Perder, empatar ou ganhar...
Quando você inicia um jogo, um jogo de equipe como o futebol, o resultado poderá ser: perder, empatar
ou ganhar. Perder é não sequer fazer parte da equipe. É segurar a bola, ser fominha. É não olhar para os
lados e para frente. É chutar um pênalti com desdém (Goycochea, ex-goleiro, dizia que pênalti mal batido
ele pegava). É a derrota e a desclassificação ou viver e conviver na zona de rebaixamento. Empatar é não
se envolver, é não abraçar a causa. Tudo está bom. É não opinar porque a comodidade lhe é vantajosa. É
ficar parado e esperar que a bola chegue até você. É estagnar na tábua da classificação ou assistir o
adversário jogar ou passear pelo campo. Em geral quando se estaciona, se enferruja e retroage. É perder o
tempo e a oportunidade recebida. É o morno da carta de Laudicéia. Seja quente ou seja frio, não seja
morno, porque te vomito; Ganhar é, além de ter mais conhecimentos, ser mais como atleta, como
jogador. É armar, preparar a jogada, é desarmar o adversário, é se deslocar para receber um passe, é
proteger o seu companheiro. É trabalhar no limite de suas forças. É suar a camisa. E na hora de chutar um
pênalti, chutar para garantir a oportunidade. Forte o suficiente e dentro dos três travessões,porque pênalti
bem batido é indefensável. É a vitória. É seguir a lei do progresso. Mudemos o jogo de futebol para o
jogo na/da pós-graduação. Se o objetivo de cada um e de todos é a de que qualquer resultado está bom,
até porque o objetivo de estar numa pós-graduação já está atendido, considero muito míope, muito
pequeno, e porque não dizer, fora da realidade de uma pós-graduação que está na porta dos 20 anos. Viver
o mestrado ou o doutorado, mais lentamente que os ponteiros do relógio significa perder ou empatar o
jogo. Então o convite é adequar o foco ou posicionar no auto-focus de seus objetivos, ou ainda limpar as
lentes naturais de seus olhos ou artificais de seus óculos e vencer o jogo da pós-graduação adicionando
atitudes nos deveres e obrigações nos sessenta segundos de cada e todos os minutos de sua, minha, nossa
vida acadêmica atual. Podemos escolher e celebrar a vitória com um título, porque jogar para empatar ou
lastimar a derrota...
Think about it!
Powered by OdTk, 01jun2015

