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O meu dentista conseguiu a proeza de me criar uma perspectiva agradável, quando penso 
nos dias de consulta: a sala de espera do consultório é uma verdadeira banca de revistas, 
permanentemente atualizada. Vai de Caras a Pesquisa, revista de ciência e tecnologia da 
Fapesp. Como costumo dar preferência à leitura sobre assuntos em que tenho absoluta 
certeza da minha burrice, acabo sempre optando por uma edição de Pesquisa. E é em suas 
páginas que acabo encontrando uma surpreendente e agradável identificação de conceitos 
em que acredito e que valem para a vida. 
 
A edição 157, de março de 2009, traz uma entrevista iluminada com Philip Hanawalt, 
descobridor do mecanismo de reparo do DNA e professor da Stanford University. Hanawalt 
começa dizendo que “o que não se sabe é o mais importante na ciência”. Era a chamada da 
matéria. Pensei comigo: que editor fantástico tem essa revista, o cara tem sangue de redator 
publicitário! Me ganhou na hora para a leitura. E por quê? Porque vivo numa e de uma 
profissão exercida, no mais das vezes, por profissionais que julgam como a coisa mais 
importante do mundo aquilo que sabem e negam peremptoriamente aquilo que não sabem. 
 
Ou seja, gente pragmática: “o que eu não sei não posso converter em faturamento, então 
não vale nada; já o que eu sei, mesmo não sendo propriamente importante, precisa parecer 
importante para que eu, que só sei isso, seja valorizado e possa cobrar bem pelo que sei”.  
 
Isso explica muito do que se vê e se ouve, por exemplo, nas palestras e nos seminários de 
marketing e nos programas do Canal Ideal (que eu chamo de TV para “winners”: lá ninguém 
jamais gagueja e todos falam de olhos arregalados). Um comportamento comum também na 
academia, onde mestres e doutores apaixonam-se por teses, apenas porque determinada 
equação se lhes fechou. Pronto, é mais um produto acabado para ser “vendido” ao mercado. 
 
Voltando à sala de espera do meu dentista, confesso ter sentido um arrepio de prazer ao ler a 
passagem da entrevista com o professor Hanawalt, em que ele afirma que “me preocupo com 
os pós-graduandos, que simplesmente vão a um catálogo para comprar kits para purificar e 
sequenciar DNA. Eles acabam não aprendendo detalhes do método, o que faz com que talvez 
errem na interpretação dos resultados. (...) Acho preocupante que hoje os estudantes fiquem 
tão encantados com a tecnologia. Certa vez, um aluno me procurou e disse ‘posso trabalhar 
em seu laboratório? Quero clonar alguma coisa’. Perguntei que questão biológica ele queria 
resolver e ele me disse que não sabia, só queria clonar um gene. Expliquei que há milhares 
de genes a serem clonados e que seria necessária uma razão para sua pesquisa. Talvez uma 
clonagem não respondesse à sua pergunta”.  
 
Esse trecho me fez lembrar a experiência que conto em “Raciocínio criativo na publicidade”, 
quando uma estagiária, depois de observar-me resolver uma campanha em minutos, 
confessou, babando, sua profunda admiração por minha capacidade, inatingível para ela, que 
passava horas e horas pensando e não tinha nenhuma ideia criativa. Então, perguntei: mas 
pensando no quê? E ela: “sei lá, qualquer coisa...”. 
 
Mas para nosso deleite, vamos a mais um pedacinho da entrevista de Hanawalt: “Há 
empresas que vendem lâminas pré-fabricadas. O perigo é que isso faz com que o 
procedimento fique mais fácil e se gaste mais dinheiro em experiências sem pensar no seu 
significado. Minha mensagem para os alunos é que eles devem pensar no processo biológico 
que responde à sua pergunta, retornar a princípios básicos e procurar a forma mais simples 
de responder a uma pergunta. Não devem pular etapas para usar técnicas só porque estão na 
moda. Um estudante meu uma vez me disse que as bactérias de seu experimento haviam 
morrido. Perguntei como ele podia ter certeza se não havia tido tempo para tentar cultivá-las. 
Ele me respondeu que tinha cheirado o tubo de ensaio. Eu não tinha pensado nisso! As 
bactérias E. Coli exalam odor quando crescem – quando param de crescer o cheiro some. Ele 
encontrou a resposta da forma mais simples, nada mais era necessário”. 
 



Depois dessa leitura maravilhosa, prometi a mim mesmo que daqui para a frente vou 
começar qualquer consultoria, em que esperam de mim a aplicação das mais inovadoras 
técnicas de marketing e branding para salvar um negócio, perguntando ao freguês se, por 
acaso, ele cheirou o tubo de ensaio.  
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 11 maio 2009, p. 24.  


