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preciso dizer  
o que sinto

Conheci o Eugenio na primavera de 2000, quando am-

bos fazíamos uma caminhada pelo parque Barigui, em Curitiba. 

Eu estava com a minha irmã, que fora sua aluna um ano antes 

em aulas de biologia. Ele estava com sua fiel escudeira, Lua, uma 

cachorrinha spitz alemã.

Alguns meses antes, ele havia sido entrevistado por uma re-

vista da qual eu era assinante e como minha irmã gostava dele 

como professor, resolveu escrever uma carta elogiando a maté-

ria. Ela nunca mais o havia encontrado, depois do término das 

aulas em 1999. A ocasião foi perfeita para rever o querido profes-

sor, usando como gancho a cartinha publicada. Naquele mo-

mento o destino sorriu! 

Achei ele interessante, trocamos telefones e naquele mesmo dia 

saímos para tomar um chá da tarde. A química foi imediata. Depois 

deste chá, nunca mais deixamos de nos falar, um dia sequer.

Já se passaram dez anos desde então. Dez anos de muito 

amor, admiração, compreensão, respeito, confiança, paixão, 
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intimidade, comprometimento, de muitos outros chás. E de 

inúmeros artigos e livros publicados.

Ao longo da minha parceria com Eugenio Mussak, homem, 

companheiro, amigo, professor, palestrante, escritor, sócio nos 

negócios, ouço com alguma frequência perguntas do tipo: como 

ele é, de verdade? Como é conviver com ele?

Encontrei a oportunidade única de responder a estes questio-

namentos quando ele resolveu publicar este livro chamado, não 

por acaso, Preciso dizer o que sinto.  

Preciso dizer o que sinto é um livro que aborda temas como a 

amorosidade, o perdão, a força interior, a generosidade, o diálo-

go, a amizade, a importância do companheiro na vida de uma 

pessoa, as crises da vida, a administração do nosso tempo, o equi-

líbrio entre a vida pessoal e a profissional, as brincadeiras e o 

saborear da vida. Todos esses elementos fazem parte da vida de 

qualquer adulto e todos nós queremos aprender ou ter um olhar 

diferenciado sobre eles.

Cada capítulo do livro descreve um tema e todos foram inspi-

rados na grande e intensa experiência de vida de Eugenio. Além 

disso, em sua elegante mas acessível escrita, ele cita poetas e filó-

sofos, seus grandes companheiros de escritos e leituras e de suas 

animadas conversas, seja comigo, seja com um amigo, seja em 

suas palestras e aulas.
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e u g e n i o  M u s s a k

Preciso dizer o que sinto revela quem é e como pensa este ho-

mem racional e ao mesmo tempo altamente sensível para a vida. 

Pois bem. Preciso dizer que, na vida real, Eugenio não é dife-

rente do que se mostra nestes escritos: tem uma vasta cultura 

sobre diversos assuntos, uma memória prodigiosa e uma capaci-

dade fantástica de se fazer entender. É sério, às vezes irônico, 

bem-humorado, otimista inveterado, rico de valores humanos, 

sensível, sonhador. 

Diariamente luta para ser disciplinado e escrever seus artigos 

em dia, preparar livros, responder às dúvidas e angústias de seus 

leitores, ler livros, fazer exercícios físicos. É extremamente dedi-

cado. Prepara, revisa e ensaia todas as suas palestras, mesmo que 

ele já tenha falado sobre aquele assunto mais de cem vezes. Até 

para suas falas na rádio ele faz um roteiro.

Como qualquer um de nós, às vezes é inseguro. Muitas vezes 

é manhoso. Preocupa-se com os filhos. Adora brincar com nos-

sas cachorras. Chora em filmes. Tem manias. Gosta de zapear a 

TV. Adora conhecer novos lugares e culturas, comidas e vinhos. 

Joga tênis comigo, às vezes ganha...

Sua maior luta é pela Educação. A ela dedicou 40 dos seus 

61 anos de idade. Também está envolvido com várias causas, 

como a da paz, da sustentabilidade e do desenvolvimento dos 

recursos humanos no Brasil.

Vinte e seis anos de vida nos separam. Longe de pensar em 

um fim, penso todos os dias em um recomeço ao lado dele.
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Convido você, leitor, a juntar-se a nós nesta jornada e ter a 

coragem de mudar, viver a vida intensamente e dizer a todos o 

que de fato sente.

Boa leitura!

Luciana Pianaro Mussak
primavera – 2010
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16a grandeza 
contida eM uM ato 
de generosidade
a fome e o medo são instintos do corpo, a 
generosidade é um instinto da alma. Por 
meio dela providenciamos a sobrevivência 
do que há de mais belo em nossa natureza 
humana: a dignidade.

Há muitas histórias de famílias que encontraram 

escritos em velhos baús que só foram abertos após a morte de 

seus pais ou avós. No filme As pontes de Madison, os filhos des-

cobrem a grande história de amor vivida por sua mãe, e que 

não contava com a participação do pai. Tal história durou ape-

nas alguns dias, mas justificou a existência daquela mulher, 

uma dona de casa interiorana, interpretada por Meryl Streep, 
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que se apaixona pelo fotógrafo interpretado por Clint Eastwood. 

Contrariando a torcida da plateia, eles não ficam juntos, porque 

ela decide não magoar os outros, por isso sufoca seu amor e pas-

sa a viver alimentada apenas pela lembrança muda. 

Algo parecido aconteceu com minha amiga Ruth, que, após a 

morte de sua avó materna, assumiu junto com a mãe a tarefa de 

dar destino a seus pertences, que se resumiam às coisas que esta-

vam no quarto que ela havia ocupado por mais de dez anos, des-

de a morte do marido. E foi em uma caixinha de madeira que 

elas encontraram um caderno com anotações sobre suas ativida-

des, um registro de como ela ocupava seu dia. 

As duas então ficaram sabendo que as tardes em que ela dizia 

dirigir -se a um centro de terceira idade para se divertir, na verdade, 

eram ocupadas por um trabalho voluntário em um asilo para ido-

sos, alguns mais jovens que ela, mas com menos saúde e com 

mais tristeza. Ela registrava os fatos, incluindo os momentos ale-

gres, como as festas em que comemoravam datas ou apenas “cele-

bravam a vida”, para usar suas palavras, e também os tristes, como 

as mortes frequentes e as crises próprias da sensação de abandono. 

Entre os escritos, um depoimento as tocou profundamente, e 

minha amiga o reproduziu com a fidelidade possível: 

Eu me doo porque me perdoo. Quando era jovem e tola, eu queria tudo 

para mim, achava que o mundo era meu e que eu podia usufruir dele 

sem pedir nem agradecer. Agora que sou muito mais velha e um pouco 
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mais sábia, entendi que nada me pertence de verdade, nem a vida, que 

passa em um instante, nem meus filhos, que apenas vieram através 

de mim, e muito menos as coisas, que são apenas matéria, e conti-

nuarão sendo, mesmo quando eu deixar de ser. Depois de uma vida 

dedicada às tolices, decidi perdoar -me por ser tola, e dar -me a chance 

de ser generosa, assim eu terei a única coisa que pode me pertencer: 

minha própria paz.

A descoberta e o texto mexeram profundamente com os sen-

timentos da filha e da neta. Não era para menos. Elas começa-

ram, então, a lembrar os detalhes da vida da avó, que realmente 

havia mudado de um comportamento superficial e mundano 

para outro, mais profundo e espiritualizado, ao longo dos anos, 

especialmente após ter enviuvado. Ela havia sido uma mulher 

rica que não conheceu o sofrimento da escassez nem do desa-

mor. Mas foi alguém que aprendeu a ler as entrelinhas do desti-

no e se permitiu aprender com as pequenas coisas. E quando 

amadureceu, fez uma escolha que ela definiu como sendo a tro-

ca da “tolice pela generosidade”.  

A avó de minha amiga criou, sem querer, o que talvez seja a 

melhor definição de generosidade que eu já vi, pois a coloca 

como o caminho para a paz, e que considera o tolo como sendo 

o contrário do generoso. O dicionário diz que generosidade é a 

disposição de dar, de atender, de preocupar -se com o bem -estar 

do outro. Está certo, sem dúvida, mas a velha senhora foi além, 
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mostrou a face de paz dos generosos, e o lado tolo dos egoístas. 

Dostoiévski não teria feito melhor. 

desde sempre, mas principalmente depois que comecei a es-

crever, tenho me dedicado a observar comportamentos. Pessoas, 

famílias, empresas, todos são entidades comportamentais que 

revelam seu caráter por meio do que fazem e, mais importante, 

de como fazem o que fazem. Acabei por criar, para meu próprio 

uso, a ideia de que nosso planeta não é composto por apenas um 

mundo, mas por vários, que compartilham o mesmo espaço, em 

diferentes dimensões. 

Gosto, por exemplo, de usar a expressão “mundo do mais” e 

“mundo do menos” para diferenciar as pessoas, não por sua raça 

ou posição social, nem por sua cultura ou por seu dinheiro, mas 

sim por sua generosidade, ou pela falta dela, claro.

O “mundo do mais” é o mundo que tem uma propriedade que 

dignifica o ser humano, e essa é, exatamente, a marca da genero-

sidade, do compartilhamento, da disponibilidade. O “mundo do 

menos” é mesquinho, isolacionista, egoísta. Conheço pessoas 

do “mundo do mais” e do “mundo do menos” em todas as classes 

e profissões, e elas são facilmente reconhecíveis, não pelo figuri-

no, pois a roupa não significa nada, ainda que seja muito prová-

vel que as pessoas do “mundo do mais” estejam usando roupas 

adequadas e bem cuidadas, jamais extravagantes ou descombi-

nadas. Mas o que interessa não é o modelito, e sim o semblante. 
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Pessoas generosas costumam ter uma expressão mais leve, 

sempre pronta para demonstrar ao outro sua disponibilidade. É 

provável que você conheça pessoas disponíveis e pessoas não 

disponíveis. Se você estiver em dificuldade, em qualquer lugar a 

qualquer hora, você sabe com quem pode contar? Pense um pou-

co. Certamente você fará uma lista mental das pessoas que não 

hesitariam em largar o que estão fazendo para socorrer um ami-

go, e das que é melhor nem pensar em chamar, pois além da frus-

tração irão provocar mal-estar. 

Ser generoso é estar disponível. Ter disposição para dar de si 

para quem não tem e está precisando mais do que ele. O genero-

so não compartilha o que está sobrando, reparte o que tem, sua 

melhor parte. Tira de si para dar ao outro e, por isso, às vezes é 

acusado de ser bobo ou imprevidente. Não é, acredite. Ele age 

assim porque é de sua natureza, assim como também é de sua 

essência acreditar na fartura, na abundância que tem uma agen-

da própria, nem sempre compreendida com facilidade. Pessoal-

mente não me lembro de ter sentido falta de algo que dei ou que 

reparti. Ao contrário, dar abre espaço, cria condição ao eterno 

retorno, esse conceito de Nietzsche tão mal compreendido. 

somos controlados por nossos instintos. São eles que nos man-

têm vivos, providenciam reação de defesa, proteção, sobrevi-

vência. Afinal, somos animais também e herdamos instintos 

de nossos ancestrais, sem os quais eles não teriam resistido às 
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dificuldades de sua época e nós não estaríamos aqui. Os instin-

tos são fortíssimos, e definem a natureza de todas as espécies.

É famosa aquela piada em que um escorpião pede ajuda a um 

sapo para atravessar um lago. O sapo, desconfiado, pergunta: 

“Mas você não vai me picar nas costas?”. O escorpião pondera: 

“Claro que não, pois se eu picar você eu também morrerei afoga-

do”. Movido pela lógica do argumento, o sapo resolve ajudar o 

outro, mas, bem no meio da travessia sente a ferroada do peço-

nhento carona e, surpreso, ouve a nova explicação, igualmente 

lógica: “Desculpe, sapo, mas não consegui controlar minha na-

tureza, afinal eu sou um escorpião”.

Assim é o instinto. Serve para garantir a vida do indivíduo, e 

não considera, nem por um instante, o bem -estar do outro. Instin-

tos são necessários, claro, mas são antigos, pertencem à noite dos 

tempos, e nós, afinal, evoluímos. Humanos não são escorpiões, 

ainda que alguns pareçam ser. Humanos têm consciência, com-

paixão, têm alma, e isso nos torna diferentes de um escorpião ou 

de um sapo. Humanos são coletivos, aglutinaram-se pela necessi-

dade de sobrevivência, o que foi facilitado por sua capacidade de 

amar, respeitar, acolher, proteger seu semelhante. 

Se a fome e o medo são instintos do corpo, a generosidade é 

um instinto da alma. Por meio dela providenciamos a sobrevi-

vência do que há de mais belo em nossa natureza humana: a dig-

nidade. Mas somos uma espécie nova, em pleno processo de 

evolução, por isso precisamos fazer correções de rumo. 
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O escorpião, coitado, não tem consciência nem compaixão, 

só pode contar com seus instintos, mas ele tem uma virtude que 

às vezes falta aos homens: só usa seus dotes destrutivos se estiver 

em perigo. Não há animal que mate, destrua e aniquile sem ne-

cessidade. Nenhum bicho sente prazer no sofrimento do outro: 

ele é, no máximo, indiferente, caso precise do outro para viver. 

Na natureza, um animal saciado é pacífico, confiante na fartura, 

despreocupado com o amanhã. 

Animais são movidos pelos instintos, mas até neles, even-

tualmente, identificamos traços de generosidade. Os lobos vol-

tam -se contra seu próprio líder se ele não demonstrar compaixão 

pelo vencido. Cães abrem mão de sua segurança para acudir seu 

dono em perigo. Quando chego em casa, a Preta, minha adorável 

cachorrinha shi ‑tzu, com seus olhos esbugalhados, corre para bus-

car um brinquedo ou um pouco de sua ração para compartilhar 

comigo, como símbolo de sua fidelidade. Ah, como temos o que 

aprender com esses “irracionais” tão lógicos e tão amorosos.

o homem, por ter percepção do tempo, preocupa -se com o fu-

turo e insiste em acumular. Estoca comida, guarda coisas, econo-

miza dinheiro e sonega até mesmo afeto, como se ele fosse fazer 

falta mais tarde. Prevenir o amanhã está certo, mas depende do 

grau, pois haverá um momento em que a virtude da previsão 

começa a transformar -se no pecado da avareza. O instinto físico 

da sobrevivência precisa ser equilibrado com o instinto maior da 
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generosidade, pois este vai além do individual, abrange o coleti-

vo e potencializa ainda mais a sobrevivência, não apenas do cor-

po, mas também da alma.

Pessoas generosas fazem bem ao planeta, pois têm a cons-

ciência holística de que tudo está ligado a tudo, de que esse sen-

timento de separação não passa de ilusão de ótica, e que todas 

nossas ações repercutem no mundo, nas pessoas e em nós mes-

mos. Pessoas generosas são altamente necessárias ao equilíbrio 

da natureza e da humanidade. As pessoas generosas seguram o 

pau da barraca da humanidade, que abriga inclusive aquelas que 

tentam atear fogo na lona. 

Em companhia de um amigo, o físico e escritor Fritjof Capra, 

visitei, em Berkeley, uma escola que trabalha com o conceito da 

sustentabilidade – uma ideia que representa a generosidade com 

o planeta. Lá vi uma menina carregando um balde de cascas de 

legumes em direção a um lugar de compostagem, onde restos 

de comida são transformados em adubo. Perguntei então porque 

ela estava fazendo aquilo, esperando uma resposta mecânica. No 

entanto, ela me deu um belo sorriso e me brindou com um quase 

poema. Ela me disse: “Estou levando comida para a Terra”. Lin-

do, não? Generosidade explícita. 

Viver ao lado de pessoas generosas é muito bom. Aumenta não 

só a sensação de segurança, mas também o sentimento de solida-

riedade, de amorosidade e de alegria. E os generosos se atraem, 

creia. Eu tenho a sorte de conviver com pessoas generosas. Tenho 
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uma companheira generosa, colegas de trabalho generosos, ami-

gos generosos. Acredito que os diferentes se atraem, mas só nas 

leis físicas. Nas leis mentais os iguais se atraem. Assim, os egoís-

tas também formam seus clubinhos, que podem ser casamentos, 

empresas, grupos políticos. 

eu tenho uma amiga chamada Regina que costuma separar as 

pessoas em dois tipos: “pessoas -pão” e “pessoas -boca”. Ela diz 

que as pessoas -pão têm prazer em alimentar, em doar -se, são 

generosas e cuidadosas com os outros e com o planeta, e habi-

tam, com certeza, o “mundo do mais”. E que as pessoas -boca 

querem apenas ser alimentadas, existem só para receber e 

pronto, não querem saber o que podem fazer pelo mundo, mas 

o que o mundo pode fazer por elas. Perigoso pensamento. Ain-

da bem que a humanidade conta com uma rede de proteção, 

que se chama generosidade.
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