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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica quarta-feira para 

você e todos os seus. Tinha uma amiga, Regina Lopes, que dividia comigo 
algumas das suas reflexões diárias. Nunca mais tive notícias dela, mas espero 
que esteja bem e ainda nos caminhos do Senhor. Ela certo dia me falou: 
“Roberto, de vez em quando eu preciso dar uma volta comigo mesma.” 
“Isso é essencial para que eu tenha um outro olhar para com o meu 
próximo”, complementou.  

  
Verdade! Sábias palavras. Observemos bem o que nos diz o 

evangelista Mateus:  
 
“Como você pode dizer ao seu irmão: ‘Deixe-me tirar o cisco 
do seu olho’, quando há uma viga no seu?” (Mateus 7:4).  
  
Mas, Regina não parou por aí. Na mesma oportunidade, ela me 

compartilhou um texto de Lúcio Packter, filósofo clínico da PUC-FAFIMC, de 
Porto Alegre (RS), intitulado “A teoria, a prática”. Segue o escrito: 

  

A TEORIA, A PRÁTICA  
Lúcio Packter  
  
Na revistinha de bordo “Almanaque de Cultura Popular”, da TAM, 

li a seguinte história que veio sem autoria. Um sujeito há anos sofria de um 
mal único. Tomava um gole de café e sentia uma dolorosa pontada no olho 
esquerdo. Não havia remédio ou jeito que resolvesse o assunto. Até que certo 
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dia decidiu procurar um médico. Explicou o problema. O médico pediu a ele 
para tomar café. O homem tomou várias vezes, as pontadas seguiam o 
incomodando.  

  
Ao final do exame, o sujeito exclamou: “Pelo amor de Deus, 

doutor! Meu problema tem solução?”  
  
Tem sim, respondeu o médico. É só tirar a colherzinha de dentro 

da xícara. Ou seja, a prática como complemento do que iniciamos em teoria, 
e em seguida a contrapartida. No consultório, conforme o andamento do que 
nos relata a pessoa, os caminhos de pesquisa teóricos apontam para uma 
longa e demorada investigação. Há pessoas que inventam fatos, deturpam 
intencionalmente outros, acrescem elementos que tornam os eventos 
simpáticos a elas, constroem justificativas de ocasião, enredam-se em 
considerações sem fim em argumentos viciados.  

  
Tudo isso desmorona às vezes se o clínico deixar o consultório e 

caminhar com a pessoa em um jardim, se marcar uma entrevista na casa da 
pessoa, se encontrar-se com ela na biblioteca da Universidade ou em um local 
de convívio familiar da pessoa. Isso nem sempre e fácil, nem sempre é 
possível, nem sempre é indicado. Mas pode fazer mostrar a colherzinha dentro 
da xícara.  

  
... No mesmo “Almanaque de Cultura Popular”, que é ilustrado 

como os antigos almanaques de costumes, com flâmulas e adereços entre os 
textos, outra historinha conta que um homem conversava com o amigo na 
mesa do bar: “Ontem meu cartão de crédito foi furtado, mas decidi não avisar 
a polícia”. "Por quê?" - perguntou o amigo.  

  
"O ladrão está gastando bem menos do que a minha mulher."  
  
É possível viver uma vida inteira em desacordo consigo mesmo. 

Os itinerários podem seguir distorcidos e vivermos como se fôssemos meros 
expectadores dos próprios eventos. 
 


