
 Além do arco-íris 
(Este artigo foi publicado no jornal O POVO em 05 de janeiro de 2016)  

Oi Helena, Parabéns! Hoje, 02 de maio de 2025, tenho um presente para você: 
outro livro. Ah! Como qualquer criança de 10 anos, sei que você prefere 
brinquedos a livros. Mais tarde você vai descobrir que os livros são tão 
companheiros, tão mágicos, tão indispensáveis quanto os brinquedos. 
 
Este livro é sobre filosofia. Quero que você mostre para os seus amiguinhos da 
sua escola (pública e de qualidade) os nossos super-heróis: o super-Sócrates, 
um sabichão que dizia “Só sei que nada sei” (não siga o exemplo dele e estude 
muito... rsrsrs); o super-Platão, o discípulo que fez existir Sócrates e que, 
segundo a mulher de Aristóteles (invejosa do novo botox da mulher do Platão), 
pegou carona no mestre. Ao final, Helena, tudo é vaidade... (está escrito em 
outro livro).  
 
Tem também o filósofo Lao-Tsé, o tal do “Tao”. Ele não há de lhe ensinar 
caminho algum, porque o caminho se faz ao se caminhar. E o seu caminho 
será sua maior criação, será único, só seu, será você, todo Helena Gabriela 
Lenz. 
 
Com o tempo, você vai encontrar lições que não estão em livros. Aí, então, há 
de se ter cuidado com crenças e religiões, ideologias e dogmas, convicções e 
opiniões dos outros. Você vai ter que fazer suas próprias escolhas! É o seu 
caminho se fazendo, sua maior criação, único, seu, jovem Helena.  
 
Você terá que ler muito, mocinha Helena, para escolher bem e entender rápido 
que o outro é irmão, que a felicidade é o objeto maior da existência humana, o 
“Conceito de amor em Santo Agostinho” de Hannah Arendt. 
 
Muitas tarefas (menos chatas do que as da escola, é claro) lhe aguardam. A 
maior delas transcende crenças, ideologias e convicções: melhorar o mundo ao 
redor, sempre... e sempre! Aos poucos, você vai perceber que viver é um 
privilégio. Que tudo tem um sentido. Que a vida tem sentido.  
 
Então, Helena mulher, você vai olhar para o caminho que construiu e sorrir 
dessa sua maior criação e sentir que “... além do arco-íris pássaros azuis voam 
e os sonhos que você sonhou em um canto de ninar se tornaram realidade”... e 
fizeram o mundo melhor, maravilhoso! 
 
Benção do tio Mauro. 
 Mauro Oliveira 
Professor do IFCE Aracati 
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