base da civilização ociden-

tal. Em frases como esta: 

  - Quem ama a sua vida, perde-a; mas aquele que odeia a sua 

vida neste mundo - qui odit animam suam in hoc mundo - , preservá-la-á para a vida 

eterna. 

Daí a famosa oração de São Francisco  acentuando que é 

morrendo que se vive para a vida eterna.  

Daí os versos ansiosos de San Juan de la Cruz: 
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  - Vivo sin vivir en mí, 

                           y de tal manera espero, 

                           que muero, porque no muero. 

 

T. S. Eliot, de decantada  conversão ao cristianismo, se apropria, no poema East 

Coker, do que disse a católica Maria Stuart  ante a execução:   

 - Em meu começo está meu fim.  E em 

meu fim, meu começo.  

 

Mas há um célebre ditado francês que diz:  Expulse a natureza e ela volta a galope.  

Cristo – embora sue sangue na quinta pelo que lhe acontecerá na sexta - diz 

 Não vos preocupeis com o dia de amanhã!,   man-

dando-nos olhar o exemplo das aves do céu, sem se lembrar de que elas se preocu-

pam, sim , pois tecem ninhos pra esperar os filhotes  e mi-

gram, ante as mudanças de estação  ,  do 

mesmo modo que os peixes – prevendo a procriação -  vivem o fenômeno da 

piracema, 
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Mas para ele o apocalipse já vinha ali. 

 

 - Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que 

todas essas coisas se cumpram. (...) Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão 
NÃO PROVARÃO A MORTE até que VENHA O FILHO DO HOMEM em SEU REINO. 
 

Errou, como erraram tantos, tipo Nostradamus  ao prever o 
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fim do mundo para julho de 1999, e Roldão Mangueira 

, em Campina Grande, para 13 de maio de 1980.  
 

A vida continua,  e os problemas, forçando-nos a lhes dar soluções, fazem o mila-

gre da Evolução, que nos colocou – paradoxalmente segundo Nietsche - entre estes 

dois personagens: o animal (Thier)... e o Super-Homem (Übbermensch).    

   

 

 
 

 
E já que falamos em Mickey, veja o que me parece a mais perfeita imagem de 

Tempo: 
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Note que o futuro – o filme ainda por passar - está na bobina de alimentação, à 

direita; o passado – a parte do filme já  vista – na bobina de recolhimento, à es-

querda, e o presente é o que se projeta na tela – Tellus – Terra. Daí que, de vez em 

quando, alguém vê um fotograma ou série de fotogramas antecipados e temos isto, 

em 1865, um século antes da Apollo 11: 

 

        
 

Assisti, quando tinha oito, nove anos, ao seriado do Homem-Foguete, lançado em 

1949 

 e o mundo inteiro viu um personagem equivalente – na 

vida real – durante a abertura das Olimpíadas de 1984, em Los Angeles  



    e no últi-

mo carnaval, na Sapucaí. 

 

 
E que dizer da escandalosa prefiguração do surrealismo feita por Hieronymus 

Bosch, quatro séculos antes de Freud e de  Max Ernst, mais Dali, Magritte e 

Delvaux? 

 

  
 

Claro que mais erramos que acertamos. Como nos muitos aparelhos que o Homem 

construiu, sabendo que um dia iria voar, mas que não saíram do chão:  
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Até que um dia... conseguimos. 
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Mas o que garante que esse processo irá em frente? Isto: 

 A existência de genitais nas crianças é 

uma das inumeráveis evidências da ingerência do futuro no presente, dando-nos 

indicações do que está por acontecer. É a garantia de que a nova geração está apa-

relhada para também se multiplicar, quando adulta. 

 

ARISTÓTELES  nos demonstrou que a lei da causa e 

efeito funciona assim... 

 

         
... e assim: 
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Claro, pois segundo se depreende de sua teoria da causalidade, o ato sexual é a 

causa eficiente do bebê,  mas - igualmente importante -,  o bebê é o objetivo,  a cau-

sa final desse gozo. Claro. Assim como isto   é a causa 

eficiente disto  , mas – igualmente importante -  isto 

 é a causa final disto.  

A teleologia (do grego τέλος, finalidade, e logía, estudo) é o estudo filosófico dos fins, isto 
é, do propósito, objetivo ou finalidade. Embora o estudo dos objetivos possa ser entendido 
como se referindo aos objetivos que os homens se colocam em suas ações, em seu senti-
do filosófico, teleologia refere-se ao estudo das finalidades do universo e, por isso, a teleo-
logia é inseparável da teologia (a afirmação de que um ser superior, Deus, realiza seus 
propósitos no universo).  

Neste meu romance -          - meu personagem Padre Martinho, dá 

um tiro no peito ao se desiludir com a real função de Jesus junto a seu povo, ( Dai a 

César o que é de César, Não resistais ao mal, Amai os vossos inimigos ), numa con-

clusão a que chegou, como eu, depois de um estudo que faz ( como fiz ) para repre-

sentar o  papel de Pilatos num espetáculo ao ar livre em João Pessoa. 
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 Foi salvo da tentati-

va de suicídio pelo velho amigo Doutor Atêncio, na verdade amigo meu, de  quem 

fiz este busto, depois de sua morte. Como ele era a própria imagem do sábio, eu o 

fiz dizer: 

 - Por que fez isso? 

 

O Padre diz que perdera o sentido da vida. E ouve o que tem de ouvir:  

 

- Ouso pedir-lhe que esqueça por um momento tudo que sabe,  e comece  

a raciocinar da estaca zero, perguntando-se:  Os pés têm finalidade? O coração tem 

finalidade? E os pulmões? E os órgãos sexuais? Os olhos? Ouvidos? Nariz? Mãos? O 

cérebro tem finalidade? Bem. Se cada parte do corpo tem objetivo claro, não lhe pa-

rece mais do que certo que o conjunto também deva ter, embora isso esteja além de 

nossa compreensão?  

Curioso: fala-se “Êh, vida marvada, num dianta fazê nada”,  aconselha-se “Não 

vos preocupeis com o dia de amanhã”, mas o Inconsciente vive o vir-a-ser: paga-se 

a previdência pra se ter direito à aposentadoria, faz-se plano de saúde pras horas 

duras que quase sempre vêm, estuda-se como louco pra se saber um pouco mais e 
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pra se obter um diploma, a fábrica de chocolate acelera as atividades no que a pás-

coa se aproxima, as lojas preparam as vitrinas no mês anterior ao natal... e é assim 

em tudo mais.  

Argumenta-se que a vida parecia ter sentido quando a ciência confirmava a ilusão 

de que o Sol gira ao redor da Terra, ou seja: de nós. 

 

 
 

Fazia-nos pensar que éramos o centro, o objetivo do Universo e, consequentemen-

te, de Deus.  

 
 

 

Mas o holandês Lippershey  criou o telescópio e o ofereceu a seu 

governo, que passou a utilizá-lo para fins bélicos, 

 



                                                                      

até que Galileu,  aperfeiço-

ando o aparelho, voltou-o para o céu, e o que viu foi chocante: havia quatro luas ao 

redor de Júpiter! 

 

 Logo, nem tudo orbitava em torno da Terra! O heliocentris-

mo se impôs e a consequência pior foi a de que a autoestima humana sofreu um 

colapso. Passamos não só a nos ver escanteados do centro do sistema,  
 

 
 



como ficamos cientes, também, de que esse próprio sistema está situado bem longe 

do centro da Via Láctea... 

 
 

 

... e que, por sua vez, a Via Láctea é apenas mais uma, na infinidade de galáxias 

perdidas na treva do espaço enorme. 

 

 



 

Aí – sem relativizar as coisas - Hamlet diz que o homem é a quintessência do pó. 

Mas não é, se o virmos do ponto de vista de um distante e desconhecido autor cita-

do pelo Padre Vieira nOs Sermões, para quem Deus seria um círculo imenso cujus 

centrum est ubique, circunferentia nusquam: cujo centro está em toda parte, a cir-

cunferência em nenhuma, definição que aqui se vê não para Deus, mas para a Na-

tureza (que para Spinosa – e pra mim - são uma coisa só). 

 

 
 

 

Mas não é apenas de Deus – ou da Natureza - essa regalia. Cada um de nós é o cen-

tro do Universo. Veja o fenômeno que ocorre neste momento mágico: 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 
 

Mona Lisa encara todos os seus espectadores ao mesmo tempo. Quaisquer que se-

jam os ângulos sob os quais é vista.  

 



               
 

Veja os olhos desse Cristo. 

 

   
 

O casal Dr. Aldrovando e Célia Grisi – para os quais, há anos,   dei esse quadro 

como presente de casamento e que aqui estou restaurando -  conta-me que seus 

filhos tinham pavor, quando pequenos,  desse Deus que os seguia com os olhos o 

tempo todo, quando passavam na sala. Aquelas crianças tiveram com minha pin-

tura, na prática, uma “leitura” deste Salmo:  

 

1. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis,   

2. sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pen-
samentos.  

 

3. Quando ando e quando repouso, vós me vedes, observais todos os meus passos.   



4. A palavra ainda me não chegou à língua, e já, Senhor, a conheceis toda.   

5. Vós me cercais por trás e pela frente, e estendeis sobre mim a vossa mão.   

6. Conhecimento assim maravilhoso me ultrapassa, ele é tão sublime que não posso 
atingi-lo.  

 

   

 

 Não sou nada místico. Nem essa fantástica Nebulosa NGC 

7293, chamada “Olho de Deus”, fotografada pelo Hubble, me impressiona mais do 

que,  quando me encaminho à minha poltrona pra assistir ao telejornal, dou com 

Ricardo Boechat  a me seguir com o olhar, como você pode conferir oscilando um 

pouco diante desta foto dele. 

  E me fascina ainda mais pensar que se houvesse trinta, cin-

quenta pessoas comigo na sala, diante da TV, todas o veriam a encará-las ao mes-

mo tempo. Mas se, pelo contrário, uma câmera conseguisse captar o que todos es-

tariam vendo simultaneamente, o resultado não seria melhor que o do retrato que 

David Hockney – sob as influências de Picasso e de Einstein - obteve da própria 

mãe:  Mas há mais coisas que o turista não vê ao 



postar-se ante a Gioconda. Repare como é estreita e faixa de radiação da luz visível 

para nós, espremida entre o infravermelho e o ultravioleta: 

 

 
Isso significa que você – a menos que seja Clark Kent - não a vê sob os raios-x, pre-

sentes também no Louvre, claro, nem os do infravermelho. 
 

   Acontece, porém, que flagramos 

todos esses fatos com aparelhos, superando algumas de nossas... providenciais  de-

ficiências. É fácil, por exemplo, sentir que a estátua da Liberdade é gigantesca, 

quando ficamos de tal modo próximos dela,  que não conseguimos vê-la inteira. 

 

 



 
 

Fácil, também, constatar que ela parece minúscula, noutro contexto. 
 

 
E que ela tem ângulos raramente vistos, como estes. 

 

   
 

Sem falar que, do mesmo modo como conhecemos o que há por trás das tintas do 

quadro de Leonardo com os raios-x e o infravermelho, podemos entrar na estátua 

e lhe conhecer o interior,  



 e tomar conhecimento de uma série de informações a 

respeito dela, como sua altura de 46,5 metros, seu peso de 160 toneladas, o detalhe 

de que foi presente dos franceses, que foi inaugurada em 1886, que foi projetada 

por Frédéric Auguste Bartholdi, etc, etc. Se juntássemos os fatos e fotos acima ao 

mesmo tempo, nós a veríamos – se não tivéssemos a capacidade de operar com 

uma multidão de dados – novamente como cubistas. 
 

 
 

 

 

Mas nossa mente é capaz disto: 

 

      
 



Somos... fantásticos!  Mas pra que serve isso? 

 

Schopenhauer  dizia que o mundo é movido por uma insaci-

ável Vontade, no que acertou,  e que só tornaremos a vida tolerável se eliminarmos 

de nós o desejo, no que errou. Se conseguíssemos esse objetivo – paradoxalmente 

egoísta - ,   não haveria a evolução que vivemos, do animal ao Super-Homem! Fo-

mos programados para essa insatisfação eterna para trabalharmos sintonizados  

com a Natureza, de que somos parte - centro e periferia -, e o mal está em não 

entendermos isso. Num remotíssimo catecismo, ensinaram-me que o homem foi 

criado pra amar e servir a Deus. É, de certo modo, isso.  

 

  

O JUÍZO, AFINAL - Em 2035, o número de europeus natos, mais o dos natura-

lizados, começará a cair. O mesmo acontecerá no Brasil, apenas um pouco mais 

lentamente.  2038 será o ano a partir do qual nossa densidade demográfica ficará 

cada vez menor. Trata-se de um fenômeno único na História. Significará – certa-

mente – mais riqueza e conhecimento disponível per capita...  e recuperação do 

meio ambiente.  

 

Isso me faz vir à mente  este livro,  escrito entre 1938 e 40 pelo 

teólogo, filósofo, paleontólogo Teilhard de Chardin,  publicado 

(postumamente) em 59. Diante da ocupação crescente da Terra pelo Homem e do 
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avanço também já visível das comunicações naquela época, ele desenvolveu a teo-

ria de uma evolução que, partindo do caos primordial, chegou ao despertar da 

consciência , a que se  seguirá uma Noogênese, uma ho-

minização do planeta, quando todo  pensamento será integrado numa única rede 

inteligente, que acrescentará mais uma camada em volta da Terra: a Noosfera 

 .  Foi como se ele visse a Internet. Previu aí, 

levando em conta o fim do crescimento populacional ante a limitação imposta pela 

esfericidade da Terra,  uma... acomodação das relações humanas e o fim dos confli-

tos de todos contra todos, detectada por Hobbes no Leviatã. 

Como o Homem é Natureza, vejo a Terra progressivamente transferindo seu co-

nhecimento absoluto para nós, instrumentalizando-se com nossas mãos 

 e cérebros , nosso 

Consciente se apropriando, cada vez mais, do indevida-
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mente chamado Inconsciente. Esse, no meu ver, 

é o sentido da vida.  
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