
"O nosso problema moral é a indiferença do homem 
para consigo mesmo" 

ERIC FROMM 

rezado leitor, o que lhe vem à mente quando mostramos a sigla "RH+"? 
Provavelmente o sistema sanguíneo descoberto há muitas décadas e que 
revolucionou a prática das transfusões de sangue. Quando na sua forma 

positiva, o fator RH está presente em 85% da população e, no caso de incompati
bilidade sanguínea entre a mãe e o feto, pode originar uma grave doença, co
nhecida como eritroblastose fetal. 

Certamente não é disso que iremos tratar neste artigo. Propomos um jogo 
com as letras "R" e "H". O "R" poderia ser uma rede de relações, ou os recursos da 
empresa, ou a necessidade de reciclar permanentemente os funcionários. A letra 
"H" nos remete ao ser humano, à humanidade, à honra, ao humor, à humildade, 
à honestidade, apenas para darmos alguns exemplos. Prosseguindo o nosso 
exercício, vamos pensar no conceito de RH ampliado: não apenas recursos 
humanos, mas relações humanitárias ou redes humanitárias. 

Por quê? Talvez porque nos demos conta de que, vivendo no espaço 
urbano, demonstramos com grande frequência indiferença e antipatia pelo 
nosso semelhante, e certo conformismo em relação a tudo o que acreditamos 
não ser justo e correto, apesar de termos a capacidade de nos relacionar com o 
mundo, percebendo-o e o enriquecendo com nossas qualidades e poderes pes
soais. Mas, na sociedade moderna os valores humanos parecem algumas vezes 
esquecidos, ficando em segundo plano, suplantados pelas determinantes eco
nômicas do sistema. 

Segundo o dicionário de filosofia Abbagnano, "humanidade" é a natureza 
racional do homem dotada de dignidade e, portanto, fim em si mesmo. A 
humanidade tem o poder de agir despertando a humanidade do outro. É a dis
posição à compreensão dos outros ou a simpatia para com eles. 

Jorge Simmel, em sua brilhante análise sobre a metrópole e a vida mental, 
considera que o homem está mergulhado na indiferença e no conformismo. E 
mais, que as nossas relações para com os outros, nessa sociedade onde o proces
so de desumanização é condição de sobrevivência, levam às antipatias que nos 
protegem da indiferença dos outros. 

É possível desenvolvermos projetos humanitários no espaço urbano e empre
sarial? Sim, acredite. Mas somente se formos capazes de cultivar a reciprocidade, 
a simetria, o acolhimento, a ajuda e a simpatia. Cabe aos profissionais de RH tra
balhar para recuperar a humanidade das pessoas no ambiente corporativo. Com 
o poder das informações, conhecimentos e competências que possuem, podem 
privilegiar o desenvolvimento da sensibilidade das pessoas, e promover a 
responsabilidade socioambiental, recrutando participações humanitárias. Pode 
ser um começo significativo, que comprova essa possibilidade. 
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