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EDITORIAL 
 

Muitas vezes a estrada parece mais longa que o 

caminho por ser feito. Os passos se cruzam como os 

pensamentos e é preciso ficar atento para que tudo 

possa fluir. Afinal, animais, humanos que precisam 

urgentemente recuperar toda a estima, carinho e 

atenção. Afinal, sabemos que teremos o mesmo fim e 

até lá é melhor viver bem do que achar que 

poderemos nos dar bem ou ter uma salvação lá no fim 

da linha. 

  

ARTE  
 

 

 
 

Nada mais relaxante que estar nas margens de um rio, 

ouvindo o silêncio de um momento único que 

responde aos nossos anseios e mostra que a vida 

passa. Toda a natureza em seus ciclos, altos e baixos, 

para existir sempre. 
Fotografia numa das Aventuras pelo Sudoeste do 

Paraná. 

 

 

HUMANOS DE ESTIMAÇÃO. 
 

Pensar sempre ajuda a ampliar a visão ou mesmo 

buscar saber mais sobre nós mesmos. Poderíamos 

começar a pensar a partir de Descartes que separa o 

sujeito do objeto, separando o homem da natureza. E 

aquilo que está separado pode ser dominado, dividido 

em partes, uma lista infinda que chega aos dias de 

hoje. Este início é difícil, e foi mais fácil pensar e fazer 

alguns ensaios de diálogo com outras pessoas antes 

de escrever. Quanto esta separação é prejudicial para 

nossa vida? Ou não seria? 

 

Uma situação bem comum que de longa data venho 

observando e agora começa a tomar forma para 

compreender melhor os problemas é a distinção entre 

um animal de estimação e uma pessoa. Por favor, 

protetores dos animais, nada contra, muito pelo 

contrário e só gostaria de incluir mais um animal. Nós 

mesmos. Sim, nós esquecemos que somos animais 

também. 

 

Digamos que socialmente dizer que somos animais 

soa como algo rude, uma luta pela sobrevivência sem 

qualquer preocupação com o outro. Um instinto 

somente sexual que traz a tona todos os desejos 

obscuros. Enfim, sempre do ponto de vista negativo. 

Por favor, corrijam se estiver errado, é minha 

percepção pessoal. 

 

No entanto, quando temos um animal de estimação 

que não humano, nós o tratamos bem a todo 

instante. A visita chega e o primeiro que vai receber é 

o cachorro. E se for daqueles bem dóceis, acostumado 

com crianças, todos se derretem e querem ficar ao 

lado, acariciar, afagar e não saem de perto. 

 

Nesta mesma situação, onde todos procuram estar 

perto do animal, as pessoas ficam longe umas das 

outras. Simplesmente esquecendo que todos os 

animais gostam de um afago, um carinho, um estar 

perto. Isto independe da idade. E como gosto de estar 

perto das pessoas, tocar, sentir, afagar, brincar, rir, 

conhecer sempre melhor, devo ser inconveniente. Aí 



recordando outras experiências neste sentido com 

pessoas, recordo que artistas e pessoas mais ligadas 

com o todo da natureza e da sociedade tem este 

mesmo comportamento. O carinho, conversar lado a 

lado bem juntinho, como se cada um fosse um 

humano de estimação. 

 

Problemas nós temos diversos, todos tem e no 

conjunto da sociedade parece que a cada dia isto só 

aumenta. Dos problemas ambientais nem vou falar 

para não ficar chato, do tipo, lá vem ele novamente. 

Assim, para uma boa solução é preciso uma boa 

pergunta. Precisamos encontrar soluções para os 

nossos problemas. Então, será que a solução dos 

nossos problemas não se tornaria mais fácil se nós 

fossemos humanos de estimação? 

 

Isto é, ser mais carinhoso, estar mais próximo do 

outro porque ele é igual a mim, com necessidades as 

mais diversas, e que também gosta de ser tratado não 

pelo que tem ou aparenta e sim pelo que é em sua 

busca de ser. Muitos vão dizer que pessoas assim 

precisam de psicólogo porque tem carência afetiva. 

Mas, e como ficam as pessoas que tem seus animais 

de estimação que se pudessem ficariam o dia todo 

com eles, no colo, caminhando, agradando, 

conversando? Gosto de estar com os animais e não 

deixo de incluir os humanos porque seguir nesta linha 

é melhor. Quem não se sente bem dando e recebendo 

carinho? 
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