
 PENSAR É PRECISO 
 Minha  resposta  à  aflita  professora  de  curso 

 primário  que  me  consultou  sobre  cálculo  de 
 porcentagem,  deixou-a  surpresa:  “Não  sei  de  cor  a 
 fórmula  que  você  quer,  mas  posso  fazer  o  cálculo 
 para  você”.  Em  toda  minha  vida  pessoal  e  profissional 
 fiz  questão,  sempre  que  possível,  de  privilegiar  o 
 raciocínio,  evitando  dessa  forma  o  cômodo,  porém 
 embrutecedor.  decoramento  (é  a  primeira  vez  que 
 emprego  esse  vocábulo,  que  me  soa  estranho)  de 
 fórmulas  quase  sempre  desnecessárias.  Não  digo 
 isso  para  me  autoelogiar,  mesmo  porque  a  esta  altura 
 da  vida  não  tenho  nenhuma  precisão  disso.  Faço-o, 
 porém,  a  fim  de  que  o  leitor  possa  visualizar  caminho 
 promissor  para  a  solução  de  seus  eventuais 
 problemas. 

 O  que  me  pergunto  é  por  que  muitas 
 pessoas,  acho  que  até  mesmo  a  maioria,  relutam  em 
 empregar  raciocínio  lógico  para  solucionar  impasses 
 que  encontram  durante  a  vida.  Será  que  tal 
 posicionamento  é  genético  ou,  pelo  contrário,  trata-se 
 de  consequência  de  algum  aprendizado,  ainda  que 
 não formal? 

 Respondo,  desde  logo,  que  esse 
 comportamento  infenso  à  logica  formal  não  tem  nada 
 de  hereditário,  uma  vez  que  atitudes  desse  jaez  não 
 passam  pela  genética.  Apenas  as  religiões 



 reencarnacionistas,  que  são  preponderantes  no 
 oriente,  poderiam  trazer  explicação  lógica  para  tais 
 diferenças  individuais.  Mas  aqui  já  se  trata  de  questão 
 de  fé,  que  a  ciência  ainda  não  logrou  comprovar 
 adequadamente,  e  por  isso  mesmo  não  responde  à 
 pergunta inicial. 

 Por  outro  lado,  o  aprendizado  durante  a  vida 
 pode,  sim,  explicar  de  forma  razoável  a  razão  de  uma 
 parte  da  população  pautar-se  sempre  pela  lógica,  ao 
 passo  que  a  outra,  maioria  como  afirmei  acima, 
 preferir  a  comodidade  das  respostas  convencionais, 
 prontas e acabadas. 

 Mas,  voltando  às  minhas  experiências 
 pessoais  de  professor,  reitero  que  sempre  estimulei 
 os  alunos  a  indagarem  o  “por  que”  das  coisas,  ainda 
 que  para  certas  perguntas  não  se  tivesse,  no 
 momento,  resposta  adequada.  Contudo,  como 
 também  sempre  costumava  salientar,  não  se  ter 
 resposta  imediata  é  o  melhor  estímulo  para 
 procurá-la. 

 Para  que  ninguém  imagine  que  eu  possa 
 estar  simplesmente  teorizando,  sem  ter  nunca 
 vivenciado  experiências  próprias  a  respeito  desse 
 tema,  permito-me  recordar  o  que  ocorreu  comigo,  há 
 muitos  anos,  na  árdua  prova  oral  de  ingresso  ao 
 Ministério  Público  de  São  Paulo.  O  examinador  de 
 Processo  Penal  propôs-me  questão  cuja  explicação 



 constava,  como  vim  a  saber  posteriormente,  de  obra 
 doutrinária  -  eram  tantas…  -  pela  qual  não  havia 
 estudado  e,  portanto,  não  sabia  sua  resposta 
 específica.  Após  alguns  instantes  em  que  pensei  que 
 tudo  poderia  estar  perdido,  olhei  para  o  culto 
 examinador  que  aguardava  minhas  palavras  e 
 disse-lhe  mais  ou  menos  o  seguinte:  “Excelência,  não 
 sei  a  resposta  específica  à  questão  proposta. 
 Contudo,  se  me  deparasse  com  ela  na  prática,  trataria 
 de  resolver  os  seguintes  pontos”  ,  e  enumerei  um  a 
 um  o  que  me  parecia  relevante  para  solucioná-la. 
 Ganhei  um  elogio,  do  qual  até  os  presentes  dias, 
 tantas décadas passadas, sinto-me muito orgulhoso. 

 Por  fim,  como  todos  já  estão  cansados  de 
 saber,  costumo  sempre  trocar  ideias  com  Raimundo, 
 o  caiçara  pescador  que  invariavelmente  tem  resposta 
 para  tudo,  a  respeito  dos  temas  que  discutimos.  Sabe 
 o  que  ele,  são-paulino  fanático,  me  aconselhou?  “Seu 
 doutor,  se  o  senhor  usar  essa  lógica  de  que  faz  tanto 
 alarde,  vai  com  certeza  mudar  de  time”.  Que  nada, 
 Raimundo,  não  mudo  mesmo.  Você  não  acha  que  fiz 
 bem, caro leitor? 
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