
empre tive um fraco por nerds. 

Muito antes de virarem moda, 

eram os garotinhos inteligentes e 

fora dos padrões "normais" que 

chamavam minha atenção. No colegial, a 

coisa foi ficando pior até que, na faculda

de, casei-me com um deles. 

Faço esta breve introdução muito 

menos com o objetivo de descrever mi

nhas preferências afetivas, mas, surpre

endentemente, para justificar meu últi

mo final de semana, objeto emblemático 

do tema sobre o qual discorrerei. 

Passei o fim de semana com meu ma

rido no Hotel Sheraton, aqui mesmo, em 

São Paulo. O programa a dois nada teria 

de excepcional senão pelo fato de ter sido 

um, por assim dizer, encontro "temático", 

pois ficamos hospedados na famosa nave 

Enterprise, do seriado dos anos 60, cha

mado Star Trek. 

Meu marido é um aficionado da refe

rida série, um trekker, como costumam ser 

chamados por seus pares. Sendo assim, já 

o acompanhei a Convenções Star Trek (sim, 

elas existem!), nas quais pude ver cente

nas de fãs vestidos a caráter, com orelhas 

de Spock e uniformes da Frota Estelar, 

reunidos para ver episódios da série clás

sica num telão de baixa definição. 

No final de semana anterior havíamos 

ido ao cinema assistir ao último filme da 

série em sua versão 4D. Confesso que o 

filme é muito bom. Mas o mais incrível 

para mim foi ver a expressão de alegria 

nos olhos do meu marido, desde a noite 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



anterior; aliás, dias antes disso, quando 

comprava os ingressos pela internet. Sua 

empolgação era contagiante. Foi por isso 

que não tive dúvidas ao presenteá-lo, fa

zendo a reserva da suíte temática. 

Ainda que nenhuma revista feminina 

o diga, e se o segredo para "turbinar" o 

relacionamento a dois for... o lúdico? 

Depois de 21 anos juntos, é maravi

lhoso estar num casamento em que se 

pode continuar brincando! 

Embora não o veja como excluden

te, admito que talvez o lúdico não seja o 

melhor caminho para o erótico, mas cer

tamente o é para a manutenção da leveza 

dos relacionamentos duradouros. 

Mas não são apenas os relaciona

mentos que precisam do divertimento. 

Creio que a própria vida se alimenta 

do lúdico e que, talvez, envelhecer seja 

justamente a consequência da perda da 

capacidade de brincar. 

Sempre me lembro (com esperança) 

da incrível quantidade de velhinhos que 

vi nas filas das montanhas-russas quando 

estive na Disney. Ao lado do castelo da 

Cinderela e do show de fogos de artifício, 

a jovialidade daqueles "velhos" se diver

tindo foi uma das imagens mais maravi

lhosas que vi naquela viagem. 

É estranho que no Brasil eu jamais te

nha visto sequer um idoso em uma mon-

tanha-russa. De fato, nas poucas vezes em 

que os vi em um parque de diversões, eles 

estavam fora dos brinquedos, sentados em 

bancos e vigiando seus netos pequenos, 

enquanto seus filhos e netos maiores se 

divertiam em brinquedos "perigosos". 

O lúdico não é prerrogativa do infan

til. E se no Brasil a diversão para os idosos 

se limita a novela, dominó e bocha, isso 

é muito mais fruto de uma cultura que vê 

a velhice como morte do que uma inca

pacidade genuína que uma pessoa mais 

velha possa ter para explorar o novo. 

O lúdico está na gênese do pensa

mento, da descoberta de si mesmo, da 

possibilidade de experimentar, de criar e 

de transformar o mundo. O historiador 

holandês Johan Huizinga cunhou, em 

1938, a expressão homo ludens ao escre

ver um livro de mesmo nome, no qual 

afirmava que a ideia de jogo é central 

para a civilização. De acordo com esse 

autor, o jogo seria uma categoria abso

lutamente primária da vida, tão essencial 

quando o raciocínio )homo sapiens) e a 

fabricação de objetos (homo faber). O ca

ráter de ficção é um dos elementos cons

titutivos do jogo, no sentido de fantasia 

criativa e de imaginação. Sendo assim, 

ao contrário do que muitas pessoas po

dem pensar, o lúdico é coisa muito séria 

e necessária, além de ser um direito. 

Enquanto o jogo dura, as regras que 

regem a realidade cotidiana ficam sus

pensas, razão pela qual creio que o lúdi

co abre as portas do universo criativo no 

qual tudo se torna possível. Até mesmo a 

felicidade. Experimente! A ut
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Text Box
Fonte: Psique: Ciência & Vida, São Paulo, ano 7, n. 92, p. 18-19, ago. 2013. 




