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Estamos Todos Conectados (A Coletiva Singularidade da Humanidade)

Dirigido por Tom Shadyac, o documentário “I am: você tem o poder de mudar o
mundo” convida-nos a refletir sobre os males do mundo moderno e o que podemos fazer
para repará-los; entre tais males, encontramos a concepção de que funcionamos de
maneira mecânica e separada. Essa ideia moldou nossa perspectiva em relação a
natureza humana e, dessa forma, nos distanciou consideravelmente da realidade, sendo
esta a seguinte: estamos todos conectados; nunca estivemos separados.
Recentemente, a ciência descobriu o que intitulamos de “neurônio espelho”. Eles
são neurônios presentes em humanos, macacos, golfinhos, etc., que são disparados
durante ações realizadas por terceiros que nos permitem visualizar, aproximar e
simpatizar com os problemas dos outros. O fato de que há um mecanismo neural que não
faz uma distinção entre o “eu” e o “outro’’ representa uma parte da natureza dos seres
humanos pouco valorizada, mas fantástica, que é a capacidade de termos sentimentos
empáticos e compassivos. Ademais, quando presenciamos ou temos atitudes de bondade
e de solidariedade, nosso corpo libera endorfina, dopamina e uma série de outros
hormônios que podem ser classificados como reforços evolutivos, o que significa que a
evolução deseja que tenhamos atitudes gentis para com o próximo.
Em uma análise mais filosófica, podemos citar uma longa carta denominada “De
Profundis”, do escritor e dramaturgo Oscar Wilde. Nela, o mesmo afirmou que “tudo que
acontece com o outro acontece comigo”. Com essa afirmação, Wilde apontou para algo
que foi debatido em outros escritos seus, que é a noção de que a sua própria
individualidade depende da individualidade alheia. Só podemos ser diferentes de outra
pessoa na medida em que outra pessoa seja diferente de nós, o que nos leva para uma
revelação deslumbrante: egoísmo e imposição não são manifestações individualistas,

mas maneiras de sufocar a personalidade e a liberdade dos outros, bem como a de si
próprio. Essa intuição também pode ser encontrada no poeta americano Walt Whitman
em seu poema “Song of Myself”. Nesta obra, Whitman celebra profundamente a sua
própria identidade na esperança de que, ao fazê-lo, ele paradoxalmente celebre a
identidade de toda a humanidade, posto que todos nós apresentamos essa singularidade
perplexa e árdua. Essa espécie de ponto de vista nos diz que, apesar de sermos
personalidades únicas e, consequentemente, solitárias, estamos juntos em nossa solidão.
As perspectivas científicas e filosóficas aqui demonstradas nos inclinam para algo
pleno e realizador, que é a noção de que todos nós somos diferentes das máquinas e de
qualquer lógica exclusivamente autocentrada. Somos todos seres humanos únicos, o que
faz com que sejamos um coletivo de singularidades; algo que deve ser amado e festejado
em uníssono, posto que nossa interconectividade seja não apenas uma necessidade, mas
uma parte mélea e intransponível da humanidade.
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