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- Ele só faz por interesse. 

- Ela é interesseira. 

Comentários como estes acima indicam que a pessoa está 

tendo uma atitude ou tem um sentimento condenável. É muito 

comum uma colocação maldosa a este sentimento. Mas o 

interesse, o ato estar interessado, na verdade é um sentimento 

necessário para o ser humano. 

A pessoa que não tem interesse em nada, não tem por que 

levantar-se da cama. 

Tudo na vida é uma questão de equilíbrio.  

Uma substância quando dosada na intensidade correta pode 

ajudar a curar algum mal. Ai ela passa a se chamar remédio. 

Mas quando está em dose errada, pode viciar ou ser letal, 

então é chamada de droga. 

Pequenos golpes aplicados em seu corpo, de forma dosada e 

coordenada, podem lhe fazer bem. Chamam de massagem. 

Mas se não existem critério e passam a golpear com força e 

qualquer local do seu corpo, chama-se espancamento. 

Uma dose de uma boa bebida destilada, servida no fim da 

tarde, quando está sentado na sua poltrona, na sala de sua 

casa, antes de pegar aquele bom livro pra ler pode te fazer 

muito bem. 

Neste caso pode ser incorporado ao processo de relaxamento. 

Porém se ingerido em excesso ou continuamente,  certamente 
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irá lhe fazer muito mal. Então este processo é chamado de 

alcoolismo. 

Em relação aos sentimentos o processo é o mesmo. O 

equilíbrio, a intensidade, com que se manifesta um sentimento 

pode ser para o bem como para o mal. Pra si ou para os 

outros. 

Existem sentimentos que afetam muito mais as pessoas que 

estão a sua volta do que a você mesmo, e o interesse é um 

deles. 

MAS QUANDO O INTERESSE É IMPORTANTE? 

Em todos os momentos de nossa vida. 

A partir do momento que respiramos a vida tem inicio e assim a 

nossa jornada. Se você não tiver interesse pela sua própria 

vida, com certeza vai ter uma vida medíocre e sem felicidade. 

O principio básico de uma boa vida é ter interesse por ela. O 

cuidado com a sua própria vida em todos os aspectos é a base 

para que você tenha vida realmente. 

Cuidar da saúde física, financeira, emocional, social e em todos 

os aspectos necessários, é a orientação pelo sentimento de 

interesse que temos por nossa vida. O cuidado é um dos 

indícios que estamos interessados e que podemos fazer algo 

para tentar estar bem sempre. 

O seu interesse por uma carreira. Regrar sua vida, perder 

algumas horas de sono, deixar algumas diversões de lado, 

empenhar-se num projeto que foi determinado por você mesmo 

e por isso não tem que prestar conta a ninguém, ou só a você 

mesmo, trabalhar duro no seu objetivo é uma demonstração de 

interesse em sua carreira. Todo empenho despendido para o 
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seu desenvolvimento, preparo, treino, dedicação, podem sim 

trazer bons frutos. Algumas pessoas vão chamar de sorte, mas 

o que se passa é o interesse pela sua carreira, que lhe motiva 

a dedicar-se além do comumente é feito. 

Quando você se interessa pela sociedade a sua volta, este tipo 

de interesse é muito importante. Buscar a atualização do 

mundo que o cerca, conhecer os costumes que surgem, as 

tendências e tudo mais ao seu redor, é uma demonstração do 

seu interesse pela sua sociedade.  

Vejo comumente grandes Filósofos pregando que nós temos 

que ser totalmente independentes, não devemos seguir os 

padrões que a sociedade nos impõe, que o modismo é 

repressivo e seletivo, incentivando as pessoas, principalmente 

jovens a distanciar dos costumes do seu tempo. Como se 

tirasse do meio da massa de manobra, uma mente privilegiada. 

Até entendo que muitos padrões e costumes são descartáveis, 

sem qualquer necessidade de seguir ou submeter, pois não 

trarão nenhum benefício aos jovens, e a não participação deles 

nestes estereótipos ou estilos provocam sérios danos 

psicológicos, principalmente nos adolescentes. Sem dizer que 

certa coisa vem e vai com tanta intensidade que chega a 

passar despercebido. Tendência de comportamento ou de 

vestimenta musica ritmos, festividades e tantos outros 

costumes da sociedade são na verdade extremamente 

importante para uma pessoa que esteja interessada em sua 

sociedade. 

Nós somos seres que vivem em sociedade. A nossa evolução 

como espécie passa pela organização dos bandos e tribos, 

depois cidades e nações. Passamos pro um processo evolutivo 

tecnológico que nos conectou ainda mais. Os últimos 30 anos a 
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comunicação é tão intensa que não existem parâmetros nos 

primórdios da evolução da tecnologia.  

Uma civilização era totalmente estranha, seus costumes e 

crenças, eram incógnitas que poucos conheciam e sabiam 

descrever com a precisão de uma realidade. Hoje podemos 

saber de tudo o que acontece com um país do outro lado do 

globo, conversando com um morados de lá em tempo real. 

E para você conversar com alguém de civilização diferente tem 

que manter o mínimo do protocolo de civilidade que nos é 

comum a todos pelo senso de viver em sociedade. 

Estar interessado não é baixar a cabeça para conceitos ou 

servir de massa de manobra simplesmente. Somos seres que 

necessitam da sociedade. Evoluímos para esta condição e pra 

viver nos molde de hoje, temos que estar atentos ao que 

acontece, interessados em acompanhar a evolução. 

Não é mais aceitável o isolamento de nosso meio social. 

Evoluímos apesar de alguns manterem os primórdios tentando 

viver em bando, ou bando de loucos. A civilidade faz parte de 

nossa vida e você precisa estar interessado. 

O interesse não pode ser único. Você precisa ter este 

sentimento ao mesmo tempo e diversificado. É comum o arrimo 

de uma família, seja um homem ou uma mulher, focar bastante 

em seu trabalho, dar uma prioridade a sua função em uma 

empresa ou corporação, para que seu papel assumido como 

arrimo, seja cumprido de forma satisfatória. Ou seja, que não 

falte nada para os seus. 

Mas quando este interesse é singularizado, quando direciona 

somente a esta função por exemplo, ele começa a fazer mal as 

pessoas que o cercam e a ele mesmo. Pessoas precisam de 
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cuidados, mimos, atenção, dedicação. Ou resumindo, interesse 

por elas. Não se pode limitar seu sentimento por apenas 

cumprir um papel ou manter um sustento. 

Temos que ter interesse por todas as partes da nossa vida. 

Parece ilógico, mas é comum uma pessoa sucumbir ao 

trabalho de tal maneira que abandona a si mesmo. Quando 

menos espera, está com graus elevados de doenças, 

principalmente as silenciosas, que costumam atacar com a 

idade e costumam ser fatais. 

Esse caso eu vou narrar na primeira pessoa, pois realmente 

vivi uma situação. Após uma crise financeira que assolou o 

país, isso não é novidade pra ninguém, coordenava duas 

empresas em ramos diferentes, mas que sofreram com o 

cancelamento de contrato, inadimplências e falta de novos 

contratos. Passei pelo stress e desgosto de demitir 

funcionários, é uma sensação horrível desmontar uma equipe, 

e mesmo assim herdei dividas impagáveis na situação que 

estava. O foco foi no recomeço, trabalhando de sol a sol, o 

quanto podia, em contratos horríveis que não que não 

compensavam, mas conseguia pagar algumas contas. Mas o 

processo é complexo. Você trabalha triplicado, pois não pode 

ter ninguém pra ajudar, este custo não tem como ser 

absorvido, impostos acumulando, juros, taxas mensais, 

contabilidade e tantas outras que não tem como pensar. Fiquei 

aproximadamente um ano e meio focado neste processo, só 

trabalhando. Esse foco foi total. Não olhei a um metro ao meu 

redor, não houve um minuto de descontração, relaxamento ou 

qualquer atividade que não fosse para tentar ganhar algum 

dinheiro e pagar uma conta.  
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Um dia caminhando para a cama, após um banho me deparei 

com uma situação inusitada. Meus pés doíam tanto que não 

conseguia pisar firme no chão. Sentado na cama, reparei que 

não conseguia ver meu pé. Estava inchado e sem a menor 

flexibilidade. Não conseguiria abaixar para sentir o meu pé com 

minhas mãos, e não iria arriscaria. 

Uma consulta médica que assustei com o meu peso na 

triagem, estava 50 kg acima do que costumava pesar, passei 

por alguns exames e tive o diagnóstico. 

Após um ano e meio de abandono próprio estava com 

hipertensão, tireoide descontrolada, acido úrico, gastrite a 

ponto de evoluir para uma úlcera, e diabetes. E minhas dividas 

estavam apenas controladas, pois o que era impagável a um 

ano e meio, continuava impagável agora.  

O desinteresse por minha própria saúde física e mental me 

levou a complicações que hoje me limitam de forma 

considerável. Eu deveria ter encarado a situação sem o 

isolamento de tudo o que me cercava. Perdi saúde, 

relacionamentos sociais, tempo de relaxamento, crescimento 

pessoal e tudo que poderia ter me feito muito bem e não 

chegar nesta situação. Muita coisa não necessitava de 

dinheiro, só precisava de boa vontade e dedicação. 

O preço é alto e o processo é longo, mas retomar a vida é 

necessário. Refazer, reconstruir realmente é muito mais difícil 

que começar.  

Interesse por sua vida, pela vida dos que o cercam, pela sua 

saúde, pelo seu trabalho, pela sua sociedade, por sua rua e por 

tudo que o cerca. É necessário estar interessado. É necessário 

estar ativo e ócio quando precisar. 




