
E UMA SELVA LA FORA.
SOBREVIVA E VENÇA

Ambição. Esse sentimento foi
o responsável por descermos
das árvores, domarmos
o fogo, desenvolvermos

melhores comunicações, da
fala até o e-mail. O estranho é
que a ambição acabou com uma
fama negativa. Parece que ambição é
um crime, algo que não devemos
cultivar. Deve ser porque tendemos a
confundir ambição com ganância,
que é um sentimento potencial-
mente destrutivo. Ou achamos que
ambição só funciona quando con-
jugada ao "ter": ter mais dinheiro,
ter mais do que os outros. Só que
podemos também ser ambiciosos no
"ser", como diz um antigo provérbio
judaico: "Se eu não for melhor ama-
nhã do que fui hoje, para que o
amanhã?".

Se você não tem ambição para
melhorar sua carreira, para ir em
frente, para ser um professor ainda
melhor e, sim, ganhar mais dinheiro
com isso, como vai se motivar para
dar aulas cada vez melhores? De
onde vai tirar ânimo para tentar
coisas novas, experimentar novas
técnicas, surpreender os seus alunos
e a direção?

A conseqüência natural - Se a ambição
é a mola que nos leva para a frente, a
conseqüência natural é uma condi-
ção confortável. Você trabalha e se
esforça, merece ganhar mais dinhei-
ro. É isso que o antropólogo Richard
Conniff mostra em seu livro História
Natural dos Ricos. A acumulação de

recursos sempre esteve próximo ao
ser humano. Seja como conseqüên-
cia, como fim em si ou como instru-
mento para nos aprimorarmos ainda
mais (que tal ter dinheiro para com-
prar aquele laptop, ou fazer o tão
sonhado doutorado?).

Isso, certamente, não cai do céu.
E, na possibilidade de cair, vai embo-
ra do mesmo jeito. É só ver as pes-
soas que ganham na loteria - uma
boa parte, em pouco tempo, vê seu
prêmio virar pó. São poucos os que
têm a cabeça no lugar (e isso não
tem nada a ver com escolaridade,
inteligência ou com o ambiente
onde a pessoa vive) para aplicar bem
seus ganhos. Se dinheiro e ambição
são bons e todo mundo gosta, por
que ainda temos dificuldades em
utilizá-los a nosso favor? Veja algu-
mas dicas nas conclusões de Richard
Conniff:

Distribuir para receber
Muitos animais têm a tendência de
acumular e estocar coisas. Alguns
fazem isso para construir ninhos ou
tocas elaboradas, outros para ter o
que comer durante um longo inver-
no. Nesse sentido, o ser humano
não é muito diferente do resto da
macacada. Acumulamos, não so-
mente para nosso uso, mas para ga-
rantir seguidores e apoio. Conniff
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menciona um estudo feito
por seus colegas com um
determinado grupo de pri-
matas. Eles tinham frutas e
sementes à vontade; mas a caça
era mais difícil. E, quando o macho
alfa do grupo conseguia caçar algo,
ele não guardava para si. Ao contrá-
rio, ia dividir a carcaça com os
outros. Alimentava as fêmeas, os
filhotes, os outros machos - menos
aqueles que poderiam competir com
ele no futuro. É como se dissesse:
"Olha, continuem me apoiando que
todo mundo ganha". Algumas ve-
zes, chegava a deixar de comer o que
caçava. Com isso, esse macho man-
teve o poder por um período de tem-
po incomumente longo.

Da mesma forma, muitos profis-
sionais de sucesso cuidam muito
bem de sua rede de relacionamentos
e conhecidos, ajudando sempre no
que for preciso, sabendo que, cedo
ou tarde, ele irá se beneficiar disso.

Uma boa imagem é essencial
para abrir novas oportunidades na
carreira ou, no caso dos macacos, de
permanecer na liderança do bando o
máximo de tempo possível. E não há
nada de antiético nisso. Criar um
grupo que se ajude mutuamente é
uma das origens das tribos e cidades.
Apenas alguns grupos funcionam
melhor do que os outros, são mais
eficientes; e é essa eficiência que
você deve perseguir, não só para você
lucrar, como também para seus ami-
gos ganharem.

Foco
Os animais até que não têm tanta
opção em relação ao foco. Todo o seu :
corpo, todos os seus instintos são

absolutamente pro-
gramados para efetuar
a tarefa mais impor-

tante no momento, seja
caçar ou cuidar dos filho-

tes. O ser humano, ao contrário, se
distrai muito facilmente. Pensamos
em várias coisas ao mesmo tempo,
menos no que é importante. Aquilo
que nos faz ganhar dinheiro. Aquilo
que nos leva adiante em nossa
carreira.

Esse foco é necessário, não ape-
nas no que vemos e temos agora,
mas no que virá daqui em diante. É
por isso que os predadores chegam a
passar meia hora observando uma
manada: para escolher a melhor pre-
sa. Como disse Guimarães Rosa:
"Onça, quando dá o bote, é porque já
olhou tudo o que tinha de olhar." E,
mesmo assim, às vezes, a caçada não
dá certo. No nosso caso, é mais com-
plicado. Recebemos dezenas de estí-
mulos a cada momento. Barulhos,
imagens, cheiros. O leão conhece o
cheiro de sua família, da floresta e da
caça. Cada um deles lhe traz uma
mensagem simples de como agir.
Cheirou, identificou, tomou uma
ação, pronto. E nós? Assim que en-
tramos no elevador, começamos a
pensar: "Mas quem é que tomou
banho com perfume barato? Que
cheiro horrível. É capaz até de me
dar alergia. Ah, claro, só podia ser a
madame do 17. Vamos, vamos, quero
sair logo daqui. Mulherzinha insu-
portável. Logo hoje que tenho uma
aula importante de..." E isso, muitas
vezes, é o suficiente para estragar o
nosso dia.

Os animais não deixam os estí-
mulos, as coisas menos importantes,



estragarem um dia. Não deixam de 
aplicar uma prova por causa do jogo
do Brasil. Sabem, instintivamente, o
que é necessário para sobreviver a
cada dia. Saiba o que você quer da
sua carreira e que passos você preci-
sa dar para que isso se torne reali-
dade, (vejabox)

Ousadia
A ousadia vem da capacidade de
aprender coisas novas. Mesmo os
animais o fazem. Conniff relata outra
experiência, dessa vez com gorilas.
Com esses animais, o poder é ganho,
literalmente, no grito. Aliás, se pen-
sarmos em Dom Pedro I, as coisas
não evoluíram tanto assim, mas isso
é outra história. O fato é que o ma-
cacão que gritar mais alto e fizer
mais barulho, acaba assustando os
outros e ganhando o status e o po-
der sobre o grupo. Tudo corria bem,
até que um jovem macho mais
observador roubou alguns galões de
água do acampamento dos cientis-
tas. Não, a intenção não era matar a
sede. Se você tiver algum galão de
água por perto, dê uma pancadinha
nele. Isso mesmo. O gorilão tinha
acabado de inventar uma forma de
fazer mais barulho e, com isso, ga-
nhar a liderança da macacada. Isso é
ousadia. Isso é a diferença que faz
um curso a mais, aprender a lidar
com informática, programas multi-
mídia, falar a linguagem dos estu-
dantes, aprender sobre matemática
financeira e controle de custos.
Identifique o que faz a diferença na
sua carreira e aja nesse sentido.

Mostre seus pontos fortes
Se você já viu um desses programas
sobre vida animal, com um bando
de leoas caçando antílopes, por
exemplo, vai observar um comporta-
mento estranho dos animais. Al-
guns não se limitam a correr, mas
ficam dando saltos na frente dos
predadores. Não é por falta de espa-
ço; também não é para ganhar velo-
cidade, pois correr em linha reta
significaria que ele cobriria uma
distância muito maior. É pura exibi-
ção de habilidades.

A ESTRATÉGIA DO PREDADOR
Alguns passos para você estabelecer metas realistas para sua carreira:

1) Estabeleça metas anuais e mensais. As mensais servem para você ver se está se
desviando. As anuais (ou mais longas, se você quiser) são úteis para definir a sua
carreira.

2) Faça tabelas com o que você quer ter e ser durante o ano e traduza cada ação em reais.
Assim:

3) A partir daí, é só somar tudo e ver quanto você vai precisar naquele ano. A seguir, divida
por 12. Provavelmente, o número será maior que o seu salário. É hora de tomar algumas
decisões:
> Adie um dos sonhos para o ano que vem.
> Descubra alguma maneira de ganhar mais dinheiro (aulas particulares, em cursi-

nhos, aulas de comunicação para seus colegas professores...).
> Renegocie seu salário / vá trabalhar em outra escola.

Estabelecer metas e quantificar seus desejos certamente ajudarão muito em seu traba-
lho. Mais do que lhe dar o poder e o controle de ter tudo na ponta do lápis, você saberá
exatamente quem você é, para onde está indo. Aí, é só deixar os instintos, de predador,
aflorar. E vencer a luta do mercado.

Os antílopes, cora os saltos, estão
dizendo para possíveis interesses amo-
rosos: "Olha o que eu posso fazer".
Da mesma forma, não basta fazer um
bom trabalho. Não basta sobreviver
ao ataque dos leões. É preciso mos-
trar o que foi feito, para facilitar os
passos seguintes de sua carreira.

Você pode mostrar o que você faz
de maneiras simples, sem agredir as
outras pessoas. Escreva artigos para
jornais e revistas; faça seu site, con-
tando suas melhores experiências
com seus alunos; participe ativa-
mente de associações profissionais.

Para saber mais: História Natural dos
Ricos, Richard Conniff, Jorge Zahar Editor.

Onde encontrar:
www.livrariascuritiba.com.br
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