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Cursos aprofundam formação e combatem estresse 
 
Sócrates e Platão no mundo corporativo. Uma combinação que, de início, pode parecer estranha, 
mas que cada vez mais se torna comum entre executivos do mundo corporativo. Cursos de 
filosofia, de história da arte, história e literatura são a mais nova moda entre executivos 
acostumados a lidar com a agitação do mercado de trabalho, cujas cobranças e estresse diário 
fazem parte da rotina.  
 
Lisa Jensen, ex-diretora do Deutsche Bank, é uma das adeptas dos cursos de filosofia, sociologia e 
história. Só no ano passado, a executiva fez 10 diferentes cursos, entre eles "Introdução ao 
Pensamento" e aulas de religião com perspectiva filosófica. O desejo de se aprofundar mais nos 
assuntos humanistas e também a percepção de que "algo faltava" na sua vida pessoal foram os 
motivos que levaram Lisa a sala de aula novamente.  
 
"Fiz graduação em administração de empresas e fui direto para o mercado. Passaram-se 10 anos 
e vi que estava me sentindo um pouco vazia. Não tinha tempo para fazer um novo vestibular, 
então decidi freqüentar esses cursos", afirma a executiva, que deixou o emprego para ser mãe e 
quer voltar ao mercado de trabalho até meados deste ano. 
 
As razões do advogado Ricardo Lacaz, sócio do escritório de advocacia Lacaz Martins, Halembeck, 
Pereira Neto, Gurevich & Schoueri Advogados, para virar aluno de um curso de filosofia são 
parecidas com os motivos de Lisa Jensen. "Queria um tempo mais relaxado, uma hora só para 
mim. Compreender o passado, saber um pouco mais da história da humanidade, foram fatores 
essenciais para o meu aprimoramento pessoal", frisa o advogado. Já para a ex-diretora do 
Deutsche Bank, a fronteira do pessoal acabou sendo ultrapassada, levando a mudanças na 
postura profissional. 
 
Aulas influenciam no dia-a-dia do trabalho  
 
"Comecei a fazer os cursos por desejo pessoal, mas acabaram influenciando meu lado profissional 
também. Quem trabalha no mercado financeiro lê muito jornal, está sempre bem informado, mas 
não tem real conhecimento do ser humano. Depois das aulas, passei a olhar a vida com outra 
perspectiva. Passei a lidar melhor com o estresse e a agir com mais calma no trabalho, com meus 
funcionários e com as decisões que tinha que tomar sob pressão. Hoje ouço mais e argumento 
melhor nas situações críticas", explica. 
 
A maior compreensão do mundo e das pessoas que os cursos deram ao advogado Lacaz não 
foram essenciais na sua profissão, mas ajudaram muito na sua vida pessoal. "Consegui construir 
uma visão própria dos seres humanos e da sociedade em que estou inserido. Também consegui 
enxergar a vida com mais prazer e descobrir alegria nas pequenas coisas. O ambiente das aulas é 
agradável e lá encontro uma paz incrível", esclarece.  
 
Paz também é uma palavra recorrente no vocabulário de Lisa, que já pensa em novos cursos 
neste semestre. "Estou completamente viciada! Já estou pensando quais cursos posso fazer neste 
ano e quero investir cada vez mais nesse meu lado filosófico e cultural", ressalta. 
 
O lugar que ensinou Ricardo Lacaz a entender melhor o mundo e Lisa Jensen a lidar de uma forma 
mais tranqüila com o estresse profissional oferece cursos dos mais variados temas: "Vida bem 
sucedida em Platão", "Ética nas relações", "Grandes temas da filosofia" e "Os pensadores", são 
apenas algumas das opções dos alunos da Casa do Saber, em São Paulo. Com uma linguagem 
não acadêmica e inovadora, a instituição tem como proposta recuperar o prestígio da filosofia e 



dar aos executivos uma chance de superar a rotina do mercado e uma nova ferramenta na 
percepção dos negócios. 
 
"A filosofia é útil em todos os sentidos. Queremos que os executivos que fazem nossos cursos 
consigam se distanciar mais das pressões sufocantes do dia-a-dia e que também tenham uma 
visão mais ampla do seu trabalho. Usamos Sócrates e Platão e todos os outros filósofos para 
mostrar a eles que há muito mais que a luta diária por melhores resultados e bons negócios", 
justifica Mario Vitor Santos, diretor-executivo da Casa do Saber. 
 
De acordo com Santos, a falta de autonomia intelectual do mundo corporativo é um dos motivos 
da grande procura pelos cursos da sua instituição. "Os executivos sentem um esgotamento e 
acabam procurando os cursos para aprimorar o pensamento e conseguir visualizar mais adiante 
diversas situações pessoais e profissionais. É uma forma de crescimento em todos os sentidos", 
enfatiza o diretor da Casa do Saber, que só no ano passado teve 5 mil alunos em diversas 
cadeiras, ofereceu 130 cursos dos mais variados temas, todos girando em torno da filosofia, 
história e literatura.  
 
Números tão grandiosos levam a acreditar numa "moda" de cursos de filosofia no mundo 
corporativo. "Virou moda, entre executivos, freqüentar cursos de filosofia. Há quem pense que é 
uma forma de encontrar pessoas legais, sem perceber a utilidade que uma aula dessas pode ter 
na vida profissional e pessoal. O mais importante é que muitas pessoas estão aqui para crescer e 
para conseguir uma nova visão do mundo", conclui a ex-diretora do Deutsche Bank. 
 
Conhecimento é aplicado em diversas áreas  
 
Executivos das mais diversas áreas e formações podem tirar lições para a vida profissional e 
pessoal de aulas de filosofia. "Não há uma área específica que a filosofia atenda. Executivos de 
diversos setores podem fazer nossos cursos. O fundamental é querer investir no ser humano e 
querer crescer em algum sentido", destaca Mario Vitor Santos, diretor-executivo da Casa do 
Saber. 
 
Para o diretor da Wengamen Treinamento Gerencial, Cristian Parada, cursos de filosofia e áreas 
afins são fundamentais para o crescimento profissional dos executivos. "As pessoas recebem na 
faculdade muitas informações técnicas. Há uma dificuldade na formação humana", afirma. 
 
Assim, executivos buscam nestes cursos uma complementação de sua formação técnica. "Os 
cursos ajudam a suprir essa deficiência e também podem auxiliar no dia-a-dia do profissional, nos 
processos de avaliação de problemas e necessidades, assim como no raciocínio", explica o 
consultor que também dá uma outra dica para quem quer aprimorar a cultura e o lado humano: 
"ler é essencial também. Não só aquela leitura acadêmica e técnica, mas os grandes romances, os 
clássicos. A leitura é uma fonte inesgotável de informação", finaliza. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 17 mar. 2006, Carreiras, p. B-9. 
 
 


