
tivas é necessário e fundamental.
Para encerrar, queria dizer que, quando vocês

estiver lendo este texto, espero já ter voltado de
uma caminhada entre Diamantina e Milho Verde.
Terão sido vencidos 45 quilômetros em dois dias
de caminhada, seguidos por um dia de descanso
junto a cachoeiras. Se todos os parágrafos anteri-
ores foram inúteis no sentido de fazer você se
entusiasmar pelo tema, quem sabe este conse-
gue?
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Seja mais rápido que o estresse
a ouvir o que seu 

1 
corpo tem a lhe dizer

Amônio Roberto Lana Chaves

F
az seis anos que trabalho na Assembléia sentisse debilitado pela estafa. Era importante ter
Legislativa, sempre no setor da Informática contato com a natureza, com água Corrente, com

que dá apoio aos gabinetes parlamentares. Che-	o verde. Resolvi seguir suas prescrições a sério,

guei em início de legislatura, quando quase duas	Aprendi que não se deve esperarter uma es-
centenas de operadores de computador estavam tafa para, somente então, procurar maneiras de
por receber treinamento. Logo descobri que ela- se recuperar. Mais do que diz o título de um livro
borar e ministrar treinamentos também faziam de Pierre Weil, o corpo não apenas fala, como
parte de minhas atribuições. já que em meu pas- também grita, quando necessário. Estou muito
sado profissional não tivera esse tipo de experi-	mais atento a mim. O que havia me faltado, de
ência, teria que me adaptar. O serviço fluía em um certa maneira, fora audição acurada para escutar
ritmo bastante intenso; por mais que me desdo-	esses gritos...
brasse, havia sempre muito a fazer.	 Depois de lbitipoca, desfrutei de dádivas da

Poucos meses depois, comecei acolher os natureza como Serra da Canastra, Chapada
frutos de trabalhar sob forte pressão e com	Diamantina, Serra do Cipó, Caraça, São João
indisfarçada ansiedade: um mal-estar indefinido e	tista do Glória e Serra do Salitre, dentre outras,
alguns tombos em plena rua e sem motivo apa- Tive também a oportunidade de passar o meu
rente passaram a fazer parte do meu cotidiano.	computador para alguém que estava precisando.

As coisas não poderiam continuar assim. In-	Não titubeei. Quem mais lucraria com a sua au-
tuitivamente, procurei uma
empresa de turismo ecológi- ,,Audzçao deve ser acurada para escutar os gritos
co - na época, um negocio ain-
da incipiente - e lá fui eu para

o Parque Estadual de Ibitipoca. Tive um fim de sência em casa seria eu mesmo, pois, afinal, elejá
semana excelente, cercado portodos os matizes tem, em minha vida, a sua Cota de participação
de verde, cachoeiras deslumbrantes, poços d'água como ferramenta de trabalho. Ah, para não deixar
corde ferrugem, montanhas a perder de vista e - dúvida, é bom esclarecer que gosto demais da
terá sido pura coincidência? - dois colegas da	profissão que escolhi. O desenvolvimento de sis-
Informática... Aliás, a quantidade de analistas de	temas, então, é uma atividade deliciosa, mas, após
sistemas que procura esse tipo de lazer é enor-	uma jornada de trabalho, descansar e ter afterna-
me...

Terminado o passeio, já em casa, logo após
chegar, tomando o primeiro banho, ao fixar os
olhos no teto, tive a primeira tonteira de que te-
nho lembrança. Tive que me agarrar às torneiras
do chuveiro para não cair. "Mas como?', pergun-
tei-me. "Depois de todo o descanso do fim de
semana, agora me acontece isso!"

Procurei o meu homeopata e tirei uma lição
do ocorrido: cansaço mental não pode ser com-
batido com cansaço físico. O esforço dispendido
nas caminhadas em Ibitipoca pode ter sido o es-
topim que detonou a crise de vertigem. Até mes-
mo um dos guias havia sofrido um estiramento
muscular porteradotado forte ritmo à caminhada
por tempo prolongado.

Perguntei ao médico se ele aconselharia algu-
mas sessões de shiàtsue ele achou que elas me
ajudariam a relaxar. Perguntei se deveria continuar
com as caminhadas ecológicas e ele disse que
sim, sem a menor dúvida, mas que não exageras-
se na extensão nem duração delas enquanto me
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