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Prefácio

Caros colegas, Inicialmente gostaria de dizer que nesse livro não existem 
respostas e sim, PERGUNTAS. Não se trata de auto-ajuda nem de 
nenhum segredo. Aqui você encontrará artifícios para um aprofundamento 
dos debates filosóficos e sua melhoria pessoal e profissional. 

Também é importante salientar que neste livro existem debates 
desprovidos de qualquer preconceito e quaisquer inclinações políticas, 
raciais, religiosas e sociais, sendo os questionamentos contidos nesse 
material apenas uma ferramenta de crescimento pessoal.

Tratar sobre cultura é mergulhar em um mar de luzes após anos de 
cegueira. Assim, atuando como docente por anos percebi que as 
vantagens competitivas por mais técnicas que fossem sempre se 
pautavam no diferencial cultural. Seja na forma de falar, no jeito de 
conversar, na gama de assuntos apresentados e na habilidade cultural de 
explicar por metáforas. 

Questionei: o que diferencia um profissional de outro no mercado? A 
capacidade técnica é similar. As estratégias de marketing pessoal não são 
mais mistério para ninguém. As habilidades são básicas por isso todos as 
têm. Então o que traz vantagem competitiva? 

De acordo com a lei econômica de mercado é algo que poucos ofertam e 
que muitos demandam. Traduzindo: Cultura. Mas como falar de cultura? 



Em uma das minhas aulas do mestrado fui apresentado a um professor 
chamado Charles Feitosa que demonstrou-nos o conceito de filosofia pop. 
O foco dele era o estudo dos conceitos de 'belo' e 'feio'. Mas ainda faltava 
algo. Como debater cultura em um país onde pessoas não têm acesso a 
livros? 

Percebi que se filosofia era legal para mim poderia ser para os outros 
também, era só traduzir para o cotidiano. De forma divertida e atual. Então 
fui à caça. Li mais de 45 livros de filosofia e fui fazendo links com os 
conteúdos ministrados, as notícias de jornal, os programas de TV, os 
filmes, as músicas... e assim nasceu a série FILOSOFIA POP que contará 
inicialmente com 5 livros.
 
A filosofia pop tem o intuito de tornar acessível ao grande público, 
aspectos filosóficos importantes para o desenvolvimento humano. Para 
tanto faz uso de uma metodologia diferenciada e simples que promove a 
aproximação entre os elementos filosóficos e a cultura popular.  Heráclito 
e Lulu Santos formam uma grande dupla, bem como Tales de Mileto e Bill 
Gates e Sócrates e Marcelo D2.  Desta forma, trazemos o saber para a 
conversa cotidiana e provocamos o despertar da filosofia, pois concordo 
com Kant “Saber é poder”. Entretanto todos devem poder saber para que 
tenhamos uma sociedade mais justa.

Esse livro pode ser lido em ordem normal ou textos separados, mas é 
realmente importante que você leitor faça a reflexão proposta em quase 
todo o material, pois dela virão as respostas que tanto procuramos.

Então, rumo ao conhecimento... pois saber é poder.

Abraços

Flávio Alexandre Cavalcante



Debito, logo existo

A “evolução” humana criou novos paradigmas e deles derivaram as 
modernas divisões sociais, algo que nos remete a um apartheid 
mercadológico que define quem é financeiramente interessante e, por 
conseguinte, socializável e quem está excluso. Somos medidos, pesados 
e aceitos, ou descartados, de acordo com nossa capacidade monetária de 
adquirir.  

Somos o que compramos e fazemos isso para nos identificar com a 
imagem que queremos passar para o restante da sociedade. Os grupos 
criam regras, selecionam membros e elegem marcas (produtos), 
transformando-as em ícones de um segmento. Seja o celular da moda, o 
carro do ano, a etiqueta da roupa nova... O Ser Humano, por ser um animal 
social, busca inserir-se nos grupos para ser acolhido e defendido, afinal 
diria Jon Bon Jovi “They say that no man is an island”  Dizem que nenhum 
homem é uma ilha. Tal processo deve-se muito, no ultra consumismo, ao 
que possuímos algo que identifica nossa capacidade produtiva.  Muitas 
vezes tal seleção é escondida sob o pretexto dos modismos e do bom 
gosto, todavia o que determina o que é de bom tom são os multiplicadores 
de conceitos que com sua penetração social atuam como formadores de 
opinião. 

Na antiguidade, a prosperidade financeira, que era vista pelo catolicismo 
com maus olhos por denotar usura, foi brilhantemente distorcida por 
Calvino e Lutero, adquirindo status de graça divina; assim demonstrar 
riqueza é sinal de iluminação. Afinal os ricos vivam em terra as



riqueza é sinal de iluminação. Afinal os ricos vivam em terra as 
preliminares dos portões dos Céus para que depois também lá 
habitassem. 

A vida moderna criou um fenômeno interessante, posto que somos 
escravos de um ciclo interminável de dívidas geradas pelos benefícios do 
conforto que tendemos a buscar. Escravos de nossos desejos. Novas 
demandas, novos produtos, inovações tecnológicas e o preço de uma 
etiqueta famosa, todos esses são fatores que nos definem como Neo 
Homo Economicus posto que, diferente da visão de Taylor onde os 
Homens eram definidos pela sua capacidade produtiva, hoje é dado pelo 
poder de consumo do indivíduo. Assim me pergunto, quando ouço críticas 
ao sistema capitalista, se percebemos que a força motriz do capitalismo 
está nas diferenças sociais que motivam as classes menos favorecidas a 
produzir mais para adquirir mais, alcançando o status do degrau 
diretamente acima. Todavia, quem está no próximo degrau não quer 
estagnar e visa a próxima meta, assim o carrossel gira. A visão limitada 
criada pela falta de instrução ou pela miopia técnica cria uma ilusão 
enganando com uma falsa sensação de aproximação entre as classes 
sociais mais abastadas. Fenômeno pirotécnico, pois os ricos ganham 
sobre a 'evolução' do trabalho assalariado e ganham muito com isso.

Adquirimos para nos tornar parte social relevante e nos endividamos para 
nos mantermos produtivos em uma corrida atrás do próprio rabo. Temos 
pressa para ganhar e mais ainda para gastar. Criamos nossas amarras e 
assim travamos nossa liberdade. Em um exemplo típico de como alguém 
que se move para fugir se torna mais cativo da areia movediça. A solução: 
a liberdade de não dever, mesmo que isso significa a exclusão de não ter.

Confesso-me um apaixonado pelos mecanismos do Capitalismo, uma vez 
que o conforto proporcionado pela compra se torna espora no lombo do 
trabalhador que mais rapidamente conduzirá a carruagem guiada pelo 
dono da empresa, assim como as dívidas adquiridas pelo impulso das



 belas modelos, dos galãs de cinema, dos atletas de alta performance e 
das novelas da televisão, se transformam em rédeas que aprisionam 
quem por desconhecimento sofre a influência.  Assim, parafraseando 
Descartes, adquirendi ergo sum. Debito, logo existo.  

O quão escravo você é de suas dívidas? Quantos % do seu 
salário está comprometido com dívidas atualmente? E dessas 
dívidas, qual parcela delas foram desnecessárias ou compras 

por impulso? E qual a porcentagem destas você poderia 
reduzir para sobrar mais no final do mês? Faça esse 
exercício, pois respondendo essas perguntas você poderá saber 

o real motivo de continuar sofrendo com empregos que não 
pagam quanto você merece e pressão das contas. Pois quem 

não consegue poupar consegue investir em algo para ganhar 
dinheiro? 

Para Refletir:



Animalizando a Razão

Um dia percebi com mais clareza que a Razão nada mais é que uma 
cegueira travestida de certeza e que as medidas de nossa suposta 
evolução, os títulos acadêmicos e o sucesso profissional, nada mais são 
que algemas invisíveis para nossas vontades e idéias, algo como uma 
simples plaqueta de tombamento patrimonial. 

O saber libertador que herdamos da cultura helênica perdeu sua limpidez 
de forma com o apelo comercial dos sofistas e com a 'mixtura' de verdade 
e mentira proposta por Ésquilo. Viajamos então até as estrelas para 
provar que nem nelas poderíamos confirmar e perdemos contato com 
nossos ancestrais navegadores de sonhos... Não temos nada que oriente, 
sem norte trombamos em nossa ambição por acidente.

Certos de nos afastarmos da animalesca primitividade comportamental 
que acompanha-nos das cavernas aos arranha-céus investimos no saber 
para aplacar a feroz fome do instinto, todavia não sobrepujamos a besta, e 
sim a esquecemos fornecendo abrigo, alimento e segurança para que sua 
brutalidade se desenvolvesse em silêncio. Silêncio esse provocado por 
nossa audição seletiva, a Razão, que nos fez surdos, cegos e burros para 
que convenientemente não ouvíssemos o rugido do dragão.   

Mas o Bicho-Homem subnutriu seu poder de crítica atrofiando sua 
capacidade de ser Humano, poluindo a teoria de Hobbes, e criando um 
mal selvagem. Este fenômeno construiu sob bases fracas uma prisão com 
paredes de papel onde sabemos não confinaremos a verdade. 



Nossos reforços positivos têm um poder destrutivo devastador, pois 
omitem características que deveriam ser trabalhadas à exaustão. 
Quando estas afloram, comportamentos animalescos que antes 
poderiam ser contornados surgem como erupções de irracionalidade 
(Tsunames Emocionais).

Animalizando a Razão fomos capazes de criar “evoluções” 
impressionantes todas perfeitamente justificáveis, como se justificar não 
fosse apenas para os erros, em prol do 'dez envolvimento' do mundo 
civilizado. Nos separamos em casta, estamentos sociais excluindo 
semelhantes de um “modelo padrão de felicidade para todos”. Mas como 
falar de um TODO e de exclusão ao mesmo tempo? Quem seria parte 
deste TODO? Por que a felicidade hoje consiste no Ter em detrimento ao 
Ser? Qual o preço desta tal felicidade? Por que o $uce$$o está 
condicionado ao dinheiro e este por sua vez ao saber? Seria este saber o 
mesmo estudado por Sócrates e que foi associado à palavra phylen?
  
Criamos o Homem-mula, que trabalha pesado abdicando da 
racionalidade em detrimento ao trabalho braçal e o Homem - urubu que 
vive do lixo. Também existe o Homem-tubarão que transporta seu fervor 
de fúria e poder para impor respeito. Não podemos esquecer que somos 
“Réusponsáveis” pelo incentivo de tal fidelidade canina que criamos para 
suprimir o sublime ato de questionar pelo simples fato de sermos ineptos 
a lidar com a verdade: a lei da selva se apresenta imutável e mutante ao 
mesmo tempo, pois ainda somos regidos pelo paradigma falido de que 
somente os fortes sobrevivem. 

Entretanto indago: qual foi a última vez que você reviu o conceito de 
força? Portanto que tal malhar a verdadeira força de um Homem 
eliminando os limites que te cerceiam.



XDeep Blue Durkheim

A administração, ciência social aplicada, classificada como ciência que 
mobiliza conhecimentos na área de humanidades aplicada a conceitos 
exatos, teve sofrido uma invasão liderada por profissionais formados em 
áreas de ciências exatas. A argumentação mais comum para a aceitação 
desses "matemáticos" na área administrativa era que estes são dotados de 
maior capacidade de raciocínio lógico e, portanto, são mais aptos para 
lidarem de maneira mais racional com os problemas do cotidiano de uma 
empresa. 

A existência de uma corrente opositora à lógica pura e simples era prevista 
sendo essa realizada pelo que convencionei chamar de administradores 
sociais. Esta estirpe pensante critica os ultra-racionais pela sua deficiência 
de encaixar os dados lógicos na realidade do mundo, pois este se mostra 
mais complexo que um plano cartesiano qualquer. A disputa pelo mercado 
continua, e expõe fraquezas de ambas as partes, que sempre coexistiram 
na administração. 

O estilo racional sempre teve incorporado à administração. Prova disso 
são as teorias gerais que abrangem tópicos como engenharia e 
reengenharia, porém, temos que levar em conta que esses termos são 
usados para teorias ultrapassadas e que já foram devidamente 
modificadas. A base argumentativa deste estilo 'ciência dura' é a suposta 
maior capacidade de raciocínio, uma visão mais lógica dos problemas 
corriqueiros, uma maior dinamização do tempo, que é um dos bens mais 
valiosos de uma empresa e que infelizmente não pode ser resgatado



 quando de sua perda. Tendo esses administradores uma visão mais fria 
dos percalços da vida corrente de uma organização, caem como uma luva 
nos interesses dos proprietários que visam um aumento contínuo de 
produção, independendo quanto essa progressão pode abalar a relação 
Indivíduo/Organização.

Considerados como armas de controle os "engenheiros-administradores" 
estão principalmente voltados para eficiência, deixando um pouco de lado 
a eficácia podendo essa queda ser uma conseqüência da lógica natural 
tão difundida no ensino superior desses profissionais. 

Dentre os vários aspectos contrários a essa tendência, temos que: 
administrar é saber lidar e organizar recursos financeiros, tecnológicos, 
materiais e humanos, sendo esse um problema para os "Einsteins", pois a 
matemática é lógica e os números sempre se comportam da mesma 
forma. Já nos humanos essa característica não é encontrada nas relações 
interpessoais, por conseguinte esses relacionamentos são deveras mais 
complexos. 

Habitantes de um mundo cartesiano, onde se considera o que é irreal e 
que 2 + 2 sempre serão 4, os lógicos encontram problemas com mudanças 
de rotinas, alterações de comportamento e perturbações de ordem, 
apresentando dificuldade com a heterogenia. 

Por fim, porém não menos importante, o aumento na racionalização da 
administração pode nos remeter a um futuro onde computadores, atuando 
sem o auxílio de homens, dominarão o mercado.  Algo que nos lembra o 
mundo de MATRIX. Alguns cursos já sofrem com tal 'evolução' é  caso da 
contabilidade.   

Os "sócio-administradores" são uma espécie que até pouco tempo estava 
ameaçada de extinção, pois tendo em mente que "Errar é humanas" as 
empresas promoviam caçadas as bruxas e aos sociólogos. Entretanto, 



atualmente as empresas tomaram o conhecimento seus maiores capitais, 
não sendo esses intangíveis, porém mensuráveis e, portanto, escapam 
da clareza lógica dos "Engenheiros" e inevitavelmente caem nas graças 
dos "antropólogos" empresariais. 

"Mas a vida... é uma caixinha de surpresas" e nem tudo são rosas nesse 
percurso. A 'socio-administração' está calcada em um terreno muito 
perigoso: o empirismo ou em outras palavras no achismo experimental e 
científico. Tal risco reside na base não científica das decisões, pois apesar 
de toda carga teórica, científica e metodológica a gestão se baseia, 
também, nos feelings para sedimentar suas teorias. 

Dando margem para o surgimento constante de dicotômicas e novas 
teorias que em grande parte das vezes não exprimem a realidade, pois se 
utilizam de artifícios eminentemente exatos. Um exemplo de tais desvios 
metodológicos é o fato de caracterizar uma organização como elemento 
independente de um contexto social, e esquecer assim, de sua real 
vocação. 

Outro problema frequentemente encontrado por filósofos administrativos 
é a previsão, pois de acordo com Winston Churchill "O problema das 
previsões é que além de todo trabalho para fazê-las, existe todo trabalho 
para explicar porque elas não deram certo". 

Como o mundo é mórfico, nada está determinantemente previsto. Rotinas 
são torturas para sociólogos, sendo difícil para eles acostumar-se com 
um encadeamento lógico e repetitivo de ações.  Todavia vale salientar 
que apesar da empresa se preocupar com Capital Humano ele só se torna 
Capital Intelectual quando é convertido em lucro (bem tangível), pois este 
ainda é o que sustenta a empresa. 

Para concluir esse pequeno esboço dos sócio-administradores eu deixo a 
dúvida no ar. Será que uma nau comandada por um sociólogo tem 



chances de navegar pela realidade, fugindo do redemoinho dos feelings e 
do rochedo da utopia? Exatamente agora nós temos uma boa 
oportunidade de formarmos opinião, pois a nau brasileira está sendo 
comandada por um sociólogo que antes pregava algo e que indagado 
posteriormente usou a seguinte frase: "Esqueçam tudo que eu escrevi", 
Fernando Henrique Cardoso.

Este texto foi escrito em 1997 e publicado, seria interessante 
utiliza-lo para reflexão sobre o futuro de algumas ciências. A 

máquina faz tudo que fazemos e não comete erro, mas 
quem cria a máquina? Se a máquina criar ela própria qual 

será nossa função? Sem função, sem necessidade?

Para Refletir:



Erro Máximo

A virtude adveio do erro, assim como o tudo é filho do nada. Entretanto, 
percebo que temos uma cultura que limita o desenvolvimento: o medo de 
errar. Criamos frases feitas para nos convencer de algo que sabemos: 
somos falíveis. “Errar é humano!”, mas criticar não é. Utilizamos a crítica 
como válvula de escape e como arma de contra-ataque, ao invés de 
fomentarmos o desenvolvimento.

Confesso aos leitores que tive e ainda tenho problemas com críticas, 
entretanto meu primeiro pequeno passo foi dado: assumir. A verdade, 
palavra que fere como paus e pedras morais, nos soa como ataque e 
instintivamente nosso sabre em riste parte para a degola do interlocutor 
que, em grande parte das vezes, só visa nosso bem-estar. Lidar com 
críticas é assumir que não somos perfeitos. Nesse momento, busco 
referência em Freud, pois para ele “todos os homens são heróis...em seus 
sonhos” e desse prisma nos transformamos em Ulisses da Odisséia 
moderna. A autoconfiança gera uma segurança, esta por sua vez, a falta de 
zelo. Entretanto, nossa geração anestésica precisa utilizar de subterfúgios 
para manter-se 'sempre alerta'; então, criamos o excesso de 
responsabilidade. 

A sociedade em uma visão 'Crosbyca' luta contra o erro e, para isso, prefere 
a vala comum a singrar mares nunca antes navegados. Criamos pseudo 
padronizações comportamentais sazonais, evidenciando um mercado de 
soluções pagas, desenvolvidas por “gurus-de-coisa-alguma”, para resolver 
problemas que não existiam e que foram criados pelos mesmos. 



Um grande livro de receita para o sucesso: um pouco disto, um pouco 
daquilo, uma pitada de tal coisa, misture bem. 

Todavia, esquecemos que o mundo é mórfico e as variáveis não são 
isoláveis, desta feita fecho com Heráclito narrado em verso e melodia por 
Lulu Santos “Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia... tudo 
muda o tempo todo no mundo.” 

Uma vez tomada a decisão de procurar um novo caminho para o Oriente, 
Cristóvão Colombo começou a fazer um levantamento de tudo o que seria necessário 

para a missão. Obter e abastecer diversos navios, treinar a tripulação e partir, tudo 
isso com datas-limites específicas. O Governo espanhol, que patrocinou a expedição, 

queria aumentar a riqueza da nação. 

Colombo não descobriu a nova rota para a China. Assim, deixou de alcançar seu 
objetivo específico. No entanto, a descoberta da América foi uma fonte 

incalculável de riquezas para a Espanha. É possível que um funcionário trabalhe 
bem e tenha seu desempenho avaliado positivamente apesar de não ter alcançado 

seu objetivo específico.

O sistema de planejamento e controle de realização de objetivos exige avaliações 
baseadas em bom-senso. Se não for assim, Colombo poderá ser mal avaliado por ter 

descoberto a América e até ser demitido por ter conseguido algo maravilhoso, mas 
não seu objetivo. Aprenda que grandes invenções só foram possíveis para os que   

  ousaram sonhar, está ai o 'Post it' que não me deixa mentir.

Para Refletir:



E 3 Estratégias de 
Extrapolação de Expectativas

Anos após iniciar os estudos sobre o Marketing e sempre me questionar 
qual dos P's (Preço, Praça, Produto e Promoção) era mais importante 
esbocei esta teoria que optei por chamar de (E³ - Estratégias de 
Extrapolação das Expectativas). Neste conceito a Praça, uma tradução 
infeliz do estudo de Kotler, posto que era necessária uma palavra iniciada 
com a letra P para representar place (lugar em inglês), ganha importância 
posto que no place reside o composto humano que movimenta o mercado  
das necessidades. 

No empowerment que o consumidor adquiriu com o aumento da 
concorrência, as necessidades ganharam local de destaque como metas 
organizacionais e, por conseguinte, a extrapolação de expectativas se 
tornou objetivo intermediário em busca do grand finalle, a fidelização. 

Ao pesquisar o composto mercadológico percebemos que após uma 
análise das necessidades apresentadas pelo cliente no place (o que não 
se faz possível quando encaramos o termo como praça), definimos que o 
produto galga status de fator diferencial qualitativo, bem como o preço 
adquire características de diferencial estratégico quantitativo. 

Ao criar o E³, proponho uma estratégia de extrapolação dos anseios do 
cliente, algo que defini como riscar grosso para cortar fino, posto que 
suprimos as demandas do público alvo e ainda adicionando o diferencial 
responsável pelo processo de encantamento e por fim a fidelização do 
cliente. 



No polinômio criado por Kotler existem duas variáveis que podem ser 
trabalhadas visando à implantação do E³, caracterizando vertentes 
diferenciadas que denominei de Vertente Estrutural e a Vertente 
Conjuntural. Faz-se importante salientar que ambas devem ser utilizadas 
em conjunto, entretanto podem ser adotadas de formas isoladas, dada a 
variável temporal que envolve o empreendimento. A vertente estrutural 
foca-se na aquisição de capital intelectual e o desenvolvimento da 
criatividade para a concepção de vantagens competitivas relativas ao 
produto e sua qualidade. Já a vertente conjuntural trata-se de uma 
estratégia pontual que permita a tranqüilidade financeira necessária à 
implantação da vertente estrutural. 

A vertente conjuntural trata-se de uma supressão do composto Promoção 
demonstrando apenas 80% da potencialidade do produto, que por sua 
vez já deve ser portador de vantagens competitivas possibilitando 
concorrer em igualdade com seus pares. Ao chegar ao consumidor final 
os 20% omitidos na etapa promocional serão recebidos pelo cliente como 
plus e, por conseguinte, gerarão um processo de fidelização, posto que 
extrapolam as expectativas do consumidor. 

Você poderia se doar um pouquinho para realizar as tarefas diárias se 
recebesse melhor para isso? E se eu dissesse para você que seu patrão é você 

mesmo? Afinal é sua marca pessoal que está em jogo, toda vez que você 
ultrapassa seus limites você evolui, assim trabalhar com As 

Estratégias de Extrapolação de Expectativas dá muito certo na vida 
pessoal, profissional e acadêmica. Tente! Você vai gostar dos resultados... mas 

para isso você terá que descobrir o que esperam de você e para isso        
         inicie agora sua Egotrip!! Boa sorte!

Para Refletir:



É fato que sou um fã incondicional do trabalho do Francês René 
Descartes que, seguindo uma linha de raciocínio criada por Pitágoras, 
propôs a racionalidade numérica como a base para o mundo, dado que 
tudo seria métrico e cartesiano. Todavia, a visão da ciência como uma 
massa dura incapaz de alterar suas normas tão bem estabelecidas pelas 
metodologias desenvolvidas por Humme, Bacon, Comte e outros caiu 
por terra após perceber que  por mais exata que seja uma ciência sempre 
dependerá do fator humano para seu desenvolvimento e análise. 

É fato que na área de ciências exatas dois mais dois sempre serão 
quatro, mas aqui cabe questionar que as palavras dois, mais e quatro são 
apenas signos que foram atribuídos a uma idéia e que tal processo só 
existe na cognição, habilidade intrínseca dos seres humanos. Proponho 
uma análise: imaginemos que em uma dada evolução do treinamento de 
animais irracionais conseguíssemos ensinar álgebra a um macaco e 
nesse processo substituíssemos a palavra dois por azul e a palavra 
quatro por semente, assim teríamos azul mais azul é igual a semente 
como uma verdade universal para os macacos. 

As ciências exatas são tão dependentes da abstração que algumas 
utilizam conceitos que só existem no imaginário. Afinal, quantos de nós já 
viram um elétron? Entretanto, fazendo uso da nossa capacidade humana 
de acreditar, vários conceitos foram desenvolvidos a partir da idéia 
atomista de Demócrito. 

Descartando René



Contudo, é fato que a visão moderna de ciência exata, mais calcada no 
abstrato, contraria de forma completa a visão de Pitágoras que admitia o 
número com algo concreto e real, possuindo dimensão espacial. Tal 
processo caracterizei como uma humanização das ciências exatas e 
assim atribuí mais uma característica inédita e sistêmica à visão de 
ciência exata, a evolução, posto que se é cartesiano é definitivo e não há 
variação, estando certo ou errado.   
 
Tal processo evolutivo reduz o que acredito ser a maior crítica à pseudo-
exatidão das ciências exatas: a frieza dos números não reflete a verdade 
social. Para provar tal fato proponho uma análise dos índices de 
desenvolvimento humano (IDH) que matematicamente mostram um 
crescimento social no Brasil, fato este que não se reflete na realidade. 
Esse fenômeno cria uma descrença nas ciências exatas que não é justa, 
posto que estas são responsáveis por maravilhosas descobertas, mas 
infelizmente ainda estão atreladas a alguns conceitos ultrapassados. 
Então tal texto visa apenas apoiar a luta de vários colegas acadêmicos 
que buscam uma humanização das ciências exatas. 

Aos defensores da forma exclusivamente cartesiana provoco: 0,001% 
não é uma porcentagem ínfima que pode ser desprezada? Algo que se 
perderia nas curvas de gráficos e seria considerado desvio padrão ou 
mesmo desprezado por falta de representatividade da amostra? Todavia 
e quando esse 0,001% quando acontece com a gente, com a mãe da 
gente ou com nossos filhos não se torna 100%? 

O problema da ciência dura é que para um Estatístico se uma 
pessoa está com um pé num forno a 300º C e o outro em uma 

geladeira a menos 300º C temos uma pessoa em uma situação          
  confortável e sabemos que não é a verdade.

Para Refletir:



Nietzsche não foi perfeito, 

mas ajudou Hegel

Em um tour pelo Orkut encontrei uma comunidade de pseudo filósofos 
que debatiam as frases, de acordo com eles, mais ridículas de Nietzsche; 
assim resolvi ler os comentários sobre o tema e 'brincar de filosofar', afinal 
hoje em dia ser filósofo é ter lido dois livrinhos e não confundir Chauí com 
Kiwi. 

Sobre a imperfeição do Nietzsche concordo, todavia a imperfeição do 
filósofo é que gera a necessidade da próxima lâmina, assim pensaria 
Hegel. Assim como os heróis da ficção, nosso Ulisses teve sua missão 
filosófica conclusa ao citar até mesmo as frases com as quais não 
concordamos, pois, se a verdade é um processo para Hegel, muito do que 
foi falado hoje pode não ser oportuno, mas no futuro possivelmente não 
será. Entretanto, como não devemos pensar em passado e futuro, prefiro 
analisar o cientista Nietzsche como um ser dotado de ironia e 
questionamento. 

Acho salutar a crítica ao pensamento como forma de catarse que irá gerar 
o novo saber e pergunto aos leitores: o que criamos de novo ao invés de 
simplesmente ruminar o já existente? Qual é sua colaboração? Acho que 
Nietzsche ao propor a morte de Deus e creditar tal fato à criatura 
subentendia um empowerment e, assim, proponho uma análise: se Deus 
(o criador) foi destruído pelo Homem (a criatura) utilizando para isso a 
noção de livre arbítrio, teria Deus se incluído no ciclo existencial de 
construção e de destruição pelo qual todo processo passa (que os hindus 
chamam de Shiva e Vishnu)? Se Deus realmente iniciou o processo de 



autodestruição iconoclástica significa que em seu saber divino ele 
reconhece ainda não ter alcançado o topo do processo evolucional, se 
tornando imperfeito por definição.

Tendo a hipótese sido comprovada, Hegel estaria sendo validado por 
Nietzsche e vice-versa, pois se tudo é um processo, qual seria a função do 
homem senão a de errar, visando apropriar o processo? Então a 
educação é um mero entorpecer da função natural e alunos não deveriam 
ser 'punidos' por notas baixas, afinal elas refletem o não aprendizado que 
é uma função positiva e legitimada por um Deus imperfeito por natureza. A 
alteração dessa visão retira do professor o fardo de avaliar o aprendizado 
e decretar sucesso ou fracasso acadêmico, posto que o engano é parte do 
processo evolutivo. 

Se a ignorância anda de mãos dadas com a felicidade citada por 
Nietzsche, o véu do esquecimento e a irresponsabilidade com o futuro são 
as armas para o SER FELIZ, pois o que importa é o processo e não o 
resultado afinal. Revendo outros autores, de acordo com o a teoria geral 
dos sistemas de Ludwing Von Bertalanffy: nascemos de um input 
(espermatozóides e óvulos), vida é um processo que se finda com a morte 
e o output seria a vida pós morte (como define o espiritismo). Neste 
momento do texto nos cabe abandonar quaisquer posicionamentos 
religiosos e questionar: como ninguém voltou da morte para dizer como é, 
a existência é um sistema incompleto e, portanto, imperfeito por definição 
já que uma das etapas não é executada: o feedback, caracterizando uma 
corrida atrás do próprio rabo; afinal, futuro é um lugar ao qual nunca 
iremos chegar e o passado nada mais é do que um lugar onde já 
estivemos. 

Por isso, o passado só tem uma serventia: trazer-nos até o ponto presente 
que nos encontramos. Assim os conceitos como remorso, saudade, 
arrependimento e vergonha que dizem respeito a algo feito no pretérito, 
simplesmente atuam como agentes responsáveis pela perda de foco do 



essencial: o hoje. Este 'hoje' que nem tão importante é afinal, posto que se 
a vida é um processo, qual o problema em errar se não haverá output e, se 
houver, será em outro mundo com outras regras. Desta forma, o que foi 
feito aqui perde a razão, posto que o mundo é um conjunto de ALGUMAS 
regras naturais e MUITAS regras sociais impostas de maneira a castrar o 
saber humano. 

Nietzsche iniciou o processo ao definir que a importância estava no ato 
presente, Hegel contribuiu com a visão de processo, mas fechamos o 
raciocínio determinando que a realidade é o que percebemos dela e que 
de nada adianta seguir regras de um processo que não tem finalidade. A 
dor do saber proposta por Nietzsche é uma desvirtuação causada por uma 
imposição sobre o que seria ser feliz. O Homem vive da comparação entre 
momentos para identificar seu processo "evolutivo" em prol de um futuro 
melhor. E se não houver a idéia de um futuro melhor, e nem mesmo a idéia 
de futuro? 

Definimos então que o prazer do saber é o prazer de saber, esse somente 
se for focando no processo e não no resultado, pois apenas assim 
chegamos à dor de pensar e à inquietude de saber. Desta feita, como o 
prazer é o que gostamos de sentir, talvez o gostar ou desgostar foram 
convencionados em nossas mentes de forma inversa. Assim, a realidade 
concreta nada mais é que um conjunto de abstrações que não sabemos 
explicar e por isso classificamos. Estaria um masoquista errado em sentir 
prazer com a dor ou nós por julgá-lo?

Qual foi a última vez que vimos algo realmente 
inovador e você não fica enjoado com isso? Como 

esperar resultados novos se repetimos todos os dias os 
mesmos processos?

Para Refletir:



A morte dos sonhos

Sempre fui contra essa história de que é melhor “morrer assim a morrer 
assado”, o melhor seria não morrer, porém, uma noite vislumbrei a pior de 
todas as mortes: a morte dos sonhos. A pior morte é a aposentadoria dos 
sonhos, quando se fartam os desejos, pois um projeto deve 
obrigatoriamente puxar outro, criando um ciclo que mantém ativa a 
produção intelectual.
 
Velhice é quando as esperanças perdem espaço para a saudade, vive-se 
mais do ontem que do amanhã. Envelhecimento mental é fruto da 
ociosidade e da morte dos sonhos. Muitas vezes esperamos momentos 
certos para agir, se você espera o 'momento certo' saiba que ele não 
existe e aguarde o momento menos arriscado, pois nada é 100% seguro e 
os riscos temperam nossas vitórias. Afinal só os maus ventos levaram o 
descobrimento de novas terras.

É natural ao ser humano temer o desconhecido, seja pela herança 
genética que nos prendia nas cavernas por medo do escuro, forçando-nos 
a dominar o fogo, seja por outra caverna da qual Platão nos libertou. Cada 
homem constrói sua prisão e todas são mentais, até mesmo as jaulas e 
cercas só existem por que assim permitimos em nossas mentes. Abstrair é 
fugir da realidade que nos prende ao medo.    

Temer é parte da experiência e da inexperiência também, mas demonstrar 
respeito aos desafios reduz as chances de fracasso. Se um maratonista 
no primeiro quilômetro pensar: “ainda faltam 40 quilômetros” ele 



invariavelmente irá fracassar, porque a primeira barreira que nos 
impomos é a mental, conhecida como homeostase, que é a tendência 
natural do organismo de manter seu estado de inércia. 
 
Cada um de nós tem seus medos, eu particularmente tenho dois. O medo 
de fracassar não deixando um legado importante para a humanidade e 
meu nome ser esquecido, pois os atos que fazemos em vida ecoam pela 
eternidade. E o outro é o de acordar um dia plenamente realizado e me 
perguntar: “Ta! Cheguei até aqui e agora?” 

O Ser Humano é lindo por sua imprevisibilidade, como disse Aquiles, “os 
deuses nos invejam porque qualquer minuto pode ser o último e esta 
incerteza tempera a vida”. Buscamos a felicidade como algo inalcançável 
e por vezes não nos imaginamos a realizando e somos pegos de 
surpresa. Assim, nos preparemos para o fracasso e para o sucesso. 
Lembro-me dos guerreiros árabes que gritavam seus medos, com todas 
as suas forças, para afastá-los e conseguirem a bravura tão necessária 
nas batalhas. Gritemos toda manhã, diante do espelho, nossos medos 
para que tenhamos a coragem de mudá-los. “EU TENHO MEDO DA 
MORTE DOS MEUS SONHOS!”

Você conhece os seus medos? Os seus reais medos? 
Faça um exercício mental: imagine que você está nos seus 
últimos 5 minutos de vida. É imutável você irá morrer. 

Pergunte-se : "o que eu gostaria de fazer e fiz poucas vezes 
ou não fiz?" Anote as respostas e aproveite o tempo. 

Encare esses próximos anos de vida como fossem os 5 
minutos, pois algum dia, serão.  

Para Refletir:



Nietzsche, o peixinho dourado

e as pedras.

Esse é um pequeno texto que nasceu da necessidade de unir cultura à 
filosofia, há tanto esquecida, aplicando à vida organizacional. Algo que 
convencionei chamar de Filosofia Gerencial, pois ao contrário do que se 
suspeita, foi provado por Tales de Mileto que é possível utilizar a filosofia 
de forma prática gerando bons resultados financeiros. Tal fenômeno nos 
traz uma reflexão: devemos ser o peixinho dourado ou as pedras?

Quantas vezes não nos autoflagelamos com planejamentos e memórias 
do que podia ser ou do que foi. Neste momento reflito sobre o tempo que 
perdemos com a história, a regressão, as saudades sem cura, o 
planejamento estratégico e outros exercícios de adivinhação de uma 
futurologia qualquer. Repetimos, mesmo os conhecendo, erros de um 
passado simplesmente por supor que conosco, desta vez, será diferente e 
atribuímos isso à 'maravilhosa' fé que nos move e que permite sempre 
acreditar. A história é pontuada por oportunistas, no local certo e na hora 
exata, entretanto é necessário lembrar que em uma história o título é para 
os vencedores, as palavras para as várias versões da verdade e as notas 
de rodapé para os derrotados. Quantos “Josés” se perderam nos 
caminhos do tempo e nem ao menos são citados?

Os Seres Humanos tem a incrível habilidade para cometer os erros 
repetidamente, o que em minha opinião nos deixa subalternos aos 
animais, posto que as experiências Behavioristas de Skinner 
comprovaram que os animais se condicionam e nós dotados da incrível 
dádiva do raciocínio também optamos por periodicamente enfiar os dedos 
nas tomadas. Resgatamos fatos de relacionamentos antigos e 



reeditamos novas pessoas, comparamos para chegar a uma equação 
cartesiana em um campo completamente passional como o amor, 
criamos perfil para padronizar algo variável e mutante como o 
comportamento, criamos padrões medíocres (referentes à média) de 
comportamentos e julgamos os que não se enquadram punindo-os por 
serem singulares. 

Eu quase fecho com Nietzsche, que afirma serem felizes as vacas que 
não se preocupam com passado nem futuro. Entretanto Nietzsche não 
entendia muito de animais e resolvi ajudá-lo um pouco, portanto felizes 
são os peixinhos dourados que tem memória de 15 segundos, afinal eles 
aprendem e esquecem para aprender novamente estando sempre 
repetindo a sensação maravilhosa da primeira vez. São felizes porque 
não carregam sobre os ombros as necessidades de melhorar o mundo, 
de escrever livros, plantar árvores, apenas a de ter filhos. 

Não proponho esquecermos a racionalidade e simplesmente agirmos 
instintivamente e sim novamente balancearmos essa equação. Temos 
nossos momentos de peixinhos dourados sem colecionar mágoas, sem 
arquivar rancores, abandonando o xadrez da vida moderna e acima de 
tudo não buscando regras para o que nos surpreende pela 
imprevisibilidade, o amor. Nos fascinemos pelo novo sem temer aprender 
novamente, busquemos a singularidade, mas sem reprimir a diferença.

Sejamos peixinhos dourados para fazer sem esperar algo em troca, 
afinal daqui a 15 segundos tudo se vai e começará algo novo. Sejamos 
fiéis sem cobrar fidelidade, iniciemos tudo do zero sem pré-conceitos e 
acima de tudo lembre das pedras. 

Elas estão aqui há milhares de anos, arquivam em si toda história do 
mundo e mesmo assim ninguém sabe a função delas na natureza e elas 
não estão nem se importando com isso, pois simplesmente elas são e 
não querem ser. Você ainda tem 14 segundos.  



Quantas vezes nos culpamos pelo que não fizemos ou 
pelo que deveríamos fazer? Somos culpados por não 

estarmos preparados para tudo e ter uma resposta eficiente 
para cada percalço do caminho? Ao invés de explodirmos 
nossa raiva guardamos nossas frustrações para que um dia 
elas se tornem um ataque cardíaco? E isso pelo simples fato 

de que tentarmos ser superiores seguindo o exemplo de 
Jesus Cristo que deu a outra face a quem o agrediu. Esse 

hábito hoje seria o correto? Devemos esquecer tudo que 
nos faz mal? Devemos lembrar apenas o que faz bem? 

A sensação de descobrir é única. Qual foi a última vez que 
você viu algo realmente novo? Como queremos ter sempre 

algo a descobrir se não buscamos novos horizontes? Será 
que vivemos tão preocupados com o passado, seja com o 

que fizemos ou com o que não fizemos, e com o futuro 
que esquecemos o presente?   

Para Refletir:



A caixa de Pandora

Uma visão política do Brasil

Analisando a gama de distúrbios políticos que atualmente encontramos 
no cenário nacional começo a me questionar sobre a existência de uma 
periodicidade e intervalos regulares no surgimento de novas denúncias. 
Seria isso fruto da casualidade?

É fato que a Pós-Modernidade nos brindou com uma mídia estérica e 
ávida por novas notícias, capaz de potencializar fatos ou mesmo plantá-
los em nome das grandes vendagens. Todavia podemos aceitar que o 
mundo cresceu, desenvolveu e que para cada forma de controle o 
Homem cria quatro formas de burlar. Assim todos nos tornamos reféns da 
criatividade do mal. Criatividade que transborda em desculpas 
maltrapilhas e habeas-corpus preventivas. 

Sem fugir de nosso estudo percebi que extemporaneamente surgem 
novos aspirantes aos níveis políticos mais altos e que logo em 
subseqüência estes são abalroados por denúncias quase que anônimas, 
sem força de prova alguma e que inundam a mídia carente de reais 
novidades. Um escândalo por semana para vender revista. Sempre 
motivado por política, ibope e dinheiro. Mas a culpa não é da mídia e sim 
de nós consumidores, pois assistimos passivamente o dilaceramento da 
verdade, bem como o da confiança nas instituições.    

É fato que existe uma caixa de pandora, onde os erros de trajetórias 
políticas são encubados até estarem prontos para uso, algo que preferi 
chamar de bolsa de valores, posto que neste universo paralelo os     



 deslizes adquirem força de moeda de troca servindo para aquisição de 
cargos públicos e vantagens ilícitas de acordo com a cotação do infrator. 

Este fenômeno promoveu mudanças conceituais interessantes como a 
desvirtuação do actori onus probandi incumbit, transferindo para o 
acusado a responsabilidade por provar sua inocência, algo que se torna 
irrelevante posto que o estrago a imagem já foi feito e os direitos de 
resposta não atraem tanta atenção como as notícias, que diga o casal 
acusado injustamente, por semanas, de abuso sexual em São Paulo 
anos atrás que teve seus infinitos 15 segundos de direito de resposta 
após terem seus bens apedrejados e sua vida destruída pela preguiça 
irresponsável.  
 
Este mercado especulativo me transmite a idéia de um caleidoscópio 
italiano que ao girar inverte imagens, transformando em turvas as formas 
límpidas, criando realidades paralelas, vilãs travestidas de mocinhos e 
acima de tudo: gera um ambiente propício para a pizza de domingo, 
regado a suco de uva e ao som da vinheta dos trapalhões.

Alguma vez você se perguntou o motivo de na véspera da votação 
para escolha do presidente da república uma foto com uma mala de 

dinheiro que seria utilizada para comprar um dossiê contra um 
candidato simplesmente “vazou” para o público? Já 

percebeu o quanto de merchandising, uma estratégia anti-ética de 
incentivo ao consumo, acontece na nossa mídia? Já percebeu que 
saiu na mídia se tornou “verdade”? E como se proteger? Imagine 
um boicote...somente hoje ninguém verá a novela das oito... 

como a mídia iria se comportar?

Para Refletir:



Da Silva

O último herói do Brasil

Pobre de um povo que não tem heróis, pois sem eles não há exemplos e se não 
existem cidadãos modelos perdemos o referencial do correto. Há 12 anos em uma 
linda manhã de domingo acordávamos cedo, roendo unhas e preparando para um 
encontro mágico. Uma simbiose nascida de orgulho e potência, de vitória e esforço, 
mas acima de tudo de poder de superação. Transformávamos velocidade em 
emoção, transportando milhões de pessoas para o colo de um único herói, um Da 
Silva como tantos brasileiros que superou limites acreditando que a cobrança pela 
perfeição não nos levaria a ela, mas sim ao extremo de nossa capacidade. 

Um herói de armadura alvi e rubro montado em seus 450 cavalos de força e que se 
protegia por um elmo patriótico envolto por uma mágica que só poderia ser quebrada 
pela ganância. Assim nascia a lenda de um vencedor que rompeu todos os 
paradigmas exceto a Tamborello - um muro qualquer que, incapaz de entender a 
magnificência do Ser se focou em parecer e aparecer, interrompendo as alegrias de 
domingo. Morria ali o último herói de um povo que sofrido, perde seu referencial e de 
tão sem história deriva por caminhos tortuosos errando cegos pelo tempo.   

Tão rápido quanto sua armadura de fibra de carbono rompendo o espaço minha 
mente busca conforto em palavras e no estudo delas (semiologia) para acreditar que 
não chegamos ao final de nosso combustível. (Da Silva) se tornou ídolo rompendo 
limites e assim aquela fatídica curva somente se tornou um breve descanso para este 
guerreiro posto que inter (entre) rompeu sua jornada. 

Ficamos órfãos de exemplos e depois disso vieram supostos sucessores e falsos 
pregadores, mas que nunca, apesar de por vezes parecerem, ostentaram a coroa 
incrustada pelo carinho de um povo. Desculpem-me estes candidatos a heróis, mas 
nenhum deles pode requisitar o trono, posto que apenas o Da Silva recebera o 
sobrenome de um povo e por este foi aclamado Ayrton Senna do Brasil. 



Desta forma cabe aos humildes bardos como eu propagar tão linda lenda e evitar que 
nosso povo se perca mais nas mentiras do tempo enterrando em partes tão distantes 
de nossa memória os feitos nobres de um Da Silva que se tornou símbolo de um povo. 
Não me nego minha humanidade, nem duvido da capacidade póstuma deste que se 
tornou para mim um exemplo de dedicação e talento, posto que após 12 anos me 
emociono a cada vez que soam as trombetas anunciando sua presença... Tan Tan Tan 
tan tan. E que o vento no rosto, fruto da velocidade, seque nossas lágrimas e traga 
para um país perdido nas trevas da ignorância e guiado pelas meias verdades 
parlamentares um novo motivo para sentir saudade dos domingos. 

Quais são os heróis nacionais? Quais deles se tornaram heróis 
nacionais recentemente? Quantos desses que você listou são 
oriundos do esporte? E quantos desses se tornaram célebres por 

suas realizações no campo do Saber? Certa vez me falavam sobre 
o Brasil ser cinco vezes campeão mundial... E eu questionei e 

quantos prêmio Nobel nós temos? Será que o Fifa's World Cup 
traz mais frutos sociais que um prêmio Nobel?

Quantos livros você compra por mês? Quantas vezes os 
assuntos literatura ou ciência freqüentam suas conversas por 
dia? Não acredito que um país ideal para se viver seja feito 

apenas de intelectuais, mas sem eles nem a 
concepção de ideal existiria.

Para Refletir:



Roleta Russa Lusitana

Inicio este artigo lembrando que sou apolítico e, portanto, este documento 
é desprovido de quaisquer impressões partidárias.  Entretanto, se 
tornaria negligente para um cronista do cotidiano ignorar a ignorância. 
Durante o processo eleitoral do ano passado, o assunto da troca da 
presidência dominou conversas regadas a café e também a cerveja. 
Alguns criticavam candidatos porque só falavam sobre educação, talvez 
esses tenham esquecido que a educação é a base de todas as 
revoluções e o berço de todas as grandes nações. 

Também existiram as críticas sobre a tentativa absurda de compra de 
dossiês que incriminariam o oponente, por parte de um partido, e 
novamente passou desapercebido ao grande público que se houve 
pretensão de compra é porque neste dossiê havia realmente algo 
bombástico que nunca foi trazida a público. 

Percebi o quão poderosa é a ignorância e principalmente quando a 
passionalidade embriaga a razão, posto que várias pessoas diziam que 
iriam votar em um candidato para não votar no outro, demonstrando 
claramente a falta de preocupação com a qualidade dos políticos 
brasileiros. O eleitorado escolheu um candidato que achavam ruim, 
visando punir o outro; algo que interpretei como uma roleta russa lusitana, 
posto que ao invés de deixar apenas uma bala no tambor, brincamos com 
a sorte tirando apenas uma delas. 

Nossa curta memória é a melhor de todas as estratégias dos maus 



gestores, somos um povo sem história e sem verdadeiros heróis. 
Esquecemos, mas como disse em texto anterior: "a felicidade e a 
ignorância andam de mãos dadas". Quem um dia pintamos a cara para 
tirar, foi colocado novamente e a justificativa foi: “Outros piores que ele 
vieram depois e nós não tiramos”, algo como uma absolvição, não pela 
inexistência do erro, mas sim pelo aumento gradativo da gravidade dos 
erros subseqüentes. 

Respeitável público, em nosso picadeiro eleitoral temos candidatos para 
todos os gostos e também os eleitores que fazem um espetáculo a parte: 
há aqueles que votam com o bolso, outros com a barriga, há os que 
votam com o coração e até os que votam com a mente. Fomos 
presenteados com a dádiva da democracia e não sabemos como utilizá-
la, mas não me preocupo tanto,  afinal só temos Quinhentos e poucos 
anos. Nós aprenderemos. 

Será que o povo não sabe votar ou simplesmente não acha 
importante? Por que quando perguntados, muita gente não admite ter 

votado no Presidente Lula? Então como ele foi eleito? Você já 
comentou:“vencemos a eleição”? Mas você irá ajudar a governar ou será 

consultado? Quando foi a última vez que você mandou uma carta para 
o Senador? Seria o voto uma forma de empurrar para terceiros a 

responsabilidade pela evolução social do País? Um povo ignorante não é 
mais facilmente enganado por promessas de soluções dos problemas que 
nunca estão resolvidos? Quem é o técnico da Seleção Brasileira de 

Futebol ? Quem é o Presidente do Senado?

Para Refletir:



O quão grande é ser pequeno

Senhor, obrigado pela minha "pequeneza", por ser ínfimo perto de tudo. 
Pois assim ergo em minhas costas somente o peso que suporto 
carregar... o que para tão inexpressivo Ser já é muito.
       
Às vezes me pego admirando o poder das coisas e de seus criadores e 
me sinto menos ainda... Um pingo colorido na aquarela de uma obra-
prima, o extrato do pó de nada, a essência concentrada do vácuo e me 
sinto completo por ser mínimo, pois imagino como deve ser complexo ser 
um Bush, um Lula, um Blair, um Osama, dentre tantas outras figuras que 
transbordam poder, pois quão enorme não deve ser o peso da 
responsabilidade de seus atos por afetar milhões de vidas todos os dias. 
Quantos vão sorrir? Quem vai chorar? Uma taxa média aceitável de 
mortos como 'perdas estatísticas' em uma campanha de '$uce$$o'. Dor 
em VPL positivo e almas perdidas a toque de caixa. Esse é nosso mundo: 
um grande tabuleiro de War com dados viciados, em que  remanejar 
peças é poupar, momentaneamente, os pais de alguém ou o filho de 
ninguém.  
      
Indago-me sobre como suportam tal cruz e quais danos emocionais e 
espirituais tais seres acumulam por atitudes equivocadas? Acredito que 
não temam o seu próprio poder por ingenuamente acreditarem conseguir 
controlá-lo ou até mesmo por ignorância e inconseqüência da força de 
seus atos.

“Adoro as coisas simples. Elas são o último refúgio de um espírito complexo”    

Oscar Wilde



Com Marília aprendi a não questionar o método dos homens, nem buscar 
entender as regras dos anjos, mas somente aceitar minhas 
possibilidades, não buscando carregar mais fardos e sim transportando 
da melhor maneira possível o pequeno grão de areia que me confiaram. 
Ser formiguinha e não besouro, visando à qualidade em detrimento da 
quantidade.
      
Trabalhar possibilidades é sim um exercício de humildade, a mesma dos 
pés-descalços, mas também é perceber o poder do beija-flor diante do 
fogo. A grandiosa montanha tem sua importância calculada pelo 
somatório dos seres que admiraram sua beleza em toda sua história 
multiplicada pela relevância de sua existência para o ecossistema no qual 
está inserido e, mesmo assim, ela sente o peso da erosão causada pelo 
tempo. Como se cada admirador retirasse um pouco da essência 
superficial do objeto aumentando sua beleza, posto que a torna mais 
simples.

Algum gênio disse que a beleza está na simplicidade e matou os criadores 
da “Bossa Nova” de raiva, mas tenho que acordar com ele: nos tornamos 
mais belos quando nos despimos de títulos e rebuscados pronomes de 
tratamento. Não somos e sim estamos. Nisso consiste o grande desafio 
da humanidade para o milênio: tornar-se mais simples, sem ser simplório 
ou minimalista e conservar nossa utilidade no cenário, atuando com 
coadjuvantes de algo maior, a vida.
.

Faça uma lista das coisas que você mais gosta na vida e perceba o 

quão simples elas são, assim tente simplificar ao máximo sua vida. Os 

resultados são: menos responsabilidade, mais tempo para você e mais 

   felicidade. Será que vale o esforço?

Para Refletir:



Como nasce um Herói

Um herói é o somatório equilibrado do que não somos, mas queremos ser, 
com o que jamais seremos. Eles dizem quem somos, como deveríamos 
ser, nos identificam e nos inspiram. Somos seres simbólicos e precisamos 
de modelos para nortear decisões e comportamentos. Dessa forma, 
buscamos a homogeneização do comportamento humano. Entretanto, ao 
extrapolarmos tal padronização, nos destacamos positiva ou 
negativamente. Desta feita, não é risco definir que o heroísmo é uma 
questão de percepção. 

Criamos um padrão de conduta que nos aproxima de nossos ídolos, algo 
como uma viagem biográfica revisando os conceitos éticos que os 
tornaram conhecidos, ou que achamos terem sido executados por eles, 
posto que muito do que envolve um herói é fruto de mitos criados para 
propagar sua fama, o que, sabiamente, o conhecimento popular define 
como “quem conta um conto aumenta um ponto”.  

Quantos homens não perderam suas vidas tentando gravar seu nome na 
história? Porém as guerras não são lembradas pelos seus soldados e sim 
pelos reis, como definiria Menelau,  Rei de Esparta. Todavia, devemos 
lembrar que na História vemos a visão do vencedor, pois deles são os 
títulos, o corpo do texto é para as mentiras que justificam o injustificável 
transformando o vergonhoso em lições sociais e as notas de rodapé são os 
espaços reservados aos perdedores. 

Os heróis nos definem, nos medem e nos aprisionam; são um 'mal'



 necessário para que percebamos que podemos transcender a fronteira 
da média saindo, assim, da vala comum. São sombras que nos seguem e 
que, mesmo assim, estão passos a nossa frente. Acumulam as 
qualidades de trezentos homens e nenhuma de suas fraquezas, mas 
perguntemos a eles se esse peso é suportável e eles responderão que a 
perda da possibilidade humana de errar é a pior de todas as cruzes.    

Quando falo herói, muitos pensarão em Bat men e Super homens, mas 
esses nada se aproximam dos heróis que defino, senão o embate ético 
que os atormenta. Atenho-me a heróis do cotidiano que não têm super-
poderes, mas sim super-missões, são eles médicos que salvam nossas 
vidas, policiais que combatem o mal, professores que nos guiam ao saber, 
pais que nos protegem, etc. 

Trazemos para a realidade a cobrança hollywoodiana de sermos 
infalíveis e inesgotáveis, esquecendo-nos de que somos humanos. Mas 
como pensar em um mundo sem heróis? Agradeço a capacidade do Ser 
Humano de superar seus limites, afinal esses heróis cotidianos nos 
mostram que é possível e assim vamos vivendo, posto que cada povo tem 
os heróis que merece, ou que precisa. Assim, concordo com Freud “todos 
os Homens são Heróis... em seus sonhos”, portanto prepare seu uniforme 
e espere o sinal que vem de um cidadão indefeso, afinal nossos filhos e 
netos precisarão de exemplos... “Para o alto e avante!!!”

Quem são seus heróis? Por que eles são seus heróis? Você já percebeu que você é sempre o 

herói da sua história?Diria Freud:“Todos os Homens são heróis... em seus sonhos”. Você já 

percebeu que os heróis te servem de exemplo, mas que você na verdade quer 'vencer' o seu herói 

superando-o, sendo melhor do que ele foi? 

                 Se queremos vencer os heróis isso não nos faz vilões?

Para Refletir:



Homenagem às mulheres

Pandora: uma doce receita de sucesso

Em muitas visões da criação do mundo, a mulher ocupa uma posição que 
não reflete sua magnífica existência, sendo criada a partir de uma costela 
e culpada pela expulsão do paraíso, assim prefiro a visão mitológica, pois 
esta apresenta a verdadeira essência feminina. 

Quando Zeus, visando à descentralização de sua gestão, delegou a 
Prometeu e Epimeteu a função de distinguir besta de homem, Epimeteu 
ficou responsável pela parte operacional que era dotar os animais com os 
recursos necessários para sua sobrevivência e assim distribuiu garras, 
asas, veneno, capacidade de camuflar e outros artifícios aos animais.  
Todavia, dado o descontrole orçamentário, ao chegar ao homem ficou 
sem recursos e solicitou que seu coordenador Prometeu o auxiliasse. 
Este por sua vez modelou o barro, fez com que sendo bípedes os homens 
mirassem seus rostos para as estrelas demonstrando sua superioridade 
sobre os animais que naturalmente olham só para baixo e conseguem 
admirar apenas as coisas terrenas. Contudo essa vantagem competitiva 
ainda era insuficiente, assim recorreu a um empréstimo de um investidor 
externo, no caso o sol, que fornecendo ao homem o fogo e a inteligência 
possibilitou o controle da escuridão, das intempéries, a produção de 
armas e de saber. 

Mas o projeto homem não dava certo! Várias análises foram feitas e o 
resultado era sempre VPL negativo. Então Zeus, como excelente 
consultor, percebeu que faltava 'o detalhe' e assim propôs a criação de 
um novo projeto para auxiliar o homem. Tal projeto deveria fazer um 
benchmarking do produto anterior, o defasado HOMEM CLÁSSICO 



MODELO 4000 AC, e aperfeiçoar.  Fazendo uso de sua equipe de 
consultores experientes que tinha em sua bagagem projetos como a 
criação do universo a Olimpo Ltda inicia suas atividades. 

Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a inteligência e a 
música, Ceres a fertilidade e o poder de curar, Netuno ofertou-lhe o 
mistério, Áries propôs-lhe o temperamento e a fibra de guerreira. Minerva 
lhe doou o senso de justiça e até Hera a equipou com a sabedoria. Estava 
finalizado o projeto.  Nascia assim Pandora a primeira de todas as 
mulheres. Mas como em toda as equipe houveram fatores 
desagregadores, Hades a presenteou com a curiosidade que mais tarde 
lhe faria abrir a caixa por onde todos os males da humanidade escaparam 
sobrando apenas um elemento na caixa: A ESPERANÇA, fazendo-nos 
sempre lembrar que esta nunca nos abandona. 

Hoje estou aqui para agradecer a Pandora, pois a sua curiosidade criou o 
processo de evolução, o melhoramento, o saber, as ciências e a graça do 
cotidiano, pois um mundo apenas de virtudes seria muito chato. Assim 
muitas vezes um erro de percurso cria a necessidade de uma revolução 
completa na gestão de uma empresa ou na carreira que nos adianta 
séculos. 

E como esperar menos do melhor projeto idealizado por Zeus? A mulher 
foi concebida com o que de melhor havia em cada um dos deuses, até em 
Hades deu o seu melhor, e por isso é tão completa nas funções de mãe, de 
'pai', de filha, de esposa, de amante, de amiga, de gestora, diretora, 
presidente... Tal habilidade é original do fato de serem as mais aptas, pois 
gerenciam com a racionalidade masculina e com a passionalidade afetiva 
que só o útero proporciona, sem contar a competitividade natural que só 
as mulheres apresentam. São a mistura perfeita entre o doce do 
chocolate e o tempero da pimenta. E de nada importam se existem 
quilinhos a mais ou a menos, pois celulite até a lua tem e isso é 
extremamente natural e temos que entender.



Então meninas, como fã de vocês, desejo: meus parabéns pelos 365 dias 
internacionais das mulheres e saboreiem este dia e todos os seus 
sucessos como a um bombom, e não se preocupem com as 103 Kcal do 
chocolate, pois um beijo de 10 segundos faz queimar 15 kcal... Então 
com 7 beijos você ainda sai no lucro. Afinal para que servem os homens?

O homem sai da caverna em busca da caça... e a mulher cuida da caverna, do 

filho, das relações sociais, cuida do homem, da família, da beleza dela e ainda sai 

para buscar a caça também. Tem como não acreditar que o XX é o cromossomo 

mais poderoso do mundo? Você já deve ter trabalhado com homens e mulheres e a 

competência se equivale, com o detalhe que nós brigamos e as mulheres ensinam. 

Assim por que as mulheres ganham menos que os homens? Por que mesmo 

estudando mais que nós homens elas recebem cerca de 30% menos? Por que nas 

religiões elas não ocupam o devido lugar de destaque? Você conhece alguma mulher 

que se tornou pilar básico de uma religião? Muitos pensarão que o motivo é o 

preconceito, mas o que quero questionar é: Temos preconceito porque: A) Não 

entendemos, ou  B) Temos medo. No caso das meninas ambas são 

verdadeiras. Então... Força Mulherada  porque o controle está nas suas     

                                                                          mãos.

Para Refletir:



As Helenas de nossas vidas

Quantas vezes não conhecemos pessoas pelas quais pautamos nossas 
vidas, sejam elas de envolvimento pessoal, profissional ou familiar. 
Mesmo sabendo que carregamos dentro de nós a paz e o inferno, 
buscamos em alguém ou em alguma coisa a felicidade que se encontra 
apenas no interior de nossas almas. Entretanto, este texto não visa 
motivar nem servir para debates existenciais, e sim, introduzir uma nova 
personagem: as nossas Helenas de Tróia.

Helena foi uma mulher muito bela e que podemos comparar com cargos, 
salários, títulos e, até mesmo, com as mulheres que se transformam em 
nossos sonhos de consumo. Tais objetos de desejos nos movem a fazer 
coisas que nem imaginamos, e esquecemo-nos de medir as 
conseqüências de nossos atos. A história de Helena começa quando duas 
das maiores empresas do período pré-grego a Sparta Corporation - guiada 
por seu CEO, Menelau e a Tróia Defense Trade, representada pelos 
diretores: o ambicioso e irresponsável, Páris e seu irmão mais velho e 
sábio, Heitor. 

Páris e Heitor comemoravam a fusão que traria trégua para o mercado. 
Durante esse período, uma profissional chamou a atenção de Páris, 
Helena. Com um belo currículo, Helena demonstrava o anseio por 
recolocação no mercado, mas havia selado um contrato com a Sparta 
Corporation e não poderia trair a confiança de Menelau. Mas o fez.

Seduzida pelas propostas de Paris, ambiciosa, com as possibilidades de



 crescimento de Tróia, Helena migrou de forma sigilosa. Heitor ao saber 
tentou prudentemente resolver a pendência ética e salvar o processo de 
fusão, entretanto, foi dissuadido por Páris sacramentando o início de uma 
guerra organizacional que poderia destruir ambas as empresas. Ao 
chegar a Tróia, Helena percebeu que a mudança havia sido abrupta e 
teria conseqüências, tentou retornar, mas era tarde, afinal, confiança é 
como porcelana. 

Após inúmeras batalhas e diversas estratégias, Helena percebeu que 
Tróia perderia espaço mais cedo ou mais tarde para a concorrente que já 
batia em seus portões e sentiu-se predisposta a trocar novamente de 
lado. Depois de ajudar secretamente a Sparta Corporation, transferindo 
informações estratégicas em troca de sua reinserção no quadro funcional 
como sócia. O inevitável aconteceu, as fontes de recursos de Tróia 
secaram e a empresa foi destruída; Heitor foi demitido e Páris tentou, em 
vão, criar uma empresa que concorresse com a gigante Sparta 
Corporation dirigida pelo experiente Menelau e Helena. 

As Helenas estão presentes em nossas vidas nos fazendo tomar 
decisões equivocadas e correr riscos desnecessários. Somos os únicos 
culpados por isso, fornecemos a procuração de nossas felicidades para 
alguém ou algo e depositamos sobre eles as esperanças de uma vida 
completa. 

Será que o termo Helena, no texto, serve apenas para ilustrar mulheres? 

Quais são os elementos que várias vezes te fazem tomar decisões 

equivocadas? Ambição, medo, arrojo, excesso de confiança...? Descobrindo 

tais elementos você encontrará suas fraquezas.

Para Refletir:



Minha Stairway to Heaven

Claro que Deus está em todo lugar, mas cada fiel tem a igreja que 
merece... Um homem como eu sem paradigmas e barreiras até poderia 
encontrar a paz sob teto e entre paredes, mas seria incongruente. Desta 
forma, sigo a simplicidade do vento que me leva para onde devo ir. Não 
busco paredes para me proteger, nem teto entre mim e Deus. O Homem 
constrói monumentos arquitetônicos para enaltecer o que sabemos ser 
insuperável e para esconder nossa falta de fé.

De um lado o mar, de outro a montanha: 3 quilômetros de paz interna, na 
Highway da minha alma. Subo e desço em um vão sentimental a mais de 
150 metros de altura. Entre a fé e o animal de pedra, toco o céu e sinto o 
chão sob a borracha... O vento corta o silêncio, as palavras perdem seu 
sentido, ensurdecendo-se no vácuo. De minha jangada do Éden aprendo 
com a infinidade do azul de cima e com o áperon do azul de baixo. O 
tempo pára e passa, passa e quebra, gira e pisca... Quando penso... As 
vidas passam a duzentos por hora e nem ligo, pois quase tudo deixa de 
existir, logo existo: ”não tenho mais limite, até um número que me traz de 
volta para a realidade... 60... seriam as unidades de tempo? De metros? 
Ou quão perto de Deus eu vou chegar?” Não sei e não importa, pois por 
trás do concreto duro e frio vejo uma aquarela rica de cores e pobre de 
valores, empilhada sobre pedra e aos seus pés a civilização em um dueto 
de ternura e ganância. A alegria ganha o asfalto e movimenta a ilha tão 
dormente.  

Saio do céu e chego aos portões do delírio real, um frenesi que custa 3 
moedas, na cancela a espiritualidade perde espaço para a 



impessoalidade que cala uma frase e transforma carinho em processo. 
São meus metros em direção ao conhecimento ... Minha 'Stairway to 
Heaven' onde encontro com Deus e ele me mostra quão pequeno eu sou.

Deus é onipresente (está em todo lugar) então por que temos que ir a 

igreja? É onisciente (sabe de tudo) qual a razão pela qual eu devo fazer uma oração 

pré-planejada ao invés de simplesmente conversar com Deus? Se a oração falada é 

tão importante será que Deus deixa de atender os mudos? Ou quem sabe os trissômicos 

do 21? 

Criamos grandes templos e monumentos procurando lembrar-nos do que nunca 

deveríamos esquecer? Deus é um só com vários nomes, é benevolente e quer nossa 

salvação, então  por que uma religião seria melhor que a outra? Se o que importa é o 

destino, por que guerriamos por caminhos?  Será que Deus, chame ele como se chamar, 

é a favor da morte dos seus seguidores ou mesmo dos infiéis? Qual religião na história 

do planeta não tirou vidas em nome de Deus?  Se Deus fala todas as línguas por que 

ele precisa de interpretes de sua palavra? Se Deus é igual com todos e deu ao Homem o 

livre arbítrio por que criticamos o ateu quando ele simplesmente faz uso do livre 

arbítrio não acreditando em Deus? Com a idéia de Deus onipresente não começamos 

a 'interpretar' sermos bons para 'ganhar pontos' com ele? Seria o ateu então o melhor 

de todos os cristãos, pois ele faz não esperando nada em troca? 

Para Refletir:



A busca do verdadeiro saber:

A difícil arte de expor a ignorância alheia

Era uma vez nos idos de 1980, não tanto tempo atrás assim, que um aluno 
da terceira série de uma escola publica da baixada fluminense no Estado 
do Rio de Janeiro fez uso de sua prerrogativa discente e buscou testar até 
onde iria a capacidade de responder de sua professora, até então seu 
modelo de saber. Assim após uma explanação sobre a correção de um 
exercício de ciências biológicas o pequeno mancebo ergueu sua mão 
indagando a exatidão da resposta e teve como resposta da professora: “É 
assim porque é”, não satisfeito novamente questionou e a resposta não foi 
menos lacônica: “É porque eu estou falando que é e pronto”. Insatisfeito 
tornou a perguntar e foi coagido pela professora que buscando sob sua 
mesa um livro de respostas dos exercícios novamente verificou-o e 
percebendo que este estava realmente errado, mas não podendo assumir 
isso perante a turma sob pena de perder o respeito de seus pupilos 
ratificou: “Fulano, é porque é e porque está escrito no livro, e pela sua 
impertinência vá para a sala da diretora”. 

Punido e revoltado, mas certo de ter descoberto a fraqueza da até então 
sabedoria encarnada, elaborou um plano para se vingar: iria ele roubar o 
livro de respostas da professora. Plano criado, plano executado, desta 
forma por longos três meses não houve dever de casa e correção em aula. 
Caía um mito.  Todavia o jovem aluno não percebia o motivo de sua 
punição inicial, afinal ele estava apenas tentando ajudar a turma a 
absorver mais conhecimento. 

Anos após do tal ocorrido, o mesmo jovem, talvez motivado por episódios 



como esses, resolveu torna-se professor diferente, focado não na 
autoridade, mas sim na construção mútua do saber. Dotado de títulos e 
curiosidade acadêmica buscou promover o conhecimento e novamente 
se deparou com um fenômeno estranho: a dor causada pelo pensar. 
Percebia ele, que ao fazer o aluno pensar causava-lhe estranhamento, 
posto que este havia sido adestrado a responder de forma decorada e 
automática. Tal incômodo gerara conflitos em sala de aula e o jovem 
novamente era punido por tentar ajudar. 

Frustrado e desencantado com a docência pensou em abandoná-la, mas 
em um último fôlego buscou mais saber e deparou-se com a Apologia de 
Sócrates, escrita por Platão e automaticamente se identificou com a 
história do pensador que ao buscar o esclarecimento da sociedade 
através da autocrítica foi hostilizado e delatado por seus concidadãos 
Ânito e Meleto sendo condenado à morte. Todavia tal texto trazia um 
ensinamento, que mais sábio é aquele que admite não saber ao invés de 
julgar-se conhecedor de algo. O agora jovem professor foi procurar junto 
aos sábios, assim como Sócrates, as respostas e percebeu que os sábios 
nada mais faziam do que florear os discursos se tornando cronistas do 
óbvio. Assim este jovem chegou a conclusões inevitáveis: 

Se Kant estava certo ao proclamar que saber é poder, fingir que sabe é 
transparecer poder e de acordo com Licolm se calar é a melhor forma, 
para o inapto, de tal fato acontecer. Infelizmente a ignorância é mais 
reconfortante que a “dolorosa” busca pelo saber, afinal o conhecer é ter 
certeza de que se busca algo inalcançável em uma egotrip que sabemos 
não ter fim, pois Pascal define bem o saber como uma esfera que 
enquanto mais cresce mais áreas de contato com o desconhecido tem. 

Então entendamos que amigos não são os que se omitem e sim os que 
nos expõem às fragilidades de nossas condutas, mesmo que em um 
primeiro momento tendamos a hostilizá-los, percebamos que tal atitude é 
se arriscar visando o desenvolvimento de nossa capacidade. Portanto 



me proponho! Será que os intelectuais que seguimos são realmente tão 
sábios como parecem? Eu realmente me entrelaço nas barbas que me 
disseram ser de Sócrates e apelo para o "só sei que nada sei."

Quanto do que as pessoas dizem saber elas realmente sabem? Quanto elas acham 

que sabem, mas na verdade não sabem nada? Seria a sorte do professor a 

ignorância do aluno? Somos Graduados ou Professores Doutores nesta vida? Pois na 

graduação acadêmica formamos profissionais que sabem quase nada sobre quase tudo 

e no doutoramento formamos profissionais que sabe quase tudo sobre quase nada. 

Quem realmente é humilde suficiente para assumir que até do que achamos 

conhecer não sabemos nada, pois o conhecimento é mutante? Seria possível afirmar 

que por mais que conhecemos menos sabemos, pois maior será o nosso contato com o 

desconhecido? Questionamos as fontes que utilizamos ? Acreditamos piamente na 

internet, televisão, jornais e revistas? Quem transformou a fala dos 'intelectuais' 

modernos em verdade absoluta?

Para Refletir:



Kant e a 

guerra da informação

Em uma tarde qualquer surfando em um folhetim eletrônico percebi uma 
frase que me chamou a atenção. O texto falava sobre o momento 
econômico do Brasil, nele o Senador Aloísio Mercadante citava que as 
especulações "são os mal-intencionados tentando manipular os mal-
informados" o que realmente é a verdade. 

De acordo com o prussiano Immanuel Kant desde sempre os Seres 
Humanos mascaram a verdade seja através do misticismo ou do 
cientificismo. Com o desenvolvimento dos tempos a humanidade alternou 
momentos de sabedoria austera e evoluída (leia-se período grego) com 
momentos de trevas intelectuais (idade média). Esta dicotomia inspirou 
sua célebre frase "Saber é Poder", o que nos coloca como peões em um 
jogo baseado na tríade saber, conhecer e influenciar.  

Mas se analisarmos o pleito eleitoral podemos novamente perceber que a 
informação é o fiel da balança entre o candidato vencedor e o que irá 
perder. Entre o eleitor sensato e o que vende seu voto. Aprofundando mais 
o raciocínio me encontro com Florestan Fernandes que defendia ser culpa 
de uma visão centralizadora do conhecimento e de um ensino exclusor, 
promovido pela elite burguesa, o atraso social brasileiro. Torna-se claro 
que uma plebe pobre, faminta e inculta se deixará dominar com mais 
facilidade. 

Ainda avaliando a escola cito um ilustre professor que tive, o qual atribuía 
ser a sorte do professor a ignorância do aluno, desta feita torna-se nítido o 



efeito cíclico do não saber. Se pouco se conhece menos ainda questiona - 
se, se pouco questionamos nada alteramos, desta forma os paradigmas 
vigentes se perpetuam e se solidificam tornando verdades absolutas. Os 
paradigmas autenticam o poder do dominante e este por sua vez 
compreende a ignorância do 'inimigo' com sua força.

Posso realmente estar sendo influenciado diretamente pela literatura de 
Gramsci, mas não me cabe negar que a informação se faz arma, a palavra 
fere como bala e os meus mentores atuam em mim da mesma forma, eles 
detentores de um saber líquido e eu um copo vazio manipulado como uma 
marionete. Esta relação de dominação me permite apenas torcer para 
que meus heróis não sejam vilões e que se forem, não seja tarde demais 
para mudar.

Quantas pesquisas você conhece, que estão em andamento ou conclusas, das 

instituições públicas? Por que nos prometem melhoria na educação, mas não 

focam na formação de “cabeças-de-obra”? Quantos artigos científicos você 

já leu na vida? E de debates científicos que participou? Por que você 

mesmo que você queira não tem fácil acesso? Pois saber é poder. E quando 

você busca saber te ensinam a 'saber fazer' sem entender o real motivo 

de ser feito. Até quando uma grande parcela da sociedade será gado 

marcado, mas gado feliz agindo como analfabetos intelectuais, que c     

   onseguem ver, mas não enxergar?

Para Refletir:



Vivendo uma vida de Smurf

O niilismo dos anos 80 retorna com força máxima buscando executar uma 
função que não pôde exercer nem nos idos de 85: preencher. O excesso 
de regras que compôs os anos 90 geraram um novo modelo de 
comportamento humano: o Homo sapiens non sapiens, oprimido por uma 
pseudo globalização que adjuntamente trouxe uma cultura concorrencial 
enlatada no tio Sam que culminou com uma ultravalorização do superego 
e, por conseguinte, um sorramento do Id. Buscamos não encontrar, pois 
somente assim não podemos explicar o inexplicável. Uma tela vazia que 
transborde virgindade de anos inocentes que jamais voltarão, posto que 
só existiram no contexto de Alice onde éramos chapeleiros loucos por 
liberdade. 

Queremos férias de nós mesmos, de algo que nos tornamos...Super's. 
Super-homens, Bat-profissionais, Mulheres-Maravilha, meninos 
prodígios sem nunca estarmos na lanterna seja de qual cor for, pois tudo 
muda na velocidade de um flash. Criamos armaduras sociais para nos 
defender de nós mesmos, armas organizacionais que ferem apenas um 
inimigo: o íntimo e duplas identidades, que só assumimos em nosso cíber 
esconderijo secreto onde uma web de conceitos mal trabalhados em 
nossa psique cria problemas novos para as parcas soluções que temos 
nos bolsos... e continuamos a lutar com um inimigo que não podemos 
vencer.

Que saudade de não ser o escolhido para saber a verdade de tudo e ter o 
poder de simplesmente ler o meu gibi tomando 'laranjinha' até a hora do 
Clube da Criança ao invés de debater sobre regras geopolíticas eternas,   



imutáveis e disfarçadas que me transformam em muppets do petróleo.

Fácil era ser um smurf seguindo as ordens do papai sem questionar, 
somente embalados por uma canção diurna de ninar, para que 
adormecidos para a realidade nos tornássemos o sonho de felicidade 
bovina de Nietzche.

Demandamos a facilidade externada na vivência de nossos zero-
intelectuais, nossos artistas, que de tão saltimbancos não necessitam de 
classe, de estudo, de nada, nem mesmo da compreensão de seu público. 
Cantam sem preparo de voz, pintam rabiscos infantis, sentem-se no topo 
da cadeia alimentar, famintos! Não quero consumir, é esta a razão de 
tantos prazeres oferecidos, não há para quem, nem por que... existe 
apenas o nada, o eterno vazio que por encontrar-se neste grau de sua 
não-existência pode gerar, genuinamente, criar e ser o próprio Deus de 
um padrão que ainda não existe, senhor dos pecados a serem 
concebidos, força de referência, auxílio aos desesperados de sua própria 
vontade. È isto! Deus só pode sê-lo, posto que antes no princípio é o 
próprio NADA. 

Como construir algo novo sem ter presenciado o antigo primeiro? Época 
neoclássica onde bebemos de clássicos traduzidos de originais tirados 
do Zé Moleza para que entorpecidos acreditemos na maior de todas as 
mentiras: “Só sei que nada sei”. Por falar em Sócrates, ninguém mais tolo 
do que o que sugere nada saber sabendo que realmente não há nada 
para se saber. 

Contudo, saber o nada é na verdade saber o tudo. É como a vazia caixa 
de Pandora que passa a ser receptáculo para todos os vícios e também 
as virtudes de um mundo a nascer. Somos construtores de um modelo 
que sempre partirá de uma inferência, isto é, de um eterno ferir-se por 
dentro, tal qual o pelicano que fere sua própria carne para alimentar seus 
filhotes, rasgamos nosso próprio peito em busca de respostas que vêm 
de lugar algum, de um nada em que inseridos estamos, como? 



Eis o eterno paradoxo. Não somos, apesar de estarmos.

Se você pudesse ser um super-herói qual você seria e por que? Quais 

características no comportamento deste herói você leva para sua batalha do 

cotidiano? Quantas vezes você quis ser muito mal, mas pensou: “Poxa meu 

herói faria isso?”. Você tem dificuldade em dizer que não sabe algo? Ou que não 

estudo o suficiente para sua idade? Enquanto mais sabemos mais a 

responsabilidade sobre nosso conhecimento cresce afinal de acordo com 

Jean-Paul Sartre estamos condenados a liberdade, pois quando Deus 

nos deu o livre arbítrio nos tornamos responsáveis pelos nossos atos. Somos livres e 

nos prendemos em projetos que nós criamos para encher o dia. De fato 

poderíamos viver sem as algemas do trabalho, por exemplo, se nos 

dedicássemos a uma vida simples de abnegação. Quais luxos você conseguiria 

viver sem? Quais são indispensáveis? Sabendo isso você poderá atribuir 

valores financeiros a esses 'luxos' ou 'necessidades' e estará mais próximo do 

sucesso profissional, afinal, se funciona para você deve se extender 

aos outros.  

Para Refletir:

Agradecimento especial ao amigo Ricardo 

Augusto pela parceria no texto. Obrigado!!!



A Metafísica de Deus

Certa vez questionei sobre quem era carcereiro e quem fazia o papel de 
prisioneiro no mundo e me surgiu uma metáfora. Em uma época distante, 
um forasteiro vindo do ocidente encontrou um silvícola oriental 
reverenciando a figura de um rato, e dotado da razão que o domínio da 
ciência proporciona, questionou: por que você se curva para um rato? 
Você ora para esse pseudo Deus deitado ao chão? Oras neste idioma, se 
Deus fala latim? E sem ofertar o direito de resposta ao interlocutor, 
afirmou: desta forma ele não irá te atender, se sentirá humilhado a ser 
comparado a um rato e irá se zangar punindo-o com toda certeza. 

Vivemos a idade do niilismo científico, onde o que é apresentado de forma 
cartesiana e comprovado por experimentos tem valor de verdade absoluta 
e o que não conseguimos provar, por vezes não é necessário e cai na vala 
comum do charlatanismo e da crendice popular. Entretanto, nós, 
cientistas modernos, esquecemos que um plano, por mais cartesiano e 
tátil, é abstração e átomos também só existiam na mente de Platão. Esse 
quadro de ciência opressora que cria general truths (verdades universais) 
a aproxima de sua pior inimiga  a igreja católica da Idade Média que 
impunha verdades transformando a luz do saber em trevas. 

Não contesto as benesses do saber científico, pois a este amo, mas por 
vezes me pergunto senão nos cabe aceitar um pouco da sabedoria 
popular, citada na música que fala “parei de pensar e comecei a sentir”. 
Perdemos muito tempo criando regras para explicar o inexplicável 
forjando algemas que nos prenderão no futuro. Algo que defini como efeito 
Cleópatra A rainha que criava cobras, idolatrava-as e, por intermédio 



 delas, morreu.

A ciência negou, criticou, questionou, julgou e condenou, de Judas a Deus 
passando por análises do amor e da fé. Essa é sua função e deve ser feita, 
todavia, não nos cabe ignorar fatos ou desmenti-los por não sermos aptos 
a entendê-los, ainda. Podemos perceber esse fenômeno no filme 
Exorcismo de Emily Rose onde um padre tenta provar sua inocência a um 
júri, baseando sua defesa na premissa da possessão e, para isso usa de 
uma especialista de renome internacional que, com argumentação 
científica, defende a tese metafísica da existência do sobrenatural, mas é 
desacreditada por tratar-se de um fenômeno paranormal, ou seja, que 
foge do comum. 

Hoje vivemos um conjunto confuso de regras caducas que nos limitam e 
nos tornam complexos e haja terapeuta e analista para tanto trauma, 
síndrome e crise. Tornamo-nos Homo complexius incapazes de 
'carpendiar', pois trabalhamos dien et nocte para comprar o que a 
tecnologia nos impõe como necessidade básica. Falta-nos buscar a 
simplicidade vivendo uma nova Arcádia, sejamos fugere urben sempre 
que nosso trânsito caótico assim requer. O bucólico não tem teor alcoólico 
e nos aproxima da paisagem, nos imputa a função científica do 
observador, então untilla truncat, jogando fora tudo o que é excesso e 
sejamos humildes acreditando na sabedoria daquilo que é inexplicável 
para a ciência e uma realidade para os verdadeiros sapiens.     

Retornando à metáfora, temos que, após as perguntas e afirmações do 
cientista ocidental, o sábio chinês munido de uma paciência, que apenas 
a fé em continuidade eterna pode transmitir, respondeu: “Deus é tudo e 
tudo é Deus, então ele criou o rato, logo o rato é parte de Deus, assim 
como ele criou a terra, logo Deus é terra. Se Deus é onisciente ele criou o 
latim e o cantonês (língua chinesa antiga). E por fim, se Deus tem que 
punir um pobre e um humilde homem, logo não deve ser Deus o todo 
piedoso.”



Caros colegas! Vivemos uma feliz aproximação da metodologia científica 
com os elementos intangíveis do universo criando uma visão holística 
plausível. Entretanto temos que parar de ignorar o inexplicável e buscar 
respostas concretas para o que até então permanecia-nos oculto, mas 
para que tal fato ocorra, os paradigmas e preconceitos devem ser 
perdidos. Questionar algo não é ofensa e sim interesse. Buscar novas 
explicações apesar de gerar, para alguns, o incômodo da novidade é o 
responsável pelo desenvolvimento humano. Somos o que sabemos e 
assim define-se a nova humanidade: Homo Sapiens Sapiens Sapiens, 
pois sabemos fazer, sabemos por que temos que fazer e ainda sabemos o 
por que devemos saber. 

Para Refletir:



O pastor e o poder da ignorância

Durante um momento filosofal que apenas os finais de semana nos 
permitem conheci, um dos novos dilemas da ética moderna: o poder da 
ignorância. Com o intuito de proteger os nomes esta conversa seguirá os 
modelos bíblicos de ensinamento, baseado em parábolas, visando 
incentivar o debate ético.

Seguindo o relato temos que, em um dia normal um pastor percebeu que 
seu melhor amigo, também fazendeiro, ao invés de utilizar água do seu 
açude para saciar a sede de seu gado, fazia uso de uma fonte que se 
encontrava na praça. Dotado de um senso de ética afiado nosso Ulisses 
indagou ao amigo sobre os reais motivos e os erros que este incorria 
procedendo desta forma. Indignado o amigo, cujo qual já havia trocado 
favores várias vezes afastou-se de nosso personagem o difamando. 
Entretanto a amizade era de longa data e não seria abalada por um 
simples “probleminha” ético que logo seria contornado.

Anos se passaram e nosso personagem foi escolhido para liderar o 
Conselho de Ancillas daquela tribo, dentre suas características mais 
valorizadas estava o senso de justiça e o zelar pelo bem de todos. Ao 
iniciar suas atividades o agora chefe dos Ancillas novamente percebeu o 
que já não se fazia questão de esconder, as práticas incorretas de seu 
melhor amigo. Todavia, neste momento, não era possível passar 
desapercebido e o agora líder  sente-se encurralado posto que omitindo-
se será cúmplice e estará acima de tudo ferindo seu precioso código de 
ética, que o levou à atual situação de destaque social



Esta atitude também lhe causaria afastamento dos seus iguais e 
isolamento social, posto que seria visto como o “chato” dado que a prática 
se tornou usual entre parte dos demais moradores do vilarejo. E agora? 

Quantas vezes em nossas vidas profissionais não passamos por 
momentos semelhantes como vendo um amigo batendo ponto para outro 
e coisas afins? Como proceder? Agora nos confrontamos com um 
gargalo ético extremamente atual posto que parece repetir o que 
acabamos de vislumbrar nas CPI's, no entanto é fato salientar que em 
escala microssocial este problema se torna mais complexo. 

Infelizmente, na busca para se afastar da alcunha de 'chatos', 
'inconvenientes' e mesmo a de francos em excesso, muitos de nós 
passam por um processo de desconstrução ética, que por vezes pode ser 
confundida com a tão mencionada experiência e que tende ao que 
convencionei chamar de 'musculação ocular' posto que, visa engrossar a 
vista. Este trâmite inicia-se por uma maleabilidade exagerada dos 
conceitos sociais, passando por um período de over empatia (quando nos 
colocamos no lugar da pessoa buscando entender os reais motivos dos 
seus erros), a piedade posto que buscamos justificativas plausíveis para 
explicar o implausível e por fim o estágio mais perigoso: a indiferença que 
gera passividade. 

Em estudos recentes sobre o 'jeitinho brasileiro' a pesquisadora Lívia 
Barbosa avalia um precedente perigoso pois, tal fenômeno está instalado 
na cultura brasileira de tal forma que dificilmente conseguimos identificar 
o que é certo e o que fere a lei. Já no livro 'A cabeça do Brasileiro' de 
Alberto Carlos Almeida o problema do jeitinho e da corrupção é avaliado 
por um prisma científico que prova: a corrupção e o jeitinho brasileiro por 
mais que sejam abomináveis são aceitos pela sociedade. Para provar eu 
questiono: quem nunca utilizou seu prestigio ou amizade em algum lugar 
para levar vantagem? Seja para furar uma filaem banco, para estacionar 
m a i s  p e r t o ,  p a r a  c o n s e g u i r  u m a  c o t a ç ã o  m a i s   



rapidamente ou contou uma longa e triste falsa história para evitar uma 
punição? Se agimos assim como podemos cobrar honestidade de nossos 
governantes?

Alguns pesquisadores da ética a defendem como um conjunto de atitudes 
individuais e autônomas, contudo não podemos esquecer que ela interfere 
no bem público e, por conseguinte é responsabilidade de todos. O 
processo de 'engrossamento' da visão social traz consigo um conjunto de 
fatores que vão de encontro com a natureza humana, posto que promove o 
isolamento, a difamação, as críticas e acima de tudo a quebra de 
paradigmas, pois várias vezes somos dissuadidos a ignorar um fato em 
prol de nossas imagens e nosso convívio social. Estas linhas me fazem 
acreditar que infelizmente o homem nasceu para ser corrompido e as 
exceções são excluídas, desta forma me estupro ao implorar pela 
prerrogativa da dúvida, onde o poder da ignorância prega que é melhor 
não saber me eximindo deste dilema. E agora o que fazer?

Se você acredita que no Brasil todo mundo é contra a corrupção, pergunte-se se 

você esconderia um erro para ajudar um amigo ou um irmão que trabalha na sua 

empresa? Se toda vez que você recebeu troco a mais você devolveu? Se você em um 

cargo indicaria seus parentes e amigos para os cargos de confiança, afinal se 

não confiar neles em quem mais confiaria? Nunca colou em uma prova? E você 

alguma vez avançou um sinal de trânsito? A verdade é que não existe pecadinho, 

pecado e pecadão... Existe o certo, o errado e as coisas erradas aceitamos como 

'quase certas'.

Para Refletir:



Fui indagado por alguns pais de alunos sobre a dificuldade para o 
surgimento de empreendedores em nosso país e respondi que da mesma 
forma que estamos escassos de visionários nos faltam também artistas, 
críticos (construtivos), idealizadores, revolucionários, filósofos, cientistas, 
etc. A explicação se torna nítida ao verificarmos que todas as funções 
citadas são sedimentadas em um aspecto: criatividade.   

Tolimos nossas crianças desde sempre, quando fazem algo que 
desaprovamos logo sentenciamos: “Fez arte”. Este conceito deriva do 
latim facticius que originou a palavra feitiço no português de Portugal. 
Desta forma atrelamos o termo “fazer arte” a uma coisa ruim, o que na 
verdade demonstra nossa incapacidade de trabalhar com a heterogenia, 
buscando a padronização e punindo os comportamentos espontâneos ou 
criativos. 

Doutrinamos nossas crianças a seguir regras desde as brincadeiras como 
cobrar que se transformem em adultos questionadores, criativos e 
empreendedores? Esta geração de bonsais que estamos criando terá 
frutos limitados com um processo de crescimento negativo tendendo a 
uma bipolaridade. De um lado temos os novos puritanos e do outro uma 
pseudocriatividade internética.

A sedimentação dos paradigmas sócio-culturais gera a atrofia de nossos 
bonsais e a ausência de uma autenticidade tropical nos transforma em 
ecos de uma cultura estrangeira. Buscamos identidade que só surgirá do 
processo de catarse cultural e da idiossincrasia. Mas não fomentamos 
isso. 

Factícius A Geração Bonsai



Regras e normas surgem como balizadores da autoridade paternal e 
docente. Nos iludimos com a falsa argumentação de que estamos 
preparando nossos jovens para uma vida onde a ordem e as leis regem os 
comportamentos. Mas que leis são essas? As ignoradas pelos políticos ou 
as sedimentadas pelos comportamentos de massa influenciados pela 
mídia? Criamos paradigmas para depois quebrá-los, o que se torna 
incongruente posto que se trata de um re-trabalho. Não precisamos de um 
paradigma e sim de consciência e respeito ao próximo.  

Não defendo a anarquia e sim o respeito, posto que as regras 
transformam a criatividade em algo pernicioso, uma ferramenta para 
burlar o sistema de jogo, fenômeno esse que repetimos durante a vida até 
acharmos natural roubar, matar, etc. Novamente acreditamos na 
institucionalização de um equívoco, o jeitinho brasileiro e que venha com 
ele a subcultura, o subdesenvolvimento, o subexistir, a sub-razão e a 
submissão. Durma com um barulho desses.

Para Refletir:



Trabalhadore sdo Conhecimento:
A terceira revolução

Não supe valorize suas barreiras, nem quando se tornam 
conquistas.

Com o perdão da falácia do apelo à autoridade, inicio nossa conversa 
citando Peter Drucker, recentemente falecido 'pai da administração 
moderna', criador de teorias clássicas na gestão contemporânea e figura 
carimbada nos cursos de Administração pelo mundo. Drucker afirmou em 
entrevista a uma revista, pouco antes de falecer, que a grande mudança 
social será promovida pelos Knowledge Workers  em uma tradução livre 
“os trabalhadores do conhecimento”. 

Quem são esses trabalhadores? São os profissionais que constroem seu 
conhecimento sobre a base da experiência prática, que Drucker definiu 
como Tecnólogos do conhecimento. É fato que esse segmento cresce 
exponencialmente ano após ano e tende a acelerar tal processo, posto 
que transitamos no limiar do equilíbrio demográfico, onde balancearemos 
os nascimentos e os óbitos, fenômeno comum aos países desenvolvidos. 
A equalização do fluxo de inserção de mão-de-obra gera o fenômeno do 
reaproveitamento da experiência de vida, devidamente acrescida de 
conhecimento técnico absorvido em cursos de curta duração.

A criação de Centros Tecnológicos, os CET's, em instituições de ensino 
renomadas e de qualidade, se transformou em desafio para os países 
desenvolvidos como USA, Japão e Alemanha. Entretanto, quando 
perguntado sobre a consciência das empresas sobre esse fenômeno, 



Drucker afirmou que as mesmas ainda não perceberam, mas já iniciam tal 
procedimento de convencimento interno, posto que percebem a 
necessidade de tais profissionais com formação tecnológica específica, 
de curta duração, e que trazem resultados tão bons quanto os 
profissionais da graduação tradicional. 

É inegável que algumas empresas fecham seus olhos para as mudanças; 
afinal, de acordo com SENGE, todas as alterações dos padrões normais 
geram trauma, mesmo as positivas. Todavia, se torna inevitável a 
inserção desses novos profissionais, mesmo que alguns 'engenheiros' 
relutem, o que se torna perfeitamente natural, posto que, antes de 
profissionais, estes são humanos e assim zelam por sua sobrevivência. 
Seria pedir demais que profissionais de formação tradicional (nos quais 
me incluo) 'aceitassem' a nova realidade: que estudamos 4 ou 5 anos, 
mais 1 ano e meio de pós, fazendo um investimento de aproximadamente 
R$20 mil reais, adicionados a isso 1 ano e meio de pós-graduação para 
absorver conhecimentos específicos de uma determinada área, o que 
nos custou em média R$ 7 mil, fechando custo básico de um carro 
popular; enquanto os trabalhadores do conhecimento,  com o mesmo 
gasto, teriam uma graduação reconhecida pelo MEC exatamente igual a 
tradicional e mais 3 pós-graduações. 

É fato que, neste momento, os 'apegados' às barreiras transpostas 
devem se questionar que uma formação de 2 anos não pode ser igual à de 
4 anos; todavia, a educação evoluiu, o mundo pós-moderno oferta formas 
de contatos mais rápidos e dinâmicos, o perfil do aluno se alterou e 
seguindo tal viés o MEC buscou soluções para viabilizar a inserção 
universitária. A qualidade dos cursos é a mesma, posto que uma é 
galgada no esforço literário de absorção do binômio teórico-prático e 
prejudicado por resquícios da imaturidade juvenil, enquanto a outra tem a 
dualidade da figura do profissional-aluno e a dádiva da troca 
enriquecedora de experiência mercadológica e de vida.      



Hoje, sou convicto de que o ensino tecnológico já é uma realidade na qual 
as empresas podem acreditar, posto que percebo um processo de quebra 
do paradigma, fenômeno que se iniciou com Tales de Mileto e que hoje se 
encontra no âmbito universitário. A máxima, que uma coisa é teoria e outra 
é prática, começou a ruir com o empreendedorismo de Tales, ao unir o 
conhecimento teórico à prática de negócios, fazendo-o enriquecer. É 
necessário que nos dispamos dos preconceitos e paremos de 
supervalorizar nossas conquistas, e com isso desenvolver argumentos 
depreciadores dos esforços alheios. Aceitemos o pensamento de 
Heráclito, cantado por Lulu Santos, 'que tudo muda o tempo todo no 
mundo, não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora, há tanta vida lá 
fora e aqui dentro sempre como uma onda no mar.' 

Tudo que é novo sofre certo preconceito? O Mercado também impõe ao 

tecnólogo um pequeno preconceito afinal a ficha tem que cair ainda. Todavia esse 

preconceito já foi muito maior e também poderia ser bem menor hoje. Está diminuindo 

por que cresce o número de alunos ou cresce o número de alunos por que está diminuindo o 

preconceito? Entretanto quando enviasse para o mercado aluno despreparado que apresenta 

dificuldade básica de escrita, esquecemos que ele é fruto de um sistema educacional frágil e 

deficitário, que ele demonstra ser problemático desde a alfabetização e que vem sendo 

'empurrado' série a série por 'boa' vontade docente e até medida legislativa para 

promover um IDH artificial. Quando ele erra o preconceito vem a tona: “Ah!!! É por 

que ele fez tecnólogo!!!!!”. Desculpa esqueci que os alunos da graduação tradicional 

não erram. 

Para Refletir:



A Graduação Tecnológica e 

as Quatro fases da idéia

Descende da natureza humana o processo da negação, seja por medo do 
desconhecido ou motivado pelo instinto primário de sobrevivência. Desta 
forma relutamos em aceitar novos desafios e tentamos ignorar as 
inevitáveis alterações do que convencionamos chamar de padrão. Tal 
fenômeno abate-se sobre os cursos tecnológicos de graduação no Brasil 
devido à posição ainda emergente desta categoria. Por vezes renegado e 
marginalizado este se tornou sobrevivente adquirindo "personalidade" e 
características semelhantes ao povo brasileiro.

O curso tecnológico é receptivo, pois acolhe bagagens experimentais 
variadas usufruindo o que melhor lhe pode doar. Também é inclusivo, 
posto que sua duração possibilita a interação de pessoas vividas e as que 
ainda tem muito que viver. A objetividade se traduz na simplicidade da 
cadência de um povo nota 10, bem como a criatividade de uma gente 
honesta e dedicada que só almeja ser feliz. Cenário completamente 
diferente das grades opressoras, de sentenças longas, exclusivas para o 
que definem Kant como a única verdade: Saber e Poder, então para que 
dividí-lo?

Todavia, como toda boa idéia os cursos tecnológicos tiveram de passar 
por estágios evolutivos, o que conheço como as 4 fases da idéia. Ao 
conceber trabalhamos o lúdico, o mundo da idéias construindo as bases 
de nossa casa e neste momento passamos pela provação da descrença 
ilustrada pela frase: "Isso é apenas teoria”. Transposta a barreira da falta 
de fé(ou de visão) nos deparamos com a falta de coragem conhecida



como fase da homeostase, tendência que o corpo apresenta de 
conservar seu estado natural dificultando assim as mudanças. Neste 
momento fomos bombardeados por frases como: "tá, isso pode até ser 
verdade, mas não aqui na minha realidade”.

Passando pela etapa da penalidade do mundo paralelo, a aceitação 
máxima da expressão "nossa!! Como vivemos até hoje sem isso?" 
transformando o até então marginal de sandálias havaianas em moda 
internacional, cobiçada pelo valor e pela qualidade, sem abandonar a 
simplicidade e a praticidade.
      
A forma cíclica da vida que alterna dias e noites, estações e anos, traz 
consigo o inevitável para o homem: o fim..."Poxa cara, você continua 
falando disso? Vai se atualizar”. Entretanto esta fase está longe, posto 
que recém entramos no período de aceitação máxima. Então caro colega 
o que você está esperando? Saia na frente... Nos vemos na aula.

Parafraseando Marcelo D2 “quantas vezes já cheguei no fim da festa? Quantas vezes o 

bagaço da laranja é o que me resta?” E você? Quantas vezes você só acreditou numa idéia 

depois que ela estava configurada e dando dinheiro as pessoas que acreditaram nela? Quantas 

vezes não perdemos boas oportunidades por medo? Medo de errar. Agora me 

responda: O que é a vida? Concordo com Gonzaguinha “Viver! e não ter a vergonha de 

ser feliz cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz”

Para Refletir:



As salas de aulas, bem como outros cenários relacionais, são 
microambientes que refletem regras sociais de um sistema mais 
complexo de comportamento, como defenderia Gramsci. Desta forma, a 
figura da autoridade, mesmo que carismática, propicia efervescência de 
células de resistência que atuam minando, por intermédio do desafio das 
regras apresentadas, o desenvolvimento do processo. São 
revolucionários, sem saber, disputando uma luta que não podem vencer e 
que, por vezes, nem sabem que perder para eles significa aprender mais 
e, portanto, serem vencedores. 

A dicotomia aluno-professor cria fatos cômicos como o que chamo de 
efeito “Jerry Macguire”, filme protagonizado pelo ator Tom Cruise no qual 
um empresário de jogadores de futebol americano implora pela chance de 
ajudar um jogador que está destruindo sua carreira. Também não são 
raros os fatos em que existe o simples prazer de atrapalhar o trabalho do 
professor com questionamentos desnecessários e inoportunos. A figura 
do 'aluno kriptonita' também é carimbada no álbum do processo 

Cola

Uma relação de poder entre Aluno e Professor



educacional, tentando demonstrar a fraqueza do professor expondo seus 
erros, mesmo que mínimos, sem nenhuma motivação construtivista. A 
figura do 'aluno-cliente' que sempre provido de razão justifica seus atos e 
solicita regalias baseado no fato de pagar, apenas esquecendo que ele 
paga por um serviço (a possibilidade de aprender) e não pelo diploma. 
Não poderiam ser esquecidos dois tipos especiais: 'aluno-pedagogo 
paranormal' que debate a proposta pedagógica do curso sem nunca ao 
menos ter lido o documento ou algo semelhante apenas pelo fato de 
questionar e o aluno 'crase A' que buscando auto-afirmação participa 
ativamente da aula respondendo tudo que ele sabe e principalmente o 
que não sabe.

Deixando de lado a análise dos estereótipos dos alunos, algo que acredito 
trazer dificuldades até para Freud e Jung, temos a percepção de que o 
indivíduo, quando inserido no grupo, perde características pessoais em 
detrimento de sua aceitação por parte de seus iguais, como declarou 
Durkheim. Assim, a cola se tornou normal, o que não significa estar 
correto e, desta forma, a epistemologia nos demonstra que criamos o 
conhecimento a partir de crenças verdadeiras e justificadas. Posto isso, 
buscamos teorizar uma prática social introjetada na cultura de alguns 
povos e que exprimem duas tendências humanas: sobressair-se e 
ludibriar. 

Perdão Hobbes, mas não acredito no bom selvagem e sim em uma visão 
da verdade que convencionei chamar de modelo de desenvolvimento de 
uma verdade, em que a verdade é um processo, como para Regel. Não é 
absoluta como no relativismo de Pirro e sim uma verdade relativa como o 
modelo Kantiniano. Entretanto, o ser humano deliberadamente utiliza do 
cientificismo emburrecedor de mensagens segmentadas e criptografadas 
para direcionar massas em um pragmatismo racional e científico. A 
massa, por sua vez, funciona como este programa de computador que 
utilizo para escrever tais linhas: reconhece algumas palavras e conceitos, 
limita-se a regras de programação e, por fim, devido à miopia imposta 



pelos guias aos seus cegos aceita erros consentidos, bem como ignora a 
vida fora dos paradigmas vivendo ipsis literis o ditado: 'em Roma, como 
Romanos'.  

Nossa fábrica de verdades pré-moldadas cria soluções para todos os 
gostos e fazemos o trabalho de repetir até perdermos na memória, posto 
que o sonho de todo paradigma é o de ser esquecido, pois isso significa 
que já foi introjetado e ser tornou verdade absoluta.  Frases como 'quem 
não cola não sai da escola' têm função de propaganda enganosa para 
convencimento próprio e alívio de nossa culpa. Dupla culpabilidade, 
afinal, não nos esforçamos e ainda tentamos enganar alguém que só quer 
nossa evolução pessoal.  

O cabo de guerra pelo poder em sala de aula durante as provas evidencia 
no 'profissional' talentos como: trabalho sobre pressão, a criatividade, a 
união da equipe em prol de um objetivo e a preparação no planejamento 
da estratégia. O que nos remete ao Egito dos Faraós onde um jovem 
príncipe cuidadosamente treinado na física, ética e lógica, por um sábio 
sacerdote recebera uma ordem direta: jamais se dirigir até o porão do 
palácio, sob pena de uma punição. O jovem curioso buscou adquirir várias 
informações sobre o local citado, mesmo lutando contra a regra proposta; 
todavia a vontade era maior, afinal ele seria o rei e todo rei precisa 
conhecer todas as partes do seu reino. O tempo passou e o jovem 
descobriu que lá, escondido no porão sobre uma enorme pedra, havia 
uma caixa lacrada. O príncipe arquitetou um plano, mas havia um 
empecilho: a presença do sábio sacerdote. Com a ajuda de seus amigos, 
o jovem mancebo enviou o seu professor em uma missão fictícia de longa 
duração. Tempo necessário para seu plano. Ao chegar ao porão havia 
mais um problema: retirar a pedra. Utilizando os conhecimentos de física 
aprendidos com o professor, fez uma alavanca e retirou a pedra. Um 
enigma sobre a tampa da caixa surgiu e com o auxílio da lógica foi logo 
resolvido. Ao abrir a caixa, um misto de realização pessoal pelo dever 
cumprido, curiosidade e tensão oriunda do medo do mestre.



Uma poeira surgiu, seus olhos arderam e subitamente o príncipe fugiu 
percebendo que seus colegas partícipes do plano caiam pelo chão. 
Desesperado, o príncipe, já bem debilitado, mandou chamar urgentemente 
seu mestre, que retorna. Ao chegar viu uma cidade de doentes e mortos e 
sem nenhuma palavra apenas chorou. Não entendendo o ocorrido o jovem 
perguntou: “Sacerdote, o que houve?” e o sábio respondeu: ”De nada 
adianta fazer o processo certo pelo motivo errado, tal caixa guardava uma 
maldição que você soltou por não ter sido ético e tentar enganar a si mesmo, 
pois no fundo você sabia que estava cometendo um erro”.

Claro que não adianta dizer ao aluno: “Não colem!!!”, mas a punição tem 
que ser moral e progressiva ao grupo, dado que, assim como Skinner e o 
experimento com macacos, devemos criar um ambiente de liberdade 
vigiada pelos próprios alunos como ocorre nas sociedades, onde quem 
quebra padrões éticos acaba por sofrer sansões dos seus semelhantes. 

Ainda sobre o tema, vale ressaltar que um ensinamento oriental milenar que 
afirma que se não sabemos onde vai dar a jornada, melhor nem sair de 
casa. Portanto, se 'quem não cola não sai da escola' não seria interessante 
saber para onde ir? Afinal, nenhuma cela especial é melhor que a liberdade.

Quem nunca colou? Quando dá certo, não é uma sensação maravilhosa de ser mais esperto 

que o outro? Mesmo depois de adultos quando colamos sentimos aquele gostinho bom do 

proibido? Algo como ter uma grande sacada no mundo dos negócios? Existe alguma 

diferença ética entre colar e passar cola? Entretanto, cabe lembrar que também existem 

sanções para quem comete o erro. Quando colamos estamos enganando quem? Assim fico 

com a letra do Renato Russo:“mentir pra se mesmo é sempre a pior mentira” 

Para Refletir:



Se todo erro tem um culpado e a todo culpado cabe uma punição, 
questiono quem deve pagar as penas pelo fracasso da educação no 
país? De acordo com Aristóteles, em seu livro Metafísica (1994), ciência é 
conhecer as quatro causas. 

Inicialmente, devemos entender a causa material, e assim entender de 
que é feita a educação, qual a matéria-prima da educação de um povo. No 
que diz respeito ao aluno, seu perfil vem passando por alterações. 
Embora o modelo tradicional ainda exista, surge um aluno com 
características novas: é mais ativo no que se refere ao seu aprendizado, 
buscando decidir o que lhe é ou não importante saber; é globalizado, tem 
acesso mais rápido à informação (fruto da popularização da Internet, do 
rádio, da televisão, redução dos custos de jornais e revistas); pouca 
disponibilidade de leitura e perda de valores sociais (por exemplo, o 
respeito ao professor). Além disso, o desinteresse pago também ocorre, 
dado que apesar de pagar para fazer determinado curso, os alunos faltam 
às aulas.  É fato que, de acordo com Durkheim, o grupo social, no caso os 
alunos, é influenciado pelo meio no qual está inserido e assim demonstra 
em seu comportamento variações que a sociedade como um todo 
também apresenta, seja visando se adequar a ela ou como fator de 
protesto. 

As sociedades são sistemas de padrões variáveis e que precisam ser 
acolhidas no seio acadêmico e não repelidas; desta feita, as escolas 
como elementos transformadores das sociedades têm não só que 

As 4 causas do fracasso escolar brasileiro 
Aristóteles:



diminuir o hiato entre a realidade e o saber acadêmico, se tornando 
agradável para o novo aluno que está sujeito ao cotidiano frenético; mas 
também adiantar tendências sociais para assim  exercer sua real 
função: cunhar um novo cidadão.

Em um segundo momento, temos a causa eficiente e cabe-nos debulhar 
o processo educacional, posto que neste ponto surge a análise da figura 
da proposta pedagógica. O modelo pedagógico também deve levar em 
conta a estrutura educacional, o conforto dos partícipes e os recursos 
didáticos, bem como as propostas pedagógicas, que por vezes, não se 
mostram eficientes, porque parte dos educadores não conseguem trazer 
para sua realidade as teorias nas quais elas se baseiam. Assim, a teoria 
fica limitada ao campo das idéias, perdendo aplicabilidade e interesse 
por parte dos alunos. 

A dificuldade de mensurar resultados, já que se trata de um processo de 
desenvolvimento em longo prazo, camufla um questionamento sobre 
qual é o 'pacote' de conhecimentos que o professor deve ter para se 
tornar um tutor/moderador/facilitador. Uma outra variável pesquisada 
neste trabalho é a aptidão das estruturas educacionais no que diz 
respeito à facilidade de comunicação entre os atores envolvidos na 
relação ensino-aprendizagem.

A causa formal constitui a próxima etapa e determina a alteração 
impetrada ao estado inicial da arte, assim temos aqui o surgimento do 
professor. No que diz respeito ao docente, uma rápida análise nos dá um 
retrato do contexto em que esse profissional atua: realização de 
sucessivas greves, distúrbios ocupacionais, 'absenteísmo de corpo 
presente', perda das esperanças no ensino,  a criação da trincheira: 
'eles'- alunos versus 'nós'- professores  e o mercantilismo da hora-aula 
de onde deriva a dicotomia entre o 'estar professor' e o 'ser professor'. 

A postura tradicionalista perdura: o professor é detentor do saber, que 



deve ser transmitido unilateralmente ao estudante. Nos últimos anos, a 
formação do professor tem sido alvo de inúmeras pesquisas e esse tema 
deverá continuar em pauta.

Entretanto, a quarta causa, causa final¸ se torna a mais enigmática, pois 
devemos questionar se estamos aprendendo e ensinando. O que visamos 
com isso? Empregabilidade, a propagação do culto à aquisição ou a 
manutenção do status qüo? Assim, cabe ao professor, como partícipe do 
processo, perceber que a eficácia do método reduz se a finalidade não for 
a correta. Então, quem estamos ensinando e a fazer o quê? Você sabe?

Se você pudesse voltar no tempo que tipo de educação você teria? Que 

livros você teria lido na infância? Que tipo de aluno você teria sido? Qual a 

forma de estudar você teria utilizado? Quais conselhos dos professores você 

teria ouvido? Quais habilidades você teria desenvolvido mesmo contra sua 

vontade? Quais disciplinas teria estudado mais pois hoje lhe fazem 

falta? Então proponho duas soluções: 

A)Utilizar seus 'infinitos' e renováveis 86400 segundos por dia para 

buscar o que não foi feita há tempos.  B)Se para você o tempo não 

permite volta. Lembre-se o ditado popular “quando a mãe manca de           

       uma perna a filha manca das duas”. 

Para Refletir:



Relações Internacionais:

 O poder e o Xadrez 3D 

Entender a forma tripartite do poder significa conhecer a forma 
tridimensional do processo de negociação política. Utilizando uma 
metáfora baseada no filme 'Star Trek'  para explicar as relações 
internacionais,  o Reitor da Escola Kennedy de Governo, de Harvard, ex-
presidente do Conselho Nacional de Inteligência dos EUA, publicou seu 
livro mais recente “Soft Power: the Means to Success in World Politics” 
(Poder Brando: o Caminho de Sucesso no Mundo da Política)”. Joseph 
Nye  desenvolve o conceito do Xadrez 3D no qual no tabuleiro de cima, 
que é o de relações entre estados e de poder militar, o mundo é unipolar: os 
EUA são a maior potência. No tabuleiro do meio estão as relações 
econômicas. Aí o poder dos EUA é equilibrado por outros países, como a 
Alemanha, o Japão e a China. O tabuleiro de baixo são as relações 
transnacionais, como tráfico de drogas, redes criminosas entre países e 
terrorismo. Esse tabuleiro foge ao controle dos governos. Ou os governos 
cooperam para enfrentar isso ou cada um perde o jogo em seu território. 

É fato que a indústria do armamento tem a necessidade de movimentar 
estoques e que o fator complicador da inexpugnável cultura islâmica tende 
a incomodar a 'ocidentalidade' do mundo, que em um balanço inconstante 
tendencioso brinca de gangorra 'going to the west'. Com base nos relatos 
do Journal Le Monde, existem pelo menos 12 conflitos acontecendo no 
mundo atualmente. Tememos o que não conhecemos e tendemos a 
erradicar o diferente. É nossa tendência homofórmica. Desta forma, 
explanamos sobre o islamismo que cresce dia após dia dentro do território 
americano... Lutadores de Boxe, cantores, artistas e outros formadores de 



opiniões. Criando uma variação interessante no poder psicossocial que se 
torna inverso já que mina a cultura dominante e desenvolve a metástase 
de um câncer chamado visão.  

Nova estrutura do poder apresentada no texto abre o seguinte 
questionamento: Quem é quem no jogo político mundial? Como definir 
nação se existem grupos “inter-nacionais”, ou multinacionais que 
defendem etnias e propósitos próprios? Podemos citar o judaísmo como 
variação sociocultural de um povo sem terra, mas que mantém a sincronia 
de discurso.  Vivemos o 'Pós-modernismo militar' posto que nas antigas 
guerras os exércitos, legiões, estratégias definiam vencedores e hoje se 
joga um 'WAR' verdadeiro, totalmente digital, nos quais os comandantes 
não têm contato com o campo de batalha; então as vidas perdidas se 
tornam apenas números e estatísticas. Uma pergunta ao oráculo 
moderno do Google nos mostra o poder dos céus e nos imerge em um Big 
Brother real de bombas teleguiadas e ataques cirúrgicos, mas 
esquecemos que se morre muito nas cirurgias, principalmente nas feitas 
com mísseis. 
 
Nesse cenário os atores se transformam, travestindo-se, mas não 
ocultando a farsa diária de um grande jogo de cena chamado Geopolítica.  
Quem são as potências ascendentes que dão calote e as 
pseudopotências que só exportam um produto sonhando em ser a nova 
Cuba e o novo Fidel? Não podemos nos esquecer dos ricos que choram 
miséria e dos pobres que 'arrotam um caviar europeu bem no meio da 
bacia platina'. Tivemos duas superpotências que na verdade eram uma 
só. E um país do futuro que nunca chega.

De acordo com o prussiano Immanuel Kant, desde sempre os Seres 
Humanos mascaram a verdade, seja através do misticismo ou do 
cientificismo. Com o desenvolvimento dos tempos, a humanidade 
alternou momentos de sabedoria austera e evoluída (leia-se período 
grego) com momentos de trevas intelectuais (idade média). 



Essa dicotomia inspirou sua célebre frase "Saber é Poder", o que nos 
coloca como peões em um jogo baseado na tríade: saber, conhecer e 
influenciar. Não nos cabe negar que a informação se faz arma, a palavra 
fere como bala e que nossos mentores atuam nas massas da mesma 
forma que sempre lutaram contra. 

Eles são detentores de um saber líquido e nós um copo vazio 
manipulados como gados na canção de Zé Ramalho. Essa relação de 
dominação nos permite apenas torcer para que nossos heróis não sejam 
vilões e que, se forem, não seja tarde demais para mudar. E, se tudo se 
perder, que pelo menos morramos na ignorância .
  
A autoconfiança americana está APENAS em Deus. “In God we Trust” 
conota uma pseudo auto-suficiência e, por conseguinte, um 
enrijecimento das normas de negociação com os USA, fenômeno esse 
que defini como política de Isolacionismo, fruto da miopia causada pelo 
“American Way of Life”. 

As relações interconexas da economia globalizada transportam para a 
'vizinhança' países geograficamente localizados em outro hemisfério, 
tornando as relações um emaranhado de costumes e culturas. Quando 
um país busca uma hegemonia contínua nas relações, transmite uma 
sensação de imperialidade, ocasionando o unilateralismo e fomentando 
homens-bombas no atacado. 

Cada dia nasce um novo homem-bomba, cada ataque surge um Bin 
Laden, o Comando Vermelho deixa de ser um movimento desorganizado 
para ser poder paralelo e possivelmente uma futura Al- Quaeda, novos 
inimigos são mais comuns que novos aliados e a insegurança para o 
povo cresce com níveis laranja e vermelho de risco de ataques. Será que 
os Yankes estão prontos para um calendário cheio de "onzes de 
setembros” ?   



Qual sua força em um jogo que você não conhece as regras? 

Qual a melhor forma de conhecer as regras do jogo? Então por que 

ninguém facilita o acesso as regras? Por que alguém perderia a vantagem em 

uma competição te ensinando a regra? Será que agora é possível entender que 

o Presidente Lula está correto em jogar com as regras que estão na mesa? Será 

que se ele tivesse dado o famoso calote ele teria sido reeleito? Será que se o discurso 

não tivesse sido 'Lulinha: paz & amor' ele teria chegado ao Planalto? Quantos 

países você conhece que foram contra as regras do jogo? 

Pergunta boba!! Qual é a imagem que você tem dos Russos? E dos 

Vietnamitas? Dos Muçulmanos?  Dos Comunistas?  Dos Nazistas? E o 

Mexicano tem um jeitão de preguiçoso? Já os ingleses são os arrogantes assim 

como os franceses? E os Chineses? Respondendo isso de maneira natural você 

perceberá a influência da máquina cultural Hollywoodiana, pois esses são os 

arquétipos caricatos de países que os USA envolveram-se em disputas 

econômicas.

  

Faça um teste o que no seu cotidiano é 'americanizado'? Marcas de 

roupas, comidas, aparelhos eletrônicos, programas de televisão, filmes... 

Você verá que 'They are in the control'. lol

Para Refletir:



Extra! Extra! Exterminador do Futuro IV combate na Amazônia.

“Parece ridículo, mas peço alguns minutos de sua atenção. Eu poderia 
estar roubando, eu poderia estar matando, eu poderia estar traficando, 

mas eu vim aqui pedir para os senhores uma migalhinha do seu 
precioso tempo para ajudar um pobre professor universitário que sofre 

de uma doença rara. Síndrome de Cassandra”.

Cassandra era uma personagem da mitologia grega que tinha um dom, 
prever o futuro e uma maldição, não ter credibilidade para poder ajudar as 
pessoas. Hoje vivo um processo semelhante, pois tento há anos alertar 
pessoas sobre os reais fatos que ocorrerão. Não tenho poderes 
paranormais nem ao menos bola de cristal. Eu simplesmente enxergo o 
que os outros somente olham. Vou te mostrar como funciona.   
 
Vamos brincar de adivinhação? Eu disse, há uns bons 5 anos, aos meus 
alunos que o próximo presidente americano seria um negro ou uma 
mulher e que depois deles viria um imigrante. Todos riram! Mas o fato é 
que a verdade está ai e muitos não conseguem ver. 

O panorama geopolítico internacional é um tabuleiro com regras claras e 
punições enérgicas para quem não sabe brincar. Assim, adiantar que 
Schwarzenegger será presidente do USA não é nenhuma mágica, mas 
sim o simples fato de abrir os olhos para evidências que o CINEMA manda 
para nós: 

Jogo de cartas marcadas:
Schwarzenegger - Cassandra - Asfarc - a Guerra da Amazônia



        1) Os negros são grande parte dos votantes na eleição norte-
americana e nunca tiveram um presidente afro-americano  depois da 
eleição do presidente Bush onde os afro-americanos foram 
negligenciados. Barack Obama perece ser um nome certo. Peço que 
atentem para os inúmeros filmes de Hollywood que tem presidentes 
americanos Negros. 

        2) As mulheres queimaram sutiens, adquiriram mais conhecimento, 
boas colocações no mercado de trabalho, direitos políticos, mas também 
nunca elegeram uma Presidente. Assim essa massa que vota e que pode 
mudar uma eleição precisa se sentir representada na Casa Branca.  

       3) A legislação eleitoral norte-americana foi alterada e quase que 
imediatamente Schwarzenegger, austríaco por nascimento, norte- 
americano por naturalização em 1983. Casado com a sobrinha de 
Kennedy se torna Governador da California, Estado responsável por 
grande número de Presidentes Americanos. 

Se fosse só isso, mas o que me chamou atenção foi o filme Demolition 
Man (ou O demolidor, no Brasil) com Sylvester Stallone, Sandra Bullock 
entre outros. Em uma passagem do filme que se passa em San Angeles, 
futura cidade de Los Angeles em 2032,  Sandra Bullock é questionada 
sobre como ela conhecia tanto sobre o Século XX e ela responde 
“pesquisei na Biblioteca Nacional Arnold  Schwarzenegger”. Stallone 
pergunta: “Schwarzenegger?” e Sandra Bullock completa “O melhor 
presidente que os Estados Unidos já teve”.  

Leitores, não seria a primeira vez que um ator se torna presidente 
americado. Ronald Regan era ator de faroeste. Entretanto, algo mais sério 
mê assusta. È função dos aspectos culturais dos países dominantes 
influenciar os modos de vida e de consumo dos países dominados, haja 
visto o bloqueio de algumas facções do Islã para a cultura ocidental. Afinal 
o que um Eddie Murphy fala repercute pelo mundo inteiro.



Só que o cinema deixa pistas que devem ser observadas com cuidado. O 
clima de tensão na América do Sul e o tráfico de drogas se tornaram 
motivos tão fortes quanto a pseudo-existencia de armas químicas no 
Iraque. Ficou claro que a guerra foi motivada por Petróleo e Logística, 
assim como será a guerra na América do Sul. Camuflada como operação 
para livrar o mundo das drogas, o Governo Americano treina soldados 
colombianos e busca criar bases na Amazônia para uma guerra que terá 
no comando um Exterminador. Fato que também já está sendo veiculado 
para acostumar a opinião pública em filmes como Collateral Damage 
(Efeito Colateral no Brasil) onde ele enfrenta guerrilheiros que lembram 
muito os da Asfarc. 

Parafraseando o próprio Exterminador do Futuro “They will be Back” 

Você realmente acredita que teve mal da vaca louca no Brasil? Você 

realmente acha que os inspetores da ONU vieram verificar a existência de 

armas nucleares no Brasil? Você realmente acha que a integração é o motiva 

da Alça? Passou alguma vez pela sua cabeça que o Google Earth é a 

uma versão defasada de algo muito maior?

Para Refletir:



A forma tripartite da

Qualidade Total

O conceito de qualidade remete-nos aos primórdios da produção industrial 
quando a passagem do sistema anterior (manufatura) para o atual 
(maquinofatura) ocasionou um afastamento da relação consumidor-
produtor, posto que anteriormente a adaptação de um produto a uma 
necessidade do cliente era tão comum quanto tratá-lo pelo nome. 
Buscando readquirir esse contato com o cliente as organizações 
implementaram estratégias como o SAC (Serviço de Atendimento ao 
Cliente), a figura do Ombudsman, o CRM (Customer Relationship 
Management - Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) e os 
processos de qualidade. 

Estes processos eram avaliados após o término da produção ocasionando 
perda desnecessária de matéria-prima, força produtiva e tempo, assim 
neste contexto eclodiu um referencial histórico que serviria para demarcar 
a mudança do processo de qualidade como conheciam para o que Juran, 
Demin e Crosby vieram a chamar de Controle da Qualidade Total.     

Fruto de um processo de reconstrução da economia mundial ocorrida em 
Bertwoods  (UK) após a segunda guerra mundial o incentivo à qualidade 
total buscava direcionar capacidades produtivas ociosas para o 
suprimento de demandas mercadológicas e financeiras mundiais. 
Utilizando como laboratório experimental países destruídos pelo conflito, 
os países vencedores disponibilizaram capital intelectual na figura de 
pesquisadores, equipamentos e recursos financeiros para o fomento da 
reestruturação do pátio industrial das nações devastadas pelo conflito 
militar.



A gestão da qualidade total é a simbiose entre os processos 
administrativos e as análises estatísticas que envolvem estes processos, 
bem como a macroimportância das pessoas no desenvolvimento 
produtivo das organizações visando a satisfação plena do consumidor. 
Com o incremento da concorrência, seja ela globalizada ou local, a 
variável qualidade deixou de ser uma vantagem competitiva para se tornar 
uma questão de sobrevivência. Outra característica é que os selos de 
qualidade e suas certificações se tornaram atrativos mercadológicos e, 
por conseguinte valores publicitários agregados às marcas. Chegamos a 
um ponto onde a chancela da qualidade está presente da construção civil 
até as escolas de ensino fundamental e médio  algo deveras temeroso. 

A consciência do consumidor moderno associado à pluralidade de opções 
de provedores de serviços e vendedores de produtos trouxe para as luzes 
da ribalta aspectos até então negligenciados pela dificuldade de 
supressão das necessidades humanas como a durabilidade, a 
conveniência, a qualidade, a preocupação sócio-ambiental, dentre outros. 
Esta mudança comportamental surge como norteador das organizações 
que visam a sobrevivência no mercado, posto que só existe oferta onde 
existem demandas a serem sanadas.  

A qualidade transmutou de estágio deixando de ser aspecto operacional 
relativo ao produto para galgar status de variável estratégica no sucesso 
de um empreendimento, assim já não basta implementar certificação e 
processos visando a qualidade e sim focar a organização como um todo, 
principalmente no que tange os humanos envolvidos no processo, de que 
a qualidade total transcende a busca técnica para ser uma aspiração 
ideológica de quem busca a obtenção de resultados satisfatórios a médio 
e longo prazo. 

A qualidade total quando assume caráter amplo adquire nuances sócio-
ambientais, pois condiciona a execução satisfatória ao bem estar do 
colaborador, ao meio ambiente no qual a organização está inserida e 



também ao desfecho produtivo, que compreende os resíduos produtivos. 
É inegável que o mercado busca a perfeição, todavia não podemos 
esquecer que acima dos dados estatísticos existem “Seres Humanos” 
envolvidos no processo e que aquele 0,1% quando acontece no plano 
cartesiano e frio dos cálculos se torna estatística, mas quando acontece 
conosco é 100%.     

A gestão moderna inter-relaciona modelos gerenciais que abordam desde 
a produção até o bem-estar do colaborador, passando por qualidade de 
vida (saúde e segurança no trabalho) e responsabilidade ambiental como 
podemos perceber nas certificações (ISO 9001, ISO 14001 e OHSAS 
18001). 

A Qualidade Total não é um projeto e sim uma cultura organizacional posto 
que transporta para um padrão comportamental típico do colaborador 
aspectos relativos aos objetivos laborais, tornando assim necessária uma 
visão generalista do fato e não apenas um quadro funcional técnico 
munido de prancheta e calculadora. Nasce desta demanda a figura do 
Gestor de Qualidade Total, responsável pela utilização racional dos 
recursos produtivos e dos talentos humanos para otimizar a qualidade do 
produto final satisfazendo as demandas dos clientes. 

Quando você pede um favor a uma pessoa você espera que ela o faça com 

excelência ou só de fazer o favor já está valendo? Você busca a 

qualidade total no que você faz? Você pede feedback das coisas que 

você faz gratuitamente? 

Para Refletir:



Maslow & Debord
A pirâmide e a ontologia do 'parecer'

“O Homem é fruto do meio” Rousseau. 

Essa frase nunca foi tão verdadeira, posto que em grupo o indivíduo 
subalterna suas características natas abdicando de personalidade própria 
para aderir a um comportamento padrão médio instituído pela tribo 
inserida. O C.P.M. (Comportamento Padrão Médio) visa a uma 
homogeneização que cria preceitos e hábitos tribais propagados dos 
membros mais antigos para os recém-chegados, criando assim uma 
tradição, algo que podemos chamar de identidade tribal. Esta IT 
(Identidade Tribal) pode ser um assovio, uma gíria, uma vestimenta, entre 
outros, que são estandartes utilizados para criar uma linguagem visual 
própria do grupo, identificar membros e agregar novos'fiéis' para a causa. 

O hábito de tribalizar é uma necessidade do ser humano que sente força 
no grupo e proteção contra os inimigos comuns, sejam eles tigres de dente 
de sabre ou aquela pessoa indesejada do seu trabalho. Arrisco a dizer que 
nada une mais o ser humano que um inimigo comum, tendo este um 
caráter importante nas relações sociais servindo de cimento para a teia 
organizacional do comportamento social. Maslow, ao criar a hierarquia das 
necessidades humanas, trabalha um desenvolvimento gradativo do 
processo de abdicação e retomada da identidade pessoal em detrimento à 
identidade grupal. Na base da pirâmide de Maslow, temos as 
necessidades fisiológicas que são de caráter individual, posto que cada 
ser instintivamente busca por sua sobrevivência pessoal. Em um segundo 
patamar, temos as necessidades de segurança que são uma transição do 



lado individualista para uma pseudo socialização dos objetivos pessoais 
uma vez que a segurança diz respeito também à prole, o que demonstra 
novamente o poder instintivo do animal Homem, visando à sobrevivência 
da espécie. 

As necessidades sociais são as de inserção no grupo, de amizade e de 
associação em busca de um objetivo comum, sendo que para isso 
buscamos pessoas de interesses semelhantes para que tenhamos que 
nos adaptar menos, sendo aceitos de forma mais simples. A estima é a 
troca de posição dentro do grupo, posto que o poder transforma 
seguidores em guias, conotando um grau de independência e provendo 
uma reputação ao indivíduo que agora começa a instituir seus preceitos 
para os demais membros do grupo. A realização pessoal é o desenlaço de 
um conjunto de regras sociais por parte de um indivíduo que já alcançou 
suas metas sociais e que abdica da IT para retomar seus verdadeiros 
desejos, vagando em uma egotrip e buscando sua verdadeira essência.    

E quando a tribo é global e as regras sociais não são tácitas, variando de 
um conglomerado social para outro, como devemos agir? Esse é o caso 
da internet e da grande 'praça' em que vivemos chamada Orkut. 
Reprimimos nosso Id em prol de um entendimento comum e da aceitação 
de nossos iguais, entretanto, por vezes tendemos a ignorar necessidades 
fisiológicas por medo da exclusão, posto que esta seria uma grande 
punição para os animais sociais que somos. Vivemos nos questionando: 
a imagem pretendida por nós é a que passamos? Assim, baseados em 
Debord, definimos que: “a inclusão social em um ambiente regido pelo 
capitalismo de consumo, em que o 'Ter' sobrepõe o 'Ser' e o 'Parecer' se 
torna um artifício de penetração sócio-cultural, passa invariavelmente 
pela aceitação cultural e financeira de um indivíduo por um grupo.” 
Procuramos independência acreditando na singularidade e nos 
protegemos na tribo para nos sentirmos comuns. Assim, defino como 
pragmatismo humano a tendência que temos de nos sentir únicos e 
especiais quando isso exalta nossas diferenças, positivamente, e de 



pleitear a dádiva da uniformidade, sempre camuflada por palavras como 
equidade e justiça, quando a diferença nos fragilizar.   

O Ser Humano pós-moderno aflora um conglomerado de atitudes que ora 
tendem à singularidade da exclusividade genética e, em outras, busca 
adaptar-se em segmentos sociais, passando despercebido. Assim, o 
coletivo é a soma das individualidades e não uma homogeneização do 
grupo.

Você já comprou para parecer o que você não é? Quantas vezes você não 

foi melhor/pior tratado simplesmente por conta de seu traje? Se sua 

empresa recebesse o currículo de quando você foi contratado, mas nos dias de 

hoje ela contrataria você?  

Uma pessoa foi eliminada na penúltima semana do Big Brother ela ficou 

famosa, mas ela ainda tem que satisfazer as necessidades de segurança, como 

a pirâmide de Maslow funcionaria para ela? E para um budista que fez 

voto de pobreza como seria a pirâmide? Entretanto e para o paupérrimo 

seria a base mais próxima ao topo?

Para Refletir:



Uma fábula sobre devoção e gratidão
O leão e a gazela:

Várias vezes me deparei com pessoas que haviam sido ajudadas e que 
não agiam de forma semelhante com quem um dia lhes estendeu a mão. 
Apesar de evitar pronunciar meus juízos de valores para não influenciar 
ninguém, tinha para comigo um certo estranhamento sobre tal fato, afinal 
como uma pessoa poderia negar um favor a quem lhe havia prestado um 
anteriormente? Acreditava ser essa uma das maiores provas de um 
caráter duvidoso.

É fato que dar crédito a quem o possui de direito transmite certa 
transparência comportamental apreciada pela sociedade moderna, 
todavia percebi um fato novo: gratidão não é necessariamente devoção. 
Sendo agradecer uma atitude positiva, mas dever, apenas uma 
concessão.

Se analisada a semiologia pode-se perceber que as palavras gratidão e 
agradecimento evoluem do latim gratitudine e significam de acordo com 
LUFT & GUIMARÃES reconhecer por benefício recebido. Todavia a 
palavra devoção é filha da palavra devotione que significa uma dedicação 
íntima que envolve afeto, algo que convenhamos não é para qualquer 
pessoa que nos presta um favor. Em uma visão mais simplista, agradecer 
é dar crédito a quem de direito, seja prestando uma honesta homenagem 
ou aplacando as fogueiras das vaidades tão comuns aos ciclos sociais e 
profissionais.

Quando nos cobram um comportamento de devoção onde deveria 
apenas haver gratidão, somos empurrados por uma força social chamada 



de comportamento social desejável, que funciona através da imposição 
do superego (o “Super Eu”  personagem que transmite os anseios da 
sociedade a respeito de nosso comportamento) sobre o id. Assim, 
tomamos decisões baseadas na busca pela aceitação dos iguais e muitas 
vezes sacrificamos alguns conceitos em prol do desejável.

Uma fábula de Esopo transmite bem tais conceitos, quando conta que 
enquanto devorava uma de suas vítimas o leão ficou com um pedaço de 
osso entre os dentes, tal artefato feria sua gengiva e prejudicava sua 
caçada. Reclamando de dor, o leão pediu para a gazela retirar o pedaço 
de osso, mas para isso ela teria que enfiar a cabeça dentro da boca do 
leão. A gazela, desconfiada, perguntou para o leão se ele não iria ter para 
com ela a gratidão necessária e o leão respondeu que absolutamente. 

A gazela confiante aceitou o desafio e enfiou a cabeça dentro da boca do 
leão livrando-o do incômodo, porém, de forma abrupta, o leão cravou seus 
dentes no pescoço da gazela que reclamou: “ora leão você prometeu que 
não me devoraria, você tem de ter uma grande devoção para comigo por 
te livrar do inconveniente osso”. O leão respondeu: “Não gazela, não 
devo-lhe nada mais que um favor, pois fez-me apenas um favor e por isso 
não deveria esperar nada mais que isso em retribuição, mas sou grato a 
você e por isso te farei o favor de devorar-lhe rapidamente para que não 
sinta dor, mas não me peça para lutar contra meus instintos, afinal quem 
nasceu para jarro jamais será bom tijolo”.

Assim, podemos concluir que não devemos criar expectativas, afinal isso 
significa investir sem necessariamente ter retorno, bem como devemos 
saber que favores não devem ser moedas de troca, pois gratidão é 
diretamente proporcional à necessidade que, por sua vez, é 
momentânea. E por fim, lembrar que gratidão não é devoção, afinal não 
nos é fácil lutar contra nossas índoles.

Para Refletir:



A sopa de sapo e as

 mudanças organizacionais

“Toda mudança gera traumas”, Peter Senge começaria este texto desta 
forma. Analisando a afirmação, podemos perceber que durante toda a 
vida, por várias vezes, nos deparamos com a necessidade iminente de 
mudanças e também com transformações as quais não esperamos. 

Para Heráclito seria o pántha reî, ou seja, tudo flui, posto que tudo muda o 
tempo todo no mundo, não adianta fugir nem mentir para si mesmo 
agora... Ops! Isso é Nelson Mota e Lulu Santos. Depois desse pequeno 
loop filosófico, introduzo a questão base deste artigo: como realizar 
mudanças causando os menores traumas possíveis. Tal pergunta 
assombra minhas aulas e se torna recorrente semestre após semestre. 
Então proponho ao questionador um desafio mental: “imagine sua casa, 
sua mãe, seu quarto e mais outras coisas que você considera estáveis e 
imutáveis”, neste momento podemos perceber pela demora do 
interlocutor o quão metódica é sua vida, pois se as respostas forem 
convictas e rápidas significa que tais paradigmas estão sedimentados. 
Continuo: “agora imagine você chegando em casa e ela pintada de rosa-
choque, sua mãe com a cabeça raspada, seu quarto sem sua 
cama...como você se sentiria?”  

As mudanças sejam elas organizacionais ou pessoais devem seguir a 
teoria da fervura, para não chocar quem já está adaptado à antiga 
realidade, posto que quebrar a homeostase (tendência do corpo de se 
manter em seu estado atual) torna o processo de mudança mais difícil . 
Neste momento do texto cabe salientar que nem tudo que é velho é ruim e 



nem tudo que é novo é bom, portanto, cuidado ao executar mudanças, 
pois isso pode ser mal-interpretado e atrapalhar relações interpessoais 
que serão importantes no futuro. 

O bom líder, nas mudanças, acalma e valoriza os mais experientes, 
tornando-os indispensáveis para o processo, contém o ímpeto dos mais 
afoitos, pois carros devem seguir bois, e torna o processo o menos 
perceptível possível até que surjam os primeiros resultados. Então 
lembrem-se que existem duas formas de fazer sopa de sapo e mudanças 
organizacionais. A primeira é o método luso-empírico que prega: ferva a 
água e jogue o sapo vivo na panela. Nesta política, o resultado pode ser 
uma sopa de sapo ou uma fuga desesperada do batráquio. Já no modelo 
estratégico gerencial, coloca-se o sapo na água fria dentro da panela e 
aumenta-se gradativamente o fogo; as barreiras de resistência às 
mudanças irão sumir e quanto menos o sapo esperar os resultados já 
terão sido alcançados com uma deliciosa e menos traumática sopa de 
sapo. 

Então, devemos lembrar que mudanças geram traumas, mas são 
necessárias, constantes e imprevisíveis; que por melhores que elas sejam 
existem pessoas que não gostam de deixar o conforto do conhecido para 
enfrentar o desconhecido, que traz medo, e que a paciência é a arma do 
sábio.

Você já tentou fazer uma mudança radical na sua vida, no seu trabalho, no 

seu visual. Como você foi recebido? O que você acha de mudanças 

abruptas? Use a empatia e se coloque no lugar de quem espera um 

comportamento padrão seu, mas não deixe de mudar. Só faça com 

mais inteligência e sabedoria.

Para Refletir:



A queda do boi Ápis

Libertação para os escravos da mente

Reza uma lenda egípcia, que imediatamente após tomar a cidade de 
Menfis, Cambises teria sacrificado o boi Apis, louvado pelos fanáticos 
como um Deus, admirado pelos sábios como um símbolo e cobiçado 
pelos ignorantes como um boi. Tal atitude, por muito, foi vista como uma 
falta de respeito, mas trata-se da quebra de um paradigma. Se o boi Apis 
fosse realmente um Deus, as forças naturais impediriam a sua morte. 
Esse fato nos remete ao filme Matrix, onde o traidor Saifer propõe o 
desafio para a personagem Neo, se este fosse o escolhido seria 
impossível matá-lo.

É fato que o sonho de todo paradigma é ser esquecido, isso significa que 
ele foi assimilado e se tornou verdade absoluta, assim criamos a cultura 
do medo de perguntar o por quê das coisas. De forma castradora 
aceitamos e prendemos nossas almas em prisões, apenas pelo medo de 
descobrir a verdade: o mundo tem poucas regras absolutas e, na maioria 
das vezes, transformamos percepções fixas e interessantes para a 
manutenção do status qüo em regras invariáveis em função do medo de 
procurar a verdade. Algo que os gregos denominaram de Filosofia. 

Não devemos buscar a verdade para nos prover com armas de 
convencimento alheio, e sim, para saciar nossa curiosidade. Os egípcios 
também nos ensinaram a respeitar as crenças alheias, mesmo adorando 
um boi jamais constrangeram quem adorasse outros deuses, a verdade 
pode ter várias faces. Deixemos de nos escravizar pela ignorância, afinal 
o não saber é um estado transitório e não deve se tornar verbo 
intransitivo.  



Os mitos se tornam verdade quando abrimos mão da explicação correta 
dos fatos em prol do fictício, são importantes, mas somente para 
preencher uma lacuna do ainda inexplicável. As verdades variam e são 
descobertas sempre que perguntamos: “Por quê?”. Temos que ter em 
mente que as histórias só são gloriosas quando contadas, pois, para 
aqueles que a viveram, a realidade era dura e deixou marcas. Desta 
forma, nenhuma mentira completa é mais valorosa que uma meia 
verdade. Então, lembre-se que nas histórias o título é para os vencedores, 
o corpo do texto para as mentiras que justificam as mortes, mas que na 
verdade tem apenas um motivo: Poder e as notas de rodapé que sobram 
aos perdedores. 

Complete o dito popular: “Quem não tem cão...”. Se você é um dos 99,3% que 

respondeu “caça com gato” eu peço que você reflita sobre a frase. 

Imagine a cena alguém colocando um gato na coleira para ir 

caçar. Parece meio surreal, porque é!!! Agora imagine a pessoa caçando 

COMO gato, usando seus instintos naturais e nada mais. Parece algo 

bem mais coerente. Pois é, muitas vezes repetimos sem avaliar a lógica dos 

fatos. Em quais outras coisas do cotidiano você faz isso? 

Para Refletir:



Análise da Concorrência 'a la Grega':

a história de Etéocles e Polinice

Na Grécia antiga, os irmãos Etéocles e Polinice acordaram alternar seus 
períodos de gestão, visando evitar a natural disputa de herdeiros pelo 
poder. As divisões de poder, por muito tempo, foram vistas como o 
enfraquecimento do todo; entretanto, a necessidade de resultados 
crescentes e constantes trouxe o leão da competição para dentro da 
empresa com o intuito de manter em estado de contínuo aprimoramento o 
quadro funcional. Como efeito colateral deste processo, ocorreu uma 
democratização do poder gerencial, tendo em vista que agora, além de 
existir a divergência de opiniões, elas ainda são salutares para o 
desenvolvimento organizacional democrático. 

Cabe ressaltar neste momento que o debate deve visar ao bem comum e 
à manutenção do clima organizacional, promovendo a busca por 
soluções alternativas e não a mera disputa pelo poder. Retornando ao 
mito grego, Etéocles se recusou a transmitir o poder a seu sucessor, 
forçando Polinice a se associar com seu concorrente para reassumir seu 
posto de comando. Dessa forma, ao invés de somar resultados foram 
obrigados a disputar por sua sobrevivência. Perder o talento é reforçar a 
concorrência com capital intelectual treinado e especializado no seu 
produto. Neste quesito, é importante salientar que ninguém conhece mais 
a sua empresa que seu ex-funcionário. Portanto, muito cuidado ao 
quebrar acordos. 

A arte de encantar o cliente interno se transforma em artifício estratégico 
para cativar a fidelidade do mesmo, evitando com isso as maledicências 
da demissão. Assim, a importância de contratar profissionais éticos não é 



apenas durante o compromisso dele com a empresa, mas também após 
sua saída que não deve ser litigiosa, evitando desgastes desnecessários. 
Afinal, no mito grego, ambos concorrentes morrem no final ...um pela mão 
do outro.

O que vale mais 50% de alguma coisa ou 100% de nada? Quantas vezes 

não soubemos ganhar dinheiro por não sabermos dividir? Seriam as Joint 

Ventures (parcerias provisórias entre duas empresas) um modelo a ser 

copiado para desenvolvimento pessoal? Hoje quem seriam seus parceiros para 

possíveis oportunidades de negócios? Por que eles? E por que não os 

outros?Muitos devem estar pensando “mas ter sócio é ter problema”. 

Todavia sem sócio, sem negócio e sem dinheiro, portanto é melhor ter 

problema com dinheiro a não ter dinheiro nem problema. Crie uma lista de 

pessoas e suas qualidades e defeitos. Entenda que TODOS têm defeitos, mas 

trabalhe o que as qualidades deles podem lhe ofertar, assim você estará 

criando um grupo de pessoas que no futuro ganharão dinheiro com você 

e te ajudarão a fazer o mesmo.

Para Refletir:



Síndrome de Evadne

É fato que o mundo corporativo moderno deixou de buscar um funcionário 
modelo para procurar um super-herói organizacional. Assim com Drucker 
e a morte do Homo Economicus surgiu a visão do homem industrial que 
'só' tem que ser bom profissional, bom pai, filho exemplar, responsável 
socialmente, atlético, bom amigo, religioso, divertido, antenado, bonito, 
conhecer culturas e novos saberes todo tempo... e nas horas vagas estar 
apto para salvar o mundo. 

Todavia, o comprometimento se torna requisito básico, para uma relação 
profissional bem sucedida, assim tal aspecto toma proporções 
alarmantes quando a palavra “comprometido” ganha conotação de 
fidelidade. As empresas ofertam a estabilidade e cobram o 
comprometimento, ou commitment, também conhecido como “vestir a 
camisa”. O profissional, por sua vez, oferta seu tempo, e não digo apenas 
das oito horas laborais da semana francesa, mas também parte do tempo 
que estaria dedicado ao seu ócio criativo, diria De Masi. Entretanto, como 
todas as relações essa também é díspar e desbalanceada, posto que a 
empresa busca profissionais que caracterizei como portadores da 
Síndrome de Evadne. Essa personagem da mitologia grega foi conhecida 
pelo seu comprometimento para com seu marido, posto que quando de 
sua morte esta perdeu o sentido de sua vida e se jogou sobre a pira 
mortuária do marido. 

A vida organizacional impetra, com complacência do funcionário, uma 
relação de dependência que determina a identidade pessoal baseada na 



funcional. Assim somos o que produzimos, adotamos a marca da 
empresa como referencial tal como um sobrenome e nos encontramos 
nas famílias organizacionais, pois o que nos define é o que nos defende. 

A idéia de responsabilidade para com a empresa é necessária, mas a 
supervalorização da vida organizacional em detrimento da vida pessoal é 
transferir importância, tratando algo complementar como se fosse 
primordial. Então nos cabe o questionamento: o capitão realmente 
afunda com o navio?

A síndrome de Evadne se perpetua no mundo moderno e cria frustrações 
bilaterais, posto que a empresa esquece que sua função é a de provedora 
de recursos para o funcionário e que este vende sua mão-de-obra. As 
relações de amizade podem e devem existir, mas tendo como pano de 
fundo que se trata de uma troca comercial. Assim, uma pergunta não 
pode ser esquecida: Quando de uma catástrofe empresarial como a da 
Parmalat, os diretores continuaram na empresa quando ela foi a falência?  

Até onde você ira pela sua empresa? Até onde ela iria por você 

funcionário? No que se refere à subordinação do interesse pessoal em 

detrimento do interesse organizacional proposto por Fayol pensemos: a 

natureza inseriu nos seres humanos o instinto de sobrevivência e os anseios 

pessoais. O Ser Humano monetarizou os insumos básicos para a vida: 

comida, abrigo, remédio...O Homem vendeu sua mão-de-obra para 

poder viver. Seria logicamente possível os interesses das empresas virem 

primeiro se o Homem só vende sua mão-de-obra pelo interesse de 

sobreviver?

Para Refletir:



Pecadinho, Pecado e Pecadão.

Fui novamente surpreendido pela 'flexibilidade' da opinião pública 
brasileira esta semana. Ao ver um noticiário noturno, tive contato com a 
história de uma jovem, mãe de família, que cuida de sua velha genitora, do 
filho novo e com uma história sofrida, que não é novidade ao povo 
brasileiro. Esta foi presa, roubando um pote de manteiga e justificou seu 
ato com um relato sobre sua atual situação.

A opinião pública sedenta por assuntos novos, indignada com o cheiro de 
pizza que vem do cerrado e motivada por um altruísmo pincelado pelo 
'jeitinho brasileiro', se manifestou contra a punição impetrada pela lei. 
Como o ser humano é versátil, justifica um erro com outro, criticando 
Paloccis, Dirceus em um genuíno gesto de alargamento dos preceitos 
éticos.

Questionei-me: “será que existe pecadinho, pecado e pecadão? Uma 
culpa maior para quem desvia milhões e uma menor para quem rouba um 
pão?” Não consigo configurar uma resposta conclusiva, posto que acredito 
no certo e no errado. Temo por um país que minimiza suas falhas, 
reduzindo a importância de um erro, e que transforma vilões em mocinhos. 
Entretanto, isso não é novidade, posto que não vejo diferença entre 
Fernandinho Beira-mar e Robin Hood, apenas que um deles teve seu 
crime transformado em Odisséia Holywoodiana e o outro em tragicomédia 
estrelada pela incompetência do sistema carcerário brasileiro.

Vivemos momentos raros em que delinqüentes esquecem currículos em



lojas após assaltá-la, em que nos encontramos tão carentes de heróis 
nacionais que precisamos alargar as balizas da moral e da ética para 
voltarmos a acreditar. Infelizmente, esse caminho é de mão única, pois 
leva a uma geração de pequenos delitos, seguida por delitos maiores e 
netos crimes hediondos. Nesta hora que sinto falta do maniqueísmo no 
qual os vilões eram maus e os mocinhos bons.

Não percamos gerações de brasileirinhos que precisam de um bom 
exemplo. Onde estão os heróis? Socorro!!! O herói nosso de cada dia nos 
dai hoje, perdoai nossas descrenças assim como nós perdoamos a quem 
nos tenha induzido. Não deixeis cair em difamação, livrai-nos do mau uso 
da palavra ética, a menos que a verdade tenha morrido.

Você usa o jeitinho brasileiro para conseguir vantagens competitivas? Se 

teu emprego dependesse de uma vitória numa licitação e você por sorte 

tivesse acesso a dados exclusivos que te transformassem em uma vantagem 

competitiva você anularia a licitação? Será que quando se recebe uma 

bolsa de estudos quando podemos pagar não estamos tirando a chance de 

alguém que precisava mais? Será que ao nos omitirmos sobre algo que 

vimos e percebemos estar errado não somos tão culpados quando o 

transgressor, pois nos tornamos cúmplices? Quem ocupa o trono tem 

culpa, mas quem vota para coloca-lo lá também não tem culpa? 

Para Refletir:



A ultramodernidade

 da Zégua Eclyse

Mais uma vez temos muito que aprender com as zebras. Afinal elas 
caracterizam um termômetro da época em que vivemos, pois a zebra é 
considerada o símbolo do pós-modernismo dado que ela não sabe se é 
preta com listras brancas ou brancas com listas negras e não está 'nem aí' 
para tal celeuma.  Tal comportamento demonstra a forma fluida do pós-
modernismo.

Agora o mundo animal nos manda Eclyse, uma “Zégua” nascida no 
zoológico do parque safári de Stukenbrock, na Alemanha, e que apresenta 
uma nova aquarela de características. Eclyse tem corpo branco de um belo 
cavalo e focinho rajado como uma zebra; tem o vigor físico dos puros-
sangue e o temperamento arisco das zebras africanas. Tal comportamento 
transforma-se em uma análise muito semelhante aos anos 2000 que, 
apesar da bandeira de uma pós-modernidade anunciada e libertadora, 
ainda apresenta características do 'tradicional mudernismo' que, além de 
cheio de preconceitos disfarçados de segmentação, hoje se faz antiquado. 
Assim, a sociedade corre sobre falsas pedras com medo de se molhar em 
um rio que já secou. 

A “Zégua” Eclyse traz consigo um recado simples para a humanidade: não 
é só o homem que surpreende alterando a natureza, mas o contra-ataque 
também irá acontecer; pena que passamos 111 anos para entender nosso 
papel nessa ilha do Dr. Moreau.
.



Será que somos mesmo a geração uva sem caroço, pois de tanto 

procurar a praticidade das coisas tiramos até o caroço da pobre fruta? 

Quanto nós estamos modificando a natureza em prol da 'humanidade 

que pode pagar'?  Estaria o Homem aprimorando o trabalho de 

Deus? Estaria ele contaminando a criação divina? Ou ele seria 

um artifício para melhorar as coisas? Falar de evolução é 

questionar alguns dados: Se morria de guerra no passado, se morria de 

doenças, se morria de fome... Hoje morresse mais ou menos, em 

proporção?

Para Refletir:



O Reality Show da Vida

 e a geração Tek Pix

Somos surpreendidos todos os dias com imagens chocantes de fatos 
cotidianos e nos perguntamos para onde vai o mundo? Qual loucura nos 
espera no futuro? E nos questionamos sobre a humanidade e seus 
conceitos. Entretanto, na primeira chacina da qual recebi notícias fiquei 
atônito; já na segunda pensei “foi uma cópia”; na terceira percebi a força de 
um modismo e daí por diante não me importei tanto. Parece ridículo esse 
discurso, ainda mais vindo de um humanista convicto que valoriza a vida 
sobre todas as coisas. Todavia, o processo de embrutecimento que a vida 
nos impõe como forma de autodefesa tem sua eficácia. 

De uma forma Socrática, afasto-me da passionalidade para perceber que 
apenas pela observação científica dos fatos de forma analítica, e por vezes 
fria, podemos entender melhor a realidade que nos cerca. Criada a casaca 
que me protege da insensibilidade, procuro criar inter-relações entre fatos 
cotidianos e a história do Homem. Com essa metodologia me preparei para 
indagar: estamos evoluindo, mesmo que na crueldade de nossos atos, ou, 
como defende parte da filosofia alemã, não existe evolução? 

Hoje vi em imagens de um cinegrafista amador pessoas em Belo Horizonte 
resgatando um saco de lixo, para minha surpresa com uma criança dentro. 
Cenas fortes e que afloraram minha primeira reação: chocar-me. Entretanto, 
percebi que o fato, apesar de brutal e covarde, não era importante em si, mas 
que isso refletia algo maior e que muitas vezes está camuflado. Em fria 
análise crítica, percebi que não estamos abandonando os princípios 
humanos e nos tornando mais impiedosos e maus, e sim desenvolvendo a 
tecnologia



Deixo claro que não sou anacrônico, nem tolo a ponto de atribuir tudo aos 
males da modernidade. Contudo, percebo que a real causa de estarmos 
sendo bombardeados cotidianamente com fatos dessa natureza é a 
disseminação da tecnologia que nos permite gravar tudo, observar tudo, 
registrar tudo e acima de tudo informar tudo a todo mundo. Vendemos 
milhões de câmeras digitais todos os meses, criamos redes de 
comunicação entre o Alaska e o sertão nordestino, crescemos 
desenfreadamente a população mundial e, além disso, estamos 
embasbacados com 'nosso poder' a ponto de nos esquecer dos fatos 
históricos que moldaram nossa sociedade tempos atrás. Algo semelhante 
ao efeito narcísico que, se não for trabalhado, afogará a sociedade pós-
moderna. Maravilhados com nosso futuro, nos esquecemos de erros 
passados, perdemos referências e somos ignorantes no cerne de nosso 
'infindável saber'.  
 
Quando projeto um quadro futuro cientificamente não percebo 
possibilidade de melhora e sim um embrutecimento maior, posto que 
serão cada vez mais comuns cenas desse tipo, visto que tratamos um 
problema estrutural com medidas conjunturais, no caso se indignar 
irracionalmente ou mesmo a piedade, o que convencionei chamar de 
teoria do mutirão. A geração TEK PIX nos proporcionará cenas 
inacreditáveis que dominarão as pautas dos noticiários em um processo 
de anestesia moral evoluindo para um quadro vegetativo de apatia social.

Para quem se preocupou com a evolução da maldade do ser humano 
tranqüilizo-o: o caso dessa menina não é nada novo, simplesmente foi 
filmado, ao invés de escrito em antigos testamentos como Moisés 
abandonado nas águas do Rio Nilo.



O que você faz quando ninguém te vê fazendo?  Ou o que você 

queria fazer se ninguém pudesse te ver? Depois da idéia de que é 

necessário representar, quantas máscaras vocês usa? Ou você é o 

mesmo no trabalho, em casa, no bar? Seriam as máscaras as 

formas de proteção do indivíduo? Nesse Big Brother real que 

ocorre nas ruas, câmeras, celulares que fotografam e filmam e olhos 

curiosos, estaria tão errado uma estrela pop como o Michael 

Jackson em se isolar no Rancho Never Land, criando lá sua 

realidade onde ele é normal e não está sendo sempre vigiado? Ou 

artistas reclamarem de terem suas vidas invadidas? Muitos 

argumentam que eles recebem para isso, mas será que eles tem 

que estar trabalhando tempo integral?

Para Refletir:



"Viu!? Eu posso"

"Extra!! Extra!! Homem brinca de Deus!" com essa exclamação 
poderíamos começar este artigo, pois a humanidade teima em abusar do 
direito divino de criar, demonstrando assim nossa arrogância tecnológica, 
algo como se gabasse: "viu!? eu posso". Entretanto, nada mais fazemos do 
que criar artifícios para suprir o que nos falta por incapacidade intrínseca ao 
comportamento humano, por exemplo, a clonagem de um cão 
recentemente veiculada na mídia. Questiono ao leitor: em que esse 
'evento' pode salvar uma vida humana? Qual seu propósito? Qual a 
importância de copiar um cachorro, senão simplesmente demonstrar "viu!? 
eu posso"? Alguns mais entusiastas das evoluções científicas podem se 
pronunciar dizendo: "Mas esse é importante, pois foi o 1º cão a ser 
clonado". Então que venha o primeiro porco, toda a fauna e a flora, 
exatamente aqueles que em nossa evolução tecnológica não soubemos 
preservar. Recriemos assim a arca de Noé só para provar que podemos, 
chamaremos de Arca que não é, pois não é avanço científico, não é a 
solução de problema, não é importante por ser o primeiro e também não é a 
tecnologia melhorando a sociedade.

Ao escrever esse texto, percebi que o avanço tecnológico adquire seu 
status de sublimidade de maneira predatória, quase canibalística, posto 
que sua razão de ser só se completa ao suplantar uma versão antiga de si 
mesmo. O programa de computador que uso, baseado no 'moderno' 
conceito de janelas, em uma estrutura de 'última geração' e criado nesse 
milênio não reconhece a palavra clonagem em seu dicionário. Toucé, uma 
tecnologia engoliu a outra.



Buscamos na ciência o que nos falta; usamos dela para nos afirmar; na 
internet encontramos relacionamentos em nicknames; no notebook da 
moda, o status e no conhecimento tecnológico, a 'satisfação' de excluir; 
afinal "eu posso". Criamos a fidelidade artificial, o 'companheirismo' entre 
criatura e criador e uma justificativa para um erro maior que está por vir (se 
já não existe) a clonagem humana, afinal seria antiético e maldoso deixar 
um pobre cachorrinho clone sem um amiguinho clone com quem possa 
brincar.

É importante criar que o limite da ciência é ético e não mais tecno-
financeiro, o que nos remete a um exemplo usado nas aulas de Bioética: 
todos nós gostaríamos de envelhecer conceitualmente e manter 
juventude física e isso já é possível...Imaginem não envelhecer nenhum 
dia, nunca mais. Seria um sonho e o público da aula vai ao limiar do delírio, 
vislumbra a solução de um problema: a estética. Entretanto, existe um 
'porém': esse cosmético tem um custo de fabricação alto. Neste 
momento, vários espectadores se indagam "quanto valeria a fonte da 
juventude?" e se apresentam realmente dispostos a pagar. Todavia o 
valor citado é realmente alto e muitos desanimam, mas é importante 
analisar que se eles possuíssem os recursos financeiros seriam clientes 
do medicamento.

Contudo, o pior está por vir: o medicamento é feito de uma substância 
incomum: feto humano morto... Polêmica instituída... Uns defendem, pois 
'está morto mesmo' e outros não admitem a idéia. Surge então outra 
indagação: "Será que teríamos um aumento no número de abortos 
'espontâneos', promovendo um aumento na produção e uma redução nos 
preços?" E coroamos com a frase: "O limite está em nós, pois a máquina 
humana tudo pode, entretanto do auge de sua sabedoria ignorante o 
Homem esquece que não se deve ferir o que não se pode matar".

Este episódio, que convencionei chamar de fidelidade artificial, não me 
faz abandonar a crença na evolução tecnológica; no entanto, antes eu 



preferia os cães, pois eram mais leais e agora prefiro os gatos, posto que 
se o cão foi clonado e o rato virou mouse... os gatos são a única verdade. É 
evidente que esta certeza tem seus dias contados; afinal "viu!? eu posso".

Seria um absurdo clonar Jesus Cristo? A “Second Coming” seita 

californiana não acha e cientificamente é possível porque há sangue no Santo 

sudário e com a tecnologia criada pelo Instituto Roslin, da Escócia, chamada 

transferência nuclear, a mesma utilizada para gerar a ovelha Dolly, assim uma 

voluntária virgem receberia a célula fertilizada do novo Jesus fazendo a 

profecia do retorno se tornar realidade. Você clonaria um filho morto? 

Ou alguém para servir como doador de órgãos? Quem sabe só o órgão? 

Estaríamos nós brincando de deuses? Mas se Deus possibilitou ao Homem tal 

evolução e nos forneceu livre arbítrio por que bloquear o desenvolvimento 

tecnológico? Será que a penicilina já não era uma forma de enganar a morte 

que é o destino natural da vida? Será que não vivemos para escapar do 

ine vitável neste jogo de gato e rato?    

Para Refletir:



A Ética de Drácula

Vlad Tepes, o empalador ganhou fama por sua brutalidade contra seus 
inimigos, mas deixou de ser lembrado pelo seu senso de ética. O 
possível personagem base para o mito do Vampiro Conde Drácula de 
Bram Stoker era católico, cavaleiro da ordem do dragão e Príncipe da 
Valáquia. 

Reza a lenda que ao chegar ao burgo da Valáquia, atual parte do território 
da Romênia, os comerciantes paravam suas carroças com mercadorias 
e dinheiro em um pátio predeterminado. O regente local, Vlad Tepes, em 
comum acordo com as guildas de ladrões que atuavam no feudo, 
ordenava que os bens dos comerciantes estrangeiros fossem roubados 
durante a madrugada. 

Ao amanhecer, os comerciantes se dirigiam à presença do governante 
para pedir ressarcimento e providência. Este, por sua vez, ordenava que 
caso fossem devolvidas as mercadorias deveriam ser conferidas pelos 
seus donos e caso houvesse falta de algum bem retornassem a procurá-
lo. Desta forma, Drácula testava a fidelidade e a índole dos viajantes, 
devolvendo seus pertences no meio da madrugada, com um acréscimo 
de uma moeda de ouro. No dia seguinte, os comerciantes que 
devolvessem o excedente seriam premiados com uma pequena fortuna 
e os que não acusassem o acréscimo eram condenados à morte por 
empalação para servirem de exemplo aos demais. 

À sua maneira, Vlad Tepes criou um código de ética no qual, ao testar a



 honestidade das pessoas, ele selecionava os aptos ou inaptos para a 
convivência em grupo. É fato que há uma desproporção na graduação da 
punição, afinal, o que pesa mais: honestidade ou vida? Entretanto existe 
um paradoxo: enquanto Vlad Tepes punia a desonestidade com a morte, 
testamos as pessoas que nos cercam de formas semelhantes, seja 
através da criação de boatos ou de provas de fidelidade. Assim, devemos 
lembrar que não existe pecadinho, pecado e pecadão; portanto, quem 
sabe um dia não seremos personagens de filmes de terror?!

Quantas vezes somos vítimas de nossas famas? E quantas vezes elas nem 

refletem a realidade dos fatos e sim uma interpretação de uma pequena parte 

do todo? Mas você também não gostaria de ter o poder de punir os criminosos? 

Se o ato de fazer justiça com as próprias mãos está errado, por que o Batman é 

herói e não vilão? Será que testar as pessoas é algo tão errado assim? Temos 

que confiar nelas sem testes prévios? Como então saber em quem confiar? Se a 

moda do Vlad Tepes pegasse aqui no Brasil, punir a desonestidade com a 

morte como seria o país? Muitos falam de uma revolução ética, mas em 

todas as revoluções não existem mudanças drásticas e a morte de alguns 

conceitos? Seria esse, o do não testar as pessoas, um dos conceitos condenados 

a morte?

Para Refletir:



Voltaire, o mendigo de Madrid 

e o missionário Hindú 

Declaro-me um fã de François-Marie Arouet, também conhecido como 
Voltaire, pois acredito, como ele, que através das análises bem 
humoradas do cotidiano podemos desenvolver a humanidade. 

Devemos sempre usar da empatia, o que nos coloca no lugar do outro, 
para melhor fazer nossas análises, dado que é prática nossa julgarmos 
os outros pelos nossos próprios valores. Assim me remeto ao diálogo 
entre um mendigo de Madrid que, de forma nobre esmolava, e um 
puritano senhor da classe aristocrática espanhola: tal senhor indagou ao 
mendigo “- Você não tem vergonha de se dedicar à função tão infame 
como mendigar, quando podia trabalhar?” O mendigo dotado de todo seu 
amor próprio respondeu “Senhor, estou lhe pedindo dinheiro e não 
conselhos”, virando-lhe as costas. Assim ao pedinte o dinheiro, aos 
ignorantes o saber, aos requerentes os conselhos e aos escravos dos 
valores criados pelos outros nossa piedade. 

Alguns poderiam julgar o mendigo como arrogante, mas seria mais sábio 
identificá-lo como um espírito livre das preocupações mundanas, assim 
vive para o hoje sem ambições futuras, seguindo a risca o carpe dien. No 
mundo empresarial não é diferente: as empresas cobram 
comprometimento e devoção a elas, mas devemos lembrar que 
vendemos mão-de-obra e não nossas vidas. É fato que, atualmente, a 
cultura das organizações busca superprofissionais que se dediquem 
quase que exclusivamente ao seu oficio. Devemos trabalhar para suprir 
nossas necessidades e não nos escravizar para isso. Assim em uma 



viagem para a Índia encontramos um faquir que completamente nu 
recebia açoites em resgate dos pecados de seus compatriotas e para isso 
recebia trocados. Quando questionado sobre a sua renúncia pessoal 
retrucou “Ficai sabendo que não me deixo açoitar neste mundo senão 
para vos retribuir no outro. Quando fordes cavalo e eu cavaleiro”. 

Voltair atribui ao amor próprio todas nossas ações, pois para manter tal 
característica somos capazes de coisas inacreditáveis. O amor próprio é 
nossa estratégia de sobrevivência e perpetuação da espécie. O autor 
conclui “Necessitamo-lo. É-nos caro. Deleita-nos - E cumpre ocultá-lo.” 
Então caro colega lembre-se: todos têm seu preço sim, mas nem tudo está 
à venda, afinal nem tudo que pode, deve.

Você sabe quanto custa as coisas que gosta, mas não sabe o quanto vale o que 

você não gosta. Faça uma lista de coisas que você não gosta mesmo. E crie uma 

tabela de preços, mas seja real, por que se você não come um Jiló nem por R$ 

50,00 tem gente que vai pagar para comer. Entendendo essa dinâmica você 

vai saber o quanto as pessoas pagariam para não ter que lavar o copo do 

liquidificador, levar o cachorro para passear, participar da reunião de 

condomínio dentre outras. Quem sabe assim você pode montar um negócio e 

prover, por um preço justo, algo que elas não gostam de fazer?

Para Refletir:



Da Vinci, dá dez, dá um.

“Quem faz de tudo, não faz nada bem”- ditado popular

Em uma Era onde o mercado fomenta o surgimento de ultra especialistas 
e busca na dissecação seccional uma forma simplista de se definir o 
saber, surge o fenômeno conhecido como desconfiança multimidiática. 
As características desse processo são a falta de credibilidade de 
profissionais que demonstram conhecimento em diversas áreas do saber 
como, por exemplo: ciências, artes, negócios e esportes. 

Ao demonstrar tal gama de conhecimentos, o que atualmente se faz de 
maneira mais simples com o advento da internet e da imprensa, o 
indivíduo multimídia aflora comportamentos de autodefesa, perda de 
credibilidade e competitividade em seu interlocutor. Esse processo se faz 
natural dado que o ser humano tende a estranhar as novidades, posto 
isto, não se torna estranho vivermos em um cotidiano cientificista 
baseado na segmentação exacerbada dos serviços, onde temos como 
ícone o Médico Cirurgião de ligamento cruzado do joelho esquerdo. 

O profissional multimídia é uma realidade, e não é apenas encontrado na 
pós-modernidade, visto que Leonardo Da Vinci era pintor, escultor, 
inventor, químico, mecânico, matemático e escritor. Entretanto, esses 
profissionais serão cada vez mais comuns, posto que o acesso à 
informação se tornou democrático e a pedagogia formulou técnicas para 
uma boa absorção e para a otimização do conhecimento. Todavia, o 
paradigma da falta de credibilidade ainda será derrubado por 



profissionais que realmente conhecem um pouco sobre cada assunto. 

Em um exercício simples de análise histórica, baseado em um Cálculo 
Hipotético Universal Teórico Empírico, se faz possível perceber que existe 
uma alternância geracional no que se refere à valorização de 
características profissionais e pessoais, algo semelhante a um movimento 
harmônico simples que alterna foco no profissional generalista (visão 
geral do processo) e foco no especialista (visão seccional). No entanto, 
proponho um novo modelo conhecido como Multiespecialista, ou seja, um 
profissional que se especializou em várias áreas afins e linkou tais 
conhecimentos, gerando um campo de saber no qual, além de 
informações aprofundadas, fruto da especialização, detém também uma 
visão ampla e estratégica de vários assuntos.

Este cenário se faz possível posto que a imprensa e internet 
popularizaram o saber, a produção de conhecimento teve um incremento 
nos últimos anos, a educação ganhou caráter social, o saber se 
transformou em moeda para o mercado e a flexibilidade ocasionada pela 
'despreocupação' do MEC com as especializações.    
 
Desta forma questiono: quantos Da Vinci's atrofiamos com nosso 
preconceito? Quantas boas idéias morreram por serem inovadoras? 
Quantas novas escolas artísticas deixamos de conhecer, afinal médico só 
cuida de saúde? Neste momento, vale ressaltar: o indivíduo multimídia é 
uma realidade, podemos excluí-lo ou desenvolvê-lo e o Multiespecialista 
será o futuro, quer queiramos ou não.

Vários dos grandes nomes na história eram bons profissionais multidisciplinares, 

hoje temos no Brasil alguns casos Jô Soares, Miguel Falabela, Gabriel  O 

pensador ... Quais outros talentos você tem e que gostaria de desenvolver?

Para Refletir:



Operação Padrão

Uma bizarra realidade brasileira

Quem de nós não está acostumado com frases do tipo: “isso é coisa de 
Brasil” ou “coisas que só acontecem aqui”? Ministrando disciplinas de 
negociação internacional sempre lembro aos alunos que ainda paira 
sobre a imagem da figura do profissional brasileiro nas relações 
empresariais a alcunha do 'jeitinho brasileiro' e isso nada tem a ver com a 
nossa habitual criatividade. A forma pejorativa da expressão indigna 
grande parte dos meus alunos, mas tento chamar a atenção deles para 
alguns aspectos socioculturais brasileiros que ainda dão base para tal 
argumentação como, por exemplo, a operação padrão. 

Tal prática merece uma análise, afinal a operação padrão é quando um 
conjunto de 'profissionais' ao invés de paralisar suas atividades iniciando 
uma greve, opera executando de forma minuciosa a sua atividade, 
gerando demora na realização da tarefa. Algo estranho, mas que 
podemos ver assim: significa trabalhar corretamente para punir o 
empregador.  Trabalhar corretamente se tornou tão raro que é ferramenta 
de punição ao invés de obrigação. 

Esse processo foi gradual, uma vez que, inicialmente, trabalhar bem era a 
contrapartida pelo recebimento do salário. Com a defasagem do poder 
aquisitivo proveniente do salário, alguns empregados acreditaram que 
poderiam reduzir a qualidade de seus serviços. Outro fator que 
influenciou tal fenômeno foi a necessidade de agilidade no atendimento 
aos clientes e assim alguns 'detalhes na qualidade' do processo foram 
abandonados em prol da quantidade de atendimentos. A burocracia 



exagerada de alguns processos também serviu de cenário para o 
desenvolvimento do “jeitinho brasileiro” e, por conseguinte, o surgimento 
de sua antítese: a operação padrão, posto que o primeiro visa, por fora da 
lei, imprimir um ritmo mais rápido a processos burocráticos. Assim, a 
operação padrão serviria como fator corretivo de um erro social prévio, 
chamado jeitinho brasileiro? 

A operação padrão é uma 'flexibilização' ética que inverte a linha entre o 
comum e o correto para o cotidiano, podendo ser perigoso, já que envolve 
outros conceitos sociais; desta forma, trabalhando o que convencionei 
chamar de musculação ocular, dado que trabalha a capacidade coletiva 
de fazer vista grossa. A variação de conceitos sociais é um fato natural 
devido ao caráter mórfico das ciências humanas, entretanto algumas 
alterações se tornam anomalias comportamentais e podem comprometer 
gerações futuras. A banalização dessas deturpações transforma 
aspectos até então raros, como a sociedade de consumo, em regra 
prática, converte bases sociais como o gênero das pessoas e transforma 
o comportamento de uma minoria em modismos e tendências; claro, se 
esta minoria tiver representatividade financeira e poder de formação de 
opiniões.

Não há nada de errado com as mudanças; elas devem acontecer 
constantemente para adaptar a sociedade ao curso das evoluções, 
entretanto devemos refletir antes de decidirmos os rumos e parâmetros 
sociais que irão moldar o caráter de nossos filhos e netos, afinal o 
Professor Myaggi disse “Se não sabe onde termina a viagem, melhor não 
sair de casa”.

Para Refletir:
Por que alguns conceitos estão deturpados de tal forma que se tornam 

ridículos? È a moral que precisa ser revista? Parafraseando Gabriel  O 

pensador: “A paz é contra lei e a lei é contra a paz”? Ou é o normal que 

acaba se tornando o certo por força do paradigma?



Paredes de Vidro

A supervalorização dos desafios transforma o Homem em escravo dos 
paradigmas, desta forma tendemos a engrandecer nossos montinhos de 
areia transformando-os em 'verdadeiros' Everest's particulares e impondo 
uma barreira lúdica. O viés humano de focalizar no problema ao invés da 
solução cria dois tipos de personagem: o prisioneiro em paredes de vidro e 
o visionário.

Certa vez estudando a biografia de Alexandre  O grande percebi que tal 
grandeza se originava de uma técnica de reformular o problema 
simplificando-o e, por conseguinte tomando medidas mais coerentes para 
sua resolução, desta feita como gestor comecei a aplicar tal conhecimento 
e percebi que o menos relevante era realmente conhecer de forma 
profunda a atividade problemática, enquanto o verdadeiro pulo-do-gato 
era entender de lógica e filosofia. Avaliei os novos gestores que estreavam 
no mercado, sejam oriundos do bacharelado quanto dos tecnológicos, 
apresentavam fraqueza de conceitos que envolviam estas duas áreas. 
Comecei a questionar as Instituições de Ensino Superior e percebi algo 
alarmante: que não só os alunos tinham tais problemas como os 
professores também e desta forma indaguei: como repassar algo que não 
se sabe?

Em episódio dos muitos que Alexandre reformulou seus problemas ele 
precisa invadir a ilha Tiros (Tyres) e os pontos fortes de seu exército eram a 
cavalaria e a infantaria. Desta forma os 700 metros de água que 
separavam a cidade do continente e um muro de 9 metros que circundava 



todo perímetro se tornavam um problema. Alexandre poderia desistir de 
Tiros e continuar sua epopéia rumo ao oriente, entretanto no final dela ele 
teria conquistado o mundo, exceto Tiros. Outra possibilidade era a de 
aguardar a aprovação de recursos financeiros, a construção de barcos, o 
treinamento de soldados para atuar no mar e mesmo assim correria o risco 
de fracassar na missão afinal estava remanejando especialistas para 
outras áreas da organização nas quais não possuíam conhecimento.

O problema para muitos seria como chegar até a ilha, todavia a verdadeira 
fonte de dificuldades não era essa e sim como atacar um alvo no mar, 
simples! Transforme o mar em terra. Alexandre redefiniu seu problema 
baseado nas suas forças e fraquezas, bem como nas oportunidades e 
ameaças criando o que defino como o preceito do SWOT. Criou um aterro 
para ligar continente-ilha e utilizou o que tinha de melhor para devastar 
com a ilha de Tiros.  
 
Lidamos com problemas como fazemos com os bichinhos virtuais, os 
famosos Tamagushis: os aceitamos, os acolhemos, os protegemos, os 
alimentamos e assim o ciclo de Cleópatra se cumpre. É nossa tendência 
de valorizar problemas para que tal fermento os torne tão fortes que 
possamos utilizá-los como muletas para nossos fracassos pessoais e 
profissionais. E sempre a culpa é alheia afinal a autoflagelação é dolorosa 
e o autoconhecimento também. Seres Humanos apresentam outro 
comportamento que é o de valorizar as barreiras vencidas para  promover 
seus atos. Fenômenos que resolvi caracterizar como propaganda 
enganosa para convencimento próprio, e fortificamos um falso paradigma 
reproduzindo para os que nos sucedem.    

Questionando um dos maiores atletas do mundo como ele fazia para 
romper suas metas e assim quebrar recordes, algo que ele era 
especialista, percebi semelhanças entre aquele saltador e Alexandre  O 
Grande, posto que ambos reinventavam seus problemas buscando uma 
solução mais simples focando-se nos resultados e não nos problemas. 



O desportista treinava sem o sarrafo (bastão colocado como barreira no 
salto com vara), simplesmente buscando alcançar o seu melhor 
desempenho, sendo avaliado pelos seus técnicos e informado sobre 
como aprimorar os movimentos. No dia da competição o atleta 
desenvolvia sua melhor performance e por, conseqüência apenas, 
alcançava os louros da vitória. 

Há muitos anos atrás em um mosteiro zen-budista, com a morte do 
guardião, foi preciso encontrar um substituto. O grande Mestre convocou, 
então, todos os discípulos para descobrir quem seria a nova sentinela. O 
Mestre, provido de muita sabedoria, falou: “Assumirá o posto o monge 
que conseguir resolver primeiro o problema que eu vou apresentar.” 
Então ele postou no centro da enorme sala em que estavam reunidos 
todos os monges um vaso de porcelana muito raro, com uma rosa branca 
de extraordinária beleza. E disse apenas: “Aqui está o problema!”. Todos 
ficaram olhando a cena: o vaso belíssimo, de valor inestimável, com a 
maravilhosa flor ao centro! O que representaria? O que fazer? Qual o 
enigma? Nesse instante, um dos discípulos sacou a espada, olhou o 
Mestre, os companheiros, dirigiu-se ao centro da sala e ... Zapt!... destruiu 
tudo, com um só golpe. Tão logo o discípulo retornou ao seu lugar, o 
Mestre disse: “Você é o novo Guardião.” Não importa o tamanho e a 
beleza do problema se for um problema, precisa ser eliminado.

Você supervaloriza seus problemas? Quais problemas você continua 

mantendo na sua vida e que poderiam ter sido solucionados? Por que você 

não os resolve? Você sabe que todos os problemas têm solução, o que falta 

para resolver esse?

Para Refletir:






