
           Se eu te peço que “olhe com teus próprios olhos e me diga o que os meus enxergam”, 
soa disparatado, ilógico, de certo modo, impossível; não sabemos nos colocar no lugar do 
outro. Não devemos nos culpar, apesar de errados. Acontece que nunca nem tentamos. 
Observamos os demais seres humanos da mesma maneira que admiramos a natureza: É linda, 
mas está muito longe. Se tornou algo distante, que a gente acha que não é. Um cientista 
superinteligente que vi falar na televisão sobre descobertas geniais? Parece muito com aquele 
morador ali do bairro do lado, mas obviamente são completamente diferentes. O político em 
que votei? Ele tem os mesmos direitos e deveres que um mendigo, mas lógico que não é bem 
assim. Não tinha aquela história de sermos todos iguais? A gente admira demais, então não se 
sente parte. Logo, se estragar, tanto faz. Vale pra cada contexto histórico, social, físico, 
científico, humano; Se seguirmos nos apropriando daquilo que já somos, nos transformaremos 
em algo que queremos fazer ser nosso.  

           Em outras palavras, se continuarmos criando aquilo que nos destrói, vamos ter que 
brigar por tudo o que já somos e temos. Então por que destruir? Nossa própria falta de noção 
já nos responde: acreditamos que certas maneiras de levar a vida são como uma constante 
matemática; deve ser sempre da mesma maneira para funcionar. Isso nos levou a constância 
de nossos erros. Muitos acreditam que nosso jeito de fazer as coisas por aqui seja cíclico. Só 
não percebemos que, dependendo de nossas ações, não vamos conseguir voltar pro mesmo 
lugar, muito menos retomar e tentar começar do zero. É uma verdadeira mola em espiral, com 
altos e baixos, mas início, meio e fim.  

           Com uma linha do tempo em constante evolução, podemos afirmar que ainda há tempo 
de aprender com tantos ensaios e experimentos. Analisando assim fica até mais fácil se colocar 
no olhar do outro. Afinal, entre corpúsculos e ondas, nada na ciência nunca foi tão exato 
quando a total falta de exatidão. A qualquer momento podemos nos questionar se aquilo tudo 
está certo ou não. Posso imaginar vividamente Newton visitando Platão e se deparando com 
alguém que acreditava que a luz saía de nossos próprios olhos. Pra ele aquela teoria 
funcionada, e está tudo bem ser assim. Sem aquele pensamento ninguém teria conseguido 
estabelecer novas perguntas a ponto de desenvolver algo completamente novo. Mas não 
teríamos chegado até aqui se nossa constante não fosse frequentemente alterada por 
inconstâncias novas. Então por que estabelecemos que certas coisas bastam e desistimos de 
mudar? Todos podemos fazer ciência mantendo a humanidade. Basta fazermos as perguntas 
adequadas. Qual é sua interrogação? 

 

 


