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CARTILHA DO TRABALHADOR



Foi até a entrada do quarto apenas para despedir-se e viu que a 
filha estava penteando os cabelos sentada na cama, vendo-se no 
espelho da parede. A cena o imobilizou. Lembrou da época em que 
ainda era o responsável por pentear os cabelos de Anita quando a 
babá não estava em casa para dar conta da tarefa. Quando 
pequena, ela tinha a noção de que os cabelos deviam ser 
penteados por horas. “Mais”, dizia quando ele já achava que tinha 
terminado, os fios correndo tão soltos que davam a impressão de 
que jamais voltariam a se enroscar. Nunca deixou de ser assim. 
Adulta, Anita ainda tinha o hábito de pentear os cabelos sem 
necessidade e por intermináveis períodos. Aos vinte e três anos, era 
aos olhos do pai uma mulher culta e bonita, porém um pouco 
introspectiva demais. Ou quem sabe introspecção não fosse o caso 
dela. Era sociável, não lhe faltavam amigos nem disposição para 
envolver-se em atividades coletivas. Mas de vez em quando parecia 
apagar enquanto olhava a vista de uma janela, uma rua, o mar, ou 
até mesmo uma parede. Contemplativa. Contemplava tudo 
longamente, inclusive a si própria, e era isso que fazia agora, 
penteando os cabelos. Antes de ela notar sua presença ali na porta, 
teve tempo de imaginá-la alguns anos no futuro, casada, com filhos, 
fazendo sabe lá o quê da vida – não parecia interessada em ser 
jornalista. Desde que tinha se formado, pensava apenas no livro que 
vinha escrevendo.

Que o medo de chorar não lhe impeça de sorrir.
Que o medo de não chegar não lhe impeça de seguir.
Que o medo de falhar não lhe faça desistir.
Que o medo do que é real não lhe impeça de sonhar.
Que o medo da derrota não lhe impeça de lutar.
E que o medo do mal não lhe impeça de amar.
Que o medo de cair não lhe impeça de voar. 
Que o medo das feridas não lhe impeça de curar.
E que o medo do toque não lhe impeça de abraçar.
Que o medo dos tropeços não lhe impeça de correr.
Que o medo de errar não lhe impeça de aprender.
E que o medo da vida não lhe impeça de viver.
O medo pode ser bom serve pra nos alertar, tem função de proteger,
mas pode nos ensinar que às vezes até o medo vem pra nos 
encorajar…
Repare, 
Se há medo de perder, é sinal para cuidar.
Se há medo de desistir, é sinal para tentar.
Se há medo de ir embora, é sinal para ficar.
Se há medo da maldade, é sinal para amar.
Se há medo do silêncio, é sinal para falar.
Se o silêncio insistir, é sinal para cantar.
Se há medo do escuro, é sinal para iluminar.
Se há medo de um erro, é sinal para caprichar.
Se há medo, meu amigo, é sinal para enfrentar. 
Toda coragem precisa de um medo pra existir.
Uma estranha dependência complicada de sentir.
A coragem de levantar vem do medo de cair.
Use sempre a coragem para se fortalecer.
E quando o medo surgir não precisa se esconder.
Faça que seu próprio medo tenha medo de você.

GALERA, Daniel. Cordilheira. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

BESSA, Bráulio. Medo. In: BESSA, Bráulio. Poesia que transforma.
Rio de Janeiro: Sextante, 2018.M
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Eu amo tudo o que foi,

Tudo o que já não é,

A dor que já me não dói,

A antiga e errônea fé,

O ontem que dor deixou,

O que deixou alegria

Só porque foi, e voou

E hoje é já outro dia.

PESSOA, Fernando.  Eu amo tudo o que foi. PESSOA, 
Fernando. Poemas de Fernando Pessoa. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.
do?select_action=&co_obra=16090. Acesso em: 02 mar. 2021.Eu
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A tristeza de não ser mais do que aquilo que deixei de 
ser. De não fazer mais do que aquilo que deixei por 
fazer. Sou os sonhos que não realizei, os passos que 
não dei. Sou a vida, sim, que não vivi. E é assim que 
vivo, entre pensamentos de que sou e a lucidez, 
sempre temporária, mas sempre triste, de que não 
sou. De que não consigo ser. Os dias, lentos e 
parcimoniosos, são leves brisas de tempo, folhas que 
o vento, sem esforço, carrega para o destino final. 
Escrevo porque só sei escrever. Escrevo porque nada 
sei fazer. E aguardo que, letra a letra, se vá, imagem a 
imagem, o sonho prometido. E aguardo que, sonho a 
sonho, se vá, promessa a promessa, o destino 
ansiado. Sou, mais do que o que sou, o que não sou: 
o que não fui capaz de ser. Fiquei a meio, sempre a 
meio, do que desejei finalizar. Meio escritor, meio 
humano, meio poeta e meio insano, meio senhor, 
meio criança, meio sorriso na meia infância. Fiquei a 
meio, sempre a meio, do que desejei finalizar. Fui o 
quase génio, o quase artista, o quase pedinte, o 
quase louco. Fui quase feliz, quase gente – o triste 
demente, quase. Sou quase, sou meio. Porque sou, 
mais do que o que sou, o que não sou. Porque sou, 
mais do que o que sou, o que não fui capaz de ser: o 
que não sou capaz de ser.

FREITAS, Pedro Chagas. Queres casar comigo todos os dias? 
Campinas: Verus Editora, 2020. So
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Dois anos antes de sair de casa, meu pai disse à minha 
mãe que eu era muito feia. A frase foi pronunciada à 
meia-voz, no apartamento que meus pais, 
recém-casados, compraram no Rione Alto, no topo da 
Via San Giacomo dei Capri. Tudo – os espaços de 
Nápoles, a luz azul de um fevereiro gélido, aquelas 
palavras – ficou parado. Eu, por outro lado, escapei para 
longe e continuo a escapar também agora, dentro 
destas linhas que querem me dar uma história, 
enquanto, na verdade, não sou nada, nada meu, nada 
que tenha de fato começado ou se concretizado: só um 
emaranhado que ninguém, nem mesmo quem neste 
momento escreve, sabe se contém o fio certo de uma 
história ou se é apenas uma dor embaralhada, sem 
redenção.

A espantosa realidade das cousas

É a minha descoberta de todos
os dias.
Cada cousa é o que é,
E é difícil explicar a alguém
quanto isso me alegra,
E quanto isso me basta.

Basta existir para se ser completo.

Tenho escrito bastantes poemas.
Hei de escrever muitos mais. 
naturalmente.

Cada poema meu diz isto,
E todos os meus poemas
são diferentes,
Porque cada cousa que há
é uma maneira de dizer isto.

Às vezes ponho-me a olhar
para uma pedra.

Não me ponho a pensar se
ela sente.

Não me perco a chamar-lhe 
minha irmã.

Mas gosto dela por ela ser
uma pedra,

Gosto dela porque ela não
sente nada.

CAEIRO, Alberto. A espantosa realidade das cousas. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_ob
ra=82066. Acesso em: 15 mar. 2021.

FERRANTE, Elena. A vida mentirosa dos adultos. Rio de Janeiro:
Intrínseca, 201

Gosto dela porque ela não tem 
parentesco nenhum comigo.

Outras vezes oiço passar o vento,

E acho que só para ouvir passar
o vento vale a pena ter nascido.

Eu não sei o que é que os outros 
pensarão lendo isto;

Mas acho que isto deve estar bem 
porque o penso sem estorvo,

Nem ideia de outras pessoas
a ouvir-me pensar;

Porque o penso sem pensamentos

Porque o digo como as minhas 
palavras o dizem.

Uma vez chamaram-me poeta 
materialista,
E eu admirei-me, porque
não julgava

Que se me pudesse chamar 
qualquer cousa.
Eu nem sequer sou poeta: vejo.

Se o que escrevo tem valor, 
não sou eu que o tenho:
O valor está ali, nos meus versos.
Tudo isso é absolutamente 
independente da minha vontade.
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E pouco a pouco, passeando e suspirando, começou a 
falar daqueles últimos anos, o Inverno passado em 
Paris, a vida em Arroios, a intimidade do italiano na 
casa, os planos de reconciliação, por fim aquela carta 
infame, sem pudor, invocando a fatalidade, 
arremessando−lhe o nome do outro!... No primeiro 
momento tivera só ideias de sangue e quisera persegui
−los. Mas conservara um clarão de razão. Seria ridículo, 
não é verdade? Decerto a fuga fora de antemão 
preparada, e não havia de ir correndo as estalagens da 
Europa à busca de sua mulher... Ir lamentar−se à 
polícia, fazê−los prender? Uma imbecilidade; nem 
impedia que ela fosse já por esses caminhos fora 
dormindo com outro... Restava−lhe somente o 
desprezo. Era uma bonita amante que tivera alguns 
anos, e fugira com um homem. Adeus! Ficava−lhe um 
filho, sem mãe, com um mau nome. Paciência! 
Necessitava esquecer, partir para uma longa viagem, 
para a América talvez; e o pai veria, havia de voltar 
consolado e forte.

QUEIRÓS, Eça de. Os Maias: episódios da vida romântica. Disponível em: 
https://www.netmundi.org/home/wp-content/uploads/2020/10/Os-Maias-
Eca-de-Queiroz.pdf. Acesso em: 15 mar. 2021.

Dizia estas coisas sensatas, passeando devagar, com o 
charuto apagado nos dedos, numa voz que se calmava. 
Mas de repente parou diante do pai, com um riso seco, 
um brilho feroz nos olhos.
– Sempre desejei ver a América, e é boa ocasião 
agora... É uma ocasião famosa, hem? Posso até 
naturalizar−me, chegar a presidente, ou rebentar... Ah! 
Ah!
– Sim, mais tarde, depois pensarás nisso, filho – acudiu 
o velho assustado.
Nesse momento a sineta do jantar começou a tocar 
lentamente, ao fundo do corredor.
– Ainda janta cedo, hem? – disse Pedro.
Teve um suspiro cansado e lento, murmurou:
– Nós jantávamos às sete...



Perdemos mais tempo arrumando desculpas do que 
vivendo.
Perdemos mais tempo adiando do que aceitando a 
dificuldade.
Perdemos mais tempo explicando a desistência do que 
enfrentando o sim.
Eu garanto que a fuga dá mais trabalho do que se 
encontrar. Porque estaremos longe, mas com saudade. 
Porque estaremos protegidos, mas vazios. Porque 
estaremos aliviados, mas entediados.
A vida é simples, milagrosamente simples.
A esperança é firmeza. Consiste em seguir adiante 
mesmo com pânico, mesmo com receio.
Não há como acalmar o coração senão vivendo.
Parece que nunca conseguiremos fazer, mas vamos fazer, 
acredite, toda a vida foi feita de sustos bons.
Somente tememos o que é importante. Somente temos 
dúvidas do que é essencial. Somente entramos em crise 
por enxergar com clareza a dimensão de nossa escolha.
Os riscos valorizam a recompensa.
Viver não é para solitários. Sempre tem alguém nos 
chamando para nos acompanhar no perigo.
Eu pensei que nunca percorreria o corredor de minha 
infância caminhando, mas o vô me esperava do outro 
lado. Eu caí e ele me levantou com suas mãos de regente.

CARPINEJAR, Fabricio. O impossível é o sobrenome do medo. In: 
CARPINEJAR, Fabricio. Me ajude a chorar. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2014.

Eu pensei que nunca me manteria equilibrado numa 
bicicleta, mas meu pai fingiu que segurava a minha 
garupa e pedalei de olhos fechados com o vento me 
guiando.
Eu pensei que nunca aprenderia a ler e a escrever, mas 
a letra da minha mãe foi a escada para as histórias.
Eu pensei que nunca teria uma namorada, mas o beijo 
veio distraído no recreio da segunda série.
Eu pensei que nunca conseguiria nadar, mas os braços 
foram se revezando até atravessar a piscina.
Eu pensei que nunca passaria no vestibular, mas 
sacrifiquei noites e pesadelos para um lugar na 
faculdade.
Eu pensei que nunca teria filhos, eu pensei que nunca 
dividiria a casa com alguém, eu pensei que nunca seria 
dependente do olhar de uma mulher, eu pensei que 
nunca teria dinheiro, eu pensei que nunca seria feliz.
Eu pensei, mas fui fazendo. Fazendo. Fazendo.
O impossível é apenas o sobrenome do medo.
Você acha que somos impossíveis, mas é do impossível 
que o amor gosta.
O impossível é inesquecível.
O impossível é o possível repartido. O impossível é o 
possível a dois.
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