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O igual não existe no mun-
do da vida, cada uma de nós é 
diversa por como se constrói. 
Nascimentos são constantes para 
aquelas que crescem e realizam. 
Por isso, investir no pessoal de-
senvolvimento me torna mais eu, 
mais real, mais bela e muitíssimo 
mais feliz.

Todo o ser humano porta den-
tro de si dois conjuntos de forças. 
Um deles apega-se à segurança e 
à defesa e tende a regredir, teme-
roso de correr riscos, de colocar 
em perigo aquilo que já possui, 
receoso da liberdade e da sepa-
ração. O outro impulsiona para 
a totalidade, para a individuali-
dade, para a ação plena e para a 
confiança em relação ao mundo 
externo, refere Maslow.

Clara Coria, psicóloga argen-
tina, alerta para a necessidade 
de compreendermos questões 
que nos afetam profundamente 
e refere o filósofo e economista 
britânico Stuart Mill  que, já em 
1806, indicava que o primeiro e 
indispensável passo para a eman-
cipação das mulheres seria serem 
educadas de modo a não necessi-
tarem do pai ou do marido para se 
manterem, posição essa, segundo 
o autor, que nove entre dez casos 
as convertem em joguete ou em 
escravas daquele que as alimenta, 

e no caso número dez, em sua 
humilde amiga e nada mais.

 Constatamos em nossa pes-
quisa que quando, por afetivi-
dade, nos fixamos em alguma 
relação, nos estabilizamos e per-
demos a coragem de crescer, 
isto é, estacionamos, reduzindo 
a nossa identidade funcional e 
bloqueando o devir de ambos.

Convém sermos vigilantes 
porque quanto em nosso interior 
descobrimos alguém que nos 
freia, somos nós que o escolhemos 
e o queremos, pois ao interno de 
cada uma a decisão é pessoal. E, 
como refere a obra O Em Si do 
homem: se o sujeito não se de-
senvolve em crescimento, perde 
a memória, o traçado e a forma 
segundo o tipo de privação que 
sofreu em cada sucessiva intera-
ção que o fez regredir.

Porém, em sentido positivo, 
ao aperceber-se de uma presença 
vital, nossa inteligência deseja e 
escolhe aquela relação para cres-
cer. Essa é a lógica da vida: busca 
um comportamento de perma-
nente adaptação a cada realidade 
de contato enriquecedor, útil e 
funcional ao próprio devir.

Calma, ma fare subito ou: 
Calma, mas faça logo!

Em frente!
Até breve queridas amigas!

Alexis de Tocqueville questio-
na: quem difundiu pelo mundo 
as ideias de liberdade e igualdade 
que hoje desacreditam e aniqui-
lam a servidão? Quem propa-
gou e dirigiu esse sentimento 
apaixonado pelo ser humano e 
que nos levou a ouvir os gritos 
dos escravos? Fomos nós, nós 
mesmos, conclui.

O Terceiro Milênio, pen-
samos nós, não chegou para 
mostrar as diferenças e sentir 
a dor de ver pessoas saírem 
do anonimato para recair na 
brutalidade, na ignorância, no 
atraso, mas sim para propiciar 
a liberdade aos que dela estive-
ram privados e, acima de tudo 
proporcionar-lhes sociedades 
civilizadas, laboriosas, ordeiras 
e cultas.

Antigos textos sagrados da 
Índia nos trazem que o amor 
existente dentro do nosso cora-
ção é menor do que um grão de 
mostarda e, todavia, o Deus que 
está dentro deste mesmo coração 
é maior que a Terra, maior que o 
Céu, maior que todos os mundos.

Essa é a nossa força e a grande 
quimera que depende apenas de 
encontrar sentimentos elevados, 
os nobres instintos que o Século 
XXI precisa saber despertar e 
desenvolver. São os mesmos 
nobres instintos que nos levaram 
a realizar tudo que de grande e 
belo existe no mundo, e sem os 
quais – atrevo-me a dizer – nada 
seríamos.

Este amor que existe dentro 
dos nossos corações será sempre 
mais sublime de quem quer que 
o defenda, pois é uma das ideias 
mestras do humanismo perene 
de todos os tempos. Alguns se 
sentem chamados a ser um ponto 
de valor, de significado e esse 
deve ser participado a todos, é 
como se esses humanos fossem 
pontos de criação para muitos.

 Lindos sonhos norteiam a 
vida dos poetas!

Em frente queridas amigas! 

Calma, mas faça logo!

Essa quimera que vive
em nossos corações... 

Alice Schuch
doutora em gêneros

e  pesquisadora do 
universo feminino
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PAlAVRA DO leiTOR DA ReDAÇÃO

· JÁ É NATAl?
A equipe do Grupo Arauto 
estava conferindo a situação 
pós-temporal, na manhã 
de quarta-feira, quando, 
próximo à Escola Elemar 
Kroth, no bairro Boa Vista, 
viu uma cena atípica. Na rua 
Olívio Fischborn avistou um 
Papai Noel. Ele caminhava, 
tranquilamente, mas não 
distribuía balas ou presentes, 
como é comum. Ele não falou 
com a equipe do Arauto, 
apenas comentou algo, 
muito rápido, sobre o tempo 
chuvoso. Para onde ele 
estaria indo? Alguém mais 
viu o Papai Noel da Boa Vista? 
Conta pra gente!

· FuScA FlORiDO
O domingo foi para 
apreciar os carros antigos, 
principalmente os Fuscas, 
junto à Praça José Bonifácio 
de Vera Cruz. Mas tinha um 
que estava chamando por 
demais a atenção do público. 
Sobre o motor de um Fuscão 
laranja, a turma da Santa 
Flor ornamentou no clima da 
primavera. Tinha margarida 
colorida, buxinho, flores 
de jardim e muito mais. O 
Fusca florido foi cenário 
para muitas fotos no fim de 
semana.


