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Pablo Milanés, cantor cubano, musicou um lindo poema de 
Nicolás Cristóbal Guilén Batista, seu conterrâneo, chamado 
De Qué Callada Manera. Eu tive contato com essa música no 
ano de 2015 por ocasião da tese do meu doutorado. E, na época, 
eu e o meu orientador tínhamos acordado que seria a música 
que cantaríamos e dançaríamos no ritual da defesa. Aqui cabe 
um pequeno registro - a minha orientação foi recheada de 
músicas, poesias e muitas e muitas conversas incrementadas 
por cerveja! O número 131 da Toneleros em Copacabana, 
para mim será inesquecível! Infelizmente, o combinado sobre 
a defesa não aconteceu. Mas, compreendendo o tempo das 
coisas e maturidade das ideias, esse propósito voltou forte e de 
uma forma arrebatadora no último sábado de carnaval, e 
pasmem, eu estava no 131 da Toneleros! Dessa vez, a ideia foi 
escrever para a coluna “Opinião”. E aqui estou.  
Depois de ouvir repetidamente a música em todas as versões e 
intérpretes possíveis, convoco a todos para uma reflexão sobre 
a letra da música (tradução livre). Antes gostaria de dizer que 
o trabalho com pacientes na terminalidade da vida, ao mesmo 
tempo em que lhes confere e a seus familiares uma sentença, 
onde todos entram em contato com suas idiossincrasias em 
relação à morte, por conseguinte, são obrigados a se defrontar 
com elas. Por outro lado, obriga também os profissionais de 
saúde a verificarem, mesmo que temporariamente, o frágil 
poder de suas autoridades no lidar com os que 
irremediavelmente evoluem para o final da vida! Aqui eu 
confesso, dependendo do que se acredite, procuro entender a 
mensagem que esse trabalho traz para nós que labutamos no 
mar revolto da morte e do morrer...  
Voltando ao Pablo Milanés, que insisto em escutar nesse 
momento, escrevo a coluna! Na verdade, essa reflexão é mais 
um movimento de fortalecimento mental para lidar com esses 
pacientes que, através de suas finitudes, nos ensinam que a 
vida deve ser vivida! E que merece que pulemos todos os 
blocos! Afinal, ainda é um pouco carnaval... 

De que calada maneira 
Ao entrar na intimidade de quem está morrendo deveremos 
tocá-la de uma forma calma, onde a quietude deverá ser o 
nosso norte, até porque temos mais a escutar do que falar.  
A autoridade de quem está morrendo é plena, é soberana! 
Aprende-se muito mais do que se pretende ensinar...  
A morte é do outro, quem está morrendo é o outro!  
Você pode imaginar num esforço hercúleo esse momento, mas 
nunca irá atingir a dimensionalidade de quem morre... 

Você me chega assim sorrindo 
Mas, o profissional de saúde que por sacerdócio ou dever 
deontológico tem a oportunidade de lidar e tratar desses 
pacientes deverá acolhê-los com sorrisos...  
A primavera para todos nós expressa a força das flores, a força 
de uma natureza que insiste que sim. 
Expressa recomeço, as avenidas de esperanças que todos nós e, 
em especial, os “pacientes desenganados” devem trilhar. 

 

 

E o nosso papel, intitulados especialistas dos meandros da 
morte e do morrer, é acolher a todos, como sugestiona Milanés, 
sorrindo como se fosse a primavera..... 

E eu morrendo 
Porque trabalhamos com pessoas que estão morrendo e que 
merecem ser vistas como pessoas biográficas fechando os seus 
itinerários. É o fechamento de uma vida, é o final da história 
de quem está desaparecendo..... 

E de que modo sutil 
A forma sutil com que aparecemos nessa história é a forma 
humana e acolhedora. Descompromissada porém determinada! 
HUMANA, em lidar com os inesperados “modos” de deixar a 
vida, e ACOLHEDORA da dor que lanceta o coração dos que 
choram pela perda do ente querido. 

Derramou em meu corpo / Todas as flores de abril 
O cuidado com um fim libertador e dignificador tem a 
capacidade transformadora de vivificar as relações e 
estabelecer pontes! Pontes fraternas que permitem a quem  
morre uma inundação primaveril de cuidados, cuidados que 
respeitem e reconheçam o corpo e a alma que sofre..... 

Quem lhe disse que eu era sempre riso  
E nunca pranto? 

Mas é bom lembrar que nem sempre é possível sorrir no 
instante em que a vida esmaece entre os dedos. Prestes a 
perder a vida desenvolvemos prantos, neuroses, chiliques...  
E nem sempre poderemos manter o controle emocional 
imposto por aqueles que nunca morreram e mantêm o 
comportamento de quem nunca vai morrer. 

Como se fosse a primavera 
Aqui o poeta insiste no poder da natureza... Esperaremos 
perceber no final da vida os seus encantos... Os elfos que 
colorem os arcos- íris, as ondinas que surfam nas ondas do 
mar, os silfos que sopram o ar da vida e as salamandras que 
serpenteiam e aquecem o seu descontinuar... 

Não sou tanto! 
Aqui nos deparamos com nossas fragilidades... Verdade seja 
dita, não somos TANTO ASSIM no fim das nossas vidas.  
A terminalidade da vida é tão poderosa que nos faz rever e 
organizar compulsoriamente as fases de sucessos e insucessos, 
acertos e erros, auges e declínios num esforço mental, muitas 
vezes inútil, de buscar sentidos e significados para uma vida 
que valesse a pena viver.   

No encontro espiritual / Você me brinda uma rosa  
De seu rosal principal 

O cuidado de pessoas gravemente enfermas ou morrendo exige 
uma especificidade estritamente humana. Tanto isso é verdade 
que esse cuidado é reconhecido ao longo da história como uma 
doação ou até mesmo como devoção espiritual. Mas, o poeta 
sublima essa perspectiva quando sensivelmente nos coloca 
frente ao encontro de duas pessoas - obedecendo aos ditames 
da natureza - esse encontro é extraordinário - ele é rico de 
possibilidades e oportunidades de mudanças do futuro, é 
confortante no sentido de nos desapaixonar das coisas e das 
pessoas que nos aprisionam no curso das nossas vidas.  
Esse encontro é espiritual! Na medida em que cuidamos e 
acreditamos na força e no poder do cuidado. 

                                                                                                                           continua  



 

Cuidamos da vida, cuidamos na esperança do seu 
reflorescimento. O poeta no auge de sua inspiração, com muita 
propriedade nos diz ...  

Você me brinda uma rosa do seu rosal principal 
No nosso entendimento, esse ato quando desenvolvido por nós, 
é transubstanciado num ato espiritual, corajoso e desposado, 
realizado muito intuitivamente por nós trabalhadores também 
mortais. Entrementes, na lida com a morte do outro 
desenvolvemos habilidades especialíssimas - desabrochamos o 
sagrado em nós para oferecer conforto àquelas vidas que 
evaporam e terminam frente às nossas -. Oferecemos o singelo 
do nosso ser! Oferecemos vida, o nosso ROSAL PRINCIPAL, na 
tentativa vã de salvar as vidas que nos são confiadas.  

 

Porém, ao despertar desse transe, nos damos conta de que não 
salvamos nem as nossas tão fragilizadas pelas perdas de tantas 
outras! Para tanto, precisaremos buscar na arte motivos para 
continuar...  Convoco a todos a bailar com essa linda saudação 
à vida na voz de Pablo Milanés... 

De que calada maneira 
Você me chega assim sorrindo 

Como se fosse a primavera 
E eu morrendo 
E eu morrendo 

■ ■ ■ 
 

“De Qué Callada Manera”  (Nicolás Cristóbal Guilén Batista) 
https://www.youtube.com/watch?v=E8MRVmT9eZ4 
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na perspectiva de uma arena democrática, criativa e coletiva de encontros de ideias em prol da saúde dos trabalhadores. 
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