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Em seu livro "Incidente em Antares", Érico Veríssimo relata, de forma bem humorada e 
brilhante, uma contradição da "alma humana", revelando os problemas que ilustres mortos 
criaram para os vivos, por causa de uma greve dos coveiros. Cansados de esperar por seu 
justo e legítimo enterro, resolveram sair de seus caixões, ocupando o coreto da praça 
principal.  Apesar de todas as lágrimas derramadas e lamentos de parentes, amigos e pessoas 
que nutriam por eles algum tipo de sentimento, todos em Antares desejaram intensamente 
que os mortos ficassem como deviam – quietos, imóveis e silenciosos, debaixo de sete palmos 
de terra. Essa excelente obra de ficção nos leva à conclusão de que os mortos tornam-se 
impertinentes e inconvenientes quando se recusam a ser o que realmente são – mortos. 
 
Veríssimo nos permite confirmar, por mais paradoxal que seja, que o reconhecimento da 
mortalidade como um fato da vida pode ser um dos mais fortes argumentos para alterar a 
desumanização e a desvitalização crescente, traços lamentavelmente incorporados às relações 
interpessoais. Podemos constatar que as pessoas, independentemente da natureza dos 
vínculos de relacionamento que estabelecem com aqueles com os quais convivem no dia-a-dia, 
agem como se fossem divinamente imortais. Adiam, postergam encontros, gestos, promessas 
e compromissos que poderiam trazer qualidade de vida, reaproximar, viabilizar momentos 
inesquecíveis de conversa bem humorada e boa companhia, além de ajustes de situações que 
ficaram mal resolvidas pela falta de diálogo.  
 
Colegas de trabalho guardam raiva, constrangimentos, sensação de injustiça e humilhação. 
Esquivam-se de discutir diretamente essas questões, temendo magoar o outro, sofrer 
represálias, frustrar-se novamente. Por orgulho ou vaidade, muitos guardam rancor e esperam 
que a iniciativa de reaproximação seja do outro. Tentados a acreditar na ficção da 
imortalidade, mergulham em sua vida privada, agindo como se ela nada tivesse a ver com a 
vida social e política.  
 
Acreditando que jamais vão morrer, muitos vivem como se houvesse tempo suficiente para 
tudo que se protela. Parece-lhes que apenas os outros morrem.   
 
O acúmulo de emoções negativas vai transformando a insatisfação em baixa produtividade, a 
tristeza em depressão, o constrangimento em individualismo, a falta de realização profissional 
em críticas paralisantes a entes abstratos, como "a empresa" e "a cultura".   
 
Como sonhar com trabalho em equipe e sinergia em ambientes onde aspectos essenciais são 
postergados e as relações se tornam falsas e superficiais? Especialmente difícil tem sido 
compreender e ajudar os que consideram como "vida no trabalho" somente a parte 
representada pelo emprego em si: tarefas e funções. Esta visão negligencia a ligação entre o 
trabalho e a existência humana.  E existência, não podemos esquecer, é vida. A morte só faz 
sublinhar a vida. 
 
Não se pode permitir, por exemplo, que acidentes de trabalho, tão comuns e até banalizados 
em muitas empresas, passem a pertencer apenas à ordem econômica. A morte e a experiência 
de morte não podem ser neutralizadas por aquilo que os economistas e demógrafos chamam 
de "flutuação natural". Também não podemos admitir que os colaboradores se tornem, por 
gestos e atitudes, realmente subordinados, dependentes, aguardando sinais e ordens.  Nem 
que os gerentes/líderes se considerem como tal, porque atendem ao arcaico papel de 
capatazes, dando ordens, atuando com distanciamento afetivo e prepotência. 
 
Como isso já é realidade em grande número de empresas, é preciso insistir: só admitindo a 
mortalidade, chegamos à humanidade. Embora a fantasia sobre a imortalidade seja revestida 
de glamour, é essencial não esquecer de que, independentemente de posições hierárquicas ou 
status social, instrumentos culturalmente desenvolvidos como legitimadores de privilégios e 
tratamentos diferenciados, no longo prazo estaremos todos mortos. 
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