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As portas de Londres 

 
A gente caminha pelas (belas) ruas de Londres e observa o inexorável padrão britânico numa 
arquitetura que consegue ser repetitiva sem ser cansativa. É estética. Com dimensões humanas, 
traços de uma beleza simples e uma atrativa ordem que faz sua comparação com ambientes 
desordenados dar-lhe fácil supremacia. Mas as portas são coloridas. 

Acho que essa semiótica ideia inglesa pode nos inspirar em muitas coisas. Se dentro de um padrão 
ordenado e funcional cabe a versatilidade de cores divertidas, até arrojadas, talvez as nossas vidas 
também possam ser assim. 

Ora, é fundamental ter estrutura, organização e uma estável posição. O caos, a bagunça, o informal, 
não são sinônimos de eficiência na natureza. (Pois a matemática já provou que há ordem no caos 
aparente). A vida não consegue sustentar-se em gelatinosa base… Precisamos, todos nós, de um 
sólido fundamento. 

Outrossim, não é necessário escravizar-se numa monótona condição, sem emoções, sem 
entusiasmo. É chato isso. Há que dar umas coloridas pinceladas, fazer testes de combinações 
insuspeitadas, fora do cânone. “Inovação!”, diriam os tecnólogos. “Sabor!”, diriam os chefs. 
“Originalidade!”, diriam os arquitetos. “Vida!”, dizemos todos nós. 

---- 

Qual é a sua necessidade de estrutura, de ordem e de forma? E onde estão os pontos a serem 
pintados com criatividade e ousadia? Observa que devem ser tratadas as duas coisas, juntas, 
simultaneamente. Uma precisa da outra. Daí vem as possibilidades de crescimento… 
PS: as águas do rio Tâmisa são pretas, mas suas pontes são coloridas. 
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Pelas ruas de Montreal 

 
 

...eu vi o mundo. 

Gente de todos os lugares caminhando na Saint Catherine Street; pretos, brancos, amarelos; 
homens e mulheres; jovens e velhos. E a gentileza típica do quebecua espalhada pelos atendentes 
das lojas, dos restaurantes e dos hotéis. A maioria deles, por paradoxo, não nascidos em Quebec. É 
que nos toca a cultura local, a todos, e passamos a ser um pouco como os nativos. Acho que a mistura 
franco-inglesa da província deu a matriz para se criar uma cultura sem igual, de bela gastronomia e 
muita cordialidade. 

Ao ver um mundo de possibilidades numa cidade, vemos nossas muitas possibilidades também. 

Há virtudes insuspeitas. Precisamos testar, experimentar, ousar e viver para conhecer nossos 
potenciais. Temos muitos talentos, não podemos deixá-los dormidos. 

Há defeitos. Muitos defeitos. Devem morrer. Como debaixo da neve espessa que cobre as ruas do 
Canadá nos invernos morrem as folhas e a grama, podemos matar defeitos. 

Podemos renascer também a partir da constatação de nossa riqueza humana. Somos cheio de 
coisas, como as imagens versáteis da Saint Catherine. Temos de tudo em nós. 

Conhecer-se pode depender de conhecer lugares e pessoas. Conhecendo, conhecemo-nos. 

---- 
É bom ver o mundo. E ver um mundo eclético não só em possibilidades, mas em realidades. Temos 
dentro de nós tudo o que precisamos para viver a vida. Somos completos, somos totais. Só temos de 
descobrir. 
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A Paris dos museus 

 
 

Nos museus de Paris eu vi o mundo, a história do mundo. 

Do oriente antigo no Museu Guimet - vasculhando o passado - aos fuzis empunhados na Champs 
Élysées - aceitando o presente - pude abrir a mente e o coração para as possibilidades humanas. 
Somos peritos em realizações marcantes. Quando queremos, deixamos marcas absolutas no 
tempo. 

O Louvre é todo rico... Toda experiência ali pode suscitar a imaginação. Do silêncio que emana da 
Nikê de Samotrácia ao ruído intermitente dos chineses, de quando em quando, fotografando sem 
parar. 

O Museu da Armada une misteriosamente o trauma e a esperança. A contação dos episódios das 
Grandes Guerras de um lado, o mausoléu de Napoleão de outro. Fazemos tanto ao longo do tempo 
que mal cabe tudo no mesmo espaço. 

A Paris dos museus reúne o espetáculo das criações humanas. Somos capazes de fazer tantas coisas 
ruins como coisas boas. As primeiras são os paralelepípedos sobre os quais apoiamos nosso andar. 
As últimas os céus que teimam em nos inspirar. As coisas ruins que fizemos podem ensinar o que 
jamais repetir. As coisas boas que acumulamos podem mostrar o que sempre mais buscar. 

Escutei um quarteto de cordas na Église de la Madeleine. Que tal? Senti-me eu mesmo compondo 
parte do universal museu das artes. Cheguei curioso ao final da tarde, eu e minha esposa. Leves, 
inspirados, saímos à noite flutuando pela escadaria. 

---- 

A Paris dos museus reúne o espetáculo das criações humanas. Podemos seguir buscando o bem. 
Certamente. 
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Por las calles de Madrid 

 
Madrid é uma cidade em que não dá vontade de ir para casa. Dá vontade de ficar na rua, andando 
de bairro em bairro, apreciando as sacadinhas típicas dos prédios que conferem um padrão aos 
diferentes lugares em que paramos para tomar um café, uma cerveja ou um vinho. Aliás, "vinho da 
casa" é sempre bom lá, não tem erro. 

Me pergunto porque não sentimos a mesma coisa em todas as cidades, sobretudo no Brasil? 
Obviamente tem a questão da insegurança, mas não é só isso. A opção pelos shoppings centers e 
outros lugares fechados implica em um hábito. E o hábito madrileño é o de estar na rua, até tarde. 
Por toda a cidade você encontra restaurantes, cafés, bares e lugares ao ar livre. O calor do verão do 
hemisfério norte combina muito com a Espanha. 

Um sentimento bem específico me toca: ser parte da cidade, pertencer à urbe, fazer-me cidadão de 
lá por uns dias. Não há jeito melhor de conhecer um lugar. Mesclar-se às suas gentes, andar pelas 
suas ruas, deixar-se invadir pela sensação de ser um deles, não um estrangeiro. O estrangeiro é 
estranho, não pertence ao lugar. 

E não é que às vezes somos assim? Andamos tão recolhidos ao cotidiano mecânico dos dias que 
passam sem intenção, sem sensação, que viramos estranhos. Estrangeiros de nós mesmos. Ficamos 
isolados e sem contato com o mundo. Deixamos de participar da vida quando isso acontece. Há que 
se salvar disso. 

---- 
Como diria Ortega y Gasset, talvez inspirado ele mesmo pelas calles de Madrid, sua cidade natal, "o 
homem é ele e suas circunstâncias". Portanto, se queremos viver a vida integralmente, não devemos 
nos limitar e fugir do mundo, mas estar nele, andar por ele como um dos seus cidadãos. 
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Pelas ruas do Cairo 

 
Estive no Egito neste ano e a despeito das suas maravilhas antigas nota-se suas muitas mazelas 
contemporâneas. Superpopulação, pobreza, violência, fragmentação política. Até os garçons e 
vendedores expressam um certo sentimento difícil de entender... Numa palavra: cansaço. 

No sul do Egito, próximo de Assuã, vi a miséria de um povo que parece sobreviver como pode, 
enfrentando seus dias com esperança. No norte, no Cairo, vinte e cinco milhões de pessoas 
misturam-se numa miríade de rostos que miram com estranheza. Chegaram a tirar foto comigo, o 
estrangeiro. Sorridentes, alegres, fui para eles uma mescla de curiosidade e excentricidade. Todos 
rimos juntos, como seres humanos devem fazer independente de sua raça, religião, nacionalidade, 
idioma. Fomos, naqueles instantes, um pouco irmãos. Sentimos, ainda que por momentos, a 
possibilidade da fraternidade. 

No Cairo quase não há semáforos. E, espantosamente, não se vê acidentes. Parece que o Egito 
moderno também tem lá os seus mistérios... 

Pelas ruas do Cairo vi a tristeza da civilização atual. Nosso mundo de hoje espelha uma globalização 
que mais promove a massificação e o culto à tecnologia (lá, todos de celular, claro). Através das 
contendas de poder, entre as grandes nações e as pequenas máfias, o indivíduo humano quase não 
aparece. Esforça-se apenas por sobreviver. Fica difícil transcender. 

Pelas ruas do Cairo pode-se ver muitas coisas só deles. Mas também vemos a fadiga da humanidade 
toda, cansada de injustiça, cansada de violência, cansada de sofrimento. Isso, infelizmente, não é 
particular do Egito. Independente de problemas locais, o mundo chora em conjunto. 
Claro que também conheci pessoas idealistas, alegres, enérgicas. A esperança marca o semblante 
de alguns líderes locais. E isso igualmente nos mostra como somos parecidos quando expressamos 
o que há de mais humano em nós. 
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Aos líderes do futuro: perceber que para além das diferenças o ser humano é feito da mesma 
substância interior. Nossa natureza espiritual é uma só. Podemos, pois, ficar tristes juntos, pelos 
problemas dos outros. Podemos, outrossim, ficar alegres juntos, pelo regozijo alheio. 

---- 
Quem sabe possamos recordar também as maravilhas dos antigos faraós, de uma civilização que, 
ao contrário do que nos contam no colégio, foi esplêndida. Verdadeiro modelo de vida. 
Quem sabe se possa ver também a solução para os problemas contemporâneos nos ensinamentos 
dos sábios antigos. Por que não? Afinal, já estamos ficando um pouco cansados da modernidade. 

 

 

 

 
  



 TIAGO GRANDI   Negócios Intensivos em Conhecimento 

tiagograndi.com.br  

Em Santiago, à distância 

 
 

 

 

 

 

 

Estive em Santiago do Chile nestes dias. Uma cidade organizada, bonita, com algumas ruas 
arborizadas que lembram Porto Alegre (mas com um clima seco, bem diferente da capital gaúcha). 
Museus, boas opções de restaurantes e bares, praças, um movimentado mercado central e a trilha 
sonora do castelhano falado pelos chilenos. E, claro, os picos da Cordilheira dos Andes… Pude ver a 
beleza daqueles picos ainda nevados, apesar do verão, observando à distância a capital do país. 

Num exercício de reflexão imaginei como a humanidade seria observada por deuses misteriosos 
que acompanham nosso trajeto pela história. Como se do alto daquelas montanhas, no seu branco 
puro, um olhar invisível perscrutasse não só os movimentos dos nossos corpos, mas a vibração das 
nossas almas. Imaginei-me sendo observado, constantemente supervisionado. Sem possibilidade 
de me esconder. 

Há muitas versões do mistério… Não importa a palavra. Se Deus ou Deuses ou o Aleatório ou a 
Entropia ou qualquer outra crença. São nomes e crenças. O que não é crença, todavia, é a intuição 
que todo indivíduo tem de “Algo” por detrás do visível. Dizem uns modernos pesquisadores – Mircea 
Eliade, Ernest Cassirer, Gilbert Durant, Joseph Campbell, Carl Jung, Fernando Schwartz, entre 
outros – que o que nos diferencia dos animais é justamente essa possibilidade de imaginar o que 
não está presente, o simbólico, o mítico, o sagrado. (Parece-me que os ateus são só resultado de 
pouca cultura). 

Um bom líder precisa também compreender que a natureza humana tem dessas coisas. Todos os 
nossos liderados são gente assim. Uns mais crentes, outros mais duvidosos. Uns usando um nome 
(Deus?), outros usando outro nome (Causação Descendente?). Todos, porém, com sua própria 
concepção do mistério. 

---- 

À distância, como aqueles picos nevados da Cordilheira dos Andes, podemos imaginar o que os 
deuses veem em nossos corações. Sem mentiras. Sem poder se esconder. 

E o que veem? Coisas boas ou ruins? Justiças ou injustiças? Boa vontade ou malícia? Pois nós também 
podemos ver dentro da nossa própria alma. À uma justa distância, somos capazes, também, de 
perscrutar o mistério. 


