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“Solo Marte, boa noite, esse é o yankee, eco, papá.” 
O silêncio a bordo do helicóptero contrastava com os ba

rulhos lá de fora. Enquanto estávamos ajeitando fones, aper
tando cinto, ligando a bateria e chamando o controlador do 
solo no aeroporto Campo de Marte em São Paulo, milhares de 
carros se enfileiravam ali perto, na Marginal do Tietê.

“Yankee eco papá, livre acionamento.” Primeiro vem o 
ba    ru lho do motor, depois as pás preguiçosamente começam a 
 girar.

“Será que a Vinte e Três de Maio está bem?”, penso, para 
logo depois me repreender pelo excesso de otimismo. O trânsito 
em São Paulo é assim: parado quase sempre.

Houve um tempo em que os motoristas sabiam que, se 
saís sem mais cedo, chegariam em casa com tranquilidade. Era 
bom pensar que, se evitasse a “hora do rush”, usaria os freios 
somente nas paradas de faróis e diminuição de velocidade ao 
entrar em curvas, já que a cidade fluía.

Acontece que, se por um lado os financiamentos a  perder 
de vista contribuíram para quem estava acostumado com o 
transporte coletivo adquirir um automóvel, por outro não hou
ve a contrapartida dos municípios em relação à estrutura  viária. 

Lidando com a tensãoPARTE I
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Com muito mais carros, poucas vias novas e quase nenhuma 
tentativa para tornar o transporte alternativo uma realidade, 
o resultado não poderia ser diferente: cidades poluídas, cheias 
de carros e congestionamentos.

Quem levava dez minutos para percorrer determina
do  traje to, agora o fará em quarenta minutos. Quem levava 
quaren ta minutos, levará uma hora e meia. E aquele que já leva
va uma hora e meia? Não dá para prever. Não é difícil encontrar 
quem passe mais tempo dentro do automóvel do que ao lado 
da famí lia. Já conversei com motoristas que resolveram levar 
até instru mentos musicais como violão, para de algum modo 
relaxar em meio aos congestionamentos. Instrumentos, livros, 
revistas de passatempo, comida e trabalho. Sim, por conta das 
horas em que vivem dentro dos carros, milhares de pessoas 
resolveram aproveitar as facilidades da tecnologia e otimizar o 
tempo perdido. Ainda que correndo o risco de serem multa
dos, esses não abrem mão de levarem seus laptops e celulares, 
 transformando o automóvel em escritório.

Dentro do helicóptero, ouço que a buzininha de baixa ro
ta ção está funcionando. Coletivo para baixo, governador  ligado, 
cíclico liberado.

“Yankee, eco, papá, livre taxi até o heliponto 2”, a voz do 
controlador soa alto, enquanto regulo o volume do headfone, 
já sobre os pequenos fones de ouvido “bolinha”, ligados em 
um walkman.

Me ajeito no pequeno e apertado banco do R22 e quase 
estufo o peito diante da missão que me espera: ajudar a  milhares 
de motorisas cansados, estressados e impacientes a chegarem 
em casa um pouco mais cedo.

A tendência do helicóptero em girar com as pás é  anulada 
com leve toque no pedal esquerdo. Ao lado do comandante que 
me auxiliará no tabalho, repenso alguns caminhos e faço uma 
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rápida lista mental das possíveis alternativas.
Sei que não adianta dizer o óbvio: Marginal congestio

nada, Vinte e Três parada, Rebouças péssima. Quem está lá já 
sabe  disso e tudo o que esperam são caminhos em que possam 
andar. Não importa que sejam mais longos, afinal de contas, 
ninguém quer vislumbrar um mar interminável de lanternas 
vermelhas a sua frente, depois de um dia cansativo de trabalho. 
Aliás, o aumento nos índices de congestionamento não gera 
apenas desgaste nos carros, mais buracos e crescimento nos 
níveis de poluição. Quanto mais congestionada for a cidade, 
mais estressados serão seus habitantes.

Não fomos feitos para ficarmos dentro de carro,  respirando 
fumaça e sem a menor condição de nos locomover. Indo para 
casa ou voltando do trabalho, tudo o que queremos é poder 
andar e chegar a tempo.

Ainda guardamos em algum lugar escondido dentro de nós 
a sensação de que o bom é o barulho do mar, não dos motores. 
Nossos olhos relaxam quando vemos a natureza, não lanter nas 
e parachoques. Por mais urbano que você seja, a condição de 
ficar parado por horas em um congestionamento não é natural 
e, como tudo que é antinatural faz mal, somos  obrigados a lidar 
com as consequências do estilo de vida que adotamos.

Não sei se você já pensou na quantidade de estímulos 
que a vida moderna nos expõe. Substituímos o canto do galo 
que nossos avós ouviam pelo barulho agudo e insistente do 
despertador que interrompe o sono. “Triiimmmm” é o telefone 
tocan do logo pela manhã, antes mesmo que você se recorde da 
 razão de ter acordado.

Há alguns anos, era possível criar fronteiras entre trabalho 
e vida privada, mas a competitividade, a internet, os celulares e 
os laptops roubaram nossa privacidade, nos obrigando a perma
necermos constantemente em alerta. Adicione a isso o fato da 

lidando com a tensão
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cobrança no trabalho ser cada vez maior e das cidades estarem 
cada vez mais violentas, da televisão só repercutir o que é ruim, 
dos jornais adorarem falar sobre desgraças… melhor parar por 
aí, né? É com o interior povoado dos fantasmas que nas cem do 
estresse que entramos em nossos carros e  encaramos centenas 
de quilomêtros de congestionamentos.

“Torre, o yankee, eco, papá no heliponto 2, pronto para 
decolagem.” Daqui a pouco terei a cidade sob meus pés. A 
trezentos metros de altura, caberá a mim a responsabilidade 
de representar alguma esperança para quem já não conta com 
ninguém. Se não fosse pela prestação de serviço de algumas 
emissoras de rádio, os motoristas estariam abandonados à pró
pria sorte, sem ter como saber as condições da avenida que 
pretendem acessar.

“Yankee, eco, papá: livre decolagem. Vento uno, dois, zero 
graus, quatro nós.” Cíclico para frente, coletivo para cima. O 
helicóptero aponta o nariz para o chão, enquanto ganha velo
cidade e escala o céu.

Lá embaixo, nada mudou. Como em todas as noites, as 
ruas estão cheias e iluminadas por milhares de faróis.  Marginal 
 parada, Tiradentes, Vinte e Três de Maio, Radial Leste…  todas 
lotadas de carros com motoristas cansados e ávidos por infor
mações.

Enquanto os pilotos estão se comunicando na frequência 
da coordenação de helicópteros, ouço que na rádio temos uma 
música no ar. “Alô, pessoal, boa noite. Helicóptero no ar e na 
escuta. Chamem quando quiserem.” É meu primeiro contato 
via rádio com a equipe de produção.

Olho para baixo atento às condições do trânsito. A 
 Mar ginal está ruim, mas a paralela um pouco melhor. Vale 
como alternati va. Será que a Nove de Julho está melhor que a 
Vinte e Três? Vou tentar sobrevoála antes do primeiro boletim. 
Pode ser uma  opção.
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Enquanto repasso os caminhos, imagino como se sen
tem aqueles motoristas. Sobrevoando o cenário caótico, penso 
que ali tem gente doente. É possível que naquele carro escuro 
 tenha alguém que foi demitido hoje, e na caminhonete dando 
farol alto, um homem correndo com a esposa grávida para o 
 hospital.

Sei que, entre os motoristas, têm os que tiveram um dia 
desgastante, enquanto outros olham o relógio com medo de 
perder a prova.

Daqui a pouco, além de informar caminhos, vou conversar 
com eles. Mais do que uma simples ferramenta de informa ção, 
o helicóptero se transformou em uma atração do horário, onde, 
muitas vezes, os motoristas/ouvintes piscavam farol para mim, 
mandavam abraços e acenavam das janelas de seus auto móveis. 
Talvez fosse um meio de estravasar a sensação de  estarem presos 
no congestionamento. Sem poder se locomover, com a passa
gem interrompida por outros veículos, sentemse encarcerados 
e, pior, absolutamente expostos a assaltos e violência.

Não foram poucas as vezes em que obtive relatos de gente 
amedrontada que acabara de presenciar – ou ser vítima de – 
abordagem a mão armada. Tanto quanto o fato de não poder se 
locomover, estar parado no congestionamento é um  importante 
gerador de insegurança. Perdemos a confiança quando somos 
expostos a um cenário instável e que não podemos controlar. 
Sobrevoando a cidade parada em busca de alternativas, eu lidava 
com gente sob tensão, que além de caminhos queria apoio.

Foi assim nos tempos de repórter aéreo e como âcora de 
Rá dio Trânsito. Eram dezenas de ouvintes por hora que me 
 ligavam na tentativa de encontrar melhores condições para che
gar ao des tino, mas também procurando um amigo que lhes 
 ouvisse em meio à condição anônima e estressante em que se 
encontravam.

lidando com a tensão
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Ao lidar com tanta gente sob tensão, aprendi algumas li
ções que quero compartilhar com você. Uma delas é que crises 
de tensão nascem justamente da falta de confiança. Fico tenso 
quando não imagino o que sucederá a determinado evento. 
Então começo a mentalmente experimentar cada possibilidade, 
antes mesmo que aconteça. Por mais que as relações de con
fiança se modifiquem e se ajustem às expectativas do ambiente, 
em última análise é possível afirmar: Sem quebra de confiança, 
dificilmente haverá tensão.

Para o motorista, a falta de confiança nasce enquanto se 
expõe a uma condição que não lhe oferece a menor garantia de 
que vai chegar bem ou a tempo. Parado dentro do carro, está 
entregue a uma força maior – no caso os congestionamentos –, 
que a partir de então lhe rouba o controle e consequen temente 
a segurança. Entenda uma coisa: em segurança, não há tensão. 
Por mais simples que pareça, esse é um princípio fundamental, 
muitas vezes esquecido.

Não estou dizendo que estaremos bem todos os dias, mas, 
acredite, é possível viver os “invernos” da existência sem nos 
consumirmos pela tensão. Vale para o motorista estressado, o 
marido cansado, a mulher deprimida, o executivo sob pres
são… Enfim, sempre que a confiança é abalada, tendemos a 
nos deixar levar pela tensão. Mas, confiança em quê? Garanto 
que daqui a pouco você mesmo responderá, mas, por enquanto, 
vamos estabelecer um ponto importante: Existem  vínculos que 
produzem segurança e eles devem ser fortalecidos. Não basta se 
dedicar ao trabalho ou à família se você não estiver disposto a 
estabelecer um ambiente favorável para esses víncu los. Se se des
cuidar, até os embates naturais do diaadia irão gerar desgastes 
que influenciarão negativamente sua vida por completo.

Ao falar sobre vínculos, me refiro ao fato de que a vida é 
baseada em relacionamentos. Nos relacionamos o tempo todo 
com tudo, inclusive com as dores e tragédias. Nas relações, criam
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se vínculos que podem ser bons ou maus, sadios ou adoeci dos. 
O que determinará como serão esses vínculos é a forma como 
temos nos relacionado interiormente com nossas próprias ques
tões. É o ponto de partida para entendermos o quanto nossa 
autopercepção é fundamental se quisermos nos relacionar bem 
com a vida. Fique tranquilo, tudo ficará claro. Ainda fala remos 
bastante sobre isso.

O que eu quero reforçar logo no começo é que o bem e o 
mal só existem como possibilidades em você. Os acontecimen
tos são apenas maneiras de revelar o que já existe no coração.

Quer um exemplo?
Já reparou que na mesma avenida congestionada um mo

torista esmurra o volante e descarrega sua ira em forma de buzi
na enquanto outro, parado logo atrás, espera  pacientemente, 
reparando nas nuvens iluminadas pelo sol que se põe? Nada 
garante que um está atrasado e o outro não. Provavelmente os 
dois têm compromissos, caso contrário não estariam ali, mas 
repare que o comportamento de cada um deles é completa
mente  diferente.

É sempre assim. Cada um de nós vive em seu próprio 
mundo, na medida em que o mundo está no coração. É lá que 
acontece nossa expêriencia de vida. Ainda que a avenida esteja 
parada para todos, interiormente cada motorista experi men
ta rá algo único. Sendo assim, a primeira coisa a fazer quando 
lidamos com alguém sob pressão é restabelecermos o vínculo da 
confiança. É darlhe subsídios para recriar seu mundo a partir 
de novas perspectivas, trazendo de volta à realidade, des fazendo 
o autoengano que lhe traz insegurança. 

Existe um caminho que nos auxilia a resgatar a  confiança. 
É sobre isso que conversaremos agora.

lidando com a tensão
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Seja honesto

Não importa o ambiente onde a tensão se estabelece. 
Seja no trânsito, entre o casal ou na empresa, estamos lidando 
permanentemente com interesses.

É natural que, em busca da preservação ou mesmo da 
conquista de determinada condição, as pessoas acabem por 
mostrarse exatamente na medida que lhes convém. Por exem
plo, se você participa de uma reunião onde seu diretor coloca 
em debate algum assunto que lhe pareça desconfortá vel, a ten
dência é que, naturalmente, você se posicione na defensiva e 
passe a falar com mais cautela.

Reestabelecendo a confiança

Nossas percepções de vida se manifestam a partir dos 
acontecimentos. Tudo a nossa volta reflete a nós mesmos, e o 
trânsito é um dos lugares onde mais nos colocamos para fora.

Quando lidava com motoristas estressados, mantinha  claro 
o compromisso de ajudálos a restabelecer confiança a partir de 
princípios básicos, porém extremamente eficazes. Não impor
ta quem seja você ou com quem esteja lidando: Se mantiver 
determinados princípios em mente, acredite, será muito mais 
fácil lidar com a tensão.
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No trânsito, somos capazes de atitudes egoístas e perigosas, 
simplesmente porque estamos com pressa. Nos relaciona men tos 
conjugais, a esposa deixa de fazer determinado comentário para 
não magoar o marido, enquanto ele prefere omitir o que lhe 
parece menos importante, justamente para evitar des confianças. 
Não que devêssemos sair por aí dizendo  sempre exatamente 
tudo o que der na telha. Certamente isso causaria problemas. 

Sem querer, nos autoprogramamos para nos preservar, não 
só por conta do natural instinto de sobrevivência, como através 
do que falo, penso e faço, o tempo todo. À medida que procu
ramos nos moldar adequadamente a cada contexto, corremos 
o risco de perdermos nossa condição mais primária, que é a de 
simplesmente sermos honestos.

Vejamos: quando crianças, agíamos com total transparên
cia e não medíamos as consequências de nossas birras. Você 
já viu criança fazer média? Quando um menino de três anos se 
agi ta querendo colo, todos sabem que está sendo honesto. En
quanto vemos o mundo com inocência, agimos com absoluta 
e desconcertante honestidade.

Diante disso, os adultos aprendem a tolerar demonstrações 
de desapreço, muitas vezes acompanhadas de gritos e choros 
intermináveis, pelo simples fato de que, por serem crianças, 
têm a prerrogativa de serem livres. Quando somos inseridos 
nos grupos e começamos a nos relacionar, percebemos que a 
“meia verdade” pode nos favorecer, sempre que dita em favor 
de nossos interesses. Com o tempo, a soma dessas “meio ver
dades” constroem uma estrutura psíquica onde as coisas vão 
se relati vizando, desde que o que estiver em jogo seja do meu 
 interesse. “Se determinados caminhos podem me beneficiar, 
que mal há?”, pensamos, sem nos importarmos com o tipo de 
sequelas que esses caminhos produzirão.

Em seguida, aprendo a evitar que os outros me vejam como 

reestabelecendo a confiança / seja honesto
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realmente sou e assumo a condição de um espelho humano, 
que somente projeta as expectativas de quem vê, mas nunca 
assume a si mesmo. Esse processo adoece na proporção em que 
diminui consideravelmente nossa autopercepção, contribuindo 
para que, com o tempo, nos transformemos em indivíduos – 
conscientemente ou não – manipuladores.

Quando reconheço na honestidade o primeiro pilar para 
conquistar verdadeira confiança, proponho um caminho que 
começa no interior e a partir da consciência de que estamos nos 
perdendo de nós mesmos. Trilhando por ele, iniciaremos um 
processo de resgate de nossa verdadeira condição, a começar 
por nossa postura diante da vida. Primeiro eu mudo a mente, 
depois o comportamento reflete a mudança que, antes, ocorreu 
em mim.

Você já sentiu saudade de casa, mesmo estando nela?  Falta 
de alguém, mesmo que ninguém esteja faltando? Um vazio 
no peito, como se tudo estivesse fora de lugar? Conside re a 
possibilidade de que essa nostalgia seja uma das  maneiras pela 
qual sua alma expressa que está se distanciando de si mes mo. 
Como se estivesse dando sinais de que sente falta do  tempo em 
que você não se disfarçava. Eram tempos de sonhos de infância, 
 sensação de acolhimento, brincadeiras, cheiro de lan cheira, voz 
dos pais, sono protegido, alegrias espontâneas.

O fato de amadurecermos não deve ser suficiente para 
que nossa essência se altere. Os tempos sempre mudam, mas o 
olhar pode permanecer o mesmo. Se, pressionados pelo diaa
dia, desconsideramos quem somos, na tentativa de adequação 
a qualquer tipo de realidade, nossa alma vai gritar. O som do 
grito é essa sensação de que nos perdemos de algo, que tem 
 alguma coisa faltando. Perdemos a confiança em nós mesmos 
e, na tentativa de sermos aceitos, recorremos a personagens. E 
você sabe: sem confiança, a tensão se estabelece.


