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É IMPORTANTE A POLÉMICA? 

Tal é a finalidade de todo o condicionamento: fazer as pessoas amarem o 

destino social ao qual não podem escapar. 

Aldous Huxley 

Vivemos momentos em que há polémicas por tudo e por nada, e quando não há inventasse. Disso é 

exemplo o que se passa nos meios de comunicação social. Falamos em assuntos “fraturantes”, em 

corrupção, pedofilia, escravatura, igualdade de direitos dos homens, dos animais, dos sexos, etc. 

A discussão de ideias é fundamental para a evolução dos conceitos, para a resolução de dúvidas, para 

esclarecimento de erros instituídos, mas vivemos hoje efectivamente a discussão de ideias e de 

ideiais? Sinceramente acho que na generalidade dos casos, não. Há excepções à regra obviamente 

mas na generalidade dos casos observamos pessoas emitirem ideias sem uma reflexão devida, e sem 

fundamentação, porque não se indaga com a seriedade necessária e as fontes são frequentemente 

pouco idóneas, há demasiadas “fontes” e o tempo não permite pensar profundamente. Vivemos 

tempos de pressa e pensar exige tempo. Pensar sériamente exige honestidade pessoal.  

A polémica hoje é objecto de estratégias de poder e de distracção e os assuntos importantes, são 

relegados para os bastidores em detrimento de assuntos secundários ou banais. É fácil distrairmo-

nos com coisas que não são importantes para nós e isso não é casual nem provem do acaso, mas de 

intuitos muito concretos. Se se discute o caso de corrupção de fulano é para passar para o 

esquecimento o da corrupção de beltrano. 

Aquele que está em cima do tatami sabe que a distracção é o primeiro passo para o erro e que 

aquele que o tenta distrair, daquilo que é importante, é porque quer manipular para o atingir. Os 

grandes generais sabem que a melhor forma de levar o inimigo para o local mais desfavorável e 

assim poder colocar-se em lugar de vantagem é levar o adversário a não pensar por si mas pelas 

ideias que ele coloca na cabeça do mesmo. Quando o renshi está diante do adversário para efectuar 

uma técnica sabe que, uma estratégia básica é colocar o sol nas suas costas e cegar o adversário. 

Discutir polémicas é uma perca de tempo, o que não significa não ter uma opinião e torná-la pública, 

mas nunca devemos usar isso como método para nos enredarmos em discussões estéreis, rebater 

argumentos que o não são, consumir tempo e energia com coisas que não vão ao encontro daquilo 

que definimos como nosso objectivos. É importante estar atento, reflectir, ver para além das 

aparências e agir somente quando as conclusões tenham um fundamento sólido. 

Só vale a pena travar batalhas que nos podem dar vantagens, mesmo que as percamos. As restantes 

são de evitar. Definir prioridades, e não sair daí, evita polémicas estéreis. 

Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente 
controla o passado. 

 George Orwell 


