
ESSENCIAL E SUPÉRFLUO 

 

De todas as pessoas a quem tenho perguntado quais são, por ordem decrescente de importância, as três coisas 

verdadeiramente essenciais, sem as quais ninguém pode passar, nenhuma conseguiu responder, até hoje, de 

forma correcta e completa. 

Mais do que ignorância, isso demonstra como nos temos afastado perigosamente da Natureza. 

Todavia, a resposta é simples: 

1.ª - O ar que respiramos e sem o qual não sobreviveríamos mais do que um minuto ou dois;  

2.ª - A água que bebemos e que representa mais de 75% da composição do nosso corpo; 

3.ª - Os alimentos que ingerimos e que são indispensáveis à manutenção do nosso organismo. 

Estas são as três coisas verdadeiramente essenciais e que, no passado, nos eram fornecidas gratuitamente 

pela Natureza. O ar continua a sê-lo e as outras duas ainda o são em alguns lugares da Terra. 

Tudo o mais é supérfluo e custa dinheiro, variando apenas em grau. 

Saúde, amor, felicidade, bem-estar, etc., não são coisas, mas sim conceitos mais ou menos vagos. Mais vago 

ainda, o dinheiro é uma ficção, e tem sido representado ao longo dos tempos pelas mais diversas e estranhas 

coisas, desde sal (de onde deriva “salário”), conchas, metais e actualmente pedaços de papel impresso. 

Mais surpreendente, ainda, é o facto de quanto mais supérflua uma coisa é, mais cara se tornar. Com efeito, 

um bom relógio vulgar pode custar 200,00 euros mas, por um Rolex Yacht Master II já se pagam 30.402,00 

euros. Por sua vez, um Renault de 5 lugares custa 12.500,00 euros, mas um Ferrari, na versão LaFerrari 6.3V12 

ascende a 1.288.227,00 e serve apenas para 2 pessoas. Aqui reside o grande paradoxo da nossa Sociedade. 

Como dizia o poeta e escritor brasileiro Mário de Andrade (1893-1945), “o essencial é que faz a vida valer a 

pena”. 

Nesta época tão especial em que a Humanidade, além de uma grave crise sanitária vive, em paralelo, uma 

não menos grave crise económica é bom que saibamos valorizar o essencial, ou seja, a vida. 
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