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tinta de impressão é uma substância 
altamente poluente. Diante disso, 

este livro foi impresso utilizando a Ecofont. 

Sustentável e econômica, esta fonte 
gasta 25% a menos de tinta sem prejudicar 
a leitura. 

Diante da atual preocupação 
ambiental, esta fonte deixou de ser 
importante, tornando-se essencial na 
produção de todo e qualquer livro 
impresso. 

 Saiba mais sobre a Ecofont em: 

 

www.ecofont.com 

 

http://www.ecofont.com/


 
 

 

 

 

 

 

edico este livro a todos aqueles que 
sonham com um mundo novo e com 

uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

Dedicatória 

 

Explicações iniciais, 11 

Apresentação, 25 

Fluxo de consciência, 43 

O projeto, 163 

Considerações finais, 181 

Bibliografia, 183 

Contato, 191 

 

Pós-dedicatória 

Projeto Jovens Escritores 

 



 

10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

11 

 

ocê acabou de iniciar a leitura de um 
livro diferente de tudo que você já leu 

antes.  

 Já começando pelo cabeçalho (das 
páginas pares) deste livro que se encontra 
uma imagem, ou melhor dizendo, um 
endereço eletrônico (site). 

 A época em que vivemos é a pós-
modernidade, diante disso, nada melhor do 
que fundir o mundo real com o mundo 
virtual. 

 E este livro é a fusão do mundo 
literário tradicional com o mundo literário 
digital. Se você estiver lendo este livro 
impresso, não deixe de baixar o E-book 
deste livro no site. 

 O e-book deste livro proporcionará a 
você recursos que o livro impresso não 
pode oferecer, ou seja, você terá uma 
maior interatividade com o que está lendo 
e, consequentemente, um maior 
aproveitamento. 
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 Estávamos falando de pós-
modernidade. Diante desse tema surge 
uma frase em minha mente: 

“Tudo que é sólido se desmancha no ar.” 
(Karl Marx) 

 Por que me lembrei desta frase? Pois 
este livro tem um objetivo: MUDAR O 
MUNDO. 

 E não existe maneira de mudar o 
mundo sem entrar em um assunto que se 
chama: CAPITALISMO. Diante disso, 
ninguém melhor do que Marx para ilustrar 
este livro e essa ideia. 

 Você, leitor, fica surpreso quando 
alguém tem esse sonho? 

 Parece loucura ter essa meta. 

 Então, vamos começar de novo: 

 Meu nome é Raphael, O LOUCO... 

 Sou um estudante de 25 anos, que 
não tem credenciais acadêmicas e que tem 
o sonho de MUDAR O MUNDO... 

 Concordou comigo que sou louco?... 

http://www.humanidaderevisitada.com.br
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 Mas posso dizer uma coisa: você 
também é louco... Você já se deu conta 
disso? Sabe por quê? Pois você iniciou a 
leitura de algo escrito por um jovem que 
quer MUDAR O MUNDO e, além disso, você 
TAMBÉM ACREDITA NESSA MUDANÇA. 

Você também tem noção de que o 
mundo precisa ser reinventado, ou melhor 
dizendo, a humanidade precisa ser 
reinventada. 

 E você é tão louco quanto eu, pois 
você TAMBÉM TEM ESPERANÇA...  

 Entretanto, posso dizer que tenho 
mais esperança do que você leitor, pois 
escrevi um livro propondo uma mudança. E 
você, por enquanto, está apenas, 
passivamente, lendo sobre essa proposta. 

Em suma, agora já nos conhecemos, já 
temos certa afinidade, ou seja, já somos 
amigos. Portanto, resumidamente: SOMOS 
“LOUCOS” ou parcialmente loucos e TEMOS 
a ESPERANÇA de mudar o mundo. 
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 Não se sinta ofendido quando digo 
que somos loucos, já dizia Nietzsche: ”há 
sempre alguma loucura no amor...”. 

 Nós somos usuários compartilhantes 
deste mundo, somos seres da mesma 
espécie, somos amigos e amamos nosso 
planeta e amamos nossa vida... E é 
justamente nesse amor que está nossa 
loucura... 

  Vou continuar a frase do nosso amigo 
Nietzsche:  

“mas há sempre um pouco de razão na 
loucura.” 

 Ou seja, somos “loucos”, mas somos 
CONSCIENTES e TEMOS RAZÃO em uma 
coisa: PRECISAMOS REINVENTAR A 
SOCIEDADE... 

 Nossa razão tem uma finalidade. 
Minha atitude de escrever este livro tem 
um propósito. Enfim, vamos deixar um 
pouco nossa meta de lado e vamos voltar 
ao nosso amigo Marx. 

 Marx dizia que tudo que era sólido se 
desmanchava no ar. Teoricamente ele se 
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referia às ideologias, formas de governo e 
modos de produção. 

 Eu estou remodelando as ideias de 
Marx e ainda estou ampliando o espectro 
do alcance de sua metáfora.  Não sei se 
você já percebeu, mas você já parou para 
pensar que tudo está realmente se 
“desmanchando pelo ar”? 

A AMIZADE está se desmanchando, o 
COMPANHEIRISMO está se desmanchando, 
as RELAÇÕES PESSOAIS também estão. 

Lembro-me de quando visitava meus 
familiares, atualmente visito o FACEBOOK 
deles, visito o Orkut deles...  

Antigamente quando eu não sabia 
uma palavra eu procurava no dicionário, 
hoje procuro no Google... 

 Hoje conversamos com pessoas do 
mundo inteiro pelo MSN...   

Poderíamos ficar falando sobre esses 
assuntos durante dezenas de páginas, 
porém, esse não é o propósito do livro. 
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 Não sei se você já percebeu, mas o 
mundo físico está se desmanchando, ou 
melhor dizendo, está tornando-se virtual.  

 Hoje lemos livros virtuais. 

 Lemos jornais virtuais. 

 Baixamos CDs e DVDs pela internet. 

 Os programas são on-line. 

 As pesquisas são on-line. 

 Nossos amigos são virtuais. 

Fazemos até sexo virtual. Ou melhor 
dizendo, retificando: faz-se até sexo virtual. 

Assim ficou melhor, pois me retirei do 
verbo, pois eu não faço essas coisas... 

Brincadeiras à parte, esses são alguns 
simplórios exemplos do período em que 
vivemos. 

Diante disso, eu, Raphael, preciso 
deixar minha contribuição CAPITALISTA E 
VIRTUAL PARA A PÓS-MODERNIDADE. 

 Farei isso a seguir... 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   

 

Não sei se você percebeu o que tem 
de novo nesta página... Percebeu? 

 Viu os dois banners de propaganda 
que coloquei na página do livro? 

 Essa é minha contribuição 
CAPITALISTA para a pós-modernidade. 

 Tenho certeza de que você nunca viu 
um banner de propaganda em um livro 
impresso e também não viu em um livro 
digital (e-book). 

Bem-vindo à modernidade. Quero 
fazer uma ressalva: esses banners não têm 
nada a ver com as respectivas empresas, 
ou seja, eu não ganhei nada para fazer 
essas propagandas... 

São publicidades que tenho nos meus 
sites e que tive a feliz ideia de colocá-las 
neste livro para ratificar esse novo conceito 
capitalista. 
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Honestamente falando, meu objetivo 
não é financeiro... Se fosse, pode ter a 
certeza de que eu colocaria esses e mais 
CENTENAS DE BANNERS em todas as 
páginas dos meus livros. Porém, essa não é 
a minha finalidade... 

Uma última ressalva: eu escolhi essas 
empresas por simpatia... No caso da 
Saraiva: foi uma livraria que me aceitou 
como escritor e, além disso, mantém um 
livro meu GRATUITO no site. 

E diante do atual estágio capitalista 
em que vivemos, não é normal encontrar 
empresas que realizam transações sem 
fins lucrativos. 

Portanto, a Saraiva é uma empresa 
que merece meu respeito e diante disso 
ganhou seu espaço dentro do meu livro. 

O outro banner é da minha empresa, a 
RK Desenvolvimento. Coloquei apenas para 
ilustrar o meu exemplo. 

Continuando com o capitalismo, nós 
sempre estudamos que as mercadorias 
estavam “ganhando vida”, que os produtos 
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passaram a ter valores ideológicos, ou seja, 
pagamos valores exorbitantes por 
mercadorias que não valem isso tudo.  

Atualmente, compramos MARCAS e 
não nos preocupamos com a qualidade 
desses produtos... 

Aprofundando mais no capitalismo, 
percebemos que, atualmente, o que está 
em voga não é a exploração dos seres 
humanos, também não é a compra de 
marcas, mas sim a EXPLORAÇÃO DE 
IMAGENS...  

 A moda CAPITALISTA pós-moderna é a 
seguinte: criar serviços gratuitos e depois 
de algum tempo inserir publicidade, 
monetizando assim um serviço gratuito... 

 Você sabe por que o GOOGLE é um 
site que vale bilhões? Justamente, pois ele 
foi o pioneiro nesse conceito. 

  Há alguns anos criou-se um site de 
busca. Um elemento virtual muito bem 
elaborado, de ótima qualidade e 
GRATUITO... 
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 E atualmente chamamos o Google de 
“DEUS”. 

 Está com alguma dúvida? Pergunte ao 
Google... 

 E o Google responde DE GRAÇA... 

 Porém, o Google começou a “cobrar” 
pelas suas respostas... Mas não cobrou de 
nós usuários, cobrou das empresas que 
querem ser as respostas das buscas... 

 E, atualmente, é assim que funciona a 
publicidade virtual. 

 Eu pago para o Google colocar minha 
empresa nas respostas das buscas. 

 Vamos estender um pouco mais essa 
análise, porém agora vamos pensar nas 
publicidades de sites. 

Vamos fazer algumas contas: 

 Por cada clique, em algum banner dos 
meus sites, eu, Raphael, ganho 25 
centavos de Dólar pelo clique. 

 Vamos trazer esses banners para o 
produto: LIVRO DIGITAL. 
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 Vamos pensar naqueles dois banners 
que coloquei aqui no livro. 

 Vamos dizer que em um mês, 100 mil 
pessoas fizeram o download deste livro. 

 Sabe por que tudo isso de pessoas 
fizeram o download? Pois o livro é 
GRATUITO.  

O produto pode ser ruim, mas se é de 
graça ele TEM UMA CHANCE NO MERCADO. 

Vamos supor que os banners que 
coloquei aqui no livro fossem reais, ou seja, 
valessem dinheiro de verdade. 

Todas essas pessoas que baixaram o 
livro digital clicariam nesses banners, uns 
por achar interessante, outros clicariam 
para ver os produtos das empresas, ou 
clicariam até mesmo por CURIOSIDADE... 

 100 MIL PESSOAS x 0,25 centavos x 2 
banners x 1,70 da conversão do dólar... 

 Eu, Raphael, teria ganhado 85 mil 
reais no mês... 

 Isso apenas com um dos meus livros... 
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 Muito dinheiro... Posso fazer uma 
ressalva: eu coloquei apenas 2 banners no 
livro inteiro... E eu poderia ter colocado 400 
banners... Poderia colocar banners de 
leilões, banners de sapatos, de 
eletrodomésticos, de notebooks, enfim... 

 E isso apenas neste livro... 

 Eu ainda poderia multiplicar isso por 
8, que é o número de livros que tenho.  

 Enfim, essa é uma parte da realidade 
pós-moderna. 

 Atualmente conseguimos monetizar 
produtos e serviços gratuitos. 

  Se você está comigo até agora nesta 
página, você deve estar gostando do que 
estou lhe contando. Por sinal, você deve 
estar pensando: 

“Eu também quero ganhar esse dinheiro 
todo... Vou aproveitar que o Raphael me 
deu essa dica. Vou abrir um site, vou 
escrever um livro e vou monetizá-los com 
programas de publicidade...” 
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 Perfeito. E existem dezenas de 
programas de afiliados para publicidades.  

 Sinceramente falando é uma ótima 
ideia... 

Por sinal acredito que você deve estar 
curioso para saber o que eu tenho a dizer, 
ou melhor dizendo, você quer saber qual é 
a minha proposta para mudar o mundo...  

 Eu ainda não irei lhe explicar o 
projeto. Primeiro irei lhe explicar o motivo 
de eu ter escolhido o objeto LIVRO para 
tentar mudar o mundo. 

 E também ainda conversaremos um 
pouco sobre ARTE. 

Depois de falarmos sobre ARTE, você 
leitor lerá um FLUXO DE CONSCIÊNCIA... 

 São meus pensamentos, ou melhor 
dizendo, são frases misturadas, porém, 
todas unidas e todas convergindo para a 
proposta: MUDAR O MUNDO... 
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 Com essas frases você entenderá 
meus motivos para querer essa mudança... 
Pode ter certeza de que você irá se 
identificar com a maioria dos meus 
pensamentos... 

 Por fim, depois do meu fluxo de 
consciência eu explicarei o projeto e em 
seguida o convidarei a me ajudar a colocá-
lo em prática. 

 Depois, no final do livro, você 
entenderá o motivo de eu ter falado tanto 
sobre capitalismo, sobre Marx, sobre 
publicidade, sobre propaganda em e-books. 
Enfim... 

 E também entenderá o porquê falarei 
tanto sobre ARTE e LITERATURA no 
próximo capítulo. Para terminar este 
capítulo quero citar uma frase popular: 

A BATALHA É LONGA... 

MAS A VITÓRIA É CERTA... 

Confie em mim, tenha esperança e 
tenha paciência. No final iniciaremos nossa 
revolução... 
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urante anos tive um sonho... E 

sempre quando alguém me 

perguntava: “Raphael, qual é o seu 

sonho?”, eu respondia em alto e bom tom: 

MUDAR O MUNDO...  

Quando comecei a tomar consciência 

dos problemas que enfrentávamos e ainda 

enfrentamos, não tive dúvidas de que o 

mundo precisava de ajuda e para isso a 

sociedade precisava ser reinventada. 

Depois de estudar muito e de ler 

centenas de livros, dos mais variados 

gêneros possíveis, ou seja, desde livros de 

filosofia da Marilena Chauí até livros 

esotéricos do Paulo Coelho, isso tanto da 

literatura nacional quanto da literatura 

internacional, percebi que muitos desses 

livros tinham esse mesmo sonho: MUDAR O 

MUNDO.  
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 Percebi também que a necessidade de 

mudança não era uma novidade... 

 Em 1531 Gil Vicente escreveu o Auto 

da Lusitânia. 

Gil Vicente, brilhantemente, deu os 

seguintes nomes às personagens: Todo-

Mundo e Ninguém. E essa peça apresenta o 

seguinte diálogo: 

“Todo-Mundo: Eu me chamo Todo-Mundo e 
todo meu tempo busco dinheiro, e sempre 
nisso me fundo.”  

“Ninguém: Eu me chamo Ninguém e busco 
a Consciência. “ 

 Não sei se você prestou atenção à 
data que Gil Vicente escreveu essa peça... 
Vou repetir: 1531. No momento que estou 
escrevendo este livro estou em abril de 
2010. 

 Gil Vicente estava criticando a 

sociedade em sua peça. O texto dele 
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queria dizer que todo mundo busca 

dinheiro e ninguém busca consciência... 

 Em 1531 ele tentava conscientizar as 

pessoas disso... 

 Hoje eu estou em 2010 e também 

estou tentando conscientizar as pessoas 

das mesmas coisas... 

 Eu, Raphael, tenho uma crítica a 

fazer: TODO MUNDO BUSCA DINHEIRO E 

NINGUEM BUSCA CONSCIÊNCIA... 

 Nesse momento tenho vontade de 

falar um palavrão... Mas não posso, pois 

estou em um livro... 

 Na verdade posso sim... 

CARALHO... 

 SÃO SÉCULOS DE DIFERENÇA... 

 E A SOCIEDADE CONTINUA A MESMA... 

 Enfim, depois de algum tempo, 

comecei a me dar conta de que inúmeras 
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pessoas têm uma capacidade incrível de 

criar arte, ou seja, de escrever livros mais 

engajados, de pintar quadros de denúncia, 

de fazer letras de músicas críticas e muito 

mais.  

 Muitas pessoas tentam falar a mesma 

coisa que Gil Vicente falava em 1531... 

Entretanto, percebi que a maioria das 

pessoas que produz arte não consegue 

transformar arte em realidade, ou seja, não 

OBTÉM MUDANÇAS CONCRETAS. 

Resumindo, não consegue mudar 

efetivamente o pensamento das pessoas... 

Até hoje não escutamos essas 

pessoas... 

Por que não escutamos esses GRITOS 

SILENCIOSOS que habitualmente 

chamamos de VERDADE... 

Por quê? 
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Vamos analisar mais um exemplo. 

Agora gostaria de citar o livro: A Rosa do 

Povo, escrito por Carlos Drummond de 

Andrade. 

 A obra foi publicada em 1945 após o 

término da 2ª Guerra Mundial, diante dos 

problemas políticos e sociais que todos já 

conhecemos bem. 

 O livro é maravilhoso... As metáforas 

envolvidas no livro são espetaculares. 

Drummond foi e continuará sendo, 

indiscutivelmente, o principal poeta do país 

e também um dos três melhores escritores 

do Brasil. 

Porém, depois de tanto sofrer para 

entender seu livro, digo sofrer, pois o livro 

citado é muito difícil de entender, já que é 

uma obra muito conotativa e subjetiva, ou 

seja, não é para qualquer pessoa entender. 

Sem muito esforço... 
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 Pois é necessário uma leitura mais 

profunda. Tanto é que muitos professores 

fazem mestrado sobre a obra de 

Drummond diante da sua magnitude e da 

sua complexidade. 

E diante da dificuldade que tive para 

compreender a obra, comecei a questionar 

o conceito, ou melhor dizendo, a função e o 

valor de uma obra de ARTE...  

O homem define o valor de uma obra 

pela capacidade que ela tem de influenciar, 

tanto o seu presente, quanto as gerações 

posteriores... Ou seja, A Rosa do Povo tem 

um valor inestimável, pois ela foi produzida 

em 1945 e até hoje influencia o nosso 

pensamento... 

Da mesma forma que a obra de Gil 

Vicente também. Por sinal, a obra parece 

ATEMPORAL, pois séculos depois ela 

continua TOTALMENTE PERTINENTE... 

Enfim... Voltando ao Drummond... 
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Resumindo, décadas depois, o livro do 

Drummond, indiscutivelmente, influencia 

inúmeros jovens, universitários e 

docentes...   

Não sei se você percebeu, mas excluí 

um grupo de pessoas do rol dessa 

influência. Já que o livro não influencia a 

GRANDE MASSA DA POPULAÇÃO, ou seja, o 

POVO. 

Sabemos que a arte como um todo é, 

indubitavelmente, ELITISTA, ou seja, é para 

uma pequena porcentagem da população. 

E essa pequena parte produz arte apenas 

para os seus semelhantes... E aqui está o 

grande PROBLEMA... 

Porém, ao mesmo tempo pode estar a 

SOLUÇÃO... 

Perceba que os MELHORES escritores 

do Brasil nunca foram os escritores mais 

vendidos.  
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Você já viu algum livro do Guimarães 

Rosa na pilha dos Best Sellers nas livrarias? 

Não. Entretanto, você já viu os livros do 

Augusto Cury... Você já viu algum do 

Drummond na mesma pilha dos mais 

vendidos? Também não. Mas tenho certeza 

de que já viu os livros do Paulo Coelho... 

Vamos pensar na realidade do Brasil. 

Atualmente, quais são os autores que mais 

vendem livros hoje? Paulo Coelho, Augusto 

Cury, Zíbia Gasparetto. Esses são apenas 

alguns dos mais conhecidos. 

Minha pergunta é: por que os 

“melhores escritores” não são os escritores 

que são mais vendidos? A resposta é 

simples: por causa da LINGUAGEM. 

Por que, por exemplo, o livro 

Sagarana do Guimarães Rosa não é um 

Best Seller? Simplesmente, porque uma 

pessoa “normal”, ou seja, um não 

intelectual não consegue entender o livro... 
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Isso mesmo, o livro apresenta muitos 

regionalismos, muitos NEOLOGISMOS e 

uma LINGUAGEM FIGURADA. E para 

ilustrarmos melhor essa dificuldade de 

leitura: saiba que existe um dicionário 

sobre Guimarães Rosa, ou seja, existe um 

dicionário para você “entender” o que Rosa 

escreve...  

Por exemplo, Primeiras Estórias, outro 

livro de Rosa. É um livro maravilhoso... 

Neste livro cito o exemplo da “terceira 

margem do rio”... É simplesmente 

fantástico. Porém, minha pergunta é: como 

podemos explicar para a grande massa da 

população, que não é intelectual, que o rio 

tem uma “terceira margem”? Não tem 

como...  

Indubitavelmente, as pessoas gostam 

de ler... O povo (popularmente falando) 

gosta muito de ler... E você percebe isso 

em vários lugares: nas filas dos bancos, 

nos consultórios, nos ônibus, nas livrarias, 



 

34   

no metrô, em vários lugares, sempre tem 

alguém com o livro aberto... 

Porém, preste atenção aos livros que 

normalmente as pessoas estão lendo. Você 

perceberá que, praticamente, nunca você 

verá uma pessoa no metrô lendo, por 

exemplo, Sagarana, do Guimarães Rosa... 

O livro é lindo, mas as pessoas não leem... 

Pois é um livro para intelectuais, para 

“pseudo-intelectuais” e também para 

vestibulandos (que são obrigados a ler, 

diga-se de passagem) apenas por isso os 

jovens fazem parte desse grupo... 

Ou seja, o povo não gosta de livros 

complicados e também existe o problema 

financeiro: o povo não gosta de livros 

caros. 

Assim é fácil perceber por que os 

livros do Cury são bem mais populares. 

Pois eles apresentam uma leitura mais 

popular. Não apresenta conotações, e nem 

metáforas sofisticadas, você não precisa de 
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um dicionário para entender o que o Cury 

escreve. E como são livros muito vendidos, 

são livros baratos, ou seja, acessíveis... 

Resumindo, o problema está na 

linguagem dos autores.  

Estou fazendo esse panorama geral 

sobre arte, sobre os escritores e sobre 

venda de livros justamente para mais tarde 

poder explicar melhor o projeto deste livro. 

Sendo honesto, posso dizer que este 

livro é uma ousadia minha, pois estou 

tentando unir duas vertentes muito 

diferentes...  

Resumindo, estou tentando mostrar 

às pessoas os problemas do mundo.  

Ou seja, estou buscando uma solução, 

da mesma forma que Drummond fez. 

Porém, estou usando uma linguagem mais 

popular e mais acessível, da mesma forma 

que o Cury faz.  
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E isso tudo reunido em um livro 

GRATUITO, pois você pode fazer o 

download deste livro na internet. 

 Em suma, minha ideia é plantar a 

Rosa do Povo proposta por Drummond 

utilizando a linguagem do Cury. Iniciando 

assim uma Revolução Pacífica e eficaz. 

Criando então um novo conceito de 

ARTE, uma arte com um ESPECTRO DE 

ALCANCE POPULAR mais amplo e efetivo...  

Uma arte tanto para intelectuais 

quanto para não intelectuais.  

Mudar o mundo não é uma tarefa 

nada fácil.  

É uma tarefa que pode ser realizada 

sim, porém, apenas se TODAS AS 

PESSOAS, de todas as classes sociais 

ESTIVEREM COMPROMETIDAS COM A 

MUDANÇA...  
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Não vamos mudar o mundo 

separando ricos e pobres ou separando 

intelectuais e não intelectuais. 

Só podemos fazer isso se todos 

perceberem que, no fundo, todos somos 

IGUAIS...  

Não importa sua posição social e não 

importa seu grau de escolaridade, ou seja, 

não interessa se você só estudou até a 4ª 

série do ensino fundamental ou se você já 

tem um título de Doutor, de algumas coisas 

eu tenho certeza: 

Você sabe que muita coisa está 

errada no mundo...  

 Você sabe que a humanidade está 

cometendo erros e erros talvez 

irreversíveis...  

 Concluindo nosso assunto: este livro 

não é um livro fantástico como, por 

exemplo, A Rosa do Povo do Drummond. 
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Honestamente falando, não tenho 

nem capacidade para escrever um livro 

como A Rosa do Povo...  

Meu objetivo também não é escrever 

um livro que venda milhões de cópias 

como os livros do Cury, ou seja, meu 

objetivo não é financeiro, tanto é que este 

livro, como falei, é gratuito. 

Resumindo, minha meta é: UMA 

MUDANÇA REALMENTE EFETIVA... 

 Eu quero mudar o mundo e você 

também quer a mesma coisa... E para isso 

acontecer, a humanidade precisa ser 

revisitada, ou seja, ser reinventada, 

remodelada, reestruturada, reorientada.   

Sinceramente falando, NÃO SERÁ 

NADA FÁCIL, MAS VALERÁ A PENA... 

Eu sei que tudo isso pode parece 

loucura, mas se tentar mudar o mundo é 

coisa de “louco”... Algum “louco” precisa 

fazer isso... 
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 Você deve estar me perguntando por 

que acho que sou capaz de fazer isso.  

 Não sou capaz... Por isso estou aqui 

pedindo sua ajuda. Eu não posso fazer isso 

sozinho. PRECISO DE VOCÊ... 

 Alguém precisa iniciar essa Revolução 

Pacífica. A mesma revolução que já deveria 

ter acontecido desde antes de Gil Vicente... 

Quando TODO MUNDO BUSCARÁ 

CONSCIÊNCIA E NINGUÉM BUSCARÁ 

DINHEIRO?... 

Você agora deve estar me 

perguntando por que eu resolvi fazer isso... 

Eu posso dizer apenas que CANSEI de 

SONHAR... Então, resolvi transformar 

aquele sonho em realidade. Atualmente, 

MUDAR O MUNDO É MINHA META... Ou 

seja, chega de sonho, agora é a hora de 

parar de sonhar e realizar... 
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Chega de sonhar... Eu sou jovem, 

tenho apenas 25 anos. Não tenho nada a 

perder. Então, o momento de tentar 

transformar esse sonho em realidade é 

agora...  

Loucura? Sim... Então eu sou louco... 

Prazer meu nome é Raphael, o 

LOUCO... E qual é o seu nome? Não me 

diga que é: Fulano, O CONFORMADO? 

Espero que não tenha ficado 

ofendido... Saiba que toda ofensa está 

justamente dentro do ofendido... 

Eu tenho 25 anos e já estou cansado 

de ver pessoas passando fome, miséria, 

desemprego, corrupção, violência, falta de 

água, aquecimento global, consumismo 

exacerbado, guerras e muitos outros 

problemas... Você não está cansado?  

Você tem quantos anos? 20, 30, 40, 

50 anos, mais? Você ainda não se cansou 

do seu conformismo, não se cansou de ser 
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um simples ESPECTADOR?... Eu me 

cansei... 

Diante disso, convido-lhe a adentrar 

no mundo não das palavras, mas sim no 

mundo dos “loucos”... Bem-vindo... 

 No passado, um “louco” pensou 

assim: “VOU CRIAR UMA MÁQUINA PARA 

VOAR”... Até então ele era apenas mais um 

louco. E atualmente voamos em máquinas 

que pesam dezenas de tonelada... Quem 

era realmente o louco? Quem queria voar, 

ou aqueles que achavam que o chão era o 

seu lugar?  

Daqui a dez anos, quem serão os 

loucos: nós que estamos tentando mudar o 

mundo ou aqueles que acreditavam que o 

mundo estava ótimo?... 

Mais para frente você verá que o 

ponto chave do livro é a palavra: AMOR... E 

o nosso papel será transformar essa 

loucura de tentar mudar o mundo na nossa 

realidade... 
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 Para terminar esta apresentação, 

quero dizer que este livro não é um livro 

bonito, não é um livro poético, ou seja, não 

tem rima, não tem ritmo, não tem 

conotações e não tem metáforas... Porém, 

este livro tem: SENTIMENTOS... 

 Última coisa: não pense em mim 

como escritor... Pense em mim como um 

amigo seu, ou então pode pensar em mim 

como um ser humano, ou seja, uma 

pessoal igual a você, em outras palavras, 

um usuário compartilhante deste mundo. 

Somos iguais, somos da mesma 

espécie, temos inúmeros problemas em 

comum e agora temos também uma meta 

em comum:  

MUDAR O MUNDO 

Não será fácil, mas valerá a pena... 
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urante muitos anos venho pensando 

No ser HUMANO... 

Na HUMANIDADE... 

Na VIDA...  

E tenho me perguntado: 

Qual a razão de viver? 

Qual a função do ser humano no mundo? 

Qual o nosso objetivo? 

E mesmo sem resposta para as perguntas 

Surgem novas perguntas... 

Por que o mundo está um caos? 

Por que temos tantos problemas sociais? 

VIOLÊNCIA, FOME, MISÉRIA, POBREZA 

GUERRAS E CONFLITOS MUNDIAIS 
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DESEQUILÍBRIOS AMBIENTAIS 

O que estamos fazendo NO MUNDO? 

O que estamos fazendo com O MUNDO? 

Depois de muito tempo 

Comecei a perceber que a vida é um 

caminho 

Um longo caminho... 

E o nosso objetivo é descobrir 

QUEM SOMOS... 

Apenas no momento em que o ser humano 

descobre quem ele é 

É que ele encontra a PAZ... 

E apenas a paz pode nos levar a 

consciência da vida. 

Mas, realmente, isso é bem complicado... 

Há mais de centenas e centenas de anos 
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O ser humano tenta criar uma sociedade 

perfeita 

Uma SOCIEDADE DOS SONHOS 

E com ela um MUNDO PERFEITO 

Um lugar em que as pessoas se respeitem 

Reconhecem os outros como seus 

semelhantes 

Como iguais 

Como UM só... 

Tentamos desenvolver essa VISÃO DE 

ALTERIDADE 

Essa percepção  

Da importância do outro na nossa vida... 

Uma consciência 

De que devemos nos unir 

Uns aos outros... 
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Mas não desenvolvemos essa percepção... 

Não fomos capazes disso... 

E nunca, o ser humano foi capaz de 

perceber o outro. 

Nem capaz de perceber que somos todos 

iguais... 

Infelizmente nunca... 

E não tenho ideia de quando isso 

acontecerá... 

Mas ainda assim diariamente me pergunto: 

Por que não? 

Analisando o mundo 

Analisando as inúmeras culturas 

E temos culturas totalmente diferentes... 

E quanto mais você estuda 

Quanto mais você lê 

E mais você direciona sua mente para o EU 
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E também para o OUTRO... 

Você começa a perceber que 

O EU 

O ELE 

São, na verdade, um  

NÓS 

São IGUAIS... 

E na busca de encontrar respostas 

Você viaja bastante 

Eu fiz muito isso... 

Na busca de encontrar respostas  

Você estuda muito... 

Você lê muito...  

E também já fiz muito disso ... 

E depois de tanto focar na existência 

humana 
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Você começa a perceber que por mais que 

as pessoas pareçam diferentes 

TODAS SÃO IGUAIS. 

Todos os seres humanos são exatamente  

IGUAIS... 

E você começa a perceber que todas as 

pessoas 

Independente de sua cultura 

Ou do país que vivem 

Buscam uma única coisa: 

O AMOR 

Todos querem AMAR... 

E todos querem ser AMADOS... 

É simples assim. 

Eu quero isso... 

Você quer isso... 
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Nossos amigos também querem isso... 

Todos querem isso... 

AMAR e ser AMADO... 

Porém, infelizmente não é isso que está 

acontecendo... 

Não é amor que estamos sentindo 

Não é isso que está se difundindo pelo 

mundo... 

Mesmo o amor estando no inconsciente do 

ser humano 

Nós estamos nos tornando seres humanos 

INCAPAZES DE AMAR... 

E também 

INCAPAZES DE SERMOS AMADOS... 

Está cada vez mais difícil 

AMAR e ser AMADO... 
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Está cada vez mais difícil ser VERDADEIRO 

com as outras pessoas 

Ser HONESTO 

Ser TRANSPARENTE... 

Ser quem deveríamos ser por essência... 

Atualmente, a sociedade pós-moderna 

Vive em uma busca incessante 

Mas não em busca do AMOR 

Também não em busca de RESPOSTAS... 

Mas sim em busca do LUCRO... 

LUCRO  

 E MAIS LUCRO... 

O MÁXIMO QUE PUDERMOS OBTER... 

Obter LUCRO tornou-se a GRANDE BUSCA... 

A GRADE META... 

O PRINCIPAL OBJETIVO DO SER HUMANO... 
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Nós organizamos o sistema assim 

LUCRO... 

 O MÁXIMO possível... 

E todas as sociedades vivem em função 

disso. 

E tudo tem a ver com ECONOMIA 

Tudo tem a ver com DINHEIRO 

INVESTIMENTO...  

CAPITAL... 

LUCRO... 

E todos os países vivem essa realidade 

E criam inúmeras respostas para a 

pergunta 

COMO LUCRAR MAIS?... 

Criando novas formas de exploração... 

“Vencer” à custa do outro... 
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E cada país tenta criar novas formas de 

exploração... 

E as pessoas estão contaminadas com esse 

vírus... 

E a palavra ECONOMIA 

Ou melhor dizendo, a palavra LUCRO  

Está cada vez mais presente no nosso EU... 

O que nos difere das demais espécies do 

planeta 

É a nossa capacidade cognitiva 

Nossa capacidade de transmitir 

conhecimento 

Ao longo de gerações 

Mas que conhecimento estamos 

transmitindo? 

Que legado estamos transmitindo? 

O que estamos incorporando ao nosso 

DNA? 
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O legado da EXPLORAÇÃO? 

O legado do LUCRO? 

Da INCONSCIÊNCIA?... 

Estamos trabalhando 12, 13, 14 horas por 

dia... 

Isso tudo para TENTAR pagar as contas... 

Horas extras 

E mais HORAS EXTRAS... 

Rezando para que tenha mais trabalho... 

Isso tudo para MANTER o nosso 

CONSUMISMO EXACERBADO... 

Não estou proferindo nenhum discurso 

contra o capitalismo... 

Nem muito menos um discurso 

anarquista... 

O capitalismo é a realidade 

Somos capitalistas sim. 
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E continuaremos sendo capitalistas 

Ainda por um bom tempo... 

Porém, uma coisa é viver O capitalismo  

Outra coisa é viver PARA O capitalismo... 

Trabalhar 16 horas por dia  

Para tentar acompanhar a tecnologia 

Para manter o consumismo  

Um consumismo em busca de 

FELICIDADE... 

Isso é viver PARA O capitalismo... 

E isso não traz felicidade... 

Trocar sua TV de LCD por uma de LED  

Apenas para acompanhar a tecnologia... 

Isso é uma tentativa de mascarar nossa 

infelicidade... 

A tecnologia veio para nos beneficiar 
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Para tornar nossa vida mais fácil 

Mais simples e melhor... 

Porém, usamos a tecnologia com outra 

finalidade 

Usamos para nos DISTRAIR... 

Desviar-nos do verdadeiro propósito da 

vida... 

Para mascarar o que não queremos ver... 

Quem tem AMOR não precisa de uma TV 

de LED 

Mas esse pensamento não é bom para o 

capitalismo... 

O AMOR É RUIM PARA O CAPITALISMO... 

Pois quem ama não compra... 

Quem ama não se endivida... 

E isso não é nada bom para a cultura do 

lucro... 
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O amor não é bom para o sistema... 

O AMOR NÃO É BOM PARA O CAPITALISMO. 

A tecnologia é importante?  

Muito... 

O dinheiro é importante? 

Também é muito importante... 

Mas, o dinheiro compra felicidade? 

NÃO... 

O que o dinheiro faz por uma pessoa com 

câncer? 

NADA... 

Dinheiro é IMPORTANTE SIM 

Mas não é ESSENCIAL... 

E é justamente esse o problema da 

humanidade 

FAZER ESSA CONFUSÃO... 
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Confundir o que é apenas IMPORTANTE 

Com o que é realmente ESSENCIAL... 

E DINHEIRO é apenas IMPORTANTE. 

Já o AMOR sim é ESSENCIAL... 

AMIZADE É ESSENCIAL... 

HONESTIDADE É ESSENCIAL... 

A sociedade está cada vez mais 

individualista 

Estamos cada vez menos honestos... 

E cada vez mais solitários 

E estamos amando cada vez menos... 

E cada vez buscando mais dinheiro... 

E buscando mais lucro... 

E ficamos DOENTES por isso... 

E nada importa...  

Desde que tenhamos DINHEIRO... 
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A sociedade inteira está doente... 

E a DEPRESSÃO é a doença da pós-

modernidade... 

Quem nunca se sentiu triste? 

Para quem tem saúde, podemos dizer que 

DINHEIRO TRAZ FELICIDADE SIM... 

Mas e para quem tem uma doença?... 

E para uma SOCIEDADE DOENTE... 

O QUE O DINHEIRO PODE FAZER?... 

EU ESTOU DOENTE... 

VOCÊ ESTÁ DOENTE... 

TODOS NÓS ESTAMOS DOENTES... 

E O QUE O DINHEIRO TEM FEITO POR NÓS? 

Eu passei anos da minha vida  

Estudando para ser médico 

E depois de tanto estudar 
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Depois de tanto ler 

Percebi que eu seria mais um ótimo  

REPETIDOR DE IDEIA... 

Um ótimo 

COPIADOR DE RECEITA... 

E depois de muito tempo 

Percebi que o mundo já tem muitos 

médicos 

Muitas pessoas que querem “cuidar” das 

outras 

Desde que sejam MUITO BEM PAGAS por 

isso... 

E depois de muito tempo 

Percebi que o mundo precisa de pessoas 

conscientes 

O mundo precisa de CONSCIÊNCIA 



 

60   

Eu estudei durante anos pensando em 

“salvar” pessoas doentes... 

Curar pessoas... 

Pensando na MEDICINA CURATIVA... 

Quando na verdade 

Eu deveria seguir o caminho da 

MEDICINA PREVENTIVA 

Eu comecei a perceber que é mais 

inteligente  

PREVENIR AS DOENÇAS... 

E a sociedade está doente... 

Está cada vez mais doente 

Cada vez mais triste 

Cada vez mais deprimida... 

E comecei a perceber que eu seguia 

caminhos errados 
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As pessoas não respeitam mais umas às 

outras 

E todo mundo quer se beneficiar do outro 

Quer lucrar com o outro 

Quer usar o outro 

PARA OBTER LUCRO... 

VENDEMOS NOSSA SAÚDE... 

Trabalhamos 16 horas por dia... 

Para tentar obter dinheiro o suficiente  

E depois tentamos comprar saúde... 

E esperamos que sobre um pouco de 

dinheiro... 

Sobre um pouco  

Para comprar 

Felicidade... 

Você percebe que a lógica do mundo está 

errada? 
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Você percebe que estamos escolhendo 

caminhos errados 

Caminhos sem volta... 

O mundo está cada vez mais triste 

E as pessoas estão cada vez amando 

menos... 

O AMOR ESTÁ SENDO ESQUECIDO 

Nós estamos nos esquecendo do nosso 

objetivo 

AMAR e ser AMADO... 

E isso é nossa culpa. 

Pois nós criamos este sistema. 

Nossa vida já foi regida pela religião... 

E a religião está aos poucos sendo 

substituída pela economia... 

E o dízimo está sendo substituído por 

outros impostos... 
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O sistema que criamos exige muito mais da 

gente... 

Não quer apenas 10%... 

Mas o máximo que ele puder conseguir... 

E isso está cada vez pior 

Piorando cada dia mais e mais... 

E GUERRAS estão acontecendo... 

Mas por quê? 

Já parou para pensar nisso? 

Já pensou no quanto uma guerra gera de 

lucro para alguns países... 

E os países querem explorar os outros 

países 

Querem explorar suas riquezas naturais 

Querem explorar os seus cidadãos... 

E querem também vender armas... 

Querem estar acima dos outros... 
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Querem ser melhores do que os outros... 

Muitos países estão matando milhares de 

pessoas. 

Para ter o controle dos recursos naturais 

dos outros países... 

Nossa espécie está DESTRUINDO SEUS 

SEMELHANTES... 

Seus semelhantes... 

Sua PRÓPRIA ESPÉCIE... 

E muitas pessoas se preocupam também 

com as outras espécies... 

Com as baleias 

Com golfinhos 

Preocupam-se com animais em extinção... 

Se o ser humano não está preocupado nem 

com ele mesmo... 

Como vai se preocupar com as baleias?... 
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PARA UMA ESPÉCIE QUE MATA SEUS 

SEMELHANTES... 

MATAR OS DIFERENTES É MAIS FÁCIL... 

Não adianta... 

Enquanto não mudarmos o pensamento do 

próprio ser humano... 

Não adianta se preocupar com o 

ambiente... 

Não adianta se preocupar com o planeta 

Com as baleias  

Ou com o mico leão dourado... 

Tudo é em vão... 

A HUMANIDADE precisa ser REVISITADA 

Precisa ser reinventada... 

Precisamos criar NOVOS CONCEITOS 

NOVAS IDEOLOGIAS 

Porém, o que fazemos a respeito? 
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NADA... 

E você gostaria de fazer alguma coisa...  

Sei que você PENSA EM MUDAR O 

MUNDO... 

E você sabe que nossas atitudes estão 

erradas... 

Você pensa nisso... 

Pois o AMOR ainda está no seu DNA... 

Eu sei disso, pois eu penso a mesma 

coisa... 

Só que é tão difícil encontrar uma resposta 

para a pergunta: 

COMO MUDAR O MUNDO? 

Sinceramente falando eu não sei como 

fazer isso sozinho... 

Este livro não é uma tentativa de mudar o 

mundo... 

Mas, este livro traz um apelo 
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VAMOS PENSAR JUNTOS... 

VAMOS TENTAR ENCONTRAR UMA 

SOLUÇÃO JUNTOS... 

Quase 7 bilhões de pessoas no mundo... 

E pessoas têm IDEIAS... 

EU TENHO IDEIAS 

VOCÊ TEM TAMBÉM? 

MAIS TARDE TROCAREMOS NOSSAS 

IDEIAS... 

Precisamos inventar NOVOS CONCEITOS... 

E eu estou aqui agora, pois ACREDITO no 

NÓS... 

ACREDITO NA HUMANIDADE... 

O ser humano já pisou na LUA. 

Já criou máquinas que pesam toneladas e 

que conseguem voar... 

O homem já modifica o DNA. 
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O homem já fez tantas coisas incríveis. 

MAS NÃO CONSEGUIMOS MAIS AMAR... 

SÃO 7 BILHÕES DE PESSOAS NO MUNDO... 

ALGUMAS PESSOAS PRECISAM MUDAR A 

LÓGICA DO NOSSO MUNDO... 

Sabemos que algo está errado 

E precisamos mudar isso... 

Como? 

Não sei... 

Só sei que precisamos fazer isso juntos...  

Para quem reclamamos? 

COMO FAZEMOS? 

NÃO SEI... 

Este livro é uma tentativa... 

Sei que não irei mudar o mundo apenas 

com um livro. 
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O que eu quero é que esta mensagem 

alcance  

O maior número de pessoas... 

Que a proposta deste livro seja colocada 

em prática... 

Eu já pensei e já pensei muito mesmo... 

E tenho algumas ideias para mudar o 

mundo... 

Mas não sei como fazer isso sem VOCÊ... 

Talvez eu seja muito novo... 

Talvez eu precise estudar mais... 

Ler mais... 

Observar mais... 

Mas até agora não consegui encontrar uma 

solução que não envolva VOCÊ... 

Mas enquanto não encontro uma solução 

mais independente... 
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Estou aqui pedindo sua ajuda... 

Estou aqui pedindo a ajuda de 7 bilhões de 

pessoas... 

Se cada um de nós fizesse 

UMA ÚNICA BOA AÇÃO... 

OU DESSE UMA ÚNICA IDEIA... 

E CONTRIBUISSE COM AS IDEIAS DE SEUS 

SEMELHANTES... 

Tenho certeza de que esse mundo 

melhoraria muito... 

7 bilhões de ideias... 

7 bilhões de projetos... 

ALGUM PRECISA DAR CERTO... 

ALGUM IRIA DAR CERTO... 

E ALGUM DARÁ CERTO... 

Pois as pessoas estão começando a 

tornarem-se CONSCIENTES... 
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As pessoas já olham para as guerras de 

forma negativa. 

As pessoas percebem que o planeta está 

aquecendo. 

As pessoas também já percebem que a 

água está acabando. 

Já têm consciência de que o uso 

indiscriminado da tecnologia  

Está esgotando os recursos naturais do 

planeta... 

EU... 

VOCÊ... 

Seu pai, sua mãe, seus parentes, seus 

amigos e seus inimigos...  

TODOS NÓS SABEMOS DISSO... 

Nós temos consciência do que precisa ser 

mudado... 
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Nós temos consciência de que precisamos 

reinventar nossa sociedade 

Reinventar nossas escolhas 

Que nós precisamos de um mundo 

diferente... 

E não adianta colocarmos a culpa nos 

políticos 

Nas pessoas que regem nossas decisões... 

Elas fazem o que NÓS AS DEIXAMOS 

FAZER... 

Se os políticos roubam... 

Se os políticos não nos representam... 

Se os políticos tomam atitudes deletérias 

para os nossos países... 

Para nossa sociedade como um todo... 

A culpa é MINHA... 

A culpa é SUA... 
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A culpa é NOSSA... 

Estamos em uma nova fase... 

Uma fase na qual precisamos  

PARAR DE TER MEDO... 

Uma fase mais CONSCIENTE... 

E precisamos VENCER ESSE MEDO... 

Para transformar essa consciência em uma 

nova realidade... 

Podemos mudar nossa vida? 

Podemos... 

Podemos mudar nosso país? 

Podemos... 

Podemos mudar o mundo? 

Podemos também... 

Mas precisamos QUERER FAZER ISSO 

Precisamos fazer isso JUNTOS... 
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Chega de dualismos 

Eu sou bom. 

Fulano é mal... 

Eu estou certo. 

 Fulano está errado... 

A minha religião é a correta. 

A de todos os outros é errada... 

Eu sou verdade...  

Todo o resto é mentira... 

O mundo sempre foi separado entre o certo 

e o errado. 

Positivo e negativo 

Vida e morte... 

Melhor e pior... 

Homem e mulher... 

Chega desses dualismos 
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Essas ideias que parecem opostas 

São na verdade 

COMPLEMENTARES... 

O positivo atrai o negativo... 

É pensando na morte que aproveitamos a 

vida... 

É observando nossos erros que 

aprendemos... 

O homem não é melhor nem pior do que a 

mulher... 

Os dois precisam se unir para se 

completar... 

E não falo apenas corporalmente, mas sim 

mentalmente 

A mentalidade masculina precisa da 

mentalidade feminina... 

As coisas não são opostas como parecem 

Vida e morte não são opostas 
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São COMPLEMENTARES... 

 Mas não aprendemos essas coisas... 

Não aprendemos essas coisas com nossos 

familiares... 

Não aprendemos essas coisas no colégio... 

Nem nas universidades... 

Também não aprendemos com as 

religiões... 

E são TANTAS RELIGIÕES... 

Tantos dogmas...  

Dogmas e mais dogmas... 

Muçulmanos 

Ateus  

Católicos 

Hinduístas 

Budistas 
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É praticamente impossível saber quantas 

religiões têm no mundo... 

Todas com livros, orientações, Deuses, 

histórias, lendas, rituais, regras... 

Por que SEGREGAMOS tanto os seres 

humanos?... 

Por que criamos tantas religiões?... 

Por que tantas respostas sobre um mesmo 

conceito?... 

A grande maioria cresce acreditando em 

um Deus... 

Cresce acreditando em uma crença... 

E várias são as crenças... 

Mas por que as pessoas não crescem 

acreditando no 

AMOR... 

O AMOR É A FORÇA QUE REGE TODOS OS 

SERES HUMANOS... 
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E por que tantas religiões falando sobre a 

mesma coisa? 

Existe um problema sério... 

AS PESSOAS ESTÃO SE SEGREGANDO... 

Criando BLOCOS... 

Criando GRUPOS... 

Grupos DIFERENTES... 

PENSAMENTOS DIFERENTES... 

RELIGIÕES DIFERENTES... 

RESPOSTAS DIFERENTES... 

Porém, todos almejam as mesmas coisas... 

Não importa em que você acredita... 

Não importa quais são os seus dogmas... 

Quais são as suas crenças... 

Você quer AMAR e ser AMADO... 

Esse é o princípio de todas as religiões... 
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Esse é o princípio de todos os seres 

humanos 

O AMOR 

E nós precisamos nos unir 

Precisamos ser fortes... 

UNIÃO... 

E não SEGREGAÇÃO... 

Chega de fragilizarmos nossa espécie... 

Segregando-a... 

FATIANDO PAÍSES... 

CRIANDO BLOCOS...  

Não importa se os católicos acreditam em 

Deus 

E se os ateus não acreditam... 

Se você é católico, case-se com um ateu... 

Assim ambos experimentam uma religião 

única: 
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A religião do AMOR... 

Chega de segregacionismos 

Não precisamos nos segregar... 

Nós crescemos erroneamente criando 

polos... 

Chega de colocar a culpa em Deuses 

Se existem DEUSES... 

Se existe um DEUS... 

Se existe uma FORÇA MAIOR ACIMA DE 

NÓS... 

Ele não está lá para orarmos para ele 

Ele está lá nos observando... 

Assistindo a peça chamada VIDA 

Nossa espécie é a PROTAGONISTA da peça 

A PROTAGONISTA do nosso mundo 

E o que está em cena atualmente: 
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GUERRAS... 

SEGREGAÇÕES...  

MISÉRIA... 

FOME... 

MORTES... 

VIOLÊNCIA... 

DESASTRES AMBIENTAIS... 

Se você acredita em um Deus... 

Não importa qual... 

Acredite em mim, SEU DEUS NÃO ESTÁ 

FELIZ COM VOCÊ... 

Se algum DEUS criou o mundo... 

Ele não quer ver o mundo que ele criou... 

Ser destruído... 

E estamos fazendo isso com o mundo... 

Estamos esgotando nosso planeta 
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Estamos DESTRUINDO O MUNDO... 

E seu DEUS não quer ver pessoas se 

matando... 

E estamos nos matando...  

E também estamos aniquilando as demais 

espécies do nosso planeta... 

Os outros USUÁRIOS COMPARTILHANTES 

do nosso planeta... 

E VOCÊ ACHA QUE ESTAMOS CERTOS? 

VOCÊ ACHA QUE REZAR ADIANTA ALGUMA 

COISA? 

NOSSAS ATITUDES ESTÃO CORRETAS? 

Nós podemos dizer que alguém em 

específico está errado? 

Não... 

TODOS NÓS ESTAMOS ERRADOS... 

Nós estamos com MEDO... 
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Estamos LUTANDO para SOBREVIVER... 

E LUTAMOS POR MEDO... 

Se existe algo divino 

Eu particularmente não sei... 

Eu sei que  

O AMOR é algo divino... 

Mas nossa espécie está com muito MEDO... 

Nós todos temos MEDO DE AMAR... 

E se acreditássemos mais em nós mesmos  

Teríamos menos MEDO... 

Amaríamos mais...  

Mas, INFELIZMENTE, não é isso que 

acontece 

E o MEDO permanece... 

E precisamos acreditar em algum DEUS... 

Para ganhar CORAGEM... 
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Precisamos PEDIR CORAGEM... 

Então pedimos ao nosso superior que nos 

ajude... 

Dando a responsabilidade a ele... 

Eu não sei de qual religião você faz parte... 

E isso não muda nada 

Pois o que está em pauta aqui 

Não é religião 

Mas sim  

CONSCIÊNCIA... 

CORAGEM... 

Pare de rezar 

Pare de PEDIR 

Vamos FAZER ACONTECER... 

Vamos realizar juntos... 
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Ajude-me a UNIR 

CATÓLICOS... 

ATEUS... 

BUDISTAS... 

ISLAMISTAS... 

TODOS JUNTOS... 

E vamos parar de falar em religiões... 

Vamos em busca de algo novo... 

Vamos parar de rezar... 

A resposta está dentro de nós 

E não está em um DEUS... 

Está em nós... 

Peço desculpas pela minha ignorância 

Mas não sei quem criou o universo... 

Não sei se existe algum DEUS... 

Não sei de muitas coisas... 
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Sei que existem milhares de pessoas 

passando fome no mundo... 

Isso é visível e notório... 

Isso é perceptível, independente, de nossa 

religião... 

Nem todos acreditam em DEUS 

Mas todos acreditam... 

Todos sabem  

Que pessoas estão morrendo pelo mundo... 

Pessoas iguais a mim 

Iguais a você 

Você percebe que muitos dos conflitos 

Muitas das nossas discussões são tão 

ínfimas... 

Tão pequenas... 

Estamos encontrando diferenças dentro do 

igual... 
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Estamos nos segregando... 

E isso está nos deixando MAIS FRÁGEIS 

MAIS INDEFESOS... 

SENTINDO MAIS MEDO... 

Seguindo um caminho sem volta... 

Eu não sei qual é a origem do universo... 

Não sei se existe alguma forma divina... 

Mas sei que precisamos MUDAR NOSSAS 

ESCOLHAS... 

Seguir NOVOS CAMINHOS... 

Tomar NOVAS DECISÕES... 

Precisamos nos esquecer do passado 

Esquecer-nos das brigas com os nossos 

semelhantes... 

Esquecer-nos de nossas mágoas e nossos 

traumas... 

Vamos ESQUECER... 
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E vamos pensar em uma resposta 

Para uma grande pergunta 

COMO MUDAR O MUNDO? 

Se você é católico não perca seu tempo 

discutindo com um ATEU... 

Você ateu não conseguirá provar a um 

católico que DEUS não existe... 

Por que não se esquecer dessas velhas 

discussões... 

Discussões que NUNCA MUDARAM NADA... 

E por que não focar nossas forças em 

busca de um MUNDO MELHOR? 

Por que não mudar a discussão?... 

Estamos sendo manipulados 

Estamos nos segregando 

Vivendo em guerra com nossos 

semelhantes... 
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Vivendo com MEDO... 

Estamos sendo DOMINADOS... 

Estamos sendo MANIPULADOS... 

E estamos cada vez mais FRACOS... 

ESCUTE SEU CORAÇÃO... 

Você SENTE que PRECISAMOS MUDAR... 

Você SENTE que PRECISAMOS REINVENTAR 

A VIDA... 

MUDAR NOSSAS ESCOLHAS... 

MUDAR NOSSOS PRINCÍPIOS... 

MUDAR... 

Vamos olhar para o outro não mais com 

desconfiança 

Mas sim com AMOR... 

HONESTIDADE... 

COMPAIXÃO... 
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CONFIANÇA... 

COMPANHEIRISMO... 

E principalmente com AMOR... 

Nós estamos iniciando um novo caminho... 

Um longo caminho de CONSTRUÇÃO e 

RECONSTRUÇÃO 

E isso independe de sua religião 

Independe de sua cultura... 

Estamos aqui para NOS UNIRMOS 

UNIR SEMELHANTES 

UNIR OPOSTOS...  

Não importa se as pessoas têm opiniões 

diferentes... 

O que seria do azul se todos gostassem 

apenas do vermelho... 

O que seria da noite se todos gostassem do 

dia... 
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Respeite as ESCOLHAS... 

Respeite as DIFERENÇAS... 

RESPEITE O OUTRO... 

Não devemos julgar as pessoas 

Apontar o dedo para o outro... 

Julgando SEMPRE o outro... 

E esquecendo de que também estamos 

sendo julgados... 

Estamos sendo apontados também... 

Esquecemo-nos de olhar para os vários 

Dedos apontados para nós 

Não percebemos isso... 

Só conseguimos olhar para o que o outro 

faz de errado... 

Devemos parar de julgar as pessoas 

Devemos nos preocupar com o AMOR. 
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Devemos amar as pessoas 

E não julgá-las. 

Apenas assim seremos amados... 

E dessa forma sentiremos menos MEDO. 

Devemos acreditar nisso... 

CHEGA DE TER MEDO... 

Estamos parecendo animais 

Lutando pela nossa sobrevivência 

Pela nossa existência no planeta 

E nós somos seres humanos 

Devemos parar e PENSAR 

Parar de atacar as pessoas 

Com medo de sermos atacados... 

Essa é a única explicação 

Para atacarmos uns aos outros 

Por MEDO... 
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E não temos motivo para sentir esse medo 

Não temos com o que nos preocupar 

Basta reaprendermos a amar-nos 

novamente... 

Você ama alguém  

E essa pessoa o ama de volta 

As pessoas deveriam ser assim... 

Mas, se você ataca uma pessoa 

Ela o atacará também... 

Nós precisamos dar os primeiros passos 

Precisamos exercitar o amor 

Precisamos reverter essa situação 

Somente o amor poderá  

Tirar esse medo de nós. 

Estamos sendo controlados 

CONTROLADOS PELO MERCADO 



 

94   

Pelo nosso HÁBITO CONSUMISTA 

Pela necessidade que temos de ganhar 

tanto dinheiro 

De ganhar CADA VEZ MAIS  

DINHEIRO... 

E dinheiro para que? 

Para comprar  

FELICIDADE?... 

Nós estamos nos tornando PARASITAS 

DESTE PLANETA 

E não queremos ser assim. 

Mas estamos ficando sem escolhas 

Existem poucos caminhos 

O mundo inteiro segue a mesma lógica 

Estamos todos fazendo as mesmas coisas 

Comemos as mesmas coisas 
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Assistimos aos mesmos filmes 

Usamos as mesmas roupas  

Lemos os mesmo livros 

Todos estão cada vez mais PADRONIZADOS 

E o mundo precisa de ALGO NOVO 

ALGO DIFERENTE... 

NOVOS PENSAMENTOS...  

NOVAS FILOSOFIAS... 

NOVOS CAMINHOS... 

Precisamos criar NOVAS REGRAS 

Precisamos ESCREVER NOVOS VALORES 

Em NOVAS TÁBUAS... 

Precisamos de pessoas mais confiantes 

Que acreditem mais em si  

Que acreditem mais no ser humano 

E consequentemente mais  
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Na HUMANIDADE... 

Pessoas que tenham medo sim 

Pois sentir medo é normal... 

Até o mais corajoso dos homens sente 

medo... 

Mas o corajoso ENFRENTA O MEDO... 

E precisamos de pessoas corajosas... 

Precisamos de pessoas que acreditem 

mais... 

Pessoas que acreditem no amor 

Que estão dispostas a amar 

Amar a si 

Amar o outro 

E amar também o planeta. 

Pessoas que estão querendo SOMAR 

UNIR OS HOMENS  
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E não segregá-los. 

Pessoas dispostas a BUSCAR a felicidade 

E não pessoas que querem comprá-la... 

Felicidade não se compra... 

Não se compra amizade... 

Não se compra companheirismo... 

Não se compra afeto... 

Não se compra carinho... 

Não se compra paixão... 

Não se compra amor... 

Então, para que serve o DINHEIRO... 

Dinheiro... Dinheiro... 

Tanto dinheiro... 

Se ele não compra nada... 

Nada do que realmente precisamos... 
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Nós precisamos de pessoas que percebam 

isso 

Pessoas que parem de explorar as outras 

Que parem de tirar dos outros 

Para tentar comprar felicidade... 

Chegamos em um momento crucial 

E essa mudança precisa acontecer 

Essas pessoas precisam surgir... 

E quem serão essas pessoas? 

Quem está disposto a mudar? 

Quem dará o primeiro passo? 

Várias pessoas já estão dando os primeiros 

passos... 

Eu estou aqui tentando fazer justamente 

isso... 

 

 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   99 

E você?... 

Caminhará conosco? 

Juntos?... 

Dará também os seus passos? 

Ajudará os outros a continuarem 

caminhando... 

Não sei você é jovem 

Se você é adulto 

Ou se já está mais velho... 

Mas todos nós podemos INICIAR essa 

MUDANÇA 

Todos nós podemos INICIAR essa 

TRAJETÓRIA... 

Os jovens sempre foram os mais 

promissores... 

Mas no fundo 
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Todos nós, independente da idade, somos 

promissores... 

E poderemos ser agentes dessa mudança... 

Não podemos deixar essa responsabilidade 

Somente para os jovens... 

MUDAR O MUNDO é uma 

RESPONSABILIDADE de TODOS 

De todos os seres humanos 

Todos nós 

Já sabemos que o sistema está errado... 

Ou está apresentando muitas falhas 

Gerando consequências inexplicáveis... 

Sabemos que algo ruim está acontecendo  

No nosso bairro... 

Na nossa cidade... 

No nosso estado... 
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No nosso país... 

E no mundo... 

E também na nossa vida... 

Algo ruim está acontecendo com as nossas 

vidas 

E temos consciência disso... 

Mas estamos com medo 

Não sabemos o que fazer 

Então estamos nos defendendo 

Lutando com os nossos semelhantes... 

Precisamos nos afastar dessa lógica que 

nos manipula 

Dessa lógica que nos segrega... 

Precisamos modificar o sistema 

MODIFICAR NOSSOS OBJETIVOS 

NOSSOS SONHOS 
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NOSSAS ESCOLHAS  

E, principalmente, NOSSOS PRINCÍPIOS... 

Sabemos disso... 

Mas estamos cada vez mais presos ao 

sistema. 

Enquanto não mudamos  

Cada vez nos endividamos mais e mais 

E fica cada vez mais difícil de mudar 

Pois temos mais dívidas 

Mais vínculos com o sistema atual 

E o sistema está cada vez mais ganancioso 

Querendo mais e mais da gente 

Você já parou para refletir  

Quando você se sente tranquilo na 

semana? 

Sete dias 
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Estamos temos no máximo UM DIA DE 

“TRANQUILIDADE” 

 Os outros seis dias são  

Trabalho... Trabalho... Trabalho... 

Problema... Problema... 

Problema... 

Contas, contas, contas... 

Dívidas, dívidas e mais dívidas... 

Ínfimos são os nossos dias agradáveis 

Os dias que podemos ficar com as pessoas 

que amamos... 

E será que esses poucos dias são 

realmente agradáveis?... 

Sabendo que o amanhã começa tudo 

novamente... 

A sociedade está realmente DOENTE 

Estamos cada vez mais ESTRESSADOS  
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Cada vez mais DEPRIMIDOS 

PREOCUPADOS... 

ANSIOSOS... 

AGITADOS... 

TENSOS... 

Cada vez mais CANSADOS... 

Tudo por causa de dinheiro... 

E cada vez TEMOS MENOS DINHEIRO... 

Vendemos nosso trabalho... 

Vendemos NOSSA SAÚDE... 

E depois gastamos todo o dinheiro  

Tentando comprar saúde novamente... 

Precisamos mudar isso... 

Se o homem explorasse menos o outro 

O dinheiro seria menos concentrado... 

E todos teriam mais dinheiro 
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Todos seriam mais tranquilos 

Ficariam menos doentes 

Dormiriam melhor 

Teriam mais tempo para pensar no outro 

Mais tempo para amar 

Mais tempo para criar arte 

Mais tempo para pensar... 

Tempo para aproveitar a vida... 

Teoricamente 

Só temos uma vida 

E estamos jogando-a fora 

POR DINHEIRO... 

Para comprar CELULARES 

UM CELULAR TODO MÊS... 

E nunca estamos com o melhor... 

Comprar Tevês... 
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Remédios... 

SEMPRE ESTAMOS COMPRANDO ALGUMA 

COISA... 

Realmente isso está errado 

Precisamos mudar isso  

Precisamos de pessoas que mudem essa 

realidade 

De pessoas que criem novos conceitos 

E que mostrem um novo caminho para os 

outros. 

E diariamente podemos fazer isso  

Não interessa se você está no trabalho 

Na escola ou na faculdade 

Na padaria ou no banco 

Podemos mudar essa realidade... 

Precisamos comentar com as pessoas 

Lembrá-las sobre o que está errado 
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MOSTRAR UM NOVO CAMINHO...  

Hoje somos 2 

Amanhã seremos 10 

Depois seremos 1000 

EM BREVE SEREMOS A MAIORIA 

E essa maioria 

Essa maioria CONSCIENTE 

Dirá NÃO ao SISTEMA 

E ao mesmo tempo 

Essa maioria dirá SIM ao AMOR... 

Dirá sim ao próximo 

Dirá sim a qualidade de vida 

Dirá sim ao PLANETA 

E dirá sim a VIDA... 

E para isso precisamos nos unir 

Homens e mulheres  
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Unir os dois sexos 

Unir opostos 

Fundir dois em apenas um... 

Homens e mulheres são diferentes 

Cada um tem suas particularidades 

As mulheres são mais emocionais 

Os homens mais racionais... 

As mulheres são mais frágeis 

Os homens são mais fortes... 

As mulheres têm mais habilidades com o 

interior 

Os homens têm mais habilidades com o 

exterior... 

E é estabelecendo essas diferenças  

Que acabaremos com o preconceito 

Assim perceberemos que  

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   109 

NÃO EXISTE MELHOR... 

NÃO EXISTE PIOR... 

Na batalha dos sexos 

QUEM VENCE É A UNIÃO... 

O homem precisa da mulher 

Tanto quanto 

A mulher precisa do homem 

Ambos só são completos quando se 

encontram 

Quando se tornam um... 

E nós precisamos aprender a lidar com o 

sexo oposto 

A lidar com as diferenças 

As mulheres são a essência do amor 

A essência do nascimento... 

A ESSÊNCIA DA LUZ... 
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E LUZ É VIDA... 

E precisamos dessa luz 

Precisamos de mais luz 

E só encontramos a luz 

Só concebemos a vida 

Quando os opostos se encontram 

Quando o homem encontra uma mulher... 

E a sociedade não percebe essa 

importância... 

A importância da vida 

A importância da luz 

A importância da mulher 

E a sociedade faz o que? 

Não acredita nas mulheres... 

Não confia nas mulheres... 

A sociedade continua machista... 
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Não escuta as mulheres... 

As mulheres ganham menos 

São tratadas como inferiores... 

CHEGA DE TANTA IGNORÂNCIA... 

Chega de segregações... 

CHEGA... 

O ser humano precisa de união 

E a união mais perfeita da natureza 

É a de um homem com uma mulher 

E depois a união 

De todos... 

E precisamos nos conscientizar dessa união 

Precisamos cativar uns aos outros  

Mostrar a importância dessa união 

Não é controlar a escolha do outro 

É criar uma ESCOLHA NOVA 
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É criar um CAMINHO NOVO 

Um caminho de PAZ... 

Um caminho de SEGURANÇA...  

Um caminho de UNIÃO... 

Um caminho de AMOR... 

IGUAIS 

UNIDOS 

Não precisamos controlar uns aos outros  

Precisamos respeitar uns aos outros 

RESPEITO...  

E já temos consciência disso 

Já sabemos dessa necessidade 

Sabemos o que é certo... 

Agora precisamos fazer acontecer... 

Colocar todos esses conceitos  

Essas NCESSIDADES em prática. 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   113 

Trazer todas essas ideologias para a 

realidade 

Tirá-las do plano dos sonhos  

Trazê-las para o mundo real... 

Precisamos transformar esse nosso sonho 

em uma meta 

É simples 

Basta querer... 

Não existe dificuldade 

Basta pensar em uma única palavra 

AMOR 

Precisamos viver nossa vida 

Respeitando uns aos outros 

SEM SENTIR MEDO 

SEM EXPLORAR os outros 

SEM QUERER CONTROLAR uns aos outros 
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SEM APONTAR O DEDO para ninguém 

Precisamos nos INTEGRAR  

Uns com os outros 

Homens e mulheres 

Nessa busca 

Nesse encontro pela PAZ 

Nessa busca pela FELICIDADE 

E para isso precisamos CONFIAR uns nos 

outros... 

Precisamos acreditar 

E acredite 

Se você confiar no outro 

O outro também confiará em você 

É recíproco... 

Pois na verdade todos sempre quiseram 

fazer isso 
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E dessa forma 

Todos deixaremos de sentir MEDO 

Esse medo que tem nos controlado... 

Esse medo que tem nos isolado... 

Precisamos transmitir essa confiança para 

as pessoas 

Precisamos ser honestos 

Ser honestos com a essência da vida 

O AMOR 

A humanidade já cometeu tantos erros 

E cada vez comete mais 

E ainda continuará errando... 

Mas precisamos acabar com esses erros 

Tantos problemas sociais  

VIOLÊNCIA  

MISÉRIA 
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FOME 

DESEMPREGO 

AQUECIMENTO GLOBAL 

MORTALIDADE INFANTIL  

ANALFABETISMO 

GUERRAS 

CONFLITOS RELIGIOSOS 

Você não percebe?... 

É tão visível 

Todos os nossos erros estão tão visíveis... 

Pois os nossos erros têm se intensificado 

Cada vez mais e mais 

E não percebemos isso 

Ou na verdade 

Percebemos 

Mas não fazemos nada para mudar...  
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INFELIZMENTE 

Não fazemos nada... 

E tudo continua piorando...  

E piorará ainda mais 

Se não fizermos nada... 

Tudo que nós aprendemos 

Aprendemos com a CIÊNCIA 

Ou com a RELIGIÃO... 

Ou por meio da RAZÃO, ou por meio da 

FÉ... 

E AMBAS ERRARAM... 

Ambas sempre procuraram nos orientar 

Mostrar-nos a luz 

Mostrar-nos o melhor caminho 

O caminho da PAZ 

O caminho da FELICIDADE 
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O caminho do AMOR... 

E hoje 

Estamos matando pela ciência... 

Estamos matando pelas religiões... 

PROMETERAM-NOS A LUZ 

E MOSTRAM-NOS APENAS A ESCURIDÃO... 

E onde encontramos a luz? 

DENTRO DE NÓS 

Em quem ou no que se basear? 

NO AMOR... 

Pois não dá mais para acreditar 

Nem na religião e nem na ciência... 

São tantos dogmas tantas regras 

Tantos princípios... 

E pessoas estão morrendo 

Morrendo por essas regras... 
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E sabemos que isso está errado... 

E precisamos mudar... 

Precisamos de mais confiança 

Confiança em nós mesmos. 

Vamos ESQUECER UM POUCO A CIÊNCIA 

Vamos ESQUECER UM POUCO A RELIGIÃO 

E VAMOS ACREDITAR UM POUCO EM NÓS 

MESMOS... 

Apenas um pouco... 

Acreditar uns nos outros 

ACREDITAR NA UNIÃO... 

ACREDITAR NO AMOR... 

Vamos fazer o que realmente é certo 

Vamos esquecer essa lógica consumista 

Que a ciência nos proporcionou... 
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Vamos esquecer também todos os dogmas 

religiosos 

E vamos lembrar apenas do amor... 

Pois não dá mais... 

TUDO ESTÁ ERRADO... 

As pessoas estão erradas  

Nossos líderes estão errados 

E nós sabemos o que é certo 

E precisamos colocar o que é certo em 

prática... 

Precisamos seguir nossos princípios  

Não podemos mais apenas aceitar 

Aceitar decisões que não são as nossas 

Decisões que não são as melhores... 

Decisões deletérias... 

Decisões errôneas... 
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Se nossas escolhas 

Se nossos líderes 

SE TODOS ESTIVESSEM CORRETOS 

NÃO ESTARÍAMOS ENFRENTANDO TODOS 

ESSES PROBLEMAS... 

Se a água do planeta está acabando  

Tem algo de errado acontecendo... 

Se pessoas estão morrendo de desnutrição 

Enquanto outras estão morrendo de 

obesidade 

Tem algo muito errado acontecendo... 

Percebe que não estamos em equilíbrio 

Não estamos em equilíbrio com nós 

mesmos 

Não estamos em equilíbrio com o planeta 

Estamos totalmente em DESEQUILÍBRIO  

E persistindo nessa DESARMONIA 
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Persistindo nessa ignorância 

Fazendo guerras... 

Enquanto deveríamos fazer a paz... 

A PAZ... 

Algo tão simples... 

A PAZ NÃO É UMA NEGOCIAÇÃO 

A PAZ É UMA ESCOLHA 

Quando você escolhe não fazer guerra 

Você naturalmente escolhe a paz 

Quando você escolhe a honestidade 

Você escolhe a paz 

Quando você escolhe o amor 

Você também escolhe a paz... 

Vamos esquecer nossos conceitos  

Nossas escolhas deletérias 

Vamos esquecer nossas religiões 
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Vamos esquecer nossa ciência 

Vamos esquecer nossa cultura... 

Esqueçamos tudo... 

E ESQUECER PARA REINVENTÁ-LOS 

REINVENTAR O CONCEITO DE RELIGIÃO... 

REINVENTAR A FUNCIONALIDADE DA 

CIÊNCIA... 

REINVENTAR NOSSA CULTURA... 

REVISITAR A HUMANIDADE 

Revisitar nossas escolhas... 

Vamos focalizar nos seres humanos 

Focalizar a união  

Focalizar a paz 

Focalizar o amor... 

Dessa forma criaremos esse MUNDO NOVO 

Mudar o mundo é uma escolha 
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Na verdade 

Uma soma de várias pequenas escolhas 

Varias caminhos que seguimos 

diariamente... 

São as minhas atitudes 

São as suas atitudes 

As atitudes de todos... 

São as nossas atitudes que podem criar 

esse mundo novo. 

Fico pensando... 

Precisamos consumir tanto como fazemos? 

Precisamos desperdiçar tanto? 

Precisamos jogar tanta coisa fora? 

Precisamos comer tanto? 

Precisamos trabalhar tanto? 

Precisamos desconfiar tanto do outro? 
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Precisamos acreditar em DEUS? 

Precisamos confiar na ciência? 

Precisamos matar uns aos outros? 

Não... 

Não precisamos consumir 

exacerbadamente 

Não precisamos desperdiçar tanto... 

O alto desperdício  

É consequência do consumismo 

exacerbado... 

Não precisamos trabalhar tanto 

Por que trabalhar 12 horas por dia  

Se podemos trabalhar 6 horas e 

Acabar com o desemprego no mundo... 

Não precisamos comer tanto 

Tanto ao ponto de ficarmos doentes por 

isso 
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Morrer de obesidade... 

Ou morrer de problemas derivados da 

obesidade... 

Não precisamos desconfiar tanto do outro 

Não precisamos ter tanto medo... 

Não precisamos acreditar em um DEUS... 

Precisamos acreditar no AMOR... 

SE DEUS EXISTE ELE NÃO ESTÁ CONTENTE 

NEM UM POUCO CONTENTE COM NOSSAS 

ATITUDES... 

Não podemos mais confiar na ciência 

Ela nos torna escravos de uma ideologia 

De uma ideologia consumista... 

Um padrão de consumo 

INCOMPATÍVEL COM O PLANETA... 

Não precisamos matar uns aos outros... 
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Não precisamos fazer guerras 

Países não precisam dominar uns aos 

outros... 

Os países podem cooperar uns com os 

outros... 

E temos consciência disso tudo. 

Cada vez ganhamos mais consciência 

Mas ainda somos manipulados... 

Nós nos sentimos confusos 

Temos medo de iniciar essa revolução 

TEMOS MEDO DE MUDAR 

Nossa educação é manipulada 

O que assistimos é manipulado 

Nossas escolhas são manipuladas 

E precisamos romper este controle 

Precisamos romper essa dominação 
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Não podemos deixar nossos lideres nos 

dominar... 

Não podemos deixar a tecnologia nos 

dominar... 

Nem a religião...  

NÃO... 

Precisamos romper essa dominação... 

Chegamos em um grau tão alto 

Estamos tão evoluídos intelectualmente 

Criando espécies modificadas 

geneticamente 

Nanotecnologia 

Bioquímica  

Aeroespacial 

Temos tanto conhecimento sobre todas as 

ciências... 

E quanto conhecemos sobre nós mesmos? 
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Passamos anos estudando química, física 

biologia... 

E passamos quantas horas estudando o 

homem? 

O que sabemos sobre nós? 

NADA... 

Nossa educação é manipulada 

Nossa educação NÃO FORMA 

PENSADORES... 

FORMA 

 REPETIDORES DE IDEIAS... 

Seres humanos manipuláveis 

SERES HUMANOS QUE NÃO PENSAM 

QUE NÃO QUESTIONAM... 

QUE APENAS ACEITAM  

Aceitam a realidade 

Submetendo-se a ela... 
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Sentindo medo... 

Muito medo... 

E FINGIMOS estar tudo bem... 

Quando alguém nos pede dinheiro no farol 

Fingimos que não vemos...  

Quando percebemos uma criança passando 

fome na rua 

Olhamos para o outro lado... 

Existe uma realidade 

Bem na nossa frente 

Uma realidade que FINGIMOS NÃO EXISTIR 

Às vezes ficamos sensibilizados 

Mas LOGO PASSA... 

Nos jornais vemos pobreza, morte, 

tragédias... 

E agradecemos pela vida que temos 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   131 

Agradecemos a DEUS... 

“Obrigado senhor pela minha refeição...” 

E a pessoa que não tem o que comer? 

Ela não merece comer? 

Quem tem o que comer é uma pessoa 

melhor do que o outro?... 

Deus gosta mais da gente? 

Somos os escolhidos então? 

CHEGA DE DESVIAR O OLHAR... 

Chega de não olhar o que está na nossa 

frente 

OLHE BEM PARA A REALIDADE... 

EU SOU O CRIADOR DESSA REALIDADE... 

VOCÊ TAMBÉM É O CRIADOR... 

TODOS NÓS SOMOS... 

A CULPA É NOSSA... 
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Portanto, vamos parar de desviar o olhar... 

Vamos PENSAR nessa realidade... 

PENSAR EM COMO PODEMOS MUDAR... 

Tente fazer algo por aquela pessoa que não 

tem casa 

Por aquela criança que passa fome 

Tente fazer algo por um continente 

inteiro... 

Tente fazer algo pelo outro... 

E não estou falando para você dar um 

prato de comida... 

Não é enviar remédio para a África 

Ou doar algumas roupas velhas... 

É MUDAR NOSSAS ESCOLHAS... 

Mudar nosso padrão de consumo... 

MUDAR NOSSOS HÁBITOS... 

Mudar a nossa lógica de pensamento. 
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MUDAR NOSSO ESTILO DE VIDA... 

É encontrar uma forma de INCLUIR essas 

pessoas... 

Como incluir a África no panorama global? 

Como acabar com a desnutrição infantil? 

Como acabar com o desemprego? 

COMO DISTRIBUIR A RENDA... 

Existe solução para isso tudo sim... 

Nós precisamos discutir isso... 

Precisamos DEBATER esses assuntos... 

E não estou falando dos líderes 

Não são eles que precisam discutir isso  

Somos nós...  

O povo precisa discutir isso... 

Nós escolhemos nossos líderes 

E eles farão o que quisermos 
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Ou os retiramos do poder 

É simples assim... 

Se acabar com a mortalidade infantil  

For uma escolha nossa 

Nossa escolha terá que ser respeitada... 

Basta nos unirmos... 

O mundo está do avesso 

Invertido...  

O povo tem medo dos líderes 

Quando na verdade 

Os líderes que deveriam ter medo do 

povo... 

A lógica do mundo está invertida... 

Tudo está errado... 

E a BASE desse erro está na EDUCAÇÃO... 

NOSSA EDUCAÇÃO NÃO É PARA  
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QUESTIONAR 

MAS PARA ACEITAR... 

SUBMISSÃO e não CONSCIÊNCIA... 

E cada vez estamos com mais medo 

Mais submissos... 

Estamos nos trancando em casa 

Com medo de sair... 

Com medo da violência... 

Medo de algo que nós criamos... 

E essa onda de violência que o mundo 

enfrenta é isso 

Pessoas passando fome 

Pessoas EXCLUÍDAS SOCIALMENTE... 

Pessoas DESESPERADAS... 

E no desespero não existe ética 

Não existe moral  
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Não existe nada 

Existe apenas uma palavra 

SOBREVIVÊNCIA... 

E a grande maioria das pessoas procura 

isso 

SOBREVIVER... 

SOBREVIVER É INSTINTIVO... 

No passado, o ser humano abdicou de 

todos os seus poderes 

E deu-os para os líderes 

E o ser humano criou a sociedade 

E os líderes deveriam zelar pela nossa 

segurança 

Pela nossa liberdade... 

Deveríamos ter SAÚDE... 

EDUCAÇÃO... 

MORADIA... 
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Nós demos nosso poder para O ESTADO  

E ele deveria nos dar tudo isso em troca... 

Mas não... 

O Estado não dá nada disso... 

E FICAMOS SEM NADA... 

Atualmente, quem tem um emprego tenta 

Comprar saúde  

Comprar educação 

Comprar moradia 

Comprar o que precisa 

Quem não tem um emprego, sofre... 

Sofre... 

Sofre tanto 

Que essa pessoa excluída se cansa de 

sofrer... 

E retoma o seu poder 
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E ela vai roubar 

Vai matar se precisar 

Vai lutar pela sua SOBREVIVÊNCIA  

Essa pessoa não segue mais nossa ética 

Ela segue seus INSTINTOS... 

E só existe uma palavra para o instinto 

 SOBREVIVÊNCIA 

A culpa é de quem? 

Dos políticos? 

Dos nossos líderes? 

Do ESTADO? 

NÃO. 

A culpa não é deles não... 

A CULPA É NOSSA...  

Nós escolhemos nossos líderes... 

Se eles não cumprem “o combinado” 
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E ainda assim permanecem como líderes 

NÓS SOMOS OS CULPADOS... 

Não estou justificando a violência  

Estou apenas colocando a culpa em nós... 

Racionalmente falando 

NÓS SOMOS OS CULPADOS... 

Pois nós SOMOS SUBMISSOS... 

SOMOS PASSIVOS... 

SOMOS COADJUVANTES... 

Não somos os atores principais dessa peça 

que chamamos de vida... 

Mas ao mesmo tempo somos fantoches... 

E tudo está piorando... 

A violência está aumentando... 

O desemprego está aumentando... 

A miséria está aumentando... 



 

140   

O número de pessoas que estão à margem 

da sociedade também... 

O número de excluídos está aumentando... 

O tráfico está aumentando... 

Uma hora esse PODER PARALELO 

Ficará mais forte do que O ESTADO... 

E neste momento ninguém estará mais 

seguro... 

Em nenhum lugar... 

Nesse momento a sociedade irá mudar... 

Líderes vão cair... 

Guerras irão acontecer... 

Pessoas irão morrer... 

E MUITAS MUDANÇAS IRÃO ACONTECER... 

Precisamos deixar chegar nesse ponto? 

Precisamos deixar todos os problemas 

sociais aumentarem?... 
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NÃO... 

DEVEMOS RESOLVER ESSES PROBLEMAS 

ANTES... 

E não é combatendo a violência... 

É gerando mais empregos... 

É incluindo socialmente essas pessoas 

É se preocupando com elas 

É se preocupando com o outro... 

É criar uma forma de DISTRIBUIR RENDA... 

DE DIMINUIR A DESIGUALDADE... 

É esquecer as religiões... 

É pensar na PAZ  

Pensar na SOLIDARIEDADE 

Pensar em IGUALDADE 

Pensar no AMOR... 

É parar de competir um pouco... 
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É parar de querer lucrar sempre... 

Precisamos parar de querer correr mais do 

que o outro 

Precisamos correr TODOS JUNTOS... 

PARA A FELICIDADE NÃO EXISTE 

VENCEDOR E PERDEDOR 

Ou você é feliz ou não é 

Não existe classificação... 

A sociedade pode buscar o lucro sim 

O lucro não é errado 

O que é errado é o lucro proveniente da 

EXPLORAÇÃO... 

Explorar os outros para obter lucro isso sim 

é errado... 

Enquanto existir 500 pessoas sendo 

exploradas 
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Para apenas 1 pessoa se beneficiar dessa 

exploração  

A violência persistirá... 

Mas um dia... 

Um dia essas 500 pessoas exploradas  

Ganharão consciência... 

Precisamos parar de explorar os outros 

Precisamos discutir isso  

Conversar muito sobre isso 

Até que isso seja resolvido... 

Precisamos fazer nossa  

REVOLUÇÃO PACÍFICA 

Mas para isso  

Precisamos refletir sobre a nossa vida 

Sobre o mundo  
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Buscando sempre uma resposta para a 

pergunta 

COMO MUDAR O MUNDO? 

E a resposta está dentro de nós... 

E precisamos responder a várias 

perguntas... 

Como acabar com o medo que sentimos? 

Como podemos ser um pai melhor? 

Uma mãe melhor? 

Como podemos ser um marido ou uma 

esposa melhor? 

Como podemos ser mais generosos? 

Como podemos ser amigos melhores? 

Melhores como seres humanos? 

Como podemos sentir mais amor? 

Mais alegria? 

Como podemos encontrar a paz? 

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   145 

Como podemos encontrar a felicidade? 

São perguntas simples 

E ao mesmo tempo fundamentais... 

Não me importa se você é ATEU 

Ou se você é CATÓLICO 

Se você é BUDISTA 

Ou se é MUÇULMANO 

Não interessa sua religião... 

Interessa o que você responderá: 

VOCÊ CONHECE O AMOR? 

Essa é a verdadeira religião 

A RELIGIÃO DE TODOS: 

O AMOR 

Não me interessa se você gosta de chá 

Ou se você prefere suco... 

Não me importa qual é melhor... 
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O que me importa é se você está bebendo 

ÁGUA... 

Não sei se você entendeu minha 

comparação 

Não importa que religião você siga 

Desde que, você tenha o AMOR no 

coração... 

Da mesma forma que não importa 

Se você bebe chá ou suco 

Minha preocupação é se você está se 

hidratando... 

Percebeu?... 

Se você é ATEU 

E segue a religião do AMOR 

Perfeito... 

Se você é CATÓLICO 

E também segue a religião do AMOR 
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Perfeito também... 

Escolhas são inevitáveis... 

Só não podemos deixar nossas escolhas 

Desviarem-nos de nossos princípios... 

E o nosso princípio é o amor... 

Todo e qualquer ser humano 

QUER AMAR 

E SER AMADO... 

Muitas coisas erradas aconteceram 

Cometemos muitos erros 

Mas ainda podemos mudar 

Nunca é tarde para começar um caminho 

novo 

Nunca é tarde para seguir um novo rumo 

Para alterarmos nossa trajetória 

Precisamos esquecer nossas mágoas 
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Precisamos perdoar 

Perdoar nós mesmos... 

Pois já cometemos muitas injustiças 

Muitas pessoas morreram 

Muitas pessoas sofreram  

E sofrem ... 

E, infelizmente, ainda sofrerão... 

Porém, precisamos perdoar... 

E perdoar é muito difícil... 

Mas o perdão é necessário 

Para reinventarmos esse mundo 

Para revisitarmos a humanidade 

Para mudarmos nossas atitudes 

E para isso precisamos perdoar  

E também ser perdoados... 

Dessa forma excluímos da nossa mente 
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Todo o nosso egoísmo... 

Nosso individualismo... 

Nossa maldade... 

Toda a nossa ganância... 

Precisamos apagar esse passado da nossa 

mente 

E dessa forma poderemos criar 

PENSAMENTOS NOVOS 

FILOSOFIAS NOVAS... 

CONCEITOS E PRINCÍPIOS NOVOS... 

Poderemos EVOLUIR nossa espécie 

Dessa forma poderemos realmente  

ENCONTRAR A LUZ... 

Essa luz que sempre nos foi prometida... 

Mas que nunca nos iluminou... 

E com essa luz 
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Poderemos ver o que nunca conseguimos 

ver... 

Podemos enxergar coisas que os olhos não 

podem ver... 

Como, por exemplo,  

O AMOR 

O COMPANHEIRISMO 

A SOLIDARIEDADE 

A COMPAIXÃO 

A PAZ 

A FELICIDADE... 

Vamos em busca dessa luz 

Vamos nos libertar desse medo 

Vamos nos libertar dessa dor... 

Agora é a hora de iniciarmos esse debate 

É a hora de conversarmos 
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De nos expressarmos 

E isso envolve TODAS AS PESSOAS 

Desde as classes mais pobres até as 

classes mais ricas 

Ou seja, todas as posições sociais... 

Isso é um DEBATE GLOBAL 

Um debate que envolve todos os seres 

humanos  

Precisamos nos unir 

Unir-nos contra essas injustiças 

Essas injustiças cometidas por nós 

Por nossos líderes 

Pelos excluídos... 

Todos nós cometemos injustiças 

E precisamos mudar esse quadro... 

Precisamos reencontrar  
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O RESPEITO 

A SOLIDARIEDADE 

A PAZ 

O AMOR... 

Todos nós queremos isso... 

Todos nós sempre almejamos isso... 

 Chega de ter medo... 

Esse medo nos torna submissos  

Submissos a líderes que não vão mudar o 

mundo 

Eles querem nos manter sob controle 

E precisamos literalmente trocar esses 

líderes 

Precisamos modificar essa política vigente 

Modificar nossos princípios... 

Precisamos mudar nossa ética... 
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A paz precisa ser prioridade 

O fim da miséria 

O fim da desnutrição 

O fim do desemprego 

Tudo isso precisa ganhar prioridade... 

Tudo isso precisa fazer parte das nossas 

escolhas... 

E precisamos fazer isso JÁ... 

O QUANTO ANTES... 

Chega de sonhar... 

Já sonhamos muito... 

Agora é a hora de realizar... 

E tenho certeza de que todas as pessoas 

pensam assim 

Todas as pessoas querem mudar o mundo 

Gostariam de acabar com os problemas 

sociais 
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De acabar com os problemas que o planeta 

enfrenta 

Portanto, precisamos divulgar essa 

necessidade 

Precisamos divulgar nossa meta 

Esse é o momento... 

Sinceramente 

Eu não sei como mudar o mundo 

Sei o que estamos errados 

Sei que o mundo está errado 

E sei como podemos mudar isso 

Mas não sei como mudar o que está 

errado... 

Não sei como fazer para acabar com a 

miséria... 

Não sei como fazer para acabar com a 

fome no mundo 
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Não sei... 

SINCERAMENTE NÃO SEI... 

O que estamos fazendo aqui? 

Nós estamos aqui para debater isso... 

DEBATER IDEIAS... 

Eu já me motivei... 

Estou tentando lhe motivar... 

E estou lhe pedindo: 

AJUDE-ME... 

AJUDE-SE... 

VAMOS REALIZAR ESSE NOSSO SONHO... 

Eu não sei o que fazer... 

Mas sei que duas cabeças pensam melhor 

do que uma... 

100 cabeças pensam melhor ainda 

10.000 cabeças muito melhor... 
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E sei que para encontrarmos uma solução 

Para encontrarmos uma ideia realmente 

eficiente 

Precisamos de muitas ideias... 

Centenas, milhares de ideias... 

Quantas ideias você dará? 

Quantas propostas você tem? 

Quanto você estará comprometido com 

esse sonho? 

E eu utilizei a palavra: COMPROMETIDO 

E não a palavra: ENVOLVIDO... 

Comprometimento é diferente de 

envolvimento... 

O mundo precisa do nosso 

COMPROMETIMENTO... 

A mudança não ocorrerá de uma hora para 

outra... 
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Projetos não são realizados 

repentinamente... 

Nós precisamos criá-los e colocá-los em 

prática... 

E nós iremos fazer isso... 

Nós começaremos isso ainda neste livro... 

Por enquanto pense um pouco na 

concepção vida... 

PENSE NA SUA VIDA... 

Pense na ideia de estar vivo... 

Pense no mundo... 

Pense no universo... 

Tudo isso é tão maravilhoso 

Pare para pensar um pouco na natureza... 

Um pouco na perfeição do nosso corpo 

Na perfeição dos nossos movimentos 

Na perfeição da natureza 
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Na perfeição do universo... 

Nós não deveríamos estar com depressão... 

Não deveríamos estar estressados... 

Não deveríamos estar tristes... 

Deveríamos aproveitar essa vida 

Aproveitar mais nossos dias 

Deveríamos acrescentar mais vida aos 

nossos dias 

Deveríamos amar mais... 

Relacionarmo-nos mais com os outros... 

Aprender mais uns com os outros  

Deveríamos ser mais alegres 

Deveríamos sorrir mais 

Não interessa em que lugar do mundo... 

Não interessa que religião você segue 

Todos nós estamos  
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VIVOS 

Nós somos uma espécie única neste 

planeta 

A única espécie que consegue ter 

consciência dessa maravilha 

Essa maravilha que chamamos de vida... 

E talvez única no universo, não sei... 

A única espécie do planeta que modifica a 

natureza 

Uma espécie que evolui a cada geração 

Que vence obstáculos  

Que ultrapassa barreiras 

Uma espécie que GIRA TUDO QUE ERA 

PARA SER FIXO 

E FAZ PARAR TUDO QUE É MÓVEL... 

Todos somos DEUSES , deuses da nossa 

existência... 
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Deuses da nossa vida... 

E a concepção da vida 

A concepção da racionalidade humana  

São coisas inexplicáveis... 

Quanto mais eu observo o mundo 

Quanto mais eu leio 

Quanto mais eu estudo 

Quanto mais pessoas eu conheço  

Mais me impressiono com essa... 

Essa coisa maravilhosa: 

A VIDA 

Mais me impressiono com a vida... 

E quanto mais eu estudo 

Mais perguntas tenho a fazer... 

E mais me encanto pela vida... 

Não sei como o universo surgiu 
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Não sei se alguém ou alguma força o criou 

Não sei quem “inventou” a vida 

O que sei é que 

Não estamos vivendo da maneira correta 

Não estamos fazendo o que é certo 

E precisamos mudar isso... 

Precisamos debater essa ideia  

Divulgar essa meta... 

Nós temos os nossos princípios 

Ou seja, nosso ponto de partida 

Sabemos aonde precisamos chegar 

Só precisamos percorrer esse caminho 

sinuoso 

O difícil caminho da realização... 

Chega de sonhos... 

Chega de palavras... 
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Chega de pensamentos... 

Vamos iniciar essa mudança... 

Vamos colocar ideias em prática... 

Vamos colocar PROJETOS em discussão... 

E nossa revolução começa agora:  

1º projeto 
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 Acredito que você tenha ficado 
cansado de tanto ler meu fluxo de 
consciência... Peço desculpas... Posso dizer 
que cortei muita coisa desse fluxo... 

Mas posso dizer que foram essas e 
outras “revoltas” pessoais que me fizeram 
escrever este livro... 

 E enfim, chegamos ao momento mais 
importante do livro: O PROJETO... 

 Não digo importante por causa da 
qualidade do meu projeto, mas porque este 
projeto é o 1º projeto que surge com este 
livro... 

 Este projeto é muito importante pois 
ele desencadeará muitos outros. Não sei se 
o meu projeto é bom, se ele é viável, se ele 
mudará alguma coisa... 

 Quem me dirá isso é você! 

 Se for bom para você e bom para 
muitas outras pessoas, COLOCAREMOS EM 
PRÁTICA JUNTOS... 
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 Se não for bom, espero que você me 
ajude a criar novos projetos... 

 Você leu mais de 150 páginas até 
agora para saber qual a minha proposta, 
portanto, vamos então começar a pensar 
nela... 

 Não sei se você percebeu, mas a 
CONCENTRAÇÃO DE RENDA é o principal 
problema que enfrentamos. É essa 
concentração que gera a pobreza, que, 
consequentemente, gera violência. Enfim... 

 Essa CONCENTRAÇÃO vem da 
EXPLORAÇÃO DAS PESSOAS, vem da 
CORRUPÇÃO, várias são as explicações 
para essa concentração... 

Portanto, a DISTRIBUIÇÃO DE RENDA é 
uma possível solução para a pobreza, para 
a violência, para a miséria e para inúmeros 
problemas da sociedade... 

 E você também percebeu que a 
CONSCIÊNCIA SOCIAL é a única solução 
para SALVAR O PLANETA e também 
SALVAR A NOSSA ESPÉCIE... 

  

http://www.humanidaderevisitada.com.br


 

   165 

 E como criamos essa CONSCIÊNCIA? 
Por meio da EDUCAÇÃO... Diante disso... 

Eu, Raphael, proponho a criação de 
um SELO SOCIAL, um SELO DE 
PREOCUPAÇÃO SOCIAL... 

 Você não deve estar entendendo 
nada... Como vamos mudar o mundo 
CRIANDO UM SELO... 

 Fique tranquilo... Irei explicar melhor 
isso... 

 Na verdade eu gostaria que todos os 
SERVIÇOS criados pelo HOMEM tivessem 
este SELO DE CONSCIÊCIA, ou melhor 
dizendo, um SELO DE PREOCUPAÇÃO 
SOCIAL... 

 Não sei se você se lembra da capa 
deste livro, mas este livro já tem este 
SELO... Olhe a capa deste livro novamente 
e veja a seguinte imagem na capa: 
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 Não sei se você percebeu, mas é 
exatamente esse símbolo que está na capa 
deste livro. O que ele significa? 

 Ele significa que eu, Raphael, sou um 
SHS (Ser Humano Social), ou seja, significa 
que eu me preocupo com você leitor, me 
preocupo com a sociedade, me preocupo 
com os seres humanos e me preocupo com 
o mundo... 

 E esse selo tem um número: 100. Isso 
significa que meu livro é 100% social, ou 
seja, este livro não tem fins lucrativos. 
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   Esta é uma obra social GRATUITA... 
Este livro está publicado gratuitamente na 
internet. E se por um acaso você comprou 
este livro impresso, saiba que todo o lucro 
será revertido para fins sociais... 

Este livro tem a finalidade de iniciar o 
debate, iniciar uma mudança de atitude, ou 
seja, mudar o pensamento da sociedade...  

 Na verdade, serei honesto com você, 
este livro deveria ter o seguinte símbolo: 

 

 



 

168   

 Não sei se você percebeu, mas troquei 
o número de 100 para 120... Ou seja, esta 
obra além de não me dar lucro me dá 
prejuízo, pois eu tive um trabalho de 
meses... Sonhando, idealizando e agora 
transformei o sonho em realidade... 

Eu tive vários gastos com a 
publicação, com a divulgação, com a 
criação de site. Gastos com impressões, 
com hospedagens, com domínios na 
internet. Enfim... 

 E por que eu fiz isso? POIS EU QUERO 
MUDAR O MUNDO...  

 Eu realmente acredito nessa 
mudança... Realmente acredito que isso 
seja possível... 

 Se eu não acreditasse eu não estaria 
aqui neste momento... Não teria ficado 
meses escrevendo este livro...  

 Você já leu algum livro gratuito? E 
este livro não é o meu primeiro livro 
gratuito, se você pesquisar um pouco na 
internet verá que tenho mais... Enfim, 
vamos continuar... 
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 Tenha um pouco mais de paciência 
que o projeto ainda não acabou... 

 Eu apenas estou lhe apresentando a 
ideia. 

 A partir de agora vou explicar melhor 
como poderia ser o funcionamento desse 
selo... Digo “poderia” pois o selo ainda não 
é real, ele ainda é ideológico... 

 Só você leitor poderá tornar este SELO 
REALIDADE... 

 Diariamente nós escutamos as 
pessoas FALANDO que SE PREOCUPAM 
COM O MUNDO, que SE PREOCUPAM COM 
OS OUTROS, que QUEREM MUDAR O 
MUNDO, que QUEREM ACABAR COM A 
VIOLÊNCIA, com a POBREZA, com a 
MISÉRIA, com o DESEMPREGO... Enfim... 

 Isso é normal... Particularmente, eu 
Raphael fiz isso durante anos... 

 EU FALAVA MUITO... MAS APENAS 
FALAVA...  

 As pessoas me perguntavam: “qual o 
seu sonho Rapha?” 
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 Eu respondia: MUDAR O MUNDO... 

 Sinceramente, eu era um idiota... Eu 
SÓ FALAVA que queria mudar o mundo, 
mas NÃO FAZIA NADA, EFETIVAMENTE, 
PARA MUDAR O MUNDO... 

 Você leitor está vendo que estou 
CONVERSANDO COM VOCÊ, está 
percebendo que estou sendo SINCERO com 
você... 

 Por isso estou aqui neste momento... 
Por isso meu selo é 120, pois eu gastei 
muito para transformar esse livro em 
realidade. 

 Eu tive que mudar minha 
personalidade, eu precisei mudar minha 
atitude: resolvi PARAR DE FALAR e resolvi 
FAZER ALGUMA COISA... E estou aqui... 

 Enfim, vamos continuar com a 
explicação... 

 A ideia é criar esse SELO DE 
PREOCUPAÇÃO SOCIAL com várias 
porcentagens... 
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 Na verdade serão selos parecidos com 
aqueles que já existem que afirmam que, 
por exemplo, a MADEIRA UTILIZADA É DE 
REFLORESTAMENTO... Tem um assim na 
contracapa deste livro... 

 Um selo parecido com aqueles que 
comprovam que determinados alimentos 
não apresentam agrotóxicos... 

 Igual aquele selo que quantifica o 
consumo de determinado eletrodoméstico. 

 Quando você compra uma geladeira, 
você compra a que tem SELO A de alta 
eficiência, ou seja, de baixo consumo... 

 Isso já existe leitor... Existe para 
madeira, existe para alimentos, existe para 
eletrodomésticos... A ideia desse selo não é 
nenhuma novidade.  

O SELO DE PREOCUPAÇÃO SOCIAL 
funcionará da mesma forma que todos os 
outros SELOS já existentes...  

Concluindo: toda espécie de serviço 
teria esse selo com a sua respectiva 
porcentagem social.  
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Por exemplo, eu fiz este livro 100% 
gratuito. Ou seja, meu selo é 100. 

Vamos imaginar que esse SELO DE 
PREOCUPAÇÃO SOCIAL seja utilizado por 
outros escritores, no caso quero citar um 
escritor de que gosto muito: AUGUSTO 
CURY... 

Nosso amigo CURY, em todos os seus 
livros tem uma preocupação social... E da 
última vez que vi, ele tinha vendido 12 
milhões de livros.  

Vamos supor que ele ganhe 1 real por 
livro, ou seja, ele já faturou no mínimo 12 
milhões de reais.  

Se o Cury aderisse ao selo, no caso, 
quero supor o selo 10. Ou seja 10% do 
lucro dele seriam revertidos para a 
sociedade. Isso pois ELE É UM ESCRITOR 
QUE SE PREOCUPA COM A CAUSA SOCIAL... 

Resumindo, Augusto Cury doaria para 
a sociedade mais de 1 milhão de reais... 

No caso dele como escritor, ele 
poderia criar vários projetos sociais 
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envolvendo o OBJETO LIVRO com esse 1 
milhão.  

Ele poderia abrir uma biblioteca em 
algum bairro carente, poderia criar um 
concurso de literatura para estudantes do 
ensino fundamental ou médio... Enfim... 

Quem já leu algum dos livros do Cury 
sabe que ele trabalha com a figura do 
MORADOR DE RUA... Imagine se ele 
investisse em alguns moradores de rua, se 
ele tirasse algumas pessoas da rua... 

Já li muitas vezes sobre: A SOCIEDADE 
DOS SONHOS... Cury propõe essa 
sociedade em seus livros...   

Enfim, ele criaria algum projeto ou 
projetos, que estimulassem a produção 
cultural. Dessa forma estaríamos 
distribuindo mais a renda e ao mesmo 
temo diminuindo a exclusão social... 

Não sei se você está conseguindo 
compreender o alcance desse selo... Então, 
melhorarei o raciocínio... 
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UM, apenas UM AUTOR DE SUCESSO 
DO BRASIL PODERIA CONTRIBUIR COM 
MAIS DE 1 MILHÃO DE REAIS. 

Vamos ampliar o espectro do projeto... 

Imagine se o PAULO COELHO aderisse 
ao selo...Seriam mais milhões de reais 
investidos em projetos sociais... 

Os autores continuariam ricos, porém, 
a sociedade se beneficiaria de um pouco 
dessa riqueza. 

Agora você deve estar falando assim: 

 “Legal Rapha, adorei o projeto, muito 
bonito mesmo. Mas a pergunta é: como 
fazer esses escritores aderirem ao projeto?” 

 Teoricamente, eles deveriam aderir ao 
projeto por livre espontânea vontade... 
Simplesmente por se preocuparem com a 
sociedade... Como falar até papagaio fala, 
difícil mesmo é pular cordas... 

 Faço essa brincadeira, pois as pessoas 
FALAM MUITO... E você leitor sabe disso... 
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 Mas não tem problema, sabe por quê? 
Se eles não aderirem... 

 NÓS OS OBRIGAREMOS... 

 Você deve estar me perguntando: 
como?  

SIMPLES... 

 Este é um símbolo social, um selo que 
tem a finalidade de se preocupar com a 
sociedade... 

 Portanto, é fácil resolver o problema: 
NÓS SÓ COMPRAREMOS LIVROS DOS 
AUTORES QUE ADERIREM AO SELO... 

 Ou seja, o Augusto Cury não terá 
escolha, ele seria obrigado a aderir ao selo, 
pois se ele não aderir: 

 TODO SER HUMANO QUE SE 
PREOCUPA COM O OUTRO, QUE SE 
PREOCUPA COM A SOCIEDADE, QUE SE SE 
PREOCUPA COM O MUNDO E SE PREOCUPA 
COM A HUMANIDADE: 
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NÃO COMPRARÁ LIVROS 
DE QUEM NÃO FIZER PARTE 
DO PROJETO DO SELO... 

 Desculpe-me por gritar, fiz isso para 
dar ênfase...  

Pense assim: se toda a sociedade 
aderir ao selo, ou o Cury adere, ou ele não 
venderá mais 12 milhões de livros, ele 
venderá apenas 100, 200 livros, isso pois 
sempre existirão algumas pessoas que não 
se preocuparão com a sociedade... 

As pessoas já fazem isso. Você leitor 
quando compra uma TV, você olha o SELO 
DE EFICIÊNCIA do aparelho... E se o 
aparelho não tiver um A ou um B no selo, 
você não compra... 

Ou seja, você já faz isso... VOCÊ JÁ 
OBRIGA AS EMPRESAS A SE PREOCUPAREM 
COM A EFICIÊNCIA DOS APARELHOS 
ELETRÔNICOS...  

 Agora vamos expandir o espectro do 
selo... Ele não é só para os escritores... 
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 Vamos imaginar A PRINCIPAL 
ESTRUTUCA CAPITALISTA QUE TEMOS NA 
SOCIEDADE: UM BANCO. Vou citar dois 
nomes como ilustração... 

 Temos o banco ITAÚ e temos o banco 
SANTANDER. 

 Se, POR EXEMPLO, apenas o ITAÚ 
aderiu ao selo 5 e o SANTANDER NÃO 
ADERIR... 

Resumindo, 5% do lucro do ITAÚ serão 
investidos na sociedade...  

Sabe o que a população, nós, seres 
humanos vamos fazer?... Todo mundo que 
tem conta no SANTANDER fecha sua conta 
e abre uma conta no ITAU... 

Pois, no caso do exemplo, o Banco 
Itaú aderiu ao selo, ou seja, mostrou que se 
preocupa com o social... NÃO APENAS 
FALOU... ELE PROVOU... 

Você está entendendo a amplitude do 
selo... A amplitude do projeto... 

Ou seja, quem fará dar certo? 
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NÓS... 

O POVO... 

O que estou tentando fazer: 

OBRIGAR O CAPITALISTA, obrigar o 
empresário a dividir parte da sua RIQUEZA, 
isso como ESTRATÉGIA DE MARKETING ou 
então eles perderão muito mais dinheiro... 

Nós sempre tivemos medo dos 
capitalistas... Nós sempre fomos oprimidos 
pelo mercado, mas na verdade é o 
mercado de que precisa ter medo da 
gente... Vamos colocá-los contra a 
parede... 

Por isso escrevi este livro, por isso 
estou utilizando uma linguagem simples e 
acessível em um livro GRATUITO... Pois 
tenho certeza de que todo mundo tem 
vontade de fazer isso... 

Você já se imaginou oprimindo as 
empresas? Imagine-se falando assim: 

Olá Nike, tudo bem? Ou você adere ao 
selo, ou NIGUÉM comprará mais nada de 
você... 
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Você parou para pensar que a 
EXPLORAÇÃO DIMINUIRIA abruptamente e 
os BENEFÍCIOS SOCIAIS cresceriam 
exponencialmente?... 

O selo poderia ser utilizado por atores, 
por músicos, por apresentadores, por 
diversas empresas. 

Nós DEFINIREMOS o alcance do selo... 

 Assim conseguiremos separar a 
sociedade em dois grupos: 

OS MUITOS QUE FALAM versus OS POUCOS 
QUE FAZEM... 

 As pessoas seriam obrigadas a fazer 
algo pela sociedade... Voltando ao nosso 
amigo Cury: 

 Se ele realmente se preocupa com a 
sociedade ele pensara assim: “Gostei do 
SELO, farei parte do projeto... A 
SOCIEDADE DOS SONHOS está mais 
perto...”. 
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 Se ele não se preocupa com a 
sociedade, ou seja, tudo que ele escreve e 
afirma é apenas FACHADA ele pensará 
assim: “NOSSA, ME FERREI... VOU SER 
OBRIGADO A FAZER PARTE DESSA MERDA 
DE SELO, OU TUDO MUNDO SABERÁ QUE 
EU SOU UM MENTIROSO...”. 

 Você leitor percebeu, que de um jeito 
ou de outro, o selo seria OBRIGATÓRIO... 
Ou ele ratificará a preocupação social da 
pessoa , ou ele continuará mascarando a 
FALSIDADE da pessoa. Porém, com uma 
diferença: A MÁSCARA DA FALSIDADE TERÁ 
UM PREÇO... 

 E nós teremos uma sociedade mais 
justa... Basicamente a proposta é essa...  

 Não me delongarei mais, pois quero 
que você pense um pouco no projeto. E 
agora, a conversa para mim continua fora 
daqui do livro... Agora vamos para o mundo 
real... 

 Depois da bibliografia eu lhe darei 
alguns meios para entrar em contato 
comigo e eu aguardo o seu contato...  
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Tudo isso que você acabou de ler é 
apenas um projeto... 

O SELO ainda não existe... O selo, por 
enquanto, é real apenas para mim... 

No momento que estou escrevendo 
este livro tenho 25 anos, sou apenas um 
estudante da Universidade de São Paulo – 
USP, ou seja, ou um jovem sem credenciais 
acadêmicas.  

Este livro é minha contribuição para o 
mundo em nome de todos os jovens. Esta 
foi a forma que encontrei de INICIAR UMA 
MUDANÇA. 

Porém, meu projeto precisa de VOCÊ 
LEITOR... Eu não posso criar um selo para 
mudar o mundo SOZINHO... Ou seja, eu 
preciso da sua ajuda... 

Este é apenas um dos meus projetos... 
Estou organizando novos projetos, novos 
livros... Enfim... Para terminar: 

 



 

182   

 GOSTOU? Apoie... NÃO GOSTOU? 
CRITIQUE-ME, que evoluirei com a sua 
crítica... E acredite em mim, meu próximo 
passo será melhor por causa da sua 
crítica... Portanto, não deixe de dar sua 
opinião. Entre em contato comigo, vamos 
conversar sobre o livro, sobre o SELO... 

Vamos discutir o projeto... Se você 
gostou, vamos abrir uma ONG, uma 
instituição, vamos transformá-lo em 
realidade... 

Esse projeto, esse SELO, essa ideia 
NÃO É MINHA, ela é NOSSA... Portanto, 
meu apelo é: VAMOS TORNÁ-LA REAL... 
VAMOS COLOCÁ-LA EM PRÁTICA...  

Quero terminar este capítulo dizendo 
que foi um prazer imenso escrever este 
livro... Confesso que fiquei um pouco 
chateado no momento do fluxo de 
consciência...  Porém, a esperança de que 
este livro está me proporcionando é algo 
impressionante... 

A ESPERANÇA DE UM MUNDO MELHOR 
ESTÁ NO MEU OLHAR. E ESPERO QUE, 
AGORA, TAMBÉM ESTEJA NO SEU... 
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o final de todos os meus livros, faço questão 
de colocar este capítulo para que você leitor 

tenha a possibilidade de conversar comigo, ou 
seja, tenha um caminho para me enviar críticas, 
elogios, sugestões, comentários ou qualquer outra 
coisa, enfim... Para isso teremos alguns meios de 
contato: 

 

 

Para me enviar um e-mail, se você 
estiver lendo o e-book deste livro, você 
pode clicar diretamente nessa cartinha 
azul aqui ao lado. Depois de clicar na 

imagem você será redirecionado para uma página 
da internet que contém um formulário, basta 
preenchê-lo e clicar no enviar que receberei sua 
mensagem. Muita gente gosta desse método, pois 
é bem mais prático...  Ou então, se você estiver 
lendo o livro impresso, pode me enviar um e-mail 
pelo método tradicional utilizando o endereço 
abaixo: 

humanidaderevisitada@hotmail.com 

 

 

mailto:humanidaderevisitada@hotmail.com
http://www.humanidaderevisitada.com.br/contato.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/contato.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/contato.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/contato.htm


 

   

 

Como eu acabei de afirmar, no site, coloquei 
vários formulários para facilitar o seu contato 
comigo. O endereço do site você já conhece, pois 
é o mesmo que você viu nas páginas do livro: 

 

Vou repetir o que comentei nas 
considerações finais: se você gostou do livro, 
gostou do projeto, se você não gostou, se você 
quer debater a criação de uma instituição, ou 
conversar sobre alguma outra coisa, mande-me 
um e-mail... Vamos conversar...  Vamos trabalhar 
a ideia deste livro, vamos fazer, efetivamente, 
alguma coisa pelo mundo... 

 Lembre-se de que antes de ser o escritor do 
livro que você acabou de ler, considere-me como 
um amigo seu. Saiba que já o considero como um 
grande amigo também... Portanto, qualquer 
opinião sua é MUITO IMPORTANTE para mim. 

 

 

 

 

http://www.humanidaderevisitada.com.br/
http://www.humanidaderevisitada.com.br/


 

  

 

No site, desenvolvi um conceito novo 
chamado: Livro on-line ou Web Livro. Este projeto 
nada mais é do que a transformação deste livro 
em um site na internet. 

Cada página, ou cada assunto dos livros 
torna-se uma página na internet, assim você 
poderá ler o livro onde estiver, facilitando assim 
sua leitura.  

 

 

No site você encontra o link para 
você me adicionar no Facebook, 
fazendo uma ressalva: meu 
Facebook é SÓ PARA AMIGOS, 
portanto, isso INCLUI VOCÊ.  

Se você quiser pode procurar meu nome 
pelo site ou pode clicar no ícone ao lado que você 
já cai na página do meu Facebook. Se quiser 
também pode me adicionar em outras redes 
sociais clicando nos ícones abaixo:  

   

http://br.linkedin.com/pub/raphael-gouvea-monteiro/24/712/347
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.facebook.com/raphaelgouveamonteiro
http://br.linkedin.com/pub/raphael-gouvea-monteiro/24/712/347
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.facebook.com/raphaelgouveamonteiro
http://br.linkedin.com/pub/raphael-gouvea-monteiro/24/712/347
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.facebook.com/raphaelgouveamonteiro
http://br.linkedin.com/pub/raphael-gouvea-monteiro/24/712/347
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.facebook.com/raphaelgouveamonteiro
http://br.linkedin.com/pub/raphael-gouvea-monteiro/24/712/347
http://www.orkut.com.br/Main
http://www.facebook.com/raphaelgouveamonteiro


 

   

Se quiser você pode conversar comigo 
pelo MSN. Acho até mais fácil do que 
mandar mensagens no meu mural do 
Facebook. No site, coloquei uma telinha 
para você conversar comigo pelo site 

mesmo. E também terá um ícone dizendo se estou 
on-line, ou off-line. Porém, se você quiser me 
adicione diretamente no MSN: 

humanidaderevisitada@hotmail.com 

 

 

 

No site também tem esse ícone. Aqui 
você poderá se cadastrar para receber 
um newsletter. Você só precisa 
preencher o formulário com seu nome 
e e-mail. Assim você sempre estará 

atualizado. 

 

 

 

 

 

mailto:humanidaderevisitada@hotmail.com
http://www.humanidaderevisitada.com.br/msn.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/novidades.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/msn.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/novidades.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/msn.htm
http://www.humanidaderevisitada.com.br/novidades.htm


 

  

 

 

m dia lhe perguntei se você achava 
que eu poderia mudar o mundo... E 

você respondeu que SIM... E então, decidi 
tentar... 

Este livro foi dedicado a todas as 
pessoas que sonham com um mundo 
melhor, que sonham com uma possível 
mudança, porém, eu não poderia deixar de 
fazer essa pós-dedicatória em sua 
homenagem... 

Sem você este livro não existiria... 

Sem você a ideia deste livro não teria 
se tornado realidade... 

Se algo der certo... Se algo mudar... 
Saiba que foi o seu SIM que me motivou e 
que me encorajou a me comprometer 
nesta LÚCIDA LOUCURA que é tentar 
MODIFICAR O PENSAMENTO DA SOCIEDADE  
e, consequentemente, MUDAR O MUNDO... 

Karen, você mudou minha vida e 
juntos MUDAREMOS O MUNDO... TE AMO... 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ntes de começar preciso fazer uma 
ressalva: o projeto se chama: JOVENS 

ESCRITORES e não: ESCRITORES JOVENS. 

 A ordem do adjetivo parece não 
importar muito, porém, muda tudo. Ou 
seja, o projeto é para todo mundo que é 
INICIANTE no mundo das palavras, 
resumindo, um jovem escritor... 

 Escritores jovens seria se o projeto 
fosse apenas para jovens, ou seja, 
escritores novos. O que não é verdade. 

 O espectro do projeto alcança todas 
as idades. Por exemplo, se seu pai tem o 
sonho de escrever um livro sobre economia 
e já tem até um título convincente: 



 

   

 ECONOMIA PÓS-MODERNA – MISTÉRIOS E 
SOLUÇÕES.  

Perfeito... Pode passar o meu e-mail 
para o seu pai e farei o que eu puder para 
ajudá-lo na edição, diagramação, correção 
e publicação, enfim, no que for preciso...  

 Porém, se seu pai almeja ficar rico 
com o livro para poder te dar um carro de 
presente, realmente será complicado...  

 Se eu soubesse como ficar rico eu 
escreveria um livro: COMO FICAR RICO 
ESCREVENDO LIVROS... 

 Ínfimas são as pessoas que ficam ricas 
com livros no mundo, principalmente no 
Brasil, que as pessoas não têm dinheiro 
nem para comer... Quiçá para comprar 
livros... 

 Enfim, se você, ou seu pai, sua mãe, 
seu professor, ou qualquer outra pessoa 
que você conheça tem o sonho de publicar 
um livro:  

projetojovensescritores@hotmail.com 

mailto:projetojovensescritores@hotmail.com


 

  

 Nos sites dos meus livros você 
também encontra um formulário para você 
entrar em contato com a equipe do projeto. 
Concluindo, não interessa o tipo de livro 
que você ou quem você conheça sonha em 
escrever... Todo livro pode tornar-se real, 
ou seja, pode ganhar vida. 

 Eu mesmo fiquei 7 anos sonhando... 
Sonhando em escrever um livro. Em 2003 
eu tive minha primeira ideia. Apenas em 
2010 eu escrevi meu primeiro livro... 

 Eu achava que meu livro ficaria ruim, 
que eu não sabia escrever etc... 
Sinceramente, tudo isso era verdade... Meu 
primeiro livro realmente não ficou bom. 
Mesmo porque eu tentava escrever como 
um ESCRITOR e não como o RAPHAEL... 
Mas no meu segundo livro as coisas 
mudaram. 

 Mas é normal essa transição. Se 
escrever fosse fácil, todo mundo teria um 
livro publicado... Por sinal quantas pessoas 
você conhece que são escritoras? Eu não 
conhecia nenhuma...  



 

   

 As pessoas têm medo de escrever, 
têm medo de se expor e, principalmente, 
têm medo de não arrumar uma editora. 
Acredite em mim, a Editora ABRIL não 
baterá na sua porta para lhe perguntar se 
você quer tornar-se escritor... 

 E se você enviar algum projeto para 
alguma editora, fique tranquilo se você 
receber um NÃO. É normal viu... Por sinal 
você sabia que o livro Harry Potter foi 
recusado em 9 editoras? Sim... Para as 
editoras o livro era ruim... Grande demais...   

 Particularmente não é o tipo de livro 
que gosto de ler, porém, falar que os livros 
e a história são ruins... Isso não posso 
fazer... A ideia é fantástica... 

 E o livro foi recusado em 9 editoras. E 
só foi publicado, pois o filho de um dos 
editores gostou muito do livro e pediu para 
seu pai publicá-lo...  

 Fazendo uma ressalva. Já teve edição 
do Harry Potter, que em apenas um dia, 
vendeu mais títulos no mundo inteiro do 
que um ano de vendas do livro: O Código 



 

  

da Vinci... Isso porque o Potter era ruim 
em... 

 Outro livro que também foi muito 
recusado pelas editoras: Revolução dos 
Bichos de George Orwell, do mesmo autor 
de 1984...  

 História de FAZENDA não dá dinheiro 
diziam as editoras... E o livro é fantástico. 
As metáforas envolvidas no livro são 
geniais...  

 Outro livro: O diário de Anne Frank. 
Anne, com 15 anos, passou 2 anos em um 
campo de concentração na segunda guerra 
mundial... E depois, publicou seu diário 
com as suas experiências...  

 Você leitor, acha que Anne, depois de 
todas as experiências que teve, ela tem 
algo a nos dizer? Muito... Mas o livro dela 
foi recusado por muitas editoras... 

 Anne no livro afirma: “depois de tudo 
que aconteceu, ainda acredito no ser 
humano...”. 



 

   

 Enfim, dei três exemplos de injustiças 
cometidas pelas editoras, com autores e 
livros tão importantes... 

 Eu, Raphael, como escritor, jamais 
julgarei o seu projeto como RUIM. E farei o 
que eu puder para ajudá-lo. Portanto, não 
interessa qual projeto você tenha, pode me 
enviar um e-mail que conversaremos sobre 
ele. 

Eu fico escrevendo, escrevendo e 
esqueço-me de explicar o projeto. Enfim, é 
um projeto sem fins lucrativos, que almeja 
encontrar novos escritores. Independente 
da idade ou do perfil da literatura. 

Se você não quiser escrever nada, 
mas achou legal o projeto... Nos meus sites 
tem um botão DOAR... Inicialmente, a ideia 
seria que cada pessoa doasse apenas 1 
Real, porém, algumas pessoas me 
enviaram e-mail dizendo que 1 real não dá 
para nada, que gostariam de doar 5 ou 10 
reais... Então, criei o botão de doação 
livre... 



 

  

Enfim, fique à vontade para participar 
do projeto com ideias de livros ou com 
alguma contribuição... 

No decorrer dos próximos livros eu irei 
fazendo as propagandas dos próximos 
autores que serão lançados... 

Enfim, qualquer coisa, basta me 

mandar uma mensagem pelos formulários 

no site ou diretamente pelo e-mail: 

projetojovensescritores@hotmail.com 
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Oximoros da vida 

Somos culpados inocentes, 
Cometemos erros inteligentes, 
Contamos mentiras sinceras,  

Vivemos presentes na ausência, 
Chamamos de essencial o supérfluo. 

Lúcida loucura que nos contagia, 
Observando esse foco que se amplia. 
Olhos escancaradamente fechados, 
Enclausurados em meias verdades.  
Eterno contentamento descontente. 

Cada instante dura mais que o infinito. 
Somos ideias cheias de nada. Bruta Flor. 

No paradoxo da vida, nesse tácito tumulto, 
Nessa liberdade vigiada, ataque defensivo, 

Gritamos silenciosamente. Valentes covardes. 

Luz negra. Plena revolução pacífica, 
Transformamos derrota em vitória, 
Ética flexível. Ilustre desconhecida 

Ditadura democrática do silêncio eloquente. 
Acreditamos racionalmente na fé. 
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