


O desafio de
mudar

A Neurociência
mostra que é
possível - e nem tão
difícil - dar um rumo
diferente à vida

LUIZ  OCTÁVIO DE LIMA

Q uantas vezes por mês, ou mes-
mo por semana, não se ouve al-
guém repetir a frase: "Sou assim

mesmo, não posso mudar."? De fato, o
senso comum acredita que cada ser hu-
mano tem um jeito de pensar e agir to-

do particular, intransferível. E que, com
o passar do tempo, esse comportamen-
to se torna imutável. Estariam todas as
pessoas, então, irremediavelmente con-
denadas a repetir atitudes, mesmo
aquelas que as prejudicam, sem a opor-
tunidade de construir novos caminhos
de vida? Nos últimos anos, a neurociên-
cia - que estuda o funcionamento do
cérebro humano - vem chegando a res-
postas animadoras.

Para entender a realidade, as pes-
soas observam os fatos e os encaixam
em "esquemas", como números numa
calculadora. No cérebro, a realidade
corresponde aos números, e a calcu-
ladora são os chamados modelos men-
tais, esquemas criados pelas pessoas

para compreender o que acontece no
mundo. Estão presentes em todo o co-
nhecimento que se adquire ao longo
da vida - da infância, com as primei-
ras influências familiares, à fase adul-
ta, com experiências sociais e profis-
sionais. O problema é que, por meio
desses modelos, nem sempre se inter-
preta de maneira correta aquilo que
se vê. Eles podem representar barrei-
ras que emperram o progresso pessoal
e profissional. Os estudiosos, porém,
concluíram que a mente é muito mais
flexível do que se imagina, e que es-
ses modelos podem ser transformados.
Pode-se usar a maleabilidade da men-
te a fim de identificar novos objeti-
vos de vida, abandonar vícios como >>

Fonte: Estágios de Mudança: Teoria e Prática, de Michael Samuelson, diretor-executivo do Centro Nacional de Promoção da Saúde (EUA)
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VÍCIOS DE LADO
Para o professor de Engenharia Ricar-
do Brzozowski, de 50 anos, parar de fu-
mar foi o gatilho que disparou uma sé-
rie de decisões. Depois do cigarro, resol-
veu o problema de obesidade, que sem-
pre teve, e encerrou um casamento de
20 anos, que não o satisfazia mais. O fa-
tor crucial foram dois dias seguidos de
acessos de tosse, que o levaram a uma
internação para exames. Nada de grave
foi diagnosticado, mas os médicos pedi-
ram que ele não fumasse até ficar recu-
perado. "Vi que, se foi possível passar
aquele período sem o cigarro, poderia
suportar o resto da vida", diz. Apoiado
por psicólogos e estimulado pelos exer-
cícios que passou a fazer, Ricardo ven-
ceu o vício. "O importante é mudar a
cabeça. A partir daí, o resto fica fácil."

Eliana Massaro descobriu novos inte-
resses na idade adulta. Ela tinha uma
carreira consolidada como biomédi-
ca quando, aos 39 anos, com os qua-
tro filhos já adolescentes, resolveu cur-
sar Psicologia. "Percebi que me com-
portava como psicóloga com os clien-
tes, e isso era o sinal de uma voca-
ção que poderia me dar mais satis-
fação", conta ela, hoje aos 52 anos e
realizada numa carreira que "enrique-
ceu sua vida". Com dois netos, ela aju-
da o marido no sítio que acabam de
adquirir e que ele desejava muito. "Meu
marido me deu todo apoio, inclusive
assumindo tarefas domésticas, quan-
do eu quis perseguir o meu sonho. Ago-
ra vou ajudá-lo a realizar o dele."

comida, cigarro, drogas, consumo e vi-
ver de forma mais feliz. Ou seja, é sem-
pre possível mudar.

Um dos gurus dessa tendência é
o americano Jerry Wind, professor da
Wharton School, na Pensilvânia, co-
autor de A Força dos Modelos Mentais.
Para ele, visualizar a realidade sob um
novo prisma, criando uma perspectiva
positiva em função dos objetivos que
se deseja realizar, é fundamental para
enxergar as oportunidades que a vi-
da apresenta e não estão aparentes.
São o que chama de "pensamentos im-
possíveis". Em seu livro, Wind oferece
diversos estudos que reforçam essa te-
se. Um deles destaca uma fita que foi
exibida a vários espectadores, que
mostrava jogadores trocando passes de
basquete. Pediu-se aos participantes

que contassem o número de passes.
Enquanto isso, em vários momentos,
um homem fantasiado de gorila atra-
vessa a quadra. Mas esse "detalhe"
não foi percebido pela maioria dos que
assistiam à gravação. Para o autor, si-
tuações como essa deixam claro quan-
to cada um pode iludir-se com a rea-
lidade, ignorando fatos gritantes por-
que já está condicionado a enxergar as
coisas de determinada maneira. "Daí
a importância de aprender, desapren-
der e reaprender para construir nos-
so conhecimento sob novos paradig-
mas", diz Wind.

Uma mudança de modelos mentais
pode provocar reflexos até mesmo no
orçamento de um país. O sistema de
saúde nos Estados Unidos é um dos
maiores ralos de despesas nas áreas

Um novo jeito de pensar
Jerry Wind, um dos autores do best-seller A Força dos Modelos Mentais,

explica o que chama de pensamentos impossíveis

SUCESSO Wind e seu best-seller nos EUA

ÉPOCA - Como chegou à teoria dos
modelos mentais?

Jerry Wind - Ao trabalharmos com lí-
deres empresariais, percebemos que os
grandes obstáculos - e as grandes opor-
tunidades - estão em sua forma de pen-
sar sobre as coisas. Nossos modelos men-
tais podem nos limitar ou ajudar a cres-
cer, dependendo de como os utilizamos.
A partir da neurociência, percebemos co-

mo eles funcionam e desenvolvemos um
processo para reconhecer, acessar e mu-
dar esses modelos.

ÉPOCA - Esse processo serve para
outros ambientes fora do meio empre-
sarial?

Wind - Claro que sim. No atletismo is-
so ocorre com freqüência. Alguns recor-
des que poucos anos antes eram inalcan-
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pública e privada. Consome US$ 1,8
trilhão por ano - algo como 15% do
PIB americano. Cerca de 80% desse
valor é gasto em procedimentos con-
tra doenças que poderiam ser evita-
das com mudanças simples de com-
portamento. A teoria dos modelos
mentais poderia ser decisiva para en-
frentar a questão, como demonstrou
um estudo conduzido pelo cardiolo-
gista Dean Ornish, professor da Uni-
versidade da Califórnia. Ele reuniu
333 pacientes com as artérias seria-
mente comprometidas e realizou um
programa de mudança de hábitos, à
base de meditação, dietas, exercícios
físicos e abandono do cigarro. Ao fi-
nal de um ano, 77% dos pacientes es-
tavam aptos a deixar a fila dos proce-
dimentos cirúrgicos, e seus planos >>

APOSENTADORIA DISTANTE
Filho de imigrantes russos, o economista Abraham Kasinski presidia a Cofap, maior
indústria de autopeças nacional. Aos 82 anos, vendeu sua parte e fundou uma
companhia para fabricar motocicletas. Hoje chega a produzir 400 mil motos por mês.
Kasinski continua surpreendendo: com 89 anos, dedica-se ao lançamento do Mo-
tokar, veículo de três rodas adaptado para usos comerciais, como entrega de gás e
lanchonete ambulante. Ele garante que mudou pouco desde que era um menino sem-
pre repreendido pela mãe por ser irrequieto e curioso ou de quando deixou os es-
tudos de Medicina para ser um empreendedor. "Não sou de ganhar dinheiro e assen-
tar poeira, Quero desenvolver novos projetos sem pensar em aposentadoria", afirma.

caveis de repente são quebrados, e três
anos depois as impossíveis marcas vi-
raram rotina. Nesse espaço de tempo,
o equipamento físico continuou o mesmo,
o que mudou foi o modelo mental. Os atle-
tas de antes haviam sido condicionados
a acreditar que tal recorde era insupe-
rável. Quando ele foi rompido, eles pude-
ram aceitar a nova marca como perfei-
tamente possível. Cabe a todos nós ava-
liar quais são as marcas "insuperáveis"
que limitam nossa vida.

ÉPOCA - Como alguém que está mer-
gulhado em problemas graves pode
usar essa teoria?

Wind - As pessoas têm capacidade pa-
ra fazer bem mais do que acreditam. O que
propomos não é o pensamento positivo ou
ver a vida com lentes
cor-de-rosa, como se
as dificuldades não
existissem ou se re-
solvessem sozinhas.
Mas analisar as si-
tuações com realis-
mo e criatividade,
sob diferentes pers-
pectivas.

ÉPOCA - Que con-
selhos o senhor dá

para quem quer mudar - mas não sa-
be como?

Wind - Experimentar. Imagine situações
que lhe permitam
testar seu mecanis-
mo de pensamento
e crie diversas hi-
póteses para elas.
Isso vai permitir
que você encontre
melhores formas
de enxergar a rea-
lidade e interagir

TÍTULO

A Força dos
Modelos Mentais

AUTOR
Jerry Wind e
outros
EDITORA
Artmed

PREÇO E PÁGINAS
R$ 49/254

com ela. A mudan-
ça será uma conse-
qüência natural. 
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de saúde haviam economizado US$
30 mil por indivíduo.

" O mais impressionante foi a conclu-
são de que as mudanças mais ambicio-
sas são as que costumam dar melhores
resultados e, paradoxalmente, são mais
fáceis de ser mantidas", comenta Or-
nish. O acompanhamento mostrou
que as pessoas que cortaram radical-
mente a gordura e passaram a fazer
exercícios conseguiram manter-se na
linha de uma forma mais eficaz do que
as que apenas tomaram remédios.

Entre os mitos criados sobre a for-
ma como o homem encara a neces-
sidade de se transformar está aque-
le segundo o qual o medo é capaz de
impulsionar a vontade de mudar. Se
isso fosse verdade, pessoas com doen-
ças ocasionadas por uma rotina pou-
co saudável seriam capazes de alte-
rar sua vida assim que recebessem o
diagnóstico. Em um primeiro momen-
to, um paciente que sofreu um ataque
cardíaco até vai manter-se na linha.
Mas, assim que "esquecer" o proble-
ma, voltará ao estilo de vida de antes.
No lugar do medo, especialistas apon-
tam a alegria e o prazer como os ca-
talisadores de mudanças. Estudos
mostram que a idéia de recuperar a
capacidade sexual e o convívio com
os familiares são fatores de motivação
bem mais fortes.

Outro mito é o de que a mente es-
tá apta para o aprendizado somente
na juventude. Hoje já se sabe que es-
sa capacidade do cérebro é indefini-
da. O psicanalista Jorge Forbes acre-

Sandra Nogueira, de 37 anos, é o exem-
plo da pessoa que aposta em mudanças
e mantém o controle de seu roteiro de
vida. Há cinco anos, ela se encontrava
em um compasso de espera. Formada
em Pedagogia, só conseguira empregar-
se como secretária, morava com os pais
e mantinha um noivado que caminhava
para amizade. Em 2002, rompeu o rela-
cionamento e foi viver no Canadá. Ali,
empregou-se em uma escola e iniciou
um novo namoro. Reuniu suas econo-
mias às do namorado, comprou uma ca-
sa antiga e está concluindo a reforma
do imóvel, feita com as próprias mãos.
Agora pensa em um mestrado e talvez
numa adoção, já que não pode ter filhos.
"Fiz uma revolução em minha vida, mas
valeu a pena", diz.

dita que o advento da globalização
contribuiu para tornar os modelos
mentais tradicionais ainda mais ultra-
passados. Ele lembra que há até pou-
cos anos os pais legavam aos filhos
uma cartilha pronta para ser segui-
da. Os jovens estudavam para ser en-
genheiros, médicos ou bancários, ca-
sar e ter filhos. As empresas tinham
estruturas piramidais, em que era pos-
sível fazer urna carreira de ascensão
gradual e previsível. Tudo obedecia à
lógica de uma sociedade industrial que
favorecia o enquadramento e a aco-
modação. "Na era industrial, o futu-
ro era uma projeção do presente, com
modelos hierarquizados e organizados
em ideais universais", observa Forbes.
"Na passagem para o mundo globali-
zado, sem regras e fronteiras traçadas
ou garantidas, o futuro passa a ser uma
invenção do presente. As possibili-
dades são múltiplas, e o homem con-
temporâneo angustia-se por ter de fa-
zer escolhas. Mas a boa notícia é que
essas escolhas existem."

Sempre existirão aqueles que empa-
cam em uma idéia fixa, acreditando
numa análise dos fatos que pode ter si-
do válida no passado, mas ficou ana-
crônica. É o caso da mãe que vive preo-
cupada se os filhos já adultos estão
se alimentando bem. Ou do profissio-
nal que continua aperfeiçoando uma
especialidade que está desaparecen-
do do mercado e em breve não terá uti-
lidade. Outro comportamento comum
é o de as pessoas persistirem no erro,
mesmo depois de tomar consciência de
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A empresária Lucília Diniz valeu-se de
uma mudança de prisma para vencer
a obesidade e impulsionar seus negó-
cios, identificando um nicho de mer-
cado não atendido. "Por meio de re-
flexão e meditação, deixei de me ver
como uma pessoa que 'era' gorda pa-
ra alguém que 'estava' gorda. A mu-
dança do verbo ser, que sugere algo
imutável, para o verbo estar, provi-
sório, foi um grande passo", diz. A li-
nha de produtos light que criou é fru-
to dessa troca de modelo mental. "Co-
mecei a pensar como alguém saudá-
vel e imaginei quanto as pessoas ma-
gras deveriam se incomodar com a
falta de alternativas saudáveis e gos-
tosas nas gôndolas dos mercados."

Maurilo Clareto/ÉpocA

suas visões equivocadas. "Preferem
acomodar-se a esquemas que já lhes
são familiares a partir para a trabalho-
sa trajetória de abrir a cabeça, promo-
ver as mudanças necessárias e se ar-
riscar no desconhecido. Empresas que-
bram por causa disso, e indivíduos per-
dem o melhor de sua vida", diz o psi-
canalista Roberto Shinyashiki.

Professor de Lingüística da Univer-
sidade de Berkeley e um dos mais res-
peitados pensadores do mundo atual,
George Lakoff defende a tese de que
as pessoas só mudam suas idéias e pos-
tura de vida trocando um modelo men-
tal por outro. "A Neurociência vem nos
mostrando que os conceitos que estru-
turam nosso pensamento são construí-

dos em sinapses no cérebro", explica
ele. "Para mudar um comportamento
X, temos de construir outros modelos
em nossa mente. Não basta simples-
mente sermos apresentados a novos fa-
tos se eles não fizerem sentido. Eles
precisam ser absorvidos para compor
um novo modelo mental - algo que só
acontece se a pessoa estiver aberta a
aprender. Daí ser tão importante estar
sempre abastecendo o cérebro com no-
vos conhecimentos de forma a deixá-
lo preparado para o diferente."

A mera disposição de abandonar os
velhos modelos mentais, evidentemen-
te, não é garantia de sucesso. É fácil en-
contrar exemplos de pessoas em crise
que, para romper com o passado, em-
barcam nas teses de profetas do momen-
to ou rompem de forma extrema com to-
do o estilo de vida que levavam antes,
investindo num modelo equivocado. So-
bre esse risco, Jerry Wind adverte que é
preciso questionar os novos modelos an-
tes de adotá-los. "Mesmo para os pen-
samentos impossíveis há limites. Man-
ter a mente aberta não significa atirar-se
ao que é novo só porque é novo. É pre-
ciso avaliar bem o momento de 'trocar de
cavalo'." E, recorrendo às palavras de
Shakespeare, ele alerta: "A prudência
é a melhor parte da ousadia".
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