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UM OLHAR 

 

Um olhar pode dizer muitas coisas.  

Segundo Aurélio (Holanda, Aurélio Buarque. Dicionário da Língua Portuguesa), olhar 

significa: “Fitar os olhos ou a vista em; mirar, contemplar. Olhar de cara, encarar. Estar 

em frente de, estar voltado para”.  

Essa é uma definição clássica da nossa língua de origem sobre o verbo olhar. Podemos 

nos guiar por esse conceito, mas um olhar está além de uma simples definição.  

Existe o olhar maroto, expresso pelas crianças, que na sua ingenuidade tentam seduzir 

os adultos. Mas se pararmos para refletir, esse olhar não pertence apenas às crianças, 

mas a muitos adultos marotos, homens e mulheres que no jogo da sedução o usam 

como artifício a seu favor. 

Também podemos reverenciar o olhar apaixonado, traduzido por aqueles que estão 

amando pela primeira vez ou pela vigésima. Os olhos apenas se cruzam e não é preciso 

dizer uma palavra. 

O olhar preocupado. Preocupação com os filhos, os negócios, os estudos, a pobreza, o 

desemprego, a política, os sem-teto, sem-terra, sem-amor e tantos outros “sem” 

espalhados por aí. O que fica desse olhar é aquela infalível ruga na testa, localizada bem 

ali, entre os dois olhos. 

O olhar raivoso. Ah esse olhar... perceptível em muitos: turva os olhos, os deixando 

como tochas. Nesse momento, a pessoa é capaz de deixar levar-se pelos instintos. 

O olhar de ternura. Como ficam bobos os pais ao olharem seus filhos, em especial o 

primeiro. Observam cuidadosos todos os momentos evolutivos da criança e a cada 

vitória, uma emoção. Quanta ternura naqueles olhares! 

O olhar surpreso. Surpresa, boa ou ruim, faz com que as sobrancelhas se ergam 

formando um esquisito triângulo. 

O olhar piedoso. Quem não se compadece com uma criança no semáforo pedindo 

esmolas? Ou com um senhor, com as marcas da sua vasta trajetória, à mercê de esmolas 

numa dessas tantas ruas do mundo? Pessoas sem comida, sem roupas, sem família, sem 

amor. Sem ninguém a olhá-las. 

O olhar mentiroso. Interessante como as pessoas que estão usando de má fé não 

conseguem olhar nos olhos das outras. Difícil fixar o olho, ser firme. Tolas, enganam a 

si mesmas. 

Olhar tristonho. Caracteriza-se pelas pálpebras baixas, que ao se levantarem 

demonstram os olhos ao longe e a visão um pouco turva, por vezes deixando cair uma 

pequena lágrima. Ou várias, que brotam sem parar, dos seres mais sensíveis. 

Olhar curioso. Sempre atento, percebe tudo o que acontece ao seu redor. Sem que os 

outros percebam, invade seus lares, afazeres, trabalho, relacionamentos e o que mais 

estiver ao seu alcance. 

Olhar desconfiado. A insegurança é seu maior vilão. O famoso “olhar de canto” ou 

“olhar com o rabo dos olhos”. Tenta encontrar respostas que muitas vezes estão dentro 

da sua mente, no seu imaginário criativo. 

São muitos os tipos de olhares, que podem dizer muitas coisas.  

Poderia continuar a falar deles por muito tempo, mas necessito elevar meus olhos a 

outras coisas, que não apenas a tela do computador.  
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