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SORRIR PARA O QUÊ: 

A POESIA DE CADA UM DE NÓS 

 

Cláudia Moraes
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 Em um tempo em que a desesperança ronda todos os lares, todos os espaços 

públicos e privados, praças externas e grutas mais do que internas em nosso ser, ouvimos 

aqui e ali a seguinte pergunta: Pra quê continuar? Pra quê sorrir se nada vai melhorar? Sim 

ainda temos os otimistas, os bravos guerreiros com suas armaduras cintilantes envoltas por 

um perfume estilo “jamais vou desistir” que bradam na sua rotina, no metrô lotado, nas horas 

de espera nos pontos de ônibus que chegarão sim, sem ar condicionado e baratas bailarinas 

que entendem que os bancos e assoalhos dos coletivos são palco para sua performance. Se 

por um lado torcemos para chover para refrescar um pouquinho nossos dias de calor intenso, 

por outro imploramos que não, pois certamente choverá dentro do ônibus. Pois é, então pra 

quê sorrir, por que sorrir? 

 Nesse universo tão particular que somos cada um de nós, é possível encontrar 

pessoas exibindo seus motivos para rir e para chorar, muitas vezes a dor se faz capitã, que 

ninguém ouse perturbá-la com aquele papo de que “aqui não é o seu lugar”. Sim, ela tem 

razão, não podemos enxotá-la, que ela se sente à mesa e diga a quê veio; ignorá-la, é o 

mesmo que tê-la como convidada assídua. Saber de nossas dores pode nos levar a entender 

possibilidades de rir e chorar. Sim, é possível que você que lê essas linhas, torça o nariz e 

diga: “Mais um papo de auto-ajuda”. Será? Pois que seja então, se nos levar a refletir, a 

trabalhar psiquicamente, a pensar sobre motivos, se nos levar a interrogações e exclamações, 

estará valendo. 
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 As perturbações do cotidiano, como algumas citadas no primeiro parágrafo, tendem 

a provocar irritação, desânimo, mas as exigências da vida, as faturas do cartão que não erram 

endereço, com bom humor ou não nos fazem levantar e seguir, recomeçar. As amarras 

internas costumam não dar trégua e quando o sujeito relata seu sofrimento como náufrago em 

um mar de tristeza, de angústia, de impossibilidades, eu fico a observar e a pensar por onde 

anda a poesia dessa pessoa. Muitas e muitas vezes, é justamente essa dor intensa que compõe 

os versos da poesia da constituição desse sujeito que sofre, que só sofre. Então é preciso que 

esse ser declame sua poesia no divã, nas calçadas por onde anda, com passos incertos, 

tentando se esconder de todos, de si, na tranquilidade turbulenta do seu quarto, no sofá 

ocupado pela família, onde ele também está sentando, porém só, sente-se só, ilhado em si 

mesmo, em sua poesia que colhe poeira de estrelas apagadas. Esse sujeito declama a poesia 

que existe dentro de si, essa poesia que escorre em seu suor, em seu desânimo para realizar, 

em sua crença de que não é capaz e muitas vezes ancora-se em tal poesia para deter a si 

mesmo, ao outro, para convocar o outro, aprisionar o outro.  

 Penso sobre essa poesia que escorre dos sintomas de todos nós, que nos desenham, 

nos escondem, garantem esconderijos e nos jogam nas arenas dos relacionamentos de todos 

os dias. Essa poesia tão cálida, tão suave, tão dura, primitiva, risonha e triste que as simples 

intervenções até as mais certeiras fazem jorrar das pontas dos dedos de quem procura ajuda, 

de quem está ali naquele espaço que pode ser vivido, sentido de várias maneiras, como de 

acolhimento, até mesmo como de tortura, onde ele quer estar e de onde deseja fugir, o setting. 

O setting que vai com ele, ou melhor dizer, o que se trabalhou ali vai com ele e ele, o sujeito 

vai, com sua poesia e claro, deixa um tanto dela pra quem fica. 

 Uma experiência muito interessante e ouvir a gargalhada de um sujeito que vive a 

desesperança diariamente, que vive a trama dos seus conflitos, o emaranhado de seus 

sintomas com intensidade, no espaço analítico. Chega a ser engraçado quando a pessoa 

percebe que está sorrindo, rindo abertamente e ela chega a ficar encabulada. Parece o início 

não sei do quê, mas já está valendo. A poesia está no par que trabalha, no analista, no 

analisando, em quem está na sala de espera, em quem nunca vai pedir ajuda, enfim vamos 

seguindo. 
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 Sorrir para o quê? Por quê? E terá uma resposta correta? Sei não... 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


