
Todo o mundo tem preguiça
de começar. Seja uma dieta,
um emprego novo, um novo

endereço ou até mesmo uma novela
nova. 

Mas, ao lado da preguiça,
caminha a motivação, muitas vezes
enorme, de inovar. Começar ou
recomeçar carrega em si o desafio e a
esperança.

“Dessa vez será diferente” ou
“Agora minha vida vai melhorar” - a
gente sempre escuta ou pensa nessas
horas, quando a empolgação se
sobrepõe à preguiça.

Para muitos, isso vale também
para os relacionamentos. 

Começar um novo relacionamento
significa exercer seu poder de

sedução e conquista, voltar a malhar,
emagrecer, comprar nova lingerie, se
cuidar mais e se sentir meio
adolescente novamente. Mesmo que
nesse caso haja preguiça, há também
o desejo forte de ficar e ser feliz. 

Autoestima sobe, mau humor
desce e as apostas num futuro afetivo
melhor se materializam em diferentes
formas e cores, tal qual as fichas do
cassino. 

Falo do que percebo na maioria
das pessoas ao meu redor. Basta
checar os sites de relacionamentos:
tanto os já comprometidos quanto os
solitários buscam a euforia do flerte,
do crush e até mesmo da paixão.
Todos animados com a possibilidade
do novo!

No entanto, descobri que uma
parcela das pessoas (a minoria,
provavelmente) tem preguiça de
novos relacionamentos.

Não tem saco nenhum para
assuntos cerimoniosos, falta de
intimidade ou mesmo para aquele
jogo sutil de sedução. 

Já ouvi moças jovens dizerem
“Ah, é um saco sair com quem a gente
não conhece.” Minha vontade foi de
perguntar: “Mas se não for assim,

como conhecer pessoas? Tem que sair
com amigo de infância somente?”.

Relacionamento é jogo. Depois
que você conhece os participantes
dele é mais fácil jogar, mas até esse
dia chegar, o jogo é cansativo porque
é como se estivesséssemos sempre em
teste. Todas as etapas parecem
hercúleas: saber qual o tom da
relação, perceber o desejo alheio,
ligar casualmente, escolher a
programação, justificar certos
hábitos ou mesmo determinar o grau
de comprometimento. Isso pra não
falar do sexo inicial (sem grande
intimidade) ou da convivência mais
íntima. 

Viajar juntos pela primeira vez,
por exemplo, pode exigir um
planejamento e uma cerimônia quase
tão cansativos quanto um circuito de
triathlon!

Sim, a preguiça de começar existe.
E eu, assim como às vezes morro

de preguiça de ir trabalhar, também
às vezes dou razão às meninas citadas
anteriormente: é um saco sair com
quem a gente não conhece.

Sim, tenho preguiça de começar
um relacionamento. Será que se
começar pelo fim, melhora?
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ESPECIAL PARA O MAIS VIDA

inda que sejam novos, os jovens já
possuem uma responsabilidade social no
ambiente em que vivem. Apartir dos 16
anos as responsabilidades como cidadão
inserido em uma sociedade começam a
aparecer com o voto, mesmo que não
obrigatório. Com o passar dos anos o
jovem começa a entender e vivenciar a
chamada cidadania. Para muitos, no
entanto, esta palavra ainda vem cercada
de dúvidas. É aí que entra o trabalho do
jornalista e escritor João Pedro Roriz,
autor do livro Almanaque da Cidadania.

“Aeditora Paulus queria uma obra
sobre cidadania para adolescentes e
enviou o livro infanto-juvenil francês
Champion du mond de la citoyenneté para
eu ler. AFrança havia se tornado campeã
do mundo no futebol e o autor do livro
queria se certificar que a população
daquele país também fosse campeã do
mundo na cidadania. Mas falar de cidadania em um país
europeu do primeiro mundo é uma tarefa um pouco menos
complicada. Aqui somos campeões mundiais apenas nos
esportes, infelizmente. Apesar disso, eu topei o desafio”, conta.

E ainda que escrever um livro com um tema tão denso
como cidadania envolva um trabalho mais pesado - que
engloba montar um panorama cultural e econômico do Brasil
- o escritor não abriu mão do bom humor conforme discorre
sobre o tema, procurando manter a atenção do jovem a todo
tempo, de maneira leve e irônica. “O humor é a marca dos
meus livros e das palestras que realizo para adolescentes em
escolas e eventos educativos em todo o país. Os adolescentes
são muito visuais e bem humorados. Imagens e piadas
inusitadas e irônicas sempre ajudam a fixar melhor a
informação”.

Mesmo que o seu foco seja jovens leitores, João Pedro
também crê que a obra vá chamar a atenção de adultos e
crianças, principalmente pela relevância do assunto e pela
desinformação geral a respeito do tema. Para o autor, boa
parte da população é desinformada em se tratando de seus
direitos e deveres. “Este é um problema que não atinge
apenas o jovens, mas a maioria dos adultos também.
Vivemos em um país maravilhoso, com um povo humilde e
batalhador. Mas também é um país continental que nega
sistematicamente direitos básicos à população. Sem esses
direitos, como esperar que os cidadãos tenham acesso à tão
sonhada - e ouso dizer utópica - cidadania? Emaranhados de
leis, corrupção, miséria, escravidão moderna, guerras
urbanas, dificuldades com a língua, diferenças sociais, falta
de acesso à infra-estrutura básica como saneamento básico e
de serviços públicos como a educação e o atendimento
médico, tudo isso resulta em um Estado tão desigual que não
é possível chegarmos a um verdadeiro significado da palavra

‘cidadania‘, pelo menos não sem incorrer
em clichês comuns ao tema”. 

Direitos e deveres - Quanto ao papel
do jovem na sociedade, João Pedro Roriz
afirma que é fundamental que ele esteja
ciente dos seus direitos, mas também dos
muitos deveres que deve cumprir para
exercer a cidadania da maneira correta e
completa. Para o jornalista, em se
tratando de direitos, o principal seria o
acesso à educação de base. “Todo jovem
tem direito a uma educação gratuita até o
9º ano do ensino fundamental, que
possibilite a este cidadão se classificar
para o ensino médio e,
subsequentemente, para a universidade”.

Ao falar em deveres, assim como os
jovens precisam de uma educação básica
com boa sustentação para que possam
trilhar um futuro profissional mais
promissor, seu principal dever, segundo
João Pedro, está em aproveitar o que lhe é
ofertado. “Não tem muito como separar
os direitos dos deveres de um cidadão.

Uma coisa depende da outra. Os alunos ingressos em escolas
públicas, por exemplo, possuem o dever de fazer valer o
investimento do Estado aplicado em seus estudos. Mas, na
maioria dos casos, não há consciência dos estudantes em
relação a este dever”.

E para que o jovem possa ser, verdadeiramente, o futuro
da nação, o escritor diz que há muita responsabilidade dos
adultos que “regem” a vida dos mais novos. Para o autor, o
que fazemos hoje refletirá, parcialmente, no cidadão que
estamos formando em nosso meio. “Com estudos de física
quântica, aprendi que o futuro é um lugar e ele já existe. O
que fazemos hoje nos dá uma dica de como será esse futuro.
Aforma como educamos nossos filhos nos dá uma ideia de
como será nosso país. Se educarmos agora as crianças, não
precisaremos punir os adultos do futuro. Então, nesse
momento, depende mais de nós do que dos jovens”, conclui. 

O livro - O almanaque aborda, primeiramente, a vida em
sociedade, discorrendo sobre temas como livre-arbítrio,
respeito à individualidade, respeito às leis, respeito no
trânsito, família, escola e meio ambiente. Em seguida, trata
dos direitos dos cidadãos, como o direito de votar, de ter
documentos, os direitos do consumidor. Já na terceira parte o
leitor encontrará informações sobre a Constituição Nacional,
a nossa bandeira, o nosso hino, os três poderes (Executivo,
Legislativo e Judiciário), a nossa língua etc.

Por fim, são sugeridas diversas ideias para os jovens
colocarem em prática em casa ou no bairro. Além de serem
divertidas, ajudam a sociedade: trabalho voluntário, coleta
seletiva, economia de água e luz, visita aos espaços públicos,
montar uma companhia de teatro para sensibilizar as pessoas
a cuidarem da natureza e a realizarem boas ações, criar um
tribunal para julgar situações de conflito entre amigos e
familiares, e muitas outras.
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