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O homem liberto (Paulo Mendes Campos) 
 
E eis que onde menos se espera, neste Rio de Janeiro aflito, existe um homem que 

ultrapassou a barreira de nossa miserável condição, um homem liberto. 
Primeiro, generalizemos. Que é um homem? Um animal acuado. O que é a vida 

humana? A tentativa de sair da armadilha. 
Tudo é tentativa de sair da armadilha: religiões, ciência, trabalho, arte, amor, riqueza, 

poder, drogas estupefacientes, tudo. 
Uma caricatura moderna me parece a síntese da contingência humana: dois homens 

lado a lado em pavoroso calabouço estão irremediavelmente argolados à parede, pelo pescoço, 

pelos pulsos e tornozelos; um se vira para o outro e diz: o jeito agora é o 
seguinte... 

A vida de cada indivíduo e de todos os povos é isto: não perder a esperança, imaginar o 
jeito de sair do calabouço. Havia o frio, e o jeito era o seguinte: descobrir o fogo; havia a 
escuridão, e o jeito era descobrir o Pai. Hoje a terra se faz moral e materialmente estreita, e o 
jeito é descobrir outros corpos celestes. 

Dois duros aprendizados nos resumem: em primeiro lugar, o de aprender a viver; já 
atingidos os primeiros estágios da sabedoria, temos de desistir, para iniciar o curso da morte. E 
para a morte o jeito é o seguinte... Houdini, aquele americano que se libertava de todas as 
cadeias e cadeados, e que andou buscando em sessões espíritas a saída para a morte, é uma 
grande figura simbólica da recuperação humana. 

O preço da existência é o medo. O homem primitivo tinha medo, por exemplo, do trovão, 
e fazia sacrifícios à divindade. Os deuses cruéis multiplicaram-se na Grécia, e o homem tinha 
medo por exemplo da vingança que o transformaria em porco imundo. O demônio fez tremer de 
medo a Idade Média. Renascença, um humanismo, até certo ponto desviou esse medo para o 
próprio homem, o príncipe que executava friamente as razoes de Estado . [...] 

Esta vida, diz Santo Agostinho, e o grifo é meu, se merece tal nome, é a prova de toda a 
raça humana ter sido condenada na primeira origem. Redivivo, santo Agostinho questionaria em 
livros imensos e engenhosos as doutrinas de Marx e Freud; mas não entraremos nessa 
polêmica. 

O certo é que a vida é cheia de males, e é o próprio santo Agostinho que os arrola: 
afeições vãs e nocivas, preocupações mordazes, inquietudes, tristezas, temores, falsos 
contentamentos, discórdias, alterações, guerras, traições, aborrecimentos, inimizades, enganos, 
adulações, fraude, roubo, rapina, perfídia, soberba, ambição, inveja, homicídios, parricídios, 
crueldade, inumanidade, maldade, luxúria, petulância, desvergonha, desonestidade, fornicações, 
adultérios, incestos, estupros, pecados contra a natureza, blasfêmias, perjúrios, opressão de 
inocentes iníquos, violências, latrocínios e outros males semelhantes, continua Agostinho, que 
sitiam e cercam a vida dos homens. [...] 

Pois não estou fazendo piada, meu amigo, quando lhe digo que vi um homem liberto de 
todos os males, liberto principalmente de si mesmo. Foi em um bar em Copacabana. Sem 
religião, sem ideologia, sem psicanálise, sem ácido lisérgico, ele se libertava, vamos dizer, na 
raça, ma marra. O homem estava meio bêbado, debruçado sobre a mesa de mármore. De 
repente levantou a cabeça como um senhor de si mesmo e transmitiu a fabulosa mensagem. 
Reparem na perfeição da síntese: 

- Eu estou preparado! Estou preparado para a miséria!... para a traição!... para  a dor de 
dente!... e o CÂNCER! 

Fonte: CAMPOS, Paulo Mendes. O amor acaba. In: Crônicas líricas e 
existenciais. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 105-7. 
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1)Com base na leitura da crônica, responda: 

a) Qual é o tema sobre o qual Paulo Mendes Campos faz uma reflexão, a partir de um 
simples episódio vivenciado em um bar? 

 
b) Quais são as perguntas fundamentais das quais o autor parte para elaborar seu 

pensamento sobre o tema? 
 
c) Que exemplos Paulo Mendes Campos cita como possíveis fontes de resposta para o 

entendimento da vida humana? 
 
d) Que atitude, segundo o autor, os indivíduos e os povos têm diante das dificuldades? 
 
e) O que o cronista quer dizer com as frases: “O preço da existência é o medo”? Explique 

com suas palavras. 
 
f) Por que o autor afirma que o homem que viu no bar era um “homem liberto”? Que 

característica ele tinha no momento do encontro que fez o autor julgá-lo assim? 
 

2) É correto afirmar que, nessa crônica, Paulo Mendes Campos demonstra uma 

atitude filosófica? Por quê? 

3) Em que medida você considera que um fato do cotidiano, assim como o da crônica, 

pode gerar um reflexão filosófica?  

4) Cite um episódio ocorrido com você ou que tenha presenciado na última semana 

que poderia ser ponto de partida para questionamentos sobre a existência humana. Justifique a 
razão que o motivou a escolher esse fato. 

 
 
 
 
 
 
 


