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Ao meu filho, Theo. Minha maior e mais sublime expectativa. 
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“Crie galinhas, um cavalo alado, um bode vesgo, mas não crie 
expectativa” - Ditado popular. 
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Prólogo 

 

Nos primeiros e confusos anos do século XXI, saturado de acontecimentos 

marcantes como o atentado de 11 de setembro, as guerras do Afeganistão 

e Iraque, a crise de 2008, além de incontáveis significativas descobertas 

científicas e inovações tecnológicas, a sociedade aos poucos se dá conta 

de que as expectativas crescem no ritmo atropelador de tantos eventos e 

transformações. 

Uma festa com os amigos, análises e discursos políticos, um episódio 

divertido na companhia de familiares, uma tarde de reuniões de negócios, 

checar as redes sociais ou mesmo participar de um tradicional almoço de 

domingo: ela está sempre presente com seu poder de invisibilidade e 

elevado potencial de influência. 

O criador de “Otelo, o Mouro de Veneza” dizia que a expectativa é a raiz 

de toda mágoa. Sêneca, ainda mais enfático que Shakespeare, afirmou que 

ela é o maior impedimento para viver, pois leva-nos para o amanhã e faz 

com que se perca o presente. Alguns filósofos da pós-modernidade, numa 

visão turva, chegaram ao ponto de criar a fórmula “F = R – E”: felicidade 

é igual a realidade menos expectativa. De acordo com muitos deles, o mal 

do século. 

Positiva ou negativa, a expectativa tem influenciado a qualidade de vida 

das pessoas de maneira significativa, muitas vezes levando-as em 

segundos do céu ao inferno. Não por sua existência, mas principalmente 

pela maneira, na maioria das vezes inábil, que os padrões mentais são 

conduzidos antes e após sua manifestação. 
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A dinâmica dos afetos que antecede e sucede as expectativas é uma 

espécie de balé emocional. Ao longo dos anos, cientistas renomados 

provaram que as emoções não são manifestações espirituais ou místicas a 

serviço de romancistas, dramaturgos e serial-killers, mas essenciais 

funções biológicas para nossa sobrevivência e reprodução. Em resumo, 

algoritmos.  

Neste raro conteúdo sobre essa condição emocional do espectro humano, 

você terá a oportunidade de conhecer um conceito amplificado sobre as 

expectativas: o que são, como atuam e reverberam socialmente, o lado 

deletério, o lado essencial, como são usadas como artefato de 

manipulação diversas áreas da vida, e o principal: as ferramentas práticas 

para assumir o controle. 

Indubitável é o fato de que eliminá-las definitivamente é impossível, e, 

mesmo que fosse, não seria o caminho. Você vai ter essa certeza em breve. 

Assim como o medo, tema de meu primeiro livro - Medo, o controle em 

suas mãos – Ed. Saraiva -, as expectativas são elementos essenciais para a 

sobrevivência humana.  

De antemão posso assegurar ao menos três coisas a quem inicia esta 

leitura e afirma sofrer com a influência das expectativas: 1) elas são 

dádivas indispensáveis; 3) estão mais presentes do que se imagina 4) sua 

influência em efeitos emocionais dolorosos é totalmente administrável. 

No entanto, para essa evolução é preciso compreender sua gênese, 

disfarces, utilidades, aprender as ferramentas e condiciona-las. 

Ainda assim, como já dito, expectativas descontroladas possuem um 

acentuado poder nocivo nos inábeis em significação de fenômenos, pois 

geralmente atuam como pontes para outros algoritmos emocionais como 
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frustração, decepção e até depressão. Podem estimular danos que, com 

associação errada e repetição (consciente ou inconsciente), tendem a criar 

registros traumáticos para o resto da vida.  Porém, como toda moeda, elas 

têm dois lados. 

Se refletir bem, até mesmo uma simples faca de cozinha com que você tem 

contato diário também tem poderes antagônicos: ajuda na criação de um 

menu gastronômico inesquecível promovendo felicidade e satisfação, e 

pode ser usada para ferir um cidadão de bem, gerando tristeza e 

sofrimento de longo prazo a muitas pessoas. As facas, assim como um 

universo de ferramentas, são objetos passivos: não decidem o que 

representam e como serão usadas. Esse papel cabe a nós, inclusive com as 

expectativas. 

Sabemos que assumir o controle total de nosso próprio cérebro, como 

muitos ousam inocentemente afirmar possibilidade, por enquanto não 

passa de uma ardilosa utopia. Porém, ao dispensar as obsoletas teses do 

inócuo psicologismo tradicional e adotar mecanismos prescritos pela 

ciência como parâmetro, evoluímos de forma consistente nas estratégias 

comportamentais de gestão cognitiva e emocional.  

O que vamos explorar no universo das expectativas pode não englobar 

todos os vetores e neuroassociações possíveis da imensa amplitude e 

complexidade do que tange o comportamento humano, mas as 

provocações aqui tratadas já permitem que o flerte insaciável com esse 

pouco versado, seja, em sua essência, o caráter aberto pela busca de um 

conhecimento transformador dotado da vocação inata para promover 

crescimento, sabedoria e um salto em qualidade de vida. Lá vamos nós... 
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1 – A expectativa desvelada 

 

 

 

 

 

 

Havia dois anos que Maria Eduarda estava sozinha, sem um 

relacionamento sério. Em busca de um novo amor, toda semana saía com 

os amigos ou promovia reuniões em casa, sempre atenta a seu conjunto 

de regras para ser feliz. A cada pretendente que se aproximava, após 

poucos encontros uma regra condicionante fazia seu interesse rolar 

escada da ilusão abaixo.  

- Homem hoje tá difícil – Dizia ao espelho.  

Naquela sexta-feira seus olhos brilhavam diferente. O humor coloria a 

casa e a pulsação acelerada denunciava uma descarga anormal de 

adrenalina correndo nas veias. A ansiedade do encontro de logo mais com 

Daniel era manifesta. Os dois haviam se conhecido uma semana antes 

num bistrô à beira-mar. Foram apresentados quando Daniel passou em 

sua mesa para cumprimentar um amigo em comum. 

Descendente de dinamarqueses, olhos claros, corpo atlético revelado pela 

camisa de grife espanhola, vestido de forma impecável e exalando um 

clássico perfume japonês, Daniel ainda não havia guardado no bolso as 
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chaves de seu Porsche Panamera. Educadíssimo, fez questão de olhar e 

saudar cada um dos amigos de Duda, com quem trocou dois longos 

olhares naqueles rápidos três minutos. Após a despedida sentou-se numa 

mesa próxima com dois parceiros de negócios. 

Uma hora mais tarde Duda recebeu uma mensagem de número 

desconhecido convidando-a para um vinho na sexta da próxima semana. 

Era Daniel, a bordo de algumas taças do cabernet sauvignon francês, 

Château Mouton Rothschild, safra 2008. Ele já havia se comunicado com 

Matheus, amigo de ambos, pelo WhatsApp, de quem recebeu o contato. 

Na semana que se passou entre um evento e outro, Duda se transformou 

numa espécie de Sherlock Holmes em causa própria. Procurou 

informações sobre Daniel no Instagram, Facebook, Google +, Linkedin, 

Twitter, Tinder, Nasa, SPC, Serasa, KGB, ONU e o pouco que soube é que 

se tratava de um empresário bem-sucedido e discreto do ramo de 

tecnologia. Conversou com as amigas, debateu possibilidades e imaginou 

como seria após o vinho, o mês, o ano, a década. Fantasiou mais do que 

criança em véspera de viagem à Disney.  

A belíssima Duda era uma dentista bem-sucedida. De pele clara e olhos 

esverdeados, possuía um perfil sedutor com nariz delicado e cabelos 

castanhos escuros. Trabalhava em três empresas e tinha uma vida 

confortável. Dava duro por David, seu filho de 08 anos.  

Vaidosa, estava estupenda na noite do encontro, contornada por um 

vestido preto curto e sandália alta. Mostrar as belas pernas bronzeadas, 

esculpidas diariamente na academia tinha um poder especial. Havia feito 

as unhas, o cabelo, massagem, terapia, drenagem linfática, limpeza de 

pele, dieta da sopa, depilação, mapa astral e tudo que tinha direito. A 
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ordem é estar tudo perfeito. Já Daniel, saiu do trabalho cansado com a 

mesma roupa que vestiu às sete da manhã e foi direto busca-la. Nem fazia 

ideia que ela havia desmarcado um jantar importante que teria com o 

sócio.  

- Fica para outro dia. - Pensou a determinada Duda, sem fazer jogos. 

A noite com Daniel foi incrível, assim como o café da manhã, a semana e 

todo o mês frio de julho. Aquelas regras conscientes e inconscientes 

exigidas para sua felicidade conjugal plena haviam sido preenchidas 

quase que completamente. Não pela razão, mas por dois de seus grandes 

ofuscantes: o desejo e a fantasia. Apenas um pequeno detalhe no 

comportamento do rapaz incomodou um pouco. Ainda assim, era tão-

somente um pormenor a ser corrigido ao longo do tempo: ilusão comum 

nos corações apaixonados. 

Uma semana depois de completar um mês, Daniel, um esbanjador de 

declarações de amor, convidou Duda para ir a Roma para celebrar seu 

aniversário. Ela enlouqueceu de alegria. Quase não acreditou que 

festejaria seus 36 anos no Alberto Ciarla na capital italiana, com direito a 

passear pela Fontana de Trevi, Palazzo Vittorio Emanuele e pelo Panteon. 

A felicidade de Duda irradiava tanto que até parecia viver num comercial 

de pasta de dentes. Mas há muitas felicidades que já nascem com o prazo 

de validade vencendo. 

Seis dias antes de embarcar, Daniel lhe envia uma mensagem de áudio. 

Entre pedidos de desculpas e lamentações, informou que havia voltado 

para sua ex-mulher. Fim de romance e de sonho. A bola de cristal rachou. 

As razões e o vetor moral do ato de Daniel são problemas dele. Não vêm 

ao caso agora, ainda que sua responsabilidade indireta tenha contribuído 
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para o sofrimento de Duda. Sim, indireta. Não custa lembrar que ninguém 

tem o poder de fazer com que nos sintamos inferiores ou magoados sem 

o nosso total consentimento consciente ou inconsciente. Por falar em 

Itália, não custa lembrar o que o imperador romano Marco Aurélio 

alertava já em 121 d.C. quando dizia que “se você se aflige com qualquer coisa 

externa, o sofrimento não é causado pela coisa em si, mas por sua própria 

avaliação a respeito; e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento”. 

Quem ousa discordar? 

Somos nós que decidimos em quem confiar, acreditar, com quem arriscar 

e até onde ir. E se decidimos, as consequências são de nossa inteira 

responsabilidade, sucesso ou fracasso. 

O cerne da questão também não reside na tremenda frustração como 

habitante transitória do coração de Duda e de milhares de pessoas mundo 

afora, por motivos diversos. A bola da vez a ser chamada de mal do 

século, é ela, a expectativa, que a cada momento era alimentada sem 

qualquer reflexão estratégica.  

A pergunta é: até que ponto paramos nosso dia corrido e repleto de 

compromissos para conhecer e entender melhor essa condição tão 

presente, e que é considerada a vedete perversa da modernidade? 

Vamos fazer o seguinte. A partir de agora utilize toda a plasticidade de 

seu cérebro para, através das próximas páginas, remodelar suas crenças 

sobre as expectativas. Mudanças que implicarão na edificação de um 

renovado design cognitivo em que a passividade dará lugar a uma 

postura ativa, inteligente, mais preparada e fortalecida para lidar com 

uma série de provocações importantes inerentes ao mundo que nos cerca. 
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Espere e verás 

O deus mitológico titã, Prometeu, responsável por criar os homens 

comuns com barro, queria dar a eles o fogo, que representava a 

inteligência. No entanto, Zeus, a divindade suprema do Olimpo, não 

permitiu. Afirmou que o fogo pertencia aos deuses e não deveria sair do 

Monte Olimpo. Mesmo assim Prometeu não se importou com a proibição 

e entregou o fogo aos mortais. Zeus ficou zangado com a desobediência e 

não apenas castigou Prometeu, como o amarrou numa pedra onde todos 

os dias uma águia comia seu fígado (que se regenerava) para sempre. 

Como castigo para os homens por aceitarem o presente roubado, Zeus 

criou Pandora, a primeira mulher, e lhe deu um vaso contendo todos os 

males do mundo. 

A famigerada “caixa de Pandora” na verdade era um vaso. Ao entrega-

lo, Zeus orientou-a a não o abrir, mas Pandora foi vencida pela 

curiosidade. Tinha o nome de "vaso da felicidade". Ao abri-lo, os males 

escaparam voando para vagar e prejudicar a vida dos homens. Pandora 

rapidamente recolocou a tampa, tendo restado um único mal no interior 

do objeto. 

A partir de então, como proprietários eternos do vaso da felicidade, os 

homens passaram a acreditar nas maravilhas daquele tesouro. Bastava 

retirar a tampa quando quisessem – sem saber que na verdade a deusa 

havia trazido o recipiente dos males. Para eles, o mal que restou é o maior 

dos bens: a esperança. No entanto, Zeus queria que os homens, mesmo 

torturados por outros males, não rejeitassem a vida, mas continuassem a 

se torturar. De acordo com ele, a esperança é o pior dos males pois 

prolonga o suplício da humanidade. Daí a origem do velho ditado 

popular que afirma que a esperança é última que morre.  
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O que a expectativa tem a ver com esperança? Na verdade, são palavras 

sinônimas. Têm o mesmo sentido, talvez com uma sutil e ardilosa 

conotação: a expectativa se apresenta como a espera fundada em supostos 

direitos, possibilidades ou promessas. Sem que você perceba, representa 

a falta, assim como todo desejo. Se desejamos é porque não temos, não 

realizamos. Expectativa é esperar, esperançar! 

Ao mesmo tempo, o esperar tem sua viva associação com duas outras 

condições: a ignorância e a impotência. A ignorância pelo fato de muitas 

vezes não sabermos se o que esperamos vai acontecer: se vai chover, se o 

vento vai acalmar, se o paciente vai se recuperar ou o governo vai reduzir 

os impostos. Criar tais expectativas representa desconhecer o que vai 

acontecer, por isso esperamos; caso contrário, se uma pessoa tem a certeza 

de que a chuva não vem, ela simplesmente não cria a expectativa de que 

seu jardim de hortaliças seja molhado com a água do céu. O jeito será 

arregaçar as mangas, encher o regador na torneira e hidratar o manjericão 

e as pimenteiras. A expectativa é, muitas vezes, a madrinha da inércia. 

Enquanto se tratar de um jardim, os danos físicos e emocionais de ter que 

irrigar as hortaliças são nulos, mas e quando a expectativa bate na porta 

de uma crença? Imagine alguém que tenha total certeza de que aquele 

medicamento alternativo vai lhe salvar de uma doença grave ou que a 

polêmica ‘cirurgia espiritual’ indicada por um amigo o deixará curado 

para sempre. Mesmo ignorante ao que vai acontecer, a pessoa espera 

alegre e convicta na cura. Se o remédio é placebo e a cirurgia uma falácia, 

a vida do indivíduo estará em total risco por um provável agravamento 

dos sintomas, o que pode impossibilitar sua salvação. 

A mesma dinâmica que entrelaça expectativa, ignorância e impotência, 

interfere numa série de circunstâncias que orbitam relacionamentos 
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sociais, profissionais, afetivos e políticos. Inclusive no complexo campo 

espiritual – que não tocaremos nesse livro. Mas antes de entrarmos nesse 

espectro delicado, vamos posicionar a impotência nesse contexto. 

Comparada à ignorância, a impotência é sem dúvida uma condição de 

fidelidade indiscutível à expectativa. Primeiro porque quem ignora nem 

sempre espera, ou ainda, quem espera, muitas vezes o faz tendo 

consciência do que vai acontecer. Isto é, não sendo ignorante ao resultado. 

Você pode muito bem não saber se vai chover (ignorar) mas nem por isso 

vai ter a expectativa que chova. Assim como também pode esperar que 

seu carro se choque contra o poste se continuar acelerando, mesmo tendo 

o total conhecimento do estrago que causará. 

O caso da relação visceral entre expectativa e impotência é contundente 

graças à impossibilidade de realização imediata daquilo que se espera. 

Motivo pelo qual se espera, pois ninguém espera pelo que é possível 

realizar prontamente. 

O exemplo mais claro para essa conexão costumamos ver na sala de 

embarque de um aeroporto ou num ponto de ônibus. As pessoas que 

esperam um avião decolar só fazem isso por motivos óbvios: o avião 

ainda não decolou. Caso contrário, não há o que esperar. Quem espera o 

avião decolar só espera porque não tem o poder de fazê-lo decolar quando 

quiser. Se tivesse o faria.  

Na próxima vez que você estiver num ponto de ônibus ou metrô junto a 

outras pessoas, perceba o quanto a expectativa (esperar) é visível nos 

rostos, em geral ansiosos pela partida. Quantas delas se pudessem não 

estalariam os dedos para que o veículo partisse naquele exato momento 

sem perder minutos sagrados de trabalho ou junto às suas famílias? Num 
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âmbito global há uma vastidão de indivíduos que aguardam 

pacientemente em estações de trem, aeroportos, rodoviárias, terminais 

aquaviários, filas para transplante de órgão, farmácias populares, vagas 

em hospitais, repartições públicas, bancos e cinemas. Poderíamos dizer 

que um colossal universo de expectativas é produzido em forma de 

bioenergia, pelo simples fato de sermos impotentes para realizar o que 

esperamos. Teria sido essa a intenção de Zeus? 

Por todas as razões eliciadas o filósofo francês André Comte-Sponville diz 

que devemos “lamentar um pouco menos, esperar um pouco menos e 

amar um pouco mais”. A simplicidade do enunciado inclui a palavra 

‘esperar’, que oculta alguns vetores pulsantes desta condição, por saber 

que ela unifica - no mesmo campo associativo - a esperança, a impotência, 

e, por vezes, a ignorância, a ansiedade e a confiança. Um coquetel capaz 

de produzir uma espécie de excitação potencializada com sérios riscos de 

levar uma pessoa a sofrer uma rasteira repentina e se esborrachar. A Duda 

que o diga.  

Fique atento daqui para a frente, pois palavras como esperança, esperar e 

confiança nos guiarão pelo mundo das expectativas, onde vamos 

conhecer suas representações e influências veladas. Uma delas é a que 

determina as razões para sermos usuários tão fiéis dessa dicotômica 

condição emocional.  

 

Causa e efeito 

O filósofo Aristóteles, (384 a.C..), aluno de Platão (428 a.C..) e professor 

de Alexandre “o Grande” (336 a.C..), era um ardoroso crente da 

causalidade. Para ele um “por quê” pode ser respondido de quatro 
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maneiras diferentes, que seriam os tipos de causa: material, formal, eficiente 

e final.  

A material, como revela o nome, tem relação com a matéria. A causa de 

um livro, por exemplo, seria o papel. Este, teria como causa a celulose. A 

formal representa as formas; uma escultura tem como causa a pessoa 

utilizada como inspiração, como o busto de bronze do ex-presidente 

Getúlio Vargas. Na eficiente associa-se o primeiro fator ao segundo fator 

através de um processo provocado. Um exemplo seria um marceneiro que 

eficientemente produz um armário de cozinha. A final atribui a vocação 

ou propósito do objeto causador à sua consequência. Uma luz deve 

iluminar, um coração bater e um rim filtrar o sangue. 

As relações de causa e efeito compõem a arquitetura ideológica humana 

desde que levamos a primeira palmada no bumbum. Bastou a mão do 

obstetra se chocar (causa) contra nossas inocentes nádegas e lá veio o 

choro (efeito). Para nós, uma dor. Para nossas mães, um alívio.  

Desde a infância vivemos a força da relação de causalidade, quase que 

inerente às expectativas. Afinal, de uma causa se espera um efeito. Colocar 

o dedo na tomada leva choque, se o copo cair da mesa quebra e ao encher 

demais, o balão estoura. Exageros e fantasias à parte, um fator X ocasiona 

o Y. 

Mas o que acontece se a expectativa não responder a lógica da causa e 

efeito? Se o copo de vidro cair e não quebrar, o balão não estourar e a 

tomada não der choque? Provavelmente sentiremos surpresa de 

imediato. Talvez espanto, estranheza, decepção, frustração ou nenhum 

deles, se o motivo for conhecido. Caso contrário, tentaremos encontrar 

algum meio de explicar via causalidade o ocorrido para sanar a 
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curiosidade e substituir a emoção que sentimos. O copo não quebrou 

porque é de um vidro especial; o balão não estourou porque está vazando 

e a água não congelou porque a geladeira estava desligada. Com tais 

explicações, obviamente não será mais surpresa para ninguém, a não ser 

que o efeito tenha uma explicação baseada no aleatório, o que 

provavelmente ninguém acreditará, tendo em vista sermos doutrinados a 

confiar na causa e efeito. A força do acaso até então não tem crédito, por 

mais que seja cientificamente comprovada. 

Assim como padrões e significados, causa e efeito são fios que nos 

conduzem pela jornada da vida. Se fomos treinados para esperar efeitos 

daquilo que entendemos como causa, estamos inconscientemente 

condicionados a expectativas veladas na maioria das condições. 

É fato que as pessoas possuem uma concepção muito irrisória sobre 

aleatoriedade, e por isso ninguém previne a respeito. Não apenas não a 

distinguem quando estão de frente para ela como não têm capacidade de 

produzi-la quando querem. Por mais que o aleatório tenha uma influência 

muito superior em nossas vidas do que a causa e efeito num âmbito geral, 

como provam cientistas e especialistas matemáticos, fomos treinados pela 

visão aristotélica a sempre esperar os motivos e suas implicações. 

No sentido prático, se você acorda de madrugada com sede e vai até a 

geladeira para encher seu copo com água, vai com a expectativa de que 

ela esteja gelada. Se não estiver gelada devido a geladeira ter queimado o 

motor enquanto você dormia, é provável que se sinta frustrado por não 

poder se refrescar numa noite calorenta de verão. As circunstâncias são 

infindáveis. Ao colocar uma lasanha no forno quente e convidar os 

amigos para chegarem às 12h para almoçar, espera-se que no momento 

planejado a lasanha esteja assada. Mas é provável que fiquemos 
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desapontados se todos estiverem famintos à mesa e nada estiver pronto 

porque o gás acabou. Em casos assim nada como um delivery. 

Todas essas situações mostram o quanto somos automáticos em gerar 

expectativas.  Como resultado sentimos felicidade ou frustração. Nesses 

casos nem chegamos a consultar o consciente porque nosso cérebro está 

sempre à espera dos efeitos de causas aparentes. O ponto é que nossa 

máquina de produzir expectativas trabalha a todo vapor, principalmente 

em questões associadas à sobrevivência.  

Vale observar que é impossível concordar com as pregações da filosofia 

quando esta assegura, com um olhar leviano, que as expectativas são 

unicamente negativas. Se não esperarmos consequências de causas, como 

vamos saber, com a ajuda da memória, se uma determinada pimenta 

queima, um inseto é perigoso ou um investimento é de risco? A condição 

que faz com que esperemos um efeito de determinada causa é vital para 

que possamos estabelecer padrões e suas decorrências: de um 

fisiculturista esperamos mais força, de um tigre esperamos agressividade 

e de uma bigorna ao cair de um prédio esperamos um carro destruído - 

ao contrário de uma folha de papel. É por essa razão que nosso cérebro 

cria padrões e associa suas possíveis implicações. 

 

Padrões e expectativas 

A categorização pela aparência é um recurso evolutivo. Classificar de 

acordo com o aspecto é um dos atos mentais mais importantes que 

desempenhamos, por isso fazemos inconscientemente e o tempo inteiro. 

Classificamos letras, cores, tamanhos, formas, conteúdo e até datas de 

maneira natural e automática. Se nosso cérebro não tivesse evoluído para 
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agir assim e tratasse tudo que encontramos como algo singular sem nada 

esperar, seria comum sermos comidos por leões enquanto avaliaríamos 

se aquele animal de juba e dentes enormes é perigoso ou pacífico. Graças 

ao pensamento classificatório (padronização) pela aparência podemos 

percorrer entre cães e mesas com agilidade e eficiência. Até a leitura desse 

livro depende e utiliza nossa capacidade de classificar letras e símbolos. 

A propósito, você teria decidido lê-lo se esperasse um conteúdo escrito 

em chinês ou aramaico? O que o atraiu certamente foi uma expectativa de 

ler em português, o tema ou algum padrão individual categorizado em 

seu banco de dados mental - caso o tenha conhecido sem uma indicação 

prévia. Tal artifício não brotou de avaliações morais. É resultado de um 

processo evolutivo.  

Rotulagens também impactam nossa intepretação acerca de outras 

pessoas, atingindo diretamente nossas expectativas, principalmente 

quando elas se incluem ou não aos grupos sociais de que fazemos parte. 

A tendência a estarmos abertos a criar laços com quem faz parte de nossos 

grupos ou a quem possui aspectos similares ao nosso universo pessoal 

acaba influenciando os julgamentos que fazemos. A sintonia é 

decisivamente maior quando as semelhanças de cada indivíduo são 

imediata e subliminarmente notadas em outras pessoas, ambientes ou 

situações. Se alguém te oferecer um café colombiano e um italiano e sua 

descendência for italiana, a chance de preferir um café italiano é bem 

maior. 

A origem desses comportamentos não data do século XX ou do período 

pré-socrático, é decorrência de um longo processo histórico. Tribos de 

primatas já reconheciam membros de tribos rivais pelos aspectos 

característicos catalogados no cérebro, e assim, por esperarem reações 
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agressivas, se preparavam para a defesa. Uma união de memória, 

associações, expectativa e aspectos estéticos que recebe o que chamo de 

“adesivos emocionais”. Se você categorizou os jacarés num padrão 

associativo de perigo, vai esperar deles algum tipo de atitude 

ameaçadora, e por isso, quando estiver num safari com vários animais da 

espécie por perto, não pensará duas vezes em se retirar para conhecer as 

zebras (jacaré = perigo = medo de jacaré). 

Uma prova está no “teste de associação implícita” (IAT), que se tornou 

um instrumento da ciência para medir o grau com que um indivíduo 

associa aspectos a padrões sociais. Mesmo que nossas avaliações sobre 

outras pessoas pareçam racionais, elas são alimentadas por métodos 

automáticos e inconscientes, inclusive sobre a regulação das tais emoções 

conexas. Advogados, médicos, torcedores de futebol, políticos e membros 

de religiões tendem a sentir mais afinidade e puxar a sardinha, quando 

não um tubarão inteiro, para seus grupos de identificação. Um 

corporativismo intencional, mas nem sempre consciente. Vários testes de 

IAT provaram o caráter inconsciente (70%) da estereotipagem, inclusive 

surpreendendo os próprios participantes. 

Não teríamos resistido como espécie, muito menos como indivíduo, sem 

nossa habilidade de categorizar padrões de aspectos e efeitos. É o que 

explica parte do preconceito pelo estereótipo, uma tendência inconsciente 

a uma generalização. Para superar, o empenho racional é imprescindível. 

Uma boa técnica para avaliar as expectativas sobre as pessoas é sair do 

automático e ponderar com cautela quem estamos categorizando e como. 

O contato repetitivo com membros de aspectos e categorias distintas 

provou funcionar muito bem como remédio contra os traços negativos 
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que a sociedade atribui às pessoas. Além disso, um pouco de inteligência, 

amor e compaixão não faz mal a ninguém. 

 

Temos uma tendência natural a categorizações. Estamos inclinados a 

nutrir a expectativa de que artistas de Hollywood tenham mais talento 

que iniciantes do teatro e da televisão, e inclusive a acreditar que os 

indivíduos que ostentam riqueza e poder são necessariamente muito mais 

inteligentes e merecedores de nossa atenção. Nessa esfera ninguém 

parece se lembrar dos valores de cada um, assim como foge ao raciocínio 

analítico que muitos daqueles que são inspirações e referências de 

distinção espiritual e intelectual viveram em extrema simplicidade, como 

Jesus Cristo, Gandhi, Buda e Confúcio. Infelizmente nossa sociedade, 

inclusive levando em conta todo exemplo e participação política, é 

especialista em padronizar (esperar comportamentos de determinados 

padrões) ricos como heróis e pobres como culpados. 

 

No jogo complexo das expectativas, infelizmente na maioria das vezes 

não conseguimos evitar nossos julgamentos automáticos sobre certas 

coisas que se relacionam com o valor de determinada pessoa. A maneira 

como lidamos com o mundo seria mais justa e evoluída se o complexo 

arcabouço de nossas avaliações e julgamentos pudesse passar por um 

sistema de triagem, filtrado e separado das expectativas, para então ser 

levado em consideração unicamente aquilo que indicar dados 

contundentes e confiáveis. Dessa forma evitaríamos uma série de 

ponderações inúteis e incoerentes. 

Mesmo conceitualmente desnudas e detalhadas, não custa salientar que é 

natural cairmos nas ciladas das expectativas pelo fato delas também 
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atuarem num sistema autônomo (condicionado) por razões de 

sobrevivência; assim como é muito fácil explora-las nas pessoas.  

 

São muitos os vieses a serem elucidados: na função de estratagemas para 

manipulação, no jogo político e na imprensa, nos relacionamentos, seus 

lados antagônicos e ainda as técnicas eficazes de controle e 

condicionamento. Conhecer os aspectos mais sorrateiros e o perfil 

potencialmente positivo é como construir um novo bastião cognitivo 

voltado para uma relação habilidosa com esse sentimento. Minha real 

expectativa é de que você desfrute de cada momento, assimile e 

desenvolva a arte de transformar as expectativas em poder. 

  



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

26 
 

2 – O lado cruel 

 

 

 

 

 

 

É bem perceptível que a sociedade se tornou obcecada pelo 

individualismo. Ao atravessar uma ponte congestionada, observamos 

que em cada carro geralmente há uma única pessoa a bordo. São milhares 

de veículos indo para lugares semelhantes todos os dias apenas com o 

motorista. Todos na expectativa de chegar aos seus compromissos. Um 

acidente no meio do caminho ou uma via bloqueada provocam um 

transtorno considerável não apenas nas atividades laborais, serviços a 

prestar e negócios a realizar, mas nos estados emocionais de cada 

indivíduo que esperava um trânsito fluente. 

Se um automóvel gasta cerca de 90% de seu combustível para transportar 

seu próprio peso e no máximo 10% com as pessoas, imagine o quanto 

estamos causando de danos ambientais ao planeta além de outras 

notórias consequências urbanas graças a uma aludida liberdade 

individualista repleta de expectativas? Considerando ainda a contínua 

venda de veículos, a não construção de novas estradas e um trânsito cada 

vez mais caótico, como poderíamos mensurar as consequências da 

crescente cultura das expectativas individuais? 
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Sabemos que não é fácil viver num universo tão complexo e personalista. 

Mais difícil ainda é governa-lo. Se o desejo é a ausência de realização e a 

expectativa é o esperar por algo que não temos potencial para realizar 

quando quisermos, há um ponto em comum entre ambos: a falta. 

Seguindo essa perspectiva, podemos não desejar aquilo que esperamos 

ou não esperar aquilo que desejamos. A linha de interseção é quando o 

desejo se funde ao esperar, o que em geral ocorre a todo momento. As 

pessoas que vão a um bar desejando aquela cerveja gelada após o trabalho 

nutrem a expectativa de que ela seja servida gelada. Mas e se ela vem 

quente? 

O mecanismo do ambicionar alguma coisa tem o potencial de incrementar 

as expectativas quando se entra em ação para realizar o que se deseja. 

Neste caso é natural esperar por um resultado preferencialmente positivo. 

Quando não entramos em ação, nem sempre esperamos. Dos que esperam 

sem nada fazer, muitos estão ancorados pela fé balizada por dogmas 

religiosos, como cita o versículo bíblico 5 do Salmo 36: “Confia no Senhor a 

tua sorte, espera nele, e ele agirá”. No esperar inerte a expectativa é 

alimentada por crença e orações. Ainda assim há a presença do desejo que 

o fato se realize. À proporção que este desejo aumenta, pessoas de baixa 

resistência emocional tendem a produzir um alto nível de expectativas. 

A modernidade trabalha incessante a fim de garantir a realização de 

ambições e desejos. Em matéria de consumo nem se fala. Não é nada 

complexo fazer a cabeça das pessoas para quererem mais e mais. Já nos 

acostumamos com a ideia de que temos que aumentar nosso padrão de 

renda, resultados e conquistas, a bordo de anseios desenfreados e 

expectativas pulsantes. Com o estímulo maciço das máquinas de 

estratégias de marketing, do incentivo corporativo que visa o lucro, do 
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jogo sorrateiro das indústrias, de governos que almejam faturar com 

impostos, resultados econômicos e capital político, da imprensa sempre 

de joelhos para seus mantenedores, e das empresas de tecnologia na 

internet, a modernidade está desnorteada - confusa sobre suas próprias 

necessidades e incapaz de diferencia-las de desejos manejados. As 

expectativas vivem uma curva ascendente! 

Há tempos atrás era comum três ou seis crianças dormindo num único 

quarto, sem computador, poucos brinquedos e um único carro da família 

que seguia lotado para a praia nos finais de semana. Hoje as pessoas 

“precisam” de uma casa com quatro ou cinco cômodos, um quarto para 

cada filho - azul ou rosa a depender do sexo, como se fosse crucial para 

constituir o caráter da criança – dois carros, TV de última geração, uma 

penca de laptops, iPads, aparelhos de celular e vídeo games. Para prover 

tudo isso as empresas e bancos estão sempre à disposição com créditos 

consignados e rotativos, cheques especiais e parcelamentos no cartão. Ser 

influenciado pelo sistema no mundo de hoje avesso a conhecimento é a 

regra, não a exceção. A conta de toda essa sandice uma hora chega: 

síndrome de bournout (estresse excessivo), doenças, conflitos sociais, 

hipertensão, câncer, famílias dilaceradas, tabagismo, filhos sem limites, 

além da obesidade e suas comorbidades, companheiras fiéis dos que 

empregam a comida como compensação para atenuar os efeitos 

emocionais de expectativas e ansiedades. A propósito, certos padrões de 

ansiedade não passam de uma expectativa turbinada. Com todo esse 

panorama, como ficam as expectativas de uma vida longa e saudável 

quando as ações para esse fim são potencialmente paradoxais? 

Nunca se comeu tanto e tão mal em toda a história da humanidade. De 

acordo com o relatório do instituto Global Health Burden, associado à OMS 
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(Organização Mundial de Saúde), uma média de 3 milhões de pessoas 

morreram de obesidade mórbida apenas em 2010. O número é três vezes 

maior que o de mortos por desnutrição. Há vinte anos, o cenário era 

inverso. No Brasil, o número de brasileiros mortos por complicações 

diretamente relacionadas à obesidade triplicou em um período de dez 

anos, como mostra um levantamento exclusivo feito pelo Estadão Dados. 

Em 2001 ocorreram 808 mortes associadas. Já os dados de 2011 apontam 

que o número aumentou para 2.390, um crescimento de 196%. Você já se 

perguntou o porquê de a obesidade ser hoje a segunda maior causa de 

mortes diretas e indiretas no mundo, caminhando rapidamente para ser 

a primeira, mesmo com tanta informação disponível? 

Convencer as pessoas em manter o equilíbrio parece uma proposta mais 

ofensiva que oferecê-las o caos, independente dos efeitos nocivos que elas 

vivenciem - silenciosamente ou não - e do que a falta de sensatez tem 

ainda a promover em termos de decomposição coletiva. A sociedade 

adotou o liberalismo, que possui como essência propulsora a crença na 

liberdade total do indivíduo. O liberalismo pode até ter alavancado 

muitos benefícios sociais através da crença no individualismo. Em 

contrapartida, originou a ideia de que as soluções para o individual são 

soluções para o coletivo (carro x metrô) e ainda uma cultura de que o luxo 

do passado é uma necessidade no presente. Em outras palavras, esperamos 

ter hoje com facilidade o que tivemos ontem com louvor, devido a uma 

demanda crescente e incessante por novos padrões de resultado.  
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Confiar ou não confiar: eis a questão algorítmica 

Pesquisas científicas modernas comprovaram que o cérebro humano é 

uma indústria de paradoxos, auto enganação e invenções. Com facilidade 

se contradiz em meio a valores, afirmações e atitudes; se convence de 

fazer aquilo que sabe que é pior para si; e literalmente 

(inconscientemente) cria fatos e memórias quando precisa a fim de ocupar 

o espaço de lembranças apagadas. Alguma surpresa em saber que é 

comum da natureza humana desenvolver esperanças racionais e 

automáticas sabendo o quanto podem ser danosas?  

Muitas dessas pesquisas indicaram que ao compreendermos nossos 

sentimentos, mesclamos uma espécie de fórmula que utiliza muita 

confiança e baixa habilidade. Já parou para pensar no que significa 

confiar? Novamente nos deparamos com as expectativas.  De acordo com 

o dicionário Aurélio, confiar é “ter fé, esperar, acreditar”. Em outras 

palavras, um sinônimo para expectativa. Voltando ao trecho bíblico 

citado antes, “Confia no Senhor a tua sorte, espera nele, e ele agirá” - se 

substituirmos os verbos confiar por esperar, fica dessa forma: “Espera no 

Senhor a tua sorte, confia nele, e ele agirá”. Terá o mesmo sentido.  

Se confiamos que a empresa vai pagar o salário no final do mês, 

esperamos que no dia 30 ele esteja na conta. Ao comprar uma passagem 

aérea para Paris, esperamos no saguão do aeroporto a aeronave decolar, 

pois confiamos que o voo da companha saia no horário agendado. 

Quando depositamos dinheiro num banco, esperamos confiantes de que o 

montante estará lá um mês depois. Caso contrário, guardaríamos debaixo 

do colchão. Confiança e expectativa são irmãs gêmeas. Por alimentarem 

cargas emocionais, também podemos chama-las de valores algorítmicos, 

pois o que resulta quando alguém quebra nossa confiança se traduz em 
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sentimentos. Nada prazerosos, diga-se de passagem. Exatamente por isso 

deixamos de esperar o que antes confiávamos.  

De acordo com cientistas modernos, emoções são complexos algoritmos 

biológicos de fundamental importância. Sem eles os mamíferos não 

teriam os gatilhos para fugir de um risco, valorizar o prazer sexual, 

defender entes queridos ou caçar para saciar a fome. São componentes 

que não apenas dão sentido à vida, mas fatores imprescindíveis para a 

reprodução e a sobrevivência. Se você não sabe o que é um algoritmo, 

entenda como uma sequência (finita) de regras ou operações para se 

atingir determinado objetivo, como solucionar problemas. Fórmulas 

matemáticas são algoritmos, assim como um manual para montar um 

robô, um armário, ou fazer um pavê de chocolate. Basta juntar os 

elementos na sequência exata orientada e chegar a um produto final. Este 

produto é o que sentimos em forma de emoções e sentimentos. 

Se em plena madrugada a porta de sua casa começar a ser esmurrada, 

provavelmente sentirá medo. O número de batimentos do coração vai 

aumentar como resposta à descarga de adrenalina e cortisol. É um instinto 

de defesa como resposta aos cálculos algorítmicos do corpo. O mesmo 

ocorre em um lobo que galanteia uma fêmea da alcateia que está no cio. 

Ele explode em sensações e desejos tão complexos quanto os da 

voracidade nos momentos em que caça uma presa para alimentar seus 

filhotes. 

Como algoritmos complexos no âmbito humano ou animal, ao se mesclar 

e confundir-se com condições de impotência, desconhecimento, 

confiança, esperança e temporalidade, os múltiplos ângulos das 

expectativas permitem uma possibilidade ampla de significados. Suas 

implicações podem variar de diversas maneiras. Isso porque é falsa a ideia 
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de que as expectativas atuam unicamente de forma negativa, como 

veremos no próximo capítulo. Além de funcionarem como um 

mecanismo condicionado de causa e efeito, elas também agem como 

combustível para decisões e ações diversas. Em outras palavras, quando 

combinadas com significados fortalecedores, incrementam o mecanismo 

que leva as pessoas a atingir realizações e sucesso. 

 

Expectativas, assim como o amor 

Uma analogia que certamente pode mudar o conceito de que as 

expectativas são essencialmente negativas é no amor, o algoritmo mais 

sublime da vida. A história de Duda deixou claro que expectativa e amor 

podem levar um indivíduo do céu ao inferno em dias, minutos e até 

segundos. Algumas reflexões sobre esse imbróglio bioquímico são 

providenciais: 1) o amor é unicamente prazeroso ou pode causar dor? 2) 

e as expectativas? 3) como seu lado cruel atua? 

Sobre o primeiro ponto, é comum ver o amor associado ao sofrimento. O 

romancista e dramaturgo Victor Hugo, por exemplo, declarou o seguinte: 

“Vós, que sofreis porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver 

dele”. O escritor brasileiro, Caio Fernando Abreu, dizia que “existe tanta 

coisa mais importante nessa vida que sofrer por amor”.  

Se o amor é tão magnífico, mas possui seu lado arriscado como gerador 

de sofrimento, podemos afirmar que, assim como uma moeda, ele tem 

seus dois lados. Seria por essa razão que muitos desistem de amar 

novamente. Ou será que não é o amor que faz sofrer, e sim, as possíveis 

consequências que nos permitimos viver e que podem ocorrer devido a 

episódios em sua existência? Quando se ama, perder um ente querido, um 
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cônjuge ou um cão companheiro são rupturas dolorosas. A dor não é 

causada pelo amor, mas pela perda, saudade e ausência. O que também 

fez Duda sofrer não foi o amor, mas emoções resultantes de significados 

após uma expectativa descontrolada não realizada, alimentada pela 

imaginação de viver uma imensa paixão. Quando Victor Hugo diz “vós, 

que sofreis porque amais...”, não está afirmando precisamente que é o 

amor que faz sofrer, mas que sua existência (porque amais) cria a 

condição imperativa para viver dores causadas por emoções 

consequentes, como decepções e frustrações. Em tese, para que exista o 

sofrimento, seria necessário haver o amor. O que não se trata de apontar 

o amor como culpado, e sim, como uma condição para os possíveis efeitos, 

que na verdade, também poderiam ter outras decorrências. Não é ele o 

causador da dor, e sim, a maneira e a habilidade com que o ser que ama 

lida com os focos e significados imputados a conexões emocionais e 

intercorrências. Afinal, o amor vincula e é vinculado: maravilhoso, 

essencial, e faz a vida ter sentido. 

Enquanto ele vive, outras cargas emocionais são mais prováveis de existir 

e causar dor, o que não aconteceria caso ele não estivesse ali. Seria mais 

ou menos como plantar hortaliças no jardim. Elas são incríveis, deliciosas 

e incapazes de causar algum mal. Mas se pulgões e piolhos começarem a 

aparecer para infesta-las, estarão ali por causa delas. A maioria dirá “meu 

manjericão está dando muito trabalho”, quando na verdade ele é apenas 

a vítima. Os causadores dos problemas são os pulgões. Em muitas 

situações o amor também é vítima, pois sofre com a inabilidade de quem 

ama em lidar com a dinâmica de significados e emoções que atentam 

contra seu estado de plenitude, e que provavelmente não estariam 
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presentes sem sua presença. Por essa razão, esperar no amor é muitas 

vezes estimular sentimentos que provocam sofrimento. 

O ciúme por exemplo, mesmo por vezes tendo como causa a insegurança, 

tem como condição a presença de algum sentimento de afeto. Quem não 

se importa não sente ciúme. Já a decepção está mais atrelada às 

consequências das expectativas, e não do amor propriamente dito. A ele 

mais indiretamente. Ainda assim, sua existência é muitas vezes uma 

condição, apesar de não ser causa direta.  

 

Amar  Criar expectativas  Não realização  Decepção = Dor 

Amar  Criar expectativas  Realização  Alegria = Prazer 

 

A fórmula é comum aos algoritmos emocionais, mas não é imperativa. 

Amar, criar expectativas e elas não se realizarem é muito natural, mas não 

necessariamente o indivíduo tem que se sentir decepcionado e sofrer. No 

meio de todo esse processo há um ator importante que avaliaremos em 

breve e que muda totalmente um resultado doloroso para um de 

contentamento.  

Segundo ponto. Sobre se as expectativas causam dor, podemos afirmar que 

elas podem parecer e têm fama de serem muito mais cruéis do que 

verdadeiramente são em inúmeras circunstâncias corriqueiras. Há de se 

compreender que expectativas são individuais tanto em tipo, momento e 

carga – cada um à sua maneira – como a forma de enfrentar, seja por 

influência cultural, empírica ou habitual. Independente da singularidade 

de cada uma, até que ponto é coerente responsabiliza-las diretamente pelo 
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sofrimento pós expectativa, e não aos significados atribuídos a resultados 

dessas expectativas - que nós mesmos criamos? Por outro lado, se pensar 

bem - e conseguir apartar as perspectivas emocionais em jogo - verá que 

muitos momentos em que vivemos alguns tipos de expectativas também 

são positivos e prazerosos enquanto duram, pois nutrem uma sensação 

agradável de que algo positivo está para acontecer, independente do fato 

ocorrer ou não. Estamos falando do antes, não do depois. Em 

contrapartida, outras delas, quando acopladas a associações afetivas e alta 

carga de imaginário, são capazes de nos induzir a emoções que cortam a 

alma como uma faca quente na manteiga. 

Podemos dividir o lado doloroso gerado pelas expectativas em quatro 

pontos: o impotente, o tipo de expectativa, a falta de significado estratégico (e 

seus reflexos) e as implicações fisiológicas (e suas associações). 

O esperar impotente já abordamos no primeiro capítulo. É o que nos coloca 

em estado de passividade. Somos obrigados a esperar o ônibus, o avião, 

a doação de órgãos, a honestidade de políticos e a chuva, em uma total 

condição de impotência de realização imediata. Daí a estratégia de Zeus 

ao usar a esperança como forma de tortura da humanidade: ser uma 

dádiva que traz prejuízo a quem recebe, graças a seu potencial de 

impossibilidade de consumação, ao contrário do que se espera. Um típico 

“presente de grego”, como ficou conhecida a expressão que faz referência 

ao Cavalo de Tróia, famoso episódio da Ilíada de Homero que descreve 

os eventos da Guerra de Tróia, quando um cavalo de madeira repleto de 

soldados armados em seu interior foi deixado junto aos muros de Tróia 

pelos gregos, supostamente como um presente. 

Um dos pontos culminantes da relação de impotência aponta dois 

vértices: o esperar pode ser sofrido ou não, assim como o que vem depois, 
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pois se ainda esperamos, é porque (ainda) não se realizou; se é que se 

realizará. É tão comum as pessoas viverem todo esse maremoto de afetos, 

que, em geral, acabam perdendo o controle não apenas dos significados 

do resultado, mas da noção de sua total responsabilidade por criar tais 

expectativas. Por essa razão vamos explicar mais à frente como isolar um 

fator do outro, e separar com clareza cada condição. Em suma, o esperar 

impotente tem todos os elementos para ser cruel. Ainda assim, se não 

existem fatos, apenas interpretações, como diria Nietzsche, basta um 

significado positivo para que parte dessa amargura desapareça. Por 

exemplo, se você espera impotentemente o avião decolar ou o paciente 

melhorar, ao invés de se descontrolar pode optar conscientemente por 

focos melhores utilizando perguntas inteligentes, como: se de nada 

adiantará o descontrole neste momento, o que posso fazer para me 

tranquilizar e ajudar a resolver a situação? Por mais que o esperar seja 

sempre impotência, não é obrigatório que seja doloroso. Fazer do limão 

uma limonada é utilizar o caráter irreversível do fato como ferramenta, 

não como autoflagelo. O limão nunca deixará de ser azedo só porque você 

quer. Adapte uma solução e use-a com sabedoria para viver bem. 

O tipo de expectativa também entra no campo global das esperanças, 

facilitando ou dificultando lidar com as decorrências em caso de não 

realização. É muito diferente uma pessoa esperar (no sentido de confiar) 

não ser traída, que seu melhor amigo não minta ou o irmão a escolha 

como padrinho de casamento, do que esperar que faça sol no domingo, 

que o carro não quebre na viagem ou a inflação abaixe. Por mais que a 

impotência esteja presente em todos os casos, os primeiros exemplos 

dados são claramente mais complexos por suas relações emocionais 

atreladas. Em outras palavras, em cada uma dessas expectativas deve-se 
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levar em consideração prioritariamente dois fatores: o grau de 

envolvimento emocional e o volume de fantasia (imaginação) projetada. 

Não que tais elementos legitimem reações destemperadas de frustrações 

por traições ou calúnias, mas obviamente as não realizações de 

expectativas envoltas por fortes emoções ou necessidades tendem a ser 

mais doloridas do que saber que não fará sol no domingo (a menos que 

com isso você perca um convite da Gisele Bündchen ou do Ashton 

Kutcher para um passeio de lancha).  

Quanto maior o grau emocional, maior a chance de frustração ao ser 

surpreendido, seja num relacionamento ou uma entrevista de emprego. 

O nível de fomento imaginário sobre o que se espera também é fator 

decisivo, pois quanto mais degraus se sobe na escada da esperança, uma 

queda tende a causar maiores estragos emocionais; principalmente nos 

ineptos. Se unidos os dois fatores, até os fortes se abalam. Como exemplo, 

pense numa noiva que acumula toda sua fantasia durante vários anos 

naquele casamento sonhado. Ela ama muito o noivo. O que acha que 

acontece se no dia do casório ele não aparecer e ela descobrir que ele fugiu 

para Cuba com o melhor amigo? Certamente vai pensar que são muito 

mais do que dois iludidos comunistas fanáticos. 

Sobre as relações emocionais entrelaçadas, vale ressaltar que um dos 

componentes aludidos perniciosos das expectativas é o esperar infundado. 

Você espera, por exemplo, que uma goiabeira produza jacas e um pássaro 

cansado de voar vá de táxi para casa? Espero que não. Qual a 

possibilidade então de nossos pais, cônjuges, amigos, colegas de trabalho 

e parentes próximos fazerem tudo como nós esperamos que façam? Que 

direito temos de reclamar, se, em geral, não admitimos que os outros 

determinem o que devemos fazer? Não faz sentido. Esse é mais um 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

38 
 

episódio em que nosso ego (o eu) nos leva a posturas infundadas, como 

querer que sejamos atendidos no que esperamos. Não há porque esperar 

que as pessoas ajam como desejamos, mesmo porque, isso não faz muito 

sentido. Além do mais, elas não vão agir. Apesar de ser uma expectativa 

tão comum e automática quanto grotesca, esperar dos outros algo que 

queremos para depois responsabiliza-los pela não realização é como 

querer colher cenouras numa figueira para depois culpar a figueira por 

não ter produzido as cenouras. Passar a vida transformando desejos em 

metas é um dos esportes mais perigosos da humanidade. O resultado é a 

desordem desenfreada representada por crianças mal-educadas e 

epidemia de obesidade enquanto a indústria farmacêutica cresce 

assustadoramente. É preciso ter a noção de que desejos são vetores 

emocionais compostos por fórmulas bioquímicas em que a dopamina dita 

as regras, enquanto meta é planejamento, estudo e razão. 

O terceiro ponto é sobre a falta de significado estratégico. Talvez represente 

a grande vedete da condição de sofrimento pelas expectativas, pois em 

geral se parece com um campo minado emocional. A maioria das pessoas, 

no entanto, quando percebe sofrer repetidamente por expectativas não 

realizadas, passa a acreditar que viver sem elas é a grande solução. Um 

erro comum. Ao invés de eliminarem a praga, acreditam que a solução é 

arrancar a planta. A própria filosofia tropeça nessa dicotomia ao ignorar 

a função vital das expectativas como motor de ações e realizações.  

Não há dúvida de que significados ruins atuam como algozes de pessoas 

que fabricam esperanças com a mesma frequência com que piscam os 

olhos. Não seria diferente justamente com uma condição que se encarrega 

tanto de alimentar fantasias e imaginação, elevando as pessoas à 

estratosfera emocional. O problema é que quanto mais alto, na maioria 
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das vezes, maior é o tombo. No entanto, tranquilize-se. Até o final deste 

livro você estará munido de alguns paraquedas para que em breve possa 

saltar à vontade do alto das expectativas. O segredo é saber pousar para 

não cair. 

O último ponto refere-se às implicações fisiológicas do descontrole de 

expectativas e significados, que categoricamente respondem de forma 

negativa através de condições emocionais e suas sequelas, atingindo a 

saúde de modo geral e interferindo na qualidade de vida. Por menos 

perceptíveis que sejam, sabemos que descargas de hormônios e 

neurotransmissores peculiares, quando fora de padrão, podem 

influenciar prejudicialmente nosso organismo. Um simples momento de 

estresse é capaz de provocar a liberação de certas substâncias que 

aumentam a percepção da dor, como por exemplo, o cortisol e o ACTH 

(adrenocorticotrópico). Descarregados em situações de estresse, também 

causam tensão muscular em vários músculos, como do pescoço e das 

costas, geralmente os mais afetados. Lembra daquele torcicolo? Provável 

que tenha sido a musculatura tensionada por influência de tais 

substâncias ao ponto de levar a um doloroso quadro de espasmo 

muscular. 

Infelizmente os efeitos psicoemocionais não se resumem a torcicolos e 

tensão. As consequências de expectativas descontroladas e sistemáticas 

podem criar não apenas uma condição emocional lesiva, como problemas 

que vão desde padrões medíocres de bioenergia até comorbidades 

gastrointestinais, hipertensão, herpes, gastrites, úlceras, insônia, 

produtividade baixa, dentre outras consequências. Como não somos 

moldados por nossas decisões isoladas, e sim pelas sistemáticas (ninguém 

fica obeso por comer em excesso por um único dia e ou se transforma num 
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excelente cirurgião após uma única cirurgia), quando há um descontrole 

neuroquímico causado pelas implicações de fortes expectativas atreladas 

a significados nocivos, é difícil que, mesmo silenciosamente, a saúde física 

não esteja sendo atingida. 

Como consultor em comportamento, além das palestras pelo Brasil recebo 

muitos profissionais e atletas de alto rendimento para atendimentos 

pessoais. Certa vez fui procurado por um trader da bolsa de valores com 

sintomas de estresse cotidiano. Assim como tantos outros que 

costumamos atender, já havia passado por psicoterapia e terapias 

alternativas, e nada de solução. Identificamos não apenas uma carga 

descontrolada de estresse diário provocado por ondas sistemáticas de 

expectativas quanto a flutuação dos valores das ações, e ainda por 

padrões de significados nocivos. Ao invés de rodear os problemas, 

focamos na solução imediata por meio de ferramentas diversas, como 

técnicas fisiológicas, estratégias de neurolinguagem e exercícios de 

condução de foco aliados a gatilhos e âncoras de dor/prazer. O fato do 

resultado ter atingido um alto padrão de mudança positiva revela a 

eficiência das técnicas que vamos revelar aqui sobre o controle das 

expectativas. 

Temos que ressaltar, portanto, que por trás de muitas expectativas está a 

tal da felicidade a qualquer custo, atualmente muito confundida (e 

difundida) como o prazer a todo instante. A cultura moderna estabelece 

cada dia mais parâmetros bizarros sobre “felicidade”, como se momentos 

de desprazer e amargura não fossem tão importantes para a evolução 

humana. O resultado são pessoas que elevam frenética e diariamente suas 

expectativas de satisfação constante. As consequências desse mindset não 

poderiam ser outras senão uma sociedade perdida em parâmetros, 
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referências e processos de significado que as levam a uma derrocada 

emocional constante. O mundo não está doente por acaso. 

Muito já adiantaria atacarmos apenas os significados, mas neste caso 

específico é vital também contermos os desgastes gerados pela criação 

frenética de expectativas a cada alteração dos índices, pois sempre que há 

descargas desmedidas de adrenalina e cortisol no cérebro, as 

consequências são a vasoconstrição, o aumento da pressão arterial, 

tensão, dores de cabeça e outros sintomas prejudiciais à saúde. Imagine 

esse processo ocorrendo diariamente por semanas, meses e anos.  

O intuito de uma abordagem que alerte para os possíveis riscos do excesso 

de expectativas sem controle de significado é unicamente preservar a 

qualidade de vida através da precaução e da antecipação. Não teria 

necessidade alongar esse assunto porque não podemos nos concentrar 

nos problemas. O mais importante é seguir em busca do entendimento, 

da compreensão e do conhecimento voltado para atuar no circuito que 

envolve as expectativas, pois em breve vai constatar o papel que elas 

exercem como combustíveis imprescindíveis para uma vida de sucesso. 

Prepare-se para se surpreender. 
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3 – O lado potência 

 

 

 

 

 

 

A vida do polonês Samuel Klein, criador das Casas Bahia, é um dos 

grandes expoentes do poder que as expectativas têm de catapultar 

resultados quando usadas de forma estratégica. Se por um lado Samuel 

foi perseguido pelos nazistas junto a sua família, tendo vivido 

experiências terríveis no período da 2ª Guerra Mundial, por outro 

evidenciou o quanto um sofrimento intenso aliado a expectativas e 

decisões céleres são capazes de produzir. Não custa lembrar que, assim 

como uma pessoa não constrói sozinho uma imensa rede com quase 400 

lojas de departamento e faturamento anual de cerca de 4 bilhões de reais, 

as expectativas não serão responsabilizadas por resultados tão relevantes 

sem a ajuda de outras condições e sentimentos. 

Assim como fazem parte de fórmulas capazes de despertar emoções 

dolorosas, elas também atuam na alavancagem de potência, decisões e 

ações maciças. Participam como coringas tanto nos jogos perdidos quanto 

nos vitoriosos. Para conduzi-las com eficácia você precisa descobrir o que 

valoriza mais, quais são seus anseios, as regras pelas quais direciona o 
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jogo da vida, e como tudo isso se relaciona com o seu universo social. Sem 

as expectativas a vida perderia todo o sentido. 

O prodigioso Samuel Klein foi o gênio do mercado varejista. Não teria 

chegado a lugar algum não fossem três características marcantes 

esculpidas em sua personalidade: uma vigorosa capacidade de promover 

expectativas de sucesso, a habilidade de jogar com sabedoria o jogo do 

varejo e a certeza da importância de agir com urgência. Uma combinação 

explosiva de forças que impelem as pessoas a muitas decisões. Há uma 

razão especial, portanto. As expectativas se relacionam com uma função 

cerebral conhecida como sistema de recompensa, um mecanismo que 

detecta e busca reviver sensações de prazer, sejam elas através do sexo, 

bebidas, drogas, alimento, poder, vaidade, reconhecimento alheio, 

superação e vitórias.  

Um exemplo são os jogos de azar. Quando indivíduos apostam dinheiro 

em roleta, bingo, pôquer ou máquinas de caça-níqueis e são 

recompensados com uma boa quantia, vinculam imediatamente um 

prazer intenso a esta recompensa. Então a excitação e as expectativas de 

novos resultados positivos os levam a jogar novamente por diversas 

vezes. Quando a recompensa não vem, ao invés de pararem influenciados 

pela dor das últimas perdas, por um bom tempo eles experimentam com 

frequência outra forte expectativa: a de que “desta vez” a recompensa virá 

com uma nova vitória. Ou seja, prazer. Isso significa que em geral as 

expectativas operam inconscientemente balizadas por recompensas 

futuras vinculadas ao que chamo de “as duas turbinas da vida”: dor e 

prazer.  

As experiências vividas por Samuel Klein com a perseguição nazista 

consolidaram em sua mente um referencial fortíssimo associado a dores 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

44 
 

profundas. Ser prisioneiro de soldados alemães, cozinhar para centenas 

de pessoas ainda adolescente, trabalhar e sobreviver ao frio e ter sua mãe 

e amigos mortos em câmaras de gás, são apenas alguns dos episódios que 

criaram um forte referencial transformado em senso de certeza naquele 

homem: qualquer coisa era melhor que tanto sofrimento. Não havia quase 

nada a perder, já que atingira um nível colossal de dor. 

Para quem viveu experiências tão dolorosas, o que seria a expectativa 

frustrada de uma vaga de emprego perdida, uma desilusão amorosa ou 

uma venda não realizada? O velho ditado militar preconiza: “treinamento 

difícil, combate fácil”. Uma teoria que se aplica ao condicionamento 

emocional quando bem significado. Em contrapartida, a ausência do 

medo de perder ou sofrer provocou em Samuel um poder inexorável. 

Para quem foi escravizado pelo exército do Terceiro Reich, imaginar o 

melhor de uma vida como cidadão de um país cheio de oportunidades e 

sem guerra como o Brasil, era a visão do paraíso. Conquistar o mercado, 

fazer a venda acontecer, crescer profissionalmente e ter um futuro melhor 

era obviamente um imenso prazer se comparado a ser caçado e 

aprisionado por nazistas. 

Não resta dúvida de que as expectativas do senhor Samuel o 

alavancaram, alimentadas pelo combustível das árduas referências 

adquiridas. O fundo do poço foi o motor do sucesso de muitas 

personalidades. Esperar mais prazer ao invés de dor é uma alavanca de 

potencial que engaja e se insere a um processo que desenvolvemos 

chamado de Ciclo de Potência P.A.R.C (potência/ação/resultado/crença) 

para representar um circuito comportamental para alavancagem de 

resultados, independentemente se bons ou ruins. Através dele 

entendemos porque ricos tendem a serem mais ricos e pobres a serem 
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mais pobres. Nele, a potência é a carga emocional (de energia) voltada para 

as realizações. É aquele sentimento de excitação que toma conta das 

pessoas quando querem alcançar objetivos, sonhos e propósitos na 

expectativa de conseguirem o que tanto almejam. Quem você acha que se 

moverá com mais intensidade, determinação e senso de certeza: alguém 

que confia que irá conquistar um resultado significativo ou quem não 

espera que vá conseguir? Na verdade, natural é que as pessoas sequer 

saiam do lugar quando não acreditam que podem realizar algo. Assumem 

como impossibilidade antes de darem o primeiro passo, baseadas muitas 

vezes em projeções imaginárias pessimistas, referências frágeis e ilusão. 

Um simples jogo de futebol deixa muito claro. Quando um time está 

perdendo por três a zero, geralmente a expectativa de virar a partida 

diminui, e leva os atletas a se desmotivarem. Em geral acabam derrotados. 

A potência (P) é diminuída pela falta de crença (C), que arrefece a 

intensidade das ações (A) e consequentemente o resultado (R). Um 

técnico que consiga reajustar as estratégias de jogo e persuadir os 

jogadores a uma nova expectativa de vitória, certamente elevará as 

chances de mudar o placar. Se o time que está perdendo consegue 

diminuir a diferença marcando um gol, a expectativa de um resultado 

melhor aumenta a crença (C) na virada, que promove o ganho de emoção 

e motivação - potência (P) – e consequentemente o aumento e intensidade 

das ações (A).  

No diagrama P.A.R.C que desenvolvemos com base na ciência 

comportamental, o alimento das expectativas é a crença no resultado (R) 

- recompensa. O ideal é que todos os pontos P.A.R.C estejam em seus 

picos para que o circuito funcione com máxima capacidade de 
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desempenho. Como dizer então que a expectativa é uma total desventura, 

se é um dos motores para produzir ações? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste Ciclo de Potência as expectativas ocupam praticamente todos os 

espaços existentes entre os pontos principais. Tanto na espera alimentada 

pelas crenças quanto após o aumento de potência e efetivação das ações. 

O que pode não ter ficado evidente é que todo esse ciclo está ativo em 

nosso cotidiano nas coisas mais simples que fazemos, seja nas relações 

com as pessoas ou na profissão. É uma forma de representação do sistema 

de recompensa em que buscamos o prazer. Ninguém fica excitado e 

motivado para dar uma topada na calçada, ser reprovado num concurso 

ou bater com o carro. A menos que seja um masoquista. Viver o 

sofrimento não é o que busca a humanidade. A mente humana é 
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biologicamente programada para fugir de situações de dor, por isso o 

medo é tão presente - consciente ou inconscientemente.   

A busca pelo prazer está tão inserida no contexto das expectativas assim 

como a fuga da dor. No primeiro caso, se esperamos por algo prazeroso – 

como a pessoa amada chegar de uma longa viagem – desfrutamos de 

momentos de uma ansiedade tão positiva e feliz que chegamos a 

implementar ações. Preparamos uma recepção calorosa com muito 

carinho, festa e amor. Tais momentos de espera e contagem regressiva 

estão cobertos de emoções da melhor qualidade, fazendo bem à saúde do 

corpo e da alma. Quando o fato se realiza, irrompemos em felicidade. 

Numa situação inversa, se esperamos por algo doloroso – como a morte 

de um ente querido – vivemos momentos de expectativas carregadas do 

medo da consumação do fato. Ansiedade dolente que parece estender o 

tempo através de descargas bioquímicas específicas que, quando 

sistemáticas, deterioram nossa qualidade de vida. 

Ao invertermos os resultados, também teremos expectativas frustradas 

de maneira oposta. Se a pessoa amada liga e diz que não vem mais, é bem 

provável que a festa e a alegria cedam lugar a tristeza e à frustração. Se o 

moribundo surpreende a equipe médica, abre os olhos e volta a ter saúde 

numa reação milagrosa, o que era sofrimento passa a ser exultação e 

alegria. No primeiro caso a espera pelo prazer deu lugar a dor. No 

segundo, exatamente o contrário. Como a maioria desses resultados estão 

fora de nossa alçada de controle – incidentes meteorológicos, ocorrências 

de força maior, etc., - qual a melhor maneira de calibrar as expectativas 

para se ter uma vida mais feliz? A resposta teremos com detalhes nos 

próximos capítulos.  
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O mais importante no momento é entender o poder que as expectativas 

têm de estimular ações e mudar a força dos resultados. Sim, porque se 

você, movido pelas expectativas, preparou uma festa para alguém que iria 

chegar, atuou de maneira a desviar o curso dos acontecimentos para criar 

um resultado. Quando a oportunidade encontra a preparação, geralmente 

se depara com o sucesso. O fato de haver a possibilidade do voo atrasar 

ou a pessoa desistir de viajar não deve jamais impedir o fluxo das ações 

geradas pelas expectativas. É preciso entender que se esses movimentos 

são positivos, devem ser colocados em prática. Não temos que deixar de 

ter filhos só porque existe a possibilidade de ele não ser bem-sucedido nos 

negócios ou sofrer um acidente de bicicleta. 

De alguns anos para cá a humanidade se perdeu em meio a um processo 

metódico de fragilização emocional. Patrocinado principalmente por 

ideologias políticas mau intencionadas, o politicamente correto ganhou 

força e invadiu legislações federais, narrativas políticas e universidades. 

Se por um lado tudo não passa de estratagema amparado por doses 

cavalares de demagogia e engodos sistemáticos visando angariar grupos 

e minorias para fins eleitoreiros, por outro o impacto de tanta insistência 

na divisão da sociedade em castas gerou um processo de sensibilização 

demasiada e processos de significação coletiva deturpada, acarretando o 

enfraquecimento do que deveria ser fortalecido: o sistema emocional 

humano. Hoje as pessoas cada vez mais se sentem magoadas por fatos 

irrelevantes. Militam na construção da própria fragilidade, exatamente o 

inverso do que fez de Samuel Klein um homem inabalável, seguro e com 

um imenso senso de certeza. 

Além dos votos dos menos providos de astúcia, o que o politicamente 

correto conseguiu até então foi desenvolver um exército de iludidos 
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vulneráveis espalhados por todo o planeta. Com o apoio inexorável dos 

meios de comunicação e com a repetição cotidiana, o apartheid múltiplo 

separou o que deveria unir, fragilizou o que deveria fortalecer, 

diferenciou o que deveria igualar e discriminou o que deveria integrar. O 

resultado do esforço fervoroso de alguns movimentos políticos para 

atingir a dita hegemonia cultural ensinada pelo italiano comunista 

Antônio Gramsci, não haveria de ser diferente, senão a degradação 

referencial, a alienação rasa e a ruína dos princípios éticos da sociedade. 

Como diria Bertrand Russell, “o fervor apenas se faz necessário quando 

se trata de sustentar uma opinião que é duvidosa ou falsa”. 

Como resultado, as crianças e jovens do século XXI vêm sendo treinados 

a evitar dores emocionais naturais do desenvolvimento num universo de 

tanta diversidade. O embuste do politicamente correto atingiu padrões 

cada vez mais altos na fragilização social ao incentivar um mundo onde 

sentir qualquer pequeno desgosto, frustração ou decepção é visto como 

um ato intencional “deles”. Ao diminuir as referências que fortaleceriam, 

fomenta-se comportamentos débeis e bolhas de fragilidade ao inflacionar 

expectativas como não poder esperar, criar, negociar, ceder e se frustrar. 

Ao receber tudo o que esperam, são blindadas de experimentar negações 

e desilusões, como se a vida fosse uma imensa máquina de prazer. O 

resultado é a constituição de adultos emocionalmente aleijados e 

deficientes morais, pois desenvolvem personalidades difíceis sem a 

autonomia sobre seu universo emocional, tendo em vista a ideia de que o 

mundo está sempre a seus pés, sem incomodar seus anseios e desejos. 

Como não aceitam o “não” como resposta e são desconhecedores de seus 

valores reais, desenvolvem ansiedade, depressão, agressividade e se 

utilizam de drogas, álcool e comida para alcançar estados de excitação e 
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tranquilidade, o que um dia se transforma em padrão condicionado. Ao 

estimular a satisfação de suas expectativas a cada mórbido desejo, os pais 

modernos munidos de um narcisismo descontrolado induzem seus filhos 

a serem emocionalmente frágeis, doentes e vulneráveis ante qualquer 

circunstância. 

Se pelo lado positivo frustrações, decepções e negações têm o poder de 

nos fazer mais fortes e resistentes, por que somos tão duros nas críticas 

contra as expectativas ao olhar apenas o outro lado? Por um motivo 

simples: quando uma expectativa resulta em frustração, nos sentimos 

feridos. A dor gera uma tendência a culpa-las. Mas quando resulta em 

realização, esquecemos imediatamente as expectativas, pois o sucesso 

terá sido justificado pelo processo. Resta saber até que ponto as pessoas 

vêm colaborando com a própria fragilização ao evitarem de todas as 

maneiras frustrações naturais do decorrer da jornada. Além do mais, se 

expectativa é uma coisa e frustração é outra, por que não manter o 

potencial das expectativas a fim de alavancar ações maciças e atingir o 

que se espera, e, caso as expectativas não se realizem, “atribuir bons 

significados aos resultados” para não sofrer? Para essa resposta temos 

uma pista: assim como uma sociedade adota dialetos e gírias específicas 

em sua tradição, também sistematiza uma cultura emocional frágil vive 

buscando meios de fugir das pequenas dores do cotidiano. Se nossas 

aflições de hoje forem comparadas às que as pessoas viviam nos séculos 

anteriores, vamos concluir o quanto a cultura da fragilização nos 

impactou, transformando o simples ato de se levantar e pegar o controle 

remoto da televisão em desconforto. O resultado é uma espécie de 

dependência da sorte circunstancial, com o autocontrole como utopia. 

Afinal, se o indivíduo não se fortalece, terá que torcer para que o mundo 
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seja piedoso com sua debilidade. Pensamento que transcende seu caráter 

utópico. Nesse ritmo os “humanos de papel” passam a sofrer com todo e 

qualquer resultado de expectativas frustradas e eventos do mundo 

externo. O que, em muitas culturas, é encarado como um verdadeiro 

suicídio emocional. 

Podemos constatar então que as expectativas atuam tanto como um 

combustível de nossas ações e realizações como um exercício para o que 

chamo de fitness emocional. Por outra perspectiva, imagine que alguém 

tenha experimentado frustrações e decepções após expectativas 

fracassadas sobre algum projeto ou planejamento que recebeu uma 

imensa carga de ações para que resultasse efetivamente em sucesso. Se 

isso acontece, o que ocorre geralmente é o desalento e a desmotivação. Se 

observarmos o circuito P.A.R.C, o natural - não o certo - seria a seguinte 

sequência: resultado ruim (R) = diminuição da crença (C) = queda de 

potência (P) = diminuição das ações (A).  

Mas a vida é sábia e não entrega os louros da vitória de mão beijada. 

Precisamos compreender que a fé (crença/expectativa) no sucesso não 

pode enfraquecer. Caso contrário, a efetividade e a qualidade das ações 

também diminuem. O segredo é corrigir o erro e mudar a estratégia para 

tentar novamente. Se deixamos a expectativa morrer, perecerão junto com 

ela a potência e as demais tentativas que levariam ao sucesso, 

independentemente de terem que passar por novos fracassos. Diria 

Thomas Edison: “De fato, eu não fracassei 10 mil vezes ao tentar desenvolver 

um acumulador. Simplesmente fui bem-sucedido por encontrar 10 mil maneiras 

que não funcionam”. 

Um dos fatores que levam ao êxito está sob o nosso domínio: o número 

de vezes que tentamos realizar um sonho, a quantidade de vezes que 
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treinamos aquela jogada, o número de oportunidades que aproveitamos 

e quantas vezes arriscamos o impossível. O conselho de outro Thomas, 

dessa vez o Watson, ex-presidente e criador da IBM, vale a pena registrar: 

“Se você quiser ser bem-sucedido, duplique sua taxa de fracassos.” Em outras 

palavras, se você deixa de tentar, diminui a probabilidade de novos 

fracassos, e consequentemente, do sucesso. Muita gente não compreende 

essa matemática. Você deve conhecer o exemplo do queijo e seus buracos. 

Considere os buracos como fracassos maiores e menores, e a área de 

queijo como o sucesso. Fica claro que para termos mais queijo (o sucesso) 

teremos mais fracassos (os buracos). O grande gênio do basquete, Michael 

Jordan resume a teoria em um depoimento: “Errei mais de 9.000 cestas e 

perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas fui encarregado de jogar 

a bola que venceria o jogo... e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e 

fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso”. 

Há ainda um outro ponto de vista. Se nossas ações são dependentes do 

potencial que alimentamos, que, por sua vez, são dependentes de nossa 

crença (expectativas), sabendo que resultados ruins (fracassos) são apenas 

parte do trajeto rumo ao sucesso, temos sempre que dar a largada para 

uma nova tentativa com as expectativas em alta aliados às crenças, já 

conscientes de que um novo erro é uma possibilidade natural que nos 

alerta para corrigir a maneira como estamos tentando: a estratégia. 

Outra observação importante a ser feita é que a rotulagem das 

expectativas como algo negativo é extremamente injusta por uma simples 

questão de probabilidade, assim como quando uma pessoa nos parece 

estranha tendemos a rotular todos os seus comportamentos como 

estranhos. Quando é que você lembrou das expectativas que ocasionaram 

o sucesso? Quantas vezes racionalizou que a água da geladeira estava 
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realmente gelada, como esperava? Quantas vezes somou o resultado de 

todas as expectativas realizadas num único dia ou semana? Certamente 

não o fez, pois se concretizaram. O que ficou memorizado foram os 

momentos felizes pós-realização, não as expectativas, que perderam o 

protagonismo para as saborosas emoções das concretizações e conquistas. 

As expectativas que consideramos ruins ou indesejáveis são apenas 

aquelas que antecederam irrealizações. Para a maioria, momentos 

frustrantes e dolorosos. As que promoveram momentos de alegria e 

resultados grandiosos – muitas após atuarem como alavancas para ações 

massivas e decisivas – são rápida e injustamente lançadas ao poço do 

esquecimento. 

Essa realidade está dividida em dois prismas. O primeiro é uma 

constatação histórica que remete ao homo sapiens: nós estamos sempre 

muito mais propensos a fugir da dor do que buscar o prazer, assim como 

primeiro buscamos a sobrevivência, para só então caçarmos a felicidade. 

No entanto, o sofrimento que nos acomete tende a deixar registros 

marcantes. Quando não estamos satisfeitos, tendemos a dar atenção ao 

que nos desagrada. Exatamente por isso damos tanta relevância às 

expectativas frustradas que causaram dor, enquanto esquecemos 

totalmente as que se realizaram. O segundo prisma é que se somarmos as 

expectativas - inclusive as de causa x efeito - de toda a vida e as dividirmos 

entre frustradas e realizadas, teremos uma vitória esmagadora das que 

resultaram em realizações.  

Falamos delas, criticamos, reclamamos, mas acima de tudo ignoramos 

que não passam de criações de nossa mente. Mais que isso. Sequer temos 

consciência do quanto elas estão enraizadas em nosso processo de tomada 

de decisões e avaliações. Nosso cérebro não confia apenas nos cinco 
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sentidos de Aristóteles (“nada está no intelecto antes de ter passado pelos 

sentidos”), ele leva fortemente em consideração as expectativas que 

criamos, mesmo que inconscientemente.  

Inúmeras pesquisas foram realizadas a fim de provar tal influência. Uma 

delas utilizou enólogos que atuam como colunistas das mais importantes 

publicações americanas. Em um teste ofereceram cinco rótulos de vinhos 

diferentes com preços bem visíveis, variando de U$80 a U$8 a garrafa. 

Todos deveriam degustar e dar uma nota para cada. Ao final do teste - 

não por acaso - os avaliadores escalonaram as bebidas exatamente de 

acordo com o preço de cada rótulo. Os vinhos mais caros foram avaliados 

com as melhores notas e os mais baratos com as piores. No ano seguinte, 

os mesmos colunistas foram convidados para um segundo teste. A 

pegadinha é que os cientistas utilizaram vinhos idênticos, como uma 

única diferença: dessa vez as garrafas não mostravam o preço nem o 

rótulo. Um teste cego de referências comerciais. Os especialistas 

provaram e todas as notas foram dadas. Para a surpresa geral - mas não 

dos pesquisadores - os vinhos mais baratos (de cerca de U$8,00) tiveram 

as maiores notas, e os mais caros (os de U$80,00) receberam as piores. O 

que causou toda a diferença é que no segundo teste foram eliminadas 

todas as expectativas – influenciadas por preço e design do rótulo. 

Sem sairmos dos vinhos, em outro teste os especialistas deveriam apontar 

entre duas opções, se o mais adocicado era o branco ou o rosé. Na 

verdade, não havia diferença alguma de sabor, pois ambos haviam saído 

da mesma garrafa. O detalhe é que os pesquisadores – em segredo – 

adicionaram um corante para que o vinho branco ficasse rosé. Ainda 

assim os especialistas apontaram o rosé como mais doce, influenciados 

pelo aroma de suas expectativas. 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

55 
 

A verdade é que confiamos em nossa intuição, mesmo sem dados 

suficientes e análises ampliadas levando em consideração o máximo de 

referências sobre o assunto; assim como somos especialistas em criar 

padrões e classifica-los. Muitas vezes esses padrões estão carregados de 

significados, outras vezes não.  Acabam assim criando autoridade em 

nosso cérebro quando transformados em crenças. Daí em diante, passam 

a conduzir avaliações e decisões sem se dar conta do que nos influencia e 

faz falta. Se a doença do ignorante é ignorar a própria ignorância, como 

afirmava Amos Alcott, o melhor a fazer é aprender a desfrutar do imenso 

poder de uma boa expectativa. 
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4 – No jogo corporativo 

 

 

 

 

 

 

Cada vez que me sento para escrever este livro uma chama se acende: a 

expectativa de que ele ajudará muitas pessoas mundo afora, assim como 

minhas duas primeiras obras, que chegaram a 30 países. Não fosse essa 

esperança, não seria sensato dizer que a inspiração seria a mesma. Há um 

propósito, não um plano. O prêmio para um trabalho meticuloso feito 

com amor, dedicação, doação e pesquisa se traduz numa espécie de 

recompensa que imaginamos ostentada na estante mental de nossos 

valores. Uma espécie de troca. Sem ela não moveríamos um palito. 

Podemos dizer então que a vida é uma eterna troca: gases, células, 

condições, emoções, favores, energia, relacionamentos, trabalho, roupas, 

pensamentos e ideias. Uma máxima latente nas relações familiares, 

sociais, biológicas, conjugais, e principalmente, políticas e corporativas. 

No universo empresarial elas compõem o alicerce principal que 

estabelece a relação entre empresa, colaborador e sociedade. No primeiro 

espectro, a companhia oferece condições para as atividades laborais e 

recompensa com benefícios o trabalho produtivo efetuado pelo indivíduo. 
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No entanto, a competitividade - mola propulsora do capitalismo - tratou 

de adicionar outros elementos a essa condição. 

A ex-conselheira do CADE (Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica), Lúcia Helena Salgado e Silva, publicou um artigo em 1999 

que delineou com precisão o conceito de competitividade corporativa: “O 

sonho de toda empresa é tornar-se monopolista e conquistar uma vida tranquila. 

É o que dita a racionalidade econômica. Ao mesmo tempo, é o empenho de se 

tornar monopolista – auferir lucro econômico ou supranormal – o que sustenta a 

dinâmica da concorrência e o que gera progresso econômico”. 

Se por um lado as empresas precisam estimular o alto desempenho a fim 

de competirem por uma fatia de mercado cada vez maior, por outro 

devem instrumentalizar-se para que seu capital humano esteja alinhado 

às diretrizes estratégicas voltadas para esse fim. Palestras e treinamentos 

pontuais – quesito em que o Brasil patina, se considerados os padrões 

internacionais, – são apenas parte dos meios utilizados pelo mundo 

corporativo na tentativa de alavancar pessoas e resultados. Outros 

benefícios, que vão além da remuneração mensal para o funcionário que 

atingir metas pré-estabelecidas, são meios de alimentar o motor das 

expectativas, como premiações, bônus, viagens e planos de carreira - 

principalmente nas grandes empresas. Até aqui nenhuma novidade. 

Atente-se apenas ao fator ‘recompensa’ que citamos no início do capítulo, 

que faz parte deste intrincado mecanismo que envolve concorrência, 

lucro, benefícios e uma dose cavalar de manipulação. 

Antes de seguir adiante, vale um estímulo para lembrar a dinâmica 

afetiva que envolve o comportamento humano. O filósofo Platão dizia 

que o desejo ocorre na impossibilidade e o amor é o desejo pelo que não temos. 

Quando tivermos, o amor desaparece dando lugar a uma nova falta, um novo 
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desejo. Trocando em miúdos, o cego só deseja enxergar porque não 

enxerga (falta). Se enxergasse não desejaria. O desempregado clama por 

um emprego e até faz promessas porque não o tem. Quando enfim 

consegue um trabalho de horas a fio, passa a desejar exatamente o 

contrário, e que agora lhe falta: descanso e férias. O mesmo acontece com 

salários mais altos, premiações e bonificações: quem não os têm os deseja. 

Quando são conquistados, passa-se a desejar o que ainda não foi 

conquistado. Amor e falta, segundo Platão. 

Voltemos às recompensas. No âmbito corporativo as expectativas são 

parte de um engenhoso processo de “estímulo” velado como estratégia 

para maior produtividade. Basta entender que quando as pessoas 

recebem recompensas muito maiores do que esperavam, elas se sentem 

ainda mais motivadas a serem solícitas e prestarem grandes serviços no 

futuro, na expectativa de uma gratificação ainda maior. Fundamento que 

se aplica como mágica aos filhos. Reconhecimentos esporádicos como 

bonificações, promoções e outros incentivos catapultam um esforço extra 

das pessoas na esperança de serem recompensadas. O erro de muitas 

companhias está justamente na previsibilidade dessas surpresas, que 

podem colocar tudo a perder e se tornarem ineficazes. O ideal é que tais 

surpresas sofram variações para que não frustrem a expectativa da 

novidade. Se forem consideradas como certas, o comportamento não será 

o mesmo. Se variassem as recompensas e adicionassem o fator surpresa, 

as empresas estimulariam seus colaboradores a resultados bem melhores.  

Para a neurociência americana essa conta nem sempre bate. Pesquisas 

realizadas sobre o quesito “propósito” nas relações de incentivo à 

produtividade descobriram que pessoas com um grau de conhecimento 

mais elevado têm maior predisposição a se engajarem em projetos que 
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envolvam algum propósito do que a incentivos financeiros ou planos de 

dominação mercadológica. A pesquisa foi realizada nos EUA e Índia. Para 

o estudo, entre pessoas de níveis mais altos de instrução a entrega é maior 

quando o objetivo envolve sonhos compartilhados, ajuda social e relações 

emocionais, como o que fez de Martin Luther King um mito na luta pelos 

direitos civis. Na ocasião de seu discurso, realizado em 28 de agosto de 

1963 no Lincoln Memorial em Washington, durante a Marcha de 

Washington por Empregos e Liberdade – momento crucial na história do 

Movimento Americano pelos Direitos Civis – Luther King proferiu a 

famosa frase “I have a dream” (eu tenho um sonho), inflamando mais de 

200 mil pessoas. Quantos teriam ficado e se engajado se o discurso tivesse 

começado com “eu tenho um plano”? Provavelmente poucos. 

No Brasil a cultura parece funcionar um pouco diferente na maioria dos 

casos, com a compensação em dinheiro sendo mais importante que o 

propósito, inclusive para pessoas de padrões intelectivos mais elevados. 

Se a tese for verdadeira, será então que o uso das expectativas como isca 

para a motivação de colaboradores é realmente uma ferramenta eficaz? 

 

Os mitos e a ficção 

A cooperação humana em grande número de pessoas começou a ocorrer 

na Revolução Cognitiva (70 mil a 30 mil a.C..). Até então não havia 

instrumentos capazes de reunir tantos estranhos a fim de executar obras 

e projetos de porte elevado. Foi a partir da evolução nas formas de pensar 

e se comunicar que nossos ancestrais entenderam que havia uma 

ferramenta quase que infalível para agrupar mais de 150 indivíduos em 

torno de um objetivo: contos ficcionais e mitos. As técnicas consistiam na 

https://pt.wikipedia.org/wiki/28_de_agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/1963
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C.
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capacidade de inventar, transmitir e disseminar informações inverídicas 

que fosse capaz de convencer muitos desconhecidos de sua veracidade. 

Através da criação de espíritos e animais-deuses, por exemplo, os 

humanos foram capazes de mover multidões em guerras contra tribos 

inimigas e edificar obras de grande porte. Como você acha que os egípcios 

de 2 mil a.C.. construíram templos e pirâmides de 20, 60 e 140 metros de 

altura, limpavam açudes e canais sem a ajuda de caminhões, tratores e 

guindastes?  

Um grande número de estranhos se unia porque acreditava nas lendas 

disseminadas pelos faraós humanos sobre as recompensas e punições de 

faraós imaginários (deuses) representados como meio-humano, meio-

animal como Rá e Sobek. Não é de estranhar que enquanto os governantes 

egípcios se deleitavam com frutas, comida farta e mulheres em seus 

palácios luxuosos - escorados por poderes metafísicos que nunca tiveram 

- milhares de indivíduos carregavam pedra, água e ferramentas por 

quilômetros por horas debaixo de sol para atender os caprichos dos mitos 

cultuados como sagrados. Como recompensa nutriam a expectativa de 

colheita farta, chuva, fertilidade e outras alegadas bênçãos divinas. 

Enquanto a maioria dos indivíduos tinha vida curta, os faraós biológicos 

apenas desfrutavam de poder e riqueza.  

Não há coincidência alguma com os mitos de hoje em forma de nações, 

corporações, ideologias políticas, religiões, atores, jogadores e bandas de 

rock espalhados pelo mundo, que arrastam multidões de adeptos e 

fanáticos tatuados com rostos e símbolos, vestidos com roupas e opiniões, 

seguindo rituais e hábitos, comprando produtos e convicções, e, acima de 

tudo, defendendo com veemência posições e ideias. Um exército de 

marcas que arrebanha um alto número de adeptos coalhados de 
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esperança e confiança. As estratégias de nossos antepassados apontavam 

para o caminho certo: cultivar lendas, inventar e repetir histórias, e 

infundi-las no imaginário popular com intenso apelo emocional é a 

melhor fórmula para aglomerar humanos prontos para cooperar com o 

interesse estratégico de poucos – além de cultuar mitos inclusive após sua 

morte. De certo modo pode até soar estranho chamar mitos e marcas de 

entidades imaginárias, no entanto, a verdade é que todos eles sobrevivem 

apenas na imaginação.  

O alicerce das religiões reúne elementos fundamentais para a 

sobrevivência de seus dogmas e fidelização de seguidores, entre eles 

crença (fé imperativa), rituais (repetição), associações emocionais, e, 

principalmente, ilusão e expectativa (confiança). Os praticantes estão 

sempre a pedir e esperar por saúde, trabalho, curas, mudanças, alimentos, 

desejos e necessidades, a fim de saciar suas certezas, se livrarem da dor 

ou realizarem ambições. Neste âmbito muitos cometem um erro grave: 

substituem as ações - que poderiam criar mudanças factíveis - pela espera 

inerte que algo lhes aconteça. A dor, maior mola propulsora da fé no 

mundo transcende ou metafísico, deposita nas conjecturas (mitos, lendas, 

espíritos, deuses, imaginação) um poço de expectativas que transformem 

seus anseios em realidade. Estratégias para isso não faltam aos tantos 

profetas, clérigos, muftis, gurus e pastores espalhados pelo mundo afora. 

No orbe dos negócios alguns aspectos são idênticos. Por mais que a Apple 

seja uma empresa com uma sede física, é apenas uma logomarca de maçã 

mordida, além de um nome, que sobrevivem como entidade na mente de 

seus admiradores. Os comportamentos dos clientes repletos de 

expectativas nas longas filas das lojas para adquirir um lançamento nos 

dão uma clara sensação de que se trata de uma seita e não uma companhia 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

62 
 

de tecnologia. Mas se seus executivos venderem os prédios da empresa 

em Cupertino (Vale do Silício - CA) junto com o sistema operacional IOS, 

os aparelhos e projetos, e transferirem para uma marca desconhecida 

chamada Orange sem comunicar aos clientes, o que você acha que 

aconteceria com as vendas dos produtos dessa nova corporação? 

Provavelmente seria um total fiasco. A Orange não é uma entidade. 

Enquanto isso a Apple, mesmo tendo adotado um sistema vulnerável e 

desconhecido após vender tudo para a Orange, sobreviveria viva e forte 

como ente imaginário no cérebro de seus admiradores por um bom 

tempo. Bastaria criar a expectativa de lançamento de um novo celular 

repleto de novidades, independente de formato ou qualidade, que as 

vendas estourariam novamente.  

Bem ou mal, a arte de governar o mundo e as empresas se deve a uma 

perspicaz e lenta descoberta dos meios para a colaboração e adesão em 

larga escala, que conta com uma peculiaridade humana em forma de 

princípios, poderes, entidades e locais formados por um imenso e 

complexo tecido de acepções e expectativas. Graças a esse tecido, 

patriotas exibem orgulhosos a bandeira nacional na varanda de casa, 

pessoas caminham nas ruas com camisetas que estampam marcas 

esportivas, socialistas criam movimentos para aumentar o poder do 

Estado e legiões de discípulos se reúnem nos grandes templos para 

glorificar deuses. 

As entidades intersubjetivas e ficções tiveram e seguem tendo um papel 

decisivo ao longo dos séculos. Não diferente dos livros de história, que 

parecem estar mais repletos de fantasias e deturpações do passado do que 

de realidades, onde sanguinários são retratados como libertários, líderes 

de organizações criminosas transformados em estadistas, galanteadores 
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vendidos como puritanos e até córregos promovidos a grandes rios. É 

fábula para dar e vender. Duas são as razões principais para se forjar tanta 

ficção: atender a interesses e saciar expectativas. De posse das técnicas 

para a criação de mitos e com a ajuda dos meios de comunicação, mudar 

o passado nunca foi tão fácil. 

A imaginação definitivamente nos colocou em um nível mais elevado, se 

comparados a outros animais. Mas até que ponto isso pode ser visto como 

uma real elevação, e não o inverso? Você nunca verá uma leoa inventando 

a história de que uma zebra está doente só para que outra leoa não devore 

seu jantar. O problema é que entre humanos há realidades inadmissíveis, 

apesar de corriqueiras, do ponto de vista moral. Um exemplo está nos 

ramos médico e farmacêutico. Já foi constatado que muitas empresas 

criam e disseminam vírus apenas para vender a cura (os medicamentos) 

que fabricam. Do ponto de vista ético, como você conceituaria essa forma 

de enriquecimento? E quanto aos médicos associados a laboratórios que 

receitam remédios específicos para seus pacientes, na maioria das vezes 

mais caros, com o único intuito de aumentar suas comissões, e não com o 

objetivo de atender as expectativas de cura? Alguns chegam ao disparate 

de receitar quatro ou cinco drogas desnecessárias do mesmo fabricante 

numa única receita. Há os que operam o que não precisa ser operado ou 

forjam gastos com insumos e procedimentos para aumentar o preço das 

internações em hospitais. No mesmo âmbito, organizações, entidades, 

profissionais e corporações fortalecem a afirmação de que o colesterol – 

um álcool policíclico essencial para dos mamíferos – é um mal para o 

coração, mesmo sem haver um único estudo comprobatório em todo o 

mundo. Como consequência, os parâmetros laboratoriais que definem as 

taxas ideais de colesterol nos humanos diminuem cada vez mais, 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

64 
 

enquanto as vendas das estatinas, não por acaso, aumentam 

vertiginosamente. Um acaso mercadológico, temporal ou alimentar? 

Poucos sabem que o colesterol é um lipídio essencial na composição do 

cérebro, membranas celulares, hormônios e fundamental para a vida. Mas 

isso não vem ao caso, não é mesmo? 

Numa sociedade treinada para a lucratividade e o consumo a qualquer 

custo, as expectativas nunca foram tão usadas e frustradas por meio de 

empresas que solapam a ética e adulteram seus produtos para aumentar 

as vendas. As gôndolas e prateleiras dos supermercados nunca estiveram 

tão repletas de engodos e embustes, assim como planos de telefonia, 

internet, TV a cabo e transações bancárias. O que falar então das modelos 

em fotos para campanhas publicitárias e dos famosos sanduíches das 

cadeias de fast-food, que nas imagens são perfeitos e sedutores e na 

realidade parecem ter saído de um tsunami? Nunca se mentiu tanto 

(objetiva, subjetiva e subliminarmente) no intuito de enganar as pessoas 

e enriquecer – diga-se de passagem, com a anuência do Estado, pois assim 

se beneficiam unidos. Não por acaso chegamos ao cúmulo de constatar 

que as melhores estratégias de marketing do século XXI são a honestidade 

e a sinceridade. A escassez transformou obrigação em mérito. O efeito é 

proporcional ao padrão de jogo indecente de grande parte dos 

marqueteiros. Do bizarro anúncio comercial ‘compre batom’ aos reclames 

das mineradoras que devastam rios, oceanos e cidades e afirmam ter um 

sério compromisso com o meio ambiente. O mesmo vale para outros 

segmentos de mercado que exploram a ingenuidade das pessoas. As 

entidades imaginárias e ficções vêm sendo utilizadas desmedidamente 

para saciar expectativas relevantes e/ou frustra-las por meio de métodos 
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atrozes visando o lucro, fraudes e a competição corporativa. Se fosse vivo, 

o filósofo Nicolau Maquiavel estaria boquiaberto. 

Esta é apenas uma parte deste jogo que nos tange como cidadãos, 

consumidores e colaboradores, onde as expectativas são empregadas 

como aparatos de grosso calibre. Os exemplos são infindáveis, do 

pipoqueiro ao CEO. Seria impossível descrever a metade. Entretanto, não 

poderíamos deixar de fora as relações internas deste universo. Foquemos 

nelas. 

  

Fantoches e Ficções 

Por um prisma, o homem entra num palco de teatro com apenas uma luz 

de centro que ilumina um singelo banquinho de madeira, onde ele se 

senta. Em sua perna direita coloca um boneco com a cabeça de massa de 

papel e tecido de meia gessado. Com a mão direita escondida faz 

movimentos com o boneco, com quem simula conversar e fazer piadas. O 

público se diverte, gargalha e aplaude aquele objeto que parece ter vida, 

mas que não passa de um escravo dos interesses de seu operador. 

Por outro prisma, o escritor inglês nascido no século XIX, Aldous Huxley, 

autor da distopia política “Admirável Mundo Novo”, afirmava que “a 

ditadura perfeita terá as aparências de democracia. Uma prisão sem muros na 

qual os prisioneiros não sonharão com a fuga. Um sistema de escravatura onde, 

graças ao consumo e ao divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão”. 

Em grande parte do universo corporativo – o que não representa se tratar 

de uma generalização, mas de uma maioria – quando transportados para 

o âmbito das expectativas, o ‘boneco escravo de seu operador’ e o cidadão 

que acredita ser livre numa falsa democracia se fundem num único 
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indivíduo: o colaborador. O artifício para essa transformação é utilizado 

por grandes conglomerados, holdings e companhias, seja de mineração, 

tecnologia, bens de consumo, publicidade, alimentação, dentre outros. 

Expectativas, medos, crenças, lavagem cerebral, punição/recompensa e 

rituais atuam como uma lobotomia ideológica sutil em que o funcionário 

passa até mesmo a acreditar que ama e é amado pela empresa, como 

numa espécie de seita. Algumas das corporações de marketing multinível 

elevam o padrão da astúcia e se aproveitam inclusive da fé das pessoas 

ao incluir Deus na cartilha que visa o lucro, sempre com o apoio dos muftis 

executivos alçados aos cargos de diamante graças ao verdadeiro deus: o 

dinheiro. E se o jogo fosse limpo, ética e mercadologicamente, do início 

ao fim? 

Uma das metas é fazer as expectativas decolarem a níveis lunares para 

então receberem doses de crenças suficientes a fim de que a baixa 

contrapartida prática seja ignorada no decorrer do tempo. Em algumas 

companhias simula-se uma atmosfera com ares de liberdade e excelência 

através de histórias ficcionais, bordões sobre qualidade de vida, reuniões 

sistemáticas, processos motivacionais em hotéis nas montanhas, ideais 

inatingíveis, metas convincentes, palestras enlatadas, sonhos, ilusões, 

marketing artificioso, motivação alienante e até alusões espirituais, tendo 

como molas propulsoras a necessidade e a ambição dos candidatos ao que 

acreditam ser felicidade. Como diria Theodor Fontane, escritor alemão, 

“nenhuma inteligência consegue enfrentar uma tolice que está na moda”. 

Aquilo que chamam de “amor corporativo” na verdade se equipara aos 

mais modernos conceitos de escravagismo, com profundos aspectos de 

realização como resposta ordinária a um sistema que arquiteta as 

esperanças, discrepa excessivamente a relação produção/contrapartida e 
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maneja a força de trabalho através de imensas teias intersubjetivas de 

significados e crenças estratégicas. Estas, por sua vez, provocam as 

reações (relações) afetivas esperadas com vistas a promover 

comportamentos apropriados aos interesses pragmáticos da marca 

(mito). 

O primeiro ministro inglês, Winston Churchill, dizia que “o capitalismo é 

o pior sistema econômico já inventado, com exceção de todos os outros 

que foram tentados”. Entretanto, o atual capitalismo tem muito a evoluir, 

assim como os valores dos grandes controladores, acionistas, 

megaempresários e industriais, insensíveis e agora incapazes de enxergar 

um modelo sintrópico e humanista nas relações empregatícias e 

socioambientais. Há uma explicação óbvia para a busca ardente pelo 

poder e pelo lucro a todo custo: quando se evolui a um ponto, não se quer 

voltar atrás. Como já dito na teoria platônica, desejo é falta. Um executivo 

com ganhos pessoais de U$200 mil/mês adaptou sua vida de forma 

progressiva, até chegar ao padrão de conforto e poder atual. Jamais pensa 

em se contentar com menos. Ao contrário, sempre nutre a expectativa de 

faturar mais e mais. Para a satisfação do condicionamento de valores 

como ganância desmedida e ambição custe o que custar, tudo é válido, 

inclusive a disparidade salarial de empregados e o trabalho em excesso, 

com doses estratégicas de medo, expectativas e manipulação: 

contentamento e consciência zero. Será esse o modelo de capitalismo ideal 

para atender as expectativas sociais e de sustentabilidade? 

Economistas do mundo inteiro concordam que o atual modelo de 

capitalismo, apesar de indubitavelmente melhor do que os falidos 

sistemas socialistas, tem muito o que melhorar para atender às 

necessidades humanas e socioambientais. Enquanto o Brasil finge ser o 
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que não é – muito aberto à competição – as corporações parecem 

funcionar cada vez melhor com o inevitável suporte dos capatazes que 

atuam dentro das empresas. 

A propósito, a lógica de um capataz de uma empresa – sim, porque todas 

possuem um capataz, seja de bermuda, jeans ou terno e gravata – é a 

lógica do pragmatismo: quando o efeito produzido coincide com o fim 

pretendido. Novamente aludimos ao fundador do pragmatismo, Nicolau 

Maquiavel, autor de “O Príncipe”, para que fiquem evidentes os 

arquétipos, hoje atualizados com alegorias, cores e adereços de gestão das 

grandes companhias, com fins voltados para o consequencialismo prático 

do tipo pragmático: meta e lucro. Diga-se de passagem, obsessivamente. 

Essa história de qualidade de vida do colaborador, o amor, a preocupação 

com a família, saúde e a empatia são, en passant, um discurso demagógico 

enflorado que a maioria do quadro funcional lamentavelmente confia. 

Grande parte teve a mente tão estreitamente condicionada, que 

desacredita na capacidade de empreender. 

Ao João das Couves, que se sente um executivo importante porque faz 45 

reuniões diariamente e trabalha na baia X-176 do setor Z-45, cabe a alegria 

por ganhar um squeeze e uma caneca com a logomarca da empresa na 

festa de fim de ano. Não bastasse ter dado o sangue e a vida em busca das 

supermetas, abdicado da família, se divorciado devido ao estresse, 

brotado cabelos brancos, perdido finais de semana trabalhando e 

adquirido algumas doenças (a amável companhia pagou as despesas 

médicas) ainda vai fazer publicidade da empresa na academia de 

ginástica do bairro. A quem interessa? O fato de jantar com os amigos, 

curtir um happy hour por semana, comprar um carro zero e tomar vinho 

aos sábados fortalece ainda mais a crença de que sua companhia é a causa 
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de tamanha felicidade; ainda que tenha 37 anos com aspecto de 60 e veja 

os filhos apenas aos domingos. Um indivíduo menos amedrontado pelo 

desemprego, mais confiante em suas habilidades e com um grau de 

conhecimento elevado, estaria a desfrutar de uma vida mais humana e 

harmônica nutrida por seus reais valores. 

Esperanças intermináveis e novas etapas são as iscas para que o 

colaborador exemplar aceite o rosário das metas, promoções, eventos, 

elogios não recebidos, aumentos salariais, férias, novos aumentos e 

promoções, sempre com o estratégico e famigerado medo a lhe respirar 

na nuca. Uma espécie de liberdade aprisionada, até que um dia ocorre sua 

substituição por alguém mais jovem. Assim, talvez o indivíduo passe a 

perceber a matemática da vida corporativa e suas inalcançáveis cenouras. 

Afinal, o que é viver? A quem serviu ou deveria ter servido todos esses 

anos?  

Os jogos que envolvem as expectativas no mundo corporativo abrangem 

pormenores sorrateiros que transcendem a percepção dos candidatos a 

colaboradores. A maioria é ingênua e não percebe os elementos ardilosos 

desde a entrevista de emprego. Do vocabulário do entrevistador ao tempo 

de resposta do e-mail sobre o resultado, onde o tempo alongado não passa 

de armadilha emocional que intenciona medir a ansiedade e a expectativa 

dos candidatos. Vicissitudes inerentes ao pragmatismo onde o fim sempre 

reside na conjugação do verbo lucrar. Até aqui problema nenhum, não 

fossem os meios. Eles fazem toda a diferença, pois em geral galopam 

distantes dos princípios éticos, enquanto os alegados valores da empresa 

impressos em cartazes pelos corredores da empresa geralmente observam 

uma práxis contraditória. No entanto, o discurso resiste. As companhias 

denunciadas na Lava Jato são exemplos sublimes da moral praticada em 
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boa parte desse jogo corporativo, e os novos setores de compliance e 

governança corporativa que, na teoria, obedecem à Lei Anticorrupção 

12.846/13, em muitas companhias não passa de mera formalidade teatral. 

Vale lembrar que 61% delas sequer mapeou seus riscos, enquanto outras 

revelam nos bastidores que a prática segue a mesma, com a velha 

dramaturgia a aperfeiçoar o cotidiano. 

Aos que preferem seguir incautos, o ensaísta alemão do século XIX, 

Christian Johann Heine, deixa uma dica: “Lembrem-se, orgulhosos homens 

de ação. Vocês não passam de instrumentos inconscientes dos homens de 

pensamento que, frequentemente, no mais modesto silêncio, predeterminam, de 

modo preciso, a sua ação”. Mais que isso: o seu destino. 

Grande parte desse livro se dedica a alardear sobre o que não se debate 

em universidades, empresas e menos ainda na imprensa, pois não seria 

positivo para as relações comerciais, pessoais e demais interesses. O 

intuito aqui é explicitar situações congêneres de influência das 

expectativas para alimentar a percepção e estimular as reflexões e a 

autocrítica, favorecendo ao leitor um novo prisma de visão livre de 

crenças que possam causar danos. Um conhecimento importante para 

identificar e livrar-se das armadilhas da manipulação, que por sua vez 

invoca uma melhora na qualidade de vida e na liberdade de pensar. 

 

Instrumento capcioso 

No ambiente dos negócios, assim como na política, jogar com o baralho 

das expectativas tem outra grande serventia sorrateira, um tanto quanto 

usual, mas que por vezes passa despercebida dos olhos imaturos e 

despreparados. 
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Certa vez um publicitário brasileiro conhecido pela vaidade, que 

chamaremos aqui de Mr. Donald, tratava sobre a possibilidade de 

absorver em uma de suas empresas a gestão da área comercial de uma 

grande multinacional americana. As negociações caminhavam muito bem 

junto ao executivo da companhia, a quem chamaremos de Mr. Charles, 

sempre em tom diplomático, demonstrando uma relação de 

transparência, eficiência, interesse e rapidez na comunicação. Numa 

sexta-feira de agosto, Mr. Donald solicitou à sua secretária que 

desmarcasse a reunião com Mr. Charles poucas horas antes, alegando um 

compromisso importante de última hora. Apesar de mudanças de agenda 

serem muito comuns, neste caso o intuito de Mr. Donald ao cancelar o 

encontro, de seu máximo interesse, era outro. Queria apenas transmitir 

uma ideia de dificuldade, o que indiretamente tende a estimular o 

interesse e a ansiedade da outra parte. Um blefe enfadonho que em geral 

atinge com mais facilidade os executivos imaturos. Uma forma de 

manipulação afetiva que utiliza as expectativas para preparar o terreno 

de modo a fechar o negócio em condições melhores. Apesar do interesse 

maior, em tese, ser justamente de Mr. Donald, o objetivo é passar a 

sensação de normalidade e até de pouco interesse, como forma de denotar 

uma atmosfera de risco de perda, superioridade e dificuldade. Como a 

negação costuma provocar certa obsessão, a aparente indiferença ajudaria 

a deixar o negociador mais flexível para Donald, o que facilitaria a 

transação e o movimento das peças de forma a favorecer seu jogo. 

Apesar de menos calejado nos negócios, Mr. Charles conhecia bem a fama 

de Mr. Donald, e até por se tratar de um negócio envolvendo muitos 

milhões de dólares, contratou um consultor estratégico experiente para, 

ocultamente, acompanhar as tratativas, a quem transmitia todos os 
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detalhes. Este, por sua vez, fazia a leitura do jogo e orientava sobre o 

melhor movimento de seu contratante. Sugeriu então que Mr. Charles 

mudasse sua postura, pois transmitia uma aparência de submetido e 

apequenado. O rapaz passou então a se posicionar de forma altiva, arguta 

e segura. Após aceitar com tranquilidade o cancelamento da reunião e 

entender que tudo não passava de um estratagema emocional por meio 

de suas expectativas, Mr. Charles passou a tomar decisões imprevistas e 

perspicazes na relação com Mr. Donald, de forma a inverter as posições 

no tabuleiro. A partir desse momento o publicitário e seu sócio 

começaram a experimentar o sabor da própria esperteza, demonstrando 

muita irritação e ansiedade após vários movimentos astutos de Mr. 

Charles, inclusive pela dificuldade de contato e sequenciais reuniões 

canceladas pelo executivo. Chegaram ao ponto de propor viagens a 

Miami de última hora e bases contratuais tentadoras. Ao identificar o 

momento como propício, Mr. Charles elevou ainda mais o tom e as bases 

do negócio com o intuito real de, ou sair muito beneficiado ou obter a 

negativa do publicitário – pois já tinha dúvidas sobre entregar a área 

comercial de sua companhia àquelas pessoas. Quando questionado sobre 

a nova proposta, Mr. Charles alegou desinteresse de seguir com a 

transação. Meses depois sua empresa decidiu assumir a área comercial, 

montada no centro financeiro de São Paulo, e vem atingindo todas as 

metas. Já Mr. Donald, irritadíssimo, não apenas perdeu uma grande 

oportunidade graças a seu descontrole emocional, como cortou relações 

com Mr. Charles, que, anos depois, foi promovido a VP continental. 

Essa história é apenas um pequeno arquétipo verídico da práxis cotidiana 

em negociações ao redor do mundo, em que as emoções – em especial 

expectativa e ansiedade – são utilizadas como mecanismos eficazes nos 
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negócios, na política e nas relações em geral. A fórmula é muito simples, 

e baseia-se na incitação de uma emoção específica que provoque uma 

resposta peculiar como consequência. Dar gelo, agir com indiferença, não 

retornar e-mails e ligações, sumir por um tempo e ignorar mensagens são 

táticas similares. Ficaram ainda mais comuns nos dias atuais pelos 

aplicativos de celular, que se tornaram palco para esses embustes que 

intentam provocar uma espécie de ajuste estratégico com a mudança do 

comportamento alheio. Em geral a intenção é facilitar o cenário, os 

objetivos, desejos e interesses específicos.  

Princípios éticos à parte, esses artifícios permeiam até mesmo as relações 

entre os altos escalões de governos, como já revelado por Chefes de 

Estado. Nem precisamos ir tão longe. Aparentar repentino desinteresse 

ou desaparecer por um tempo é um ardil tão comum do jogo nas relações 

corporativas e afetivas, que se a ideia é estimular algum comportamento 

específico útil aos interesses, não faz diferença em que âmbito esteja, ela 

provavelmente será usada por quem a entende como instrumento. Risco 

sempre haverá devido ao aspecto singular e dinâmico de pessoas e 

circunstâncias, e inclusive da capacidade de dosagem para que o remédio 

não se transforme em veneno, como no caso de Mr. Donald. 

Se as emoções estão basicamente divididas em dolorosas e prazerosas, 

podemos afirmar que ambas provocam ações como consequência e 

tornam-se grandes utensílios nas mãos de quem deseja estimular reações 

peculiares visando alcançar interesses. Condições como as expectativas 

são ainda mais alvo de situações como essa, pois alavancam forte 

descarga emocional e, por consequência, desencadeiam decisões. Pense 

em como os publicitários sabem usar os vínculos de dor e prazer do que 

associamos aos produtos para estimular as vendas, e terá uma boa noção 
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do quanto nossa dinâmica afetiva e impulsos subliminares são 

sistematicamente manipulados de forma a interferir nas ações cotidianas 

que realizamos. Muitas vezes sem percebermos.  

Poderíamos nos estender muito além dessas fronteiras e esmiuçar outras 

tantas armadilhas que segmentos corporativos específicos diversos, como 

o publicitário, se utilizam para atingir seus interesses. Mas há vida e 

muito jogo além desse meio. Outras duas instâncias de poder usam e 

abusam freneticamente das expectativas tanto em forma de esperança 

quanto de confiança, a fim de conseguir o que almejam. Imagino que já 

saiba quais... 
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5 - Na política e na imprensa 

 

 

 

 

 

 

Ao entrarmos nos campos que envolvem política e imprensa, é natural 

pensarmos logo em poder. No entanto, o foco do poder, ao contrário do 

que a maioria acredita, não reside massivamente na política, mas 

precisamente na economia. Por vivermos num mundo capitalista, a 

simbiose entre poder e dinheiro é inquestionável. Talvez por isso Millôr 

Fernandes dizia que “o poder é o camaleão ao contrário: todos tomam sua cor”. 

O domínio da sociedade está diretamente atrelado ao complexo 

financeiro-corporativo - nas últimas décadas tendo atingido com ainda 

mais ênfase dimensões globais - estruturas intrincadas e adequações 

locais peculiares. Os proprietários da maior parcela de poder não estão 

exatamente na política. Esta atua apenas como instrumento dos 

verdadeiros senhores do poder. 

O cidadão, por sua vez, acredita ter uma participação consciente naquilo 

que no fundo é uma arquitetura planejada de não mais que uma narrativa 

imaginária com aspectos de realidade, justamente voltada para criar a 

sensação de participação nas pessoas que tradicionalmente absorvem 

informações através dos veículos tradicionais de comunicação. A efetiva 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

76 
 

prática do poder em geral transcende ao que se enxerga através das 

esferas política, corporativa e imprensa. 

Seria impossível abordar as relações de poder e suas influências no 

âmbito das expectativas sociais sem mencionar a promiscuidade visceral 

entre esses três grandes pilares. Isso porque os veículos de comunicação 

não são simples órgãos de imprensa (entidades autônomas) como 

enxergamos por toda a vida, com a única função de noticiar e informar, e 

que podem ser independentes ou vendidas a interesses diversos. Seria 

muita ingenuidade acreditar nesse conceito. Apesar do esfarelamento 

notório graças a influência da internet e das mídias sociais, as redes de 

comunicação tradicionais ao longo do tempo se tornaram imensos 

conglomerados econômicos com participação acionária no complexo 

sistema econômico-corporativo que controla toda a cadeia de poder. 

Dessa maneira, cotidianamente fazem uso de todos os recursos 

disponíveis, em especial as expectativas, para consolidar aquilo que 

chamamos de opinião e consciência das pessoas. Como previsto por Zeus, 

a humanidade prolongaria para sempre seu suplício ao crer na esperança 

como um presente. 

Não faria sentido, portanto, afirmarmos que os controladores do poder 

têm preferência partidária ou política, se o que importa não são os meios, 

mas os fins. Mais uma vez lembramos Nicolau Maquiavel, que ensinava 

que a estratégia é dar o maior suporte possível aos que podem viabilizar frutos, e 

destruir quem atrapalhe os objetivos. Trata-se certamente de um processo 

dinâmico que sofre variações frequentes, tendo em vista as transições 

políticas e conjunturais, o que explica as dúvidas que muitas pessoas 

carregam sobre “de que lado está fulano” ou “de que lado está aquele 

veículo de imprensa?” Ao se posicionarem ora de um lado, ora do outro, 
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os conglomerados econômicos causam certa confusão na mente da 

sociedade incauta, que ainda acredita que tais posicionamentos possuem 

alicerce ideológico. A resposta, no entanto, é bem pragmática: eles estão 

sempre do lado mais útil a eles.  

Expectativa e conveniência são vísceras nos planos dos grandes 

controladores do poder com a mesma subjetividade que a liturgia exige. 

Basta um breve retrospecto desde a redemocratização do Brasil para 

compreender o jogo. Quais presidentes venceram as eleições? De quais 

partidos? Quais conglomerados e empresas de comunicação os apoiaram? 

Como foram os resultados desses grupos de apoiadores no período? Uma 

breve investigação já expõe possíveis dúvidas se o trabalho da imprensa 

e dos players empresariais foi essencial para a vitória de candidatos 

comprometidos com os projetos do sistema econômico-corporativo. 

Partidos de esquerda ou direita, novos ou velhos, candidatos 

desconhecidos ou famosos: nada disso faz diferença. O ponto que impera 

como fiel da balança é sempre a aliança com os detentores do poder. 

Nas últimas décadas alguns empresários no Brasil viram seus negócios se 

expandirem exponencialmente em poucos anos. Respaldados por 

negociatas e contrapartidas, obtiveram o apoio do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para grandes 

empréstimos. O faturamento de empresas do ramo frigorífico, por 

exemplo, que bancaram as eleições de vários candidatos, saltou de R$ 4 

bilhões em 2006 para R$ 170 bilhões em 2016. O mesmo ocorreu com 

empreiteiras que certamente não teriam conquistado a dimensão de 

mercado sem o apoio do mesmo BNDES, que entre 2007 e 2015 injetou em 

apenas uma delas cerca de 70% de todo o recurso para obras no exterior. 

Dos cerca de R$ 12 bilhões emprestados pelo banco com essa finalidade, 
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R$ 8,2 bilhões foram para o grupo, que elevou seu faturamento de R$ 17,3 

bilhões em 2003 para R$ 107,7 bilhões em 2014.  

O que uma sociedade pode esperar quanto à melhoria de sua qualidade de 

vida, quando governos estão patologicamente comprometidos em 

satisfazer prioritariamente os anseios corporativos e da classe política? 

Vale a pena criar expectativas positivas sobre o futuro do Brasil? 

Como acreditar nessa utopia se toda a arquitetura do sistema ocorre por 

meio de escambo de benefícios, clientelismo e mudanças convenientes em 

leis e processos administrativos que visam a potencialização de metas e 

lucro dos membros do tripé do poder? Nunca esqueça que uma empresa 

só visa lucrar; e de preferência sem concorrentes. Por essa razão não faz 

sentido acreditar que a prática do poder na esfera subjetiva, que depende 

da associação com os veículos da imprensa-corporativa, seja fiel a 

partidos políticos ou pessoas específicas. Uma fidelidade que só ocorre a 

nível individual, não institucional. A lealdade institucional respeita 

apenas o lucro. Para isso, se valem de estratégias dinâmicas de 

manipulação social que fluem de maneira a proteger ou crucificar o líder 

da esquerda ou da direita de acordo com a conveniência do momento. 

Tudo é parte de um grande jogo baseado em estudos e avaliações 

cautelosas que levam em conta múltiplos indicadores que resultam em 

ações efetivas. 

Política, conglomerados econômicos e imprensa são três jogadores de um 

tabuleiro em que a sociedade é movida com instrumentos que envolvem 

uma série de dispositivos psicoemocionais, em especial expectativa e 

confiança. Num âmbito mais amplo, os elos do tripé precisam caminhar 

juntos. Numa sociedade em que a meritocracia não brota devido à uma 

cultura cleptocrática onde impera o nepotismo, o assistencialismo, o 
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corporativismo e o clientelismo, o isolamento institucional é um risco para 

o negócio.  No que tange ao papel da imprensa, sua maior parcela exercita 

o poder de maneira a comercializar informações jornalísticas como 

jogadas para fins objetivos: factoides, escândalos, demasias, 

sensacionalismo, repetição sistêmica e foco obsessivo/deturpado em 

determinado tema são a contrapartida combinada ou esperada. Tudo se 

resume a movimentos táticos das peças deste jogo complexo que exige do 

cidadão um grau astucioso de conhecimento, além de uma análise crítica 

e minuciosa das notícias, de maneira a tentar entender o que está por trás 

de cada jogada. 

Um exemplo lacônico de como as expectativas são utensílios comuns é a 

história de um empresário brasileiro que chegou a estar entre os mais 

ricos do mundo e foi parar no complexo penitenciário de Bangu. Tendo 

atuado com extração de ouro e atingido seu ápice na área petrolífera, em 

2010 disse a um jornalista americano que sua expectativa era conquistar 

100 bilhões de dólares em dez anos. Dizia estar com sorte por ter um 

patrimônio estimado em US$ 7,5 bilhões. Especialistas em negócios o 

acusaram de usar várias estratégias tão arriscadas quanto antiéticas, 

quando não criminosas. Sua fortuna chegou a atingir R$34,5 bilhões em 

2012, mas perdeu praticamente tudo. 

Se alguém estimula o mercado e a sociedade durante anos através de 

informações falaciosas sobre um conglomerado meteórico e seu suposto 

poder produtivo, é natural que muitos cidadãos, sem saber da realidade 

e confiando nas informações plantadas, criem expectativas positivas 

sobre o sucesso e a rentabilidade do negócio. Investidores querem 

resultado. Com o uso de verba pública e jornalistas associados, o 

fortalecimento das empresas mostraria um espectro ainda mais promissor 
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sobre o futuro da companhia quando o capital fosse aberto. É como um 

estilingue. Durante um tempo o elástico das expectativas é esticado, até 

que no timming correto é solto: as ações entram em negociação na bolsa e 

edificam um império - em boa parte fantasioso – que passa a valer bilhões 

em poucos meses, graças ao poder da bomba relógio especulação-

expectativa. Uma mistura de ganância, imaginação, negócios escusos e 

crimes onde as esperanças de enriquecimento dos futuros acionistas 

operam como um dos motores principais de um mecanismo, que, neste 

caso específico, visa satisfazer a pele da alma: a vaidade. Superficialidade, 

ambição desmedida e valores morais ambíguos encerram o cenário. 

Muitos perdem tudo. 

Não resta dúvida, portanto, que ao falar de política, é obrigatório 

envolver as relações com a imprensa e o universo corporativo. No 

desastre ocorrido na cidade de Mariana (MG) com o rompimento de uma 

barragem, uma das proprietárias da companhia responsável é uma 

mineradora brasileira de porte internacional, que, até os dias atuais, já 

havia recebido cerca de 24 multas por danos ambientais em um único 

Estado. Vale a pena perguntar por que todas foram recorridas e nenhuma 

paga. Três anos depois, em janeiro de 2019, um crime ambiental de 

proporções menores, mas com consequências muito maiores com 

centenas de pessoas e animais mortos, de responsabilidade da mesma 

mineradora, assola a cidade de Brumadinho (MG) e choca o mundo pela 

reincidência. Nesse meio tempo descobriu-se doações de campanha 

política da empresa, esquemas de facilitação de licenças ambientais e 

muitas decisões levadas para a justiça. Por que a legislação brasileira é tão 

complacente com tais crimes, de um modo geral? Não soa estratégico? Por 

que uma parte da imprensa foi tão branda com as mineradoras? Por que 
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o governo em 2015 não agiu de maneira austera com as mineradoras? A 

resposta é a mesma para as três perguntas: interesses. O que se esconde 

por trás da complacência com o crime é um relicário de medo, poder, 

dinheiro, leniência, interesses eleitorais, conveniência, estratégia e más 

intenções. O governo é conivente porque, além de ter assumido o controle 

da mineradora, mantém relações políticas com os acionistas atuando 

clandestinamente na esfera judicial. Já a imprensa não sobrevive de 

jornalismo, essa crença é apenas uma utopia fantasiosa com profundos 

requintes de autossabotagem. Sua receita está concentrada comercializar 

informação, anúncios e conteúdo: matérias, artigos e entrevistas pagas 

que juntos constituem um modelo entrelaçado de negócio em que grandes 

anunciantes exercem forte poder de influência direta na construção do 

contento – caso contrário, deixam de investir. Governos, estatais e grandes 

corporações que sistematicamente gastam grandes quantias ou possuem 

contratos vultuosos, são obviamente agraciados pelos veículos com um 

sistema de informação estratégico em seu benefício. Uma das maiores 

ilusões já inventadas na sociedade e sustentada com veemência (por 

notórios interesses inerentes) pelas redes de comunicação é a chamada 

imparcialidade jornalística, o que provaremos nas próximas páginas ser 

integralmente impossível, e que rompe com qualquer expectativa de 

informação despropositada e isenta. 

Antes, portanto, de entrar no âmbito da ilusória imparcialidade no 

jornalismo – braço da política e do complexo econômico-corporativo – 

frustrando assim as expectativas de informação neutra, vale lembrar um 

lado acentuado sobre a relação entre política e sociedade no uso da 

esperança como um vetor incontestavelmente essencial da alienação 

ideológica. Se quem defende uma ideia pratica ideologia, se toda forma 
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de convencimento entre pessoas é um ato político, e se uma ação requer 

ideias e convencimento, podemos afirmar que tudo é política e ideologia. 

Dessa forma, quem apoia a ideologia de um governo por influência 

jornalística, apoia as consequências dos atos desse governo, inclusive 

tragédias econômicas, sociais e ambientais. 

O período eleitoral pode ser considerado o momento mais evidente em 

que agentes políticos, partidos e entidades utilizam cargas explosivas de 

expectativas para alcançarem seus interesses. Marketing eleitoral pesado, 

promessas utópicas, ativismo nas redes sociais, discursos falaciosos e a 

caminhada que só acontece de 4 em 4 anos compõem a receita para uma 

sociedade esperançosa nas ilusórias melhorias sociais. Já que a espera é 

sempre na falta (como todo desejo sem gozo), basta que um político 

prometa com veemência saúde, educação, muro de arrimo, calçamento, 

segurança e áreas de lazer, para reincendiar as expectativas de um 

cidadão cansado de ser passado para trás, e criar nele a nova crença de 

que, dessa vez, ao dar seu voto, terá tudo o que não possui. Como as 

condições emocionais atuam como molas propulsoras das ações, as novas 

convicções criadas pelos votantes os incentivam a depositar a confiança 

naquele candidato, que, assim como os outros, não cumprirá suas 

promessas. 

Como a condição da esperança é a não realização, pois ninguém espera 

por algo que já se efetivou, se um cidadão tem a expectativa de que terá 

melhores condições de vida, é porque certamente não possui nada disso, 

e por isso está sempre a esperar. Programas de televisão que usam como 

mote a esperança de um melhor futuro para as crianças não passam de 

planos estratégicos com outros fins. Se há a espera é por não haver 

concretização: saúde esperança, segurança esperança, saneamento 
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esperança, metrô esperança e cirurgia esperança, poderiam fazer parte de 

tudo que representa o eterno esperar (não se realizar) de um povo. 

Para que uma sociedade sustente sua elite de 0,1% de milionários, (grupo 

que é atendido pelo segmento de private banking) é essencial condenar o 

restante dela à escassez: escolas em ruínas sem cadeira e condições 

mínimas, estradas sem pavimentação, carência de saneamento, malha 

ferroviária precária, ausência de segurança, metrôs e infraestrutura, 

saúde condenada e transporte público de péssima qualidade. É preciso 

que o modelo tenha esse formato a fim de que haja dinheiro suficiente 

para fundos eleitorais, privilégios e esquemas entre políticos, corporações 

e imprensa. Além do mais, não faria sentido para um candidato prometer 

e criar expectativas sobre o que está solucionado. A falta é uma condição 

essencial para esse jogo, pois saciedade e fome são fatores antagônicos. 

 

“Em parte, a razão deste fato residia na impossibilidade de os 

governos do passado manterem sob vigilância os seus cidadãos. A 

invenção da imprensa, contudo, tornou mais fácil manipular a opinião 

pública, processo que o filme e o rádio levaram além. (Trecho do livro 

“1984”, de George Orwell) 

 

Em geral o discurso precisa estar alinhado entre os elementos do tripé que 

controla o poder. As metanarrativas camufladas em conteúdos cotidianos 

pelos veículos de comunicação distorcem as reais finalidades do discurso 

a fim de atender seus mais profundos interesses. As teorias sobre 

democracia, por exemplo, convergem com a ideia de um sistema em que 

o povo tem o real poder de decisão, o que sabemos na prática ser mais 
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uma quimera de expectativa embusteira, ainda que tal sistema adote o 

voto direto. Nessa ciranda entre ideologias e sistemas, como explicar o 

fato de democracia e meritocracia no Brasil serem inimigas mortais? 

Membros do legislativo, executivo e judiciário falam de democracia sem 

nunca falarem de meritocracia, pois vai de encontro a seus interesses 

políticos. Alguns até têm essa coragem, mas o discurso logo evapora. Com 

o impacto da ausência de competência técnica na gestão pública, como ter 

esperança no futuro? 

 

Democracia e expectativas 

Certa vez Winston Churchill disse que "ninguém pretende que a democracia 

seja perfeita ou sem defeito. Tem-se dito que a democracia é a pior forma de 

governo, salvo todas as demais formas que têm sido experimentadas de tempos em 

tempos”. Se o poder é do povo, seria realista afirmar que a população tem 

total poder sobre aquilo que impacta sua qualidade de vida, e conduz 

cada lei e decisão de modo a todos serem felizes? Foi uma decisão do povo 

brasileiro pagar 50% de impostos e não ter saúde, educação, segurança, 

estradas decentes e condições mínimas de saneamento? Favelas são 

mesmo um modelo escolhido pela própria população para viver e ter suas 

casas fotografadas por turistas suecos como aberrações? Esconder a 

carteira ao sacar dinheiro no banco, sobreviver aos 62 mil 

homicídios/ano, não ter metrôs, transporte de cabotagem e ferrovias para 

o escoamento de cargas elevando o índice de mortes no trânsito, são 

estratégias de qualidade de vida escolhidas por cada cidadão?  

Criar nas pessoas a expectativa e a confiança de que a democracia é 

mesmo o melhor sistema político de governo é uma realidade verossímil 
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ou não passa de mais uma metanarrativa essencial aos interesses do tripé 

‘conglomerados-econômicos/política/imprensa’ para fazer com que a 

massa tenha a real ilusão de que é realmente a detentora do poder? Se as 

urnas eletrônicas tiveram inúmeras fraudes constatadas no Brasil e 

críticas severas dos maiores especialistas em tecnologia, como afirmar que 

o poder da veracidade e igualdade do voto são valores autênticos e não 

outra história ficcional? E se o poder do voto é uma realidade, como 

assegurar que o que será feito pelo representante eleito corrompido pelo 

poder, será o melhor para este povo? Seria justo também atribuir à 

sociedade as vicissitudes de caráter de um agente político após eleito 

como parte de um contexto contaminado? 

Com o passar do tempo os discursos sobre a beleza da democracia 

parecem cada vez mais perder o sentido, visto que no sentido prático ela 

se mostra desanimadora. Ao voltarmos a alguns séculos antes de Cristo, 

lembramos o que Platão dizia sobre o sistema. Em seu livro, "A República" 

(380 a.C.), o filósofo sentencia: "A democracia se estabelece quando os pobres 

("hoi pénetes"), tendo vencido seus inimigos, massacram alguns, banem os outros 

e partilham igualmente com os restantes o governo e as magistraturas". Por mais 

antidemocrático que Platão fosse, algumas de suas críticas à democracia 

continuam válidas, como ao prever a manipulação das massas, que é 

exatamente o que se vê nos sistemas atuais, tornando-se um desafio ao 

regime democrático ideal. Não se trata de risco, mas de prática evidente. 

Vale lembrar que Hitler surgiu da Weimar democrática. 

O povo até pode acreditar que faz história, mas em condições que na 

maioria das vezes não são criadas pelo próprio povo, pelo simples fato de 

que as escolhas alternativas que possuem já passaram por um processo 

de pré-manipulação; ponto chave caracteriza as expectativas como 
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instrumento. Outro grande filósofo contemporâneo, Zygmnunt Bauman, 

em seu livro, Babel, diz o seguinte: “A democracia foi sustentada pela 

tradução contínua de interesses privados em questões públicas e de necessidades 

públicas em direitos e deveres privados. Com a passagem da sociedade de 

produtores para a sociedade de consumidores, o pêndulo oscilou para o outro lado 

[...]. As instituições não são capazes de ouvir, canalizar, representar as 

necessidades públicas. [...] Decerto há um colapso na comunicação entre os 

gabinetes políticos e as casas das pessoas comuns”.  

Cabe um questionamento: se há um total colapso entre representantes e 

pessoas comuns, como sustentar o conceito de democracia se o voto não 

passa de mera formalidade para dissimular um sistema que 

simplesmente não atende as necessidades e interesses sociais? Torna-se 

óbvio, portanto, que, se o poder está nas mãos do tripé “empresas-

política-imprensa”, seguir afirmando a democracia ser o poder do povo 

não passa de um mito. O intuito é mover pessoas, faze-las esperar por 

algo sempre, como na época dos faraós, para obter a contribuição 

obediente em massa. A diferença é que os faraós da atualidade se 

encontram em escritórios e gabinetes. 

O mundo mudou. A internet se apresenta hoje como grande 

oportunidade para pôr fim a uma das grandes barreiras práticas à 

democracia direta. Bastaria dar poder ao cidadão, como já é feito nas 

enquetes no site do Senado, de votar em projetos que lhe sejam 

apresentados. O grande entrave é que os atuais parlamentares 

provavelmente não teriam a coragem de abrir mão de seu poder.   

Uma convicção parece se consolidar na sociedade moderna: a democracia 

é, decerto, o melhor dos sistemas, mas não esse modelo de democracia 

que hoje se pratica. Há muito o que evoluir, principalmente em termos 
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técnicos e éticos. Quando levantamos a lebre da ausência de meritocracia, 

fica evidente que a democracia atual é utilizada apenas como 

metanarrativa para, em resumo, dar mais poder e riqueza a quem já os 

possui. A verdadeira democracia é aquela em que, em nome do bem 

comum, a meritocracia não se submete ao corporativismo e ao nepotismo, 

a técnica subjuga a politicagem e o proselitismo, e a ética supera o 

clientelismo, o assistencialismo e a ganância. Até que ponto podemos 

esperar por uma realidade com esses valores práticos num sistema 

democrático? 

Há um outro ponto que não quer calar. Se fomos doutrinados a acreditar 

que a democracia é o melhor dos sistemas, aquele que traz o sucesso - 

como afirmam as metanarrativas, contrariando inclusive a realidade de 

muitos países democráticos - o que dizer dos resultados impressionantes 

do sistema antidemocrático chinês que adota reformas consecutivas, 

meritocracia extrema e o máximo de competitividade? Como entender 

um país que pratica o uni-partidarismo (Partido Comunista Chinês) e tem 

resultados mais expressivos que todo o resto do planeta? O Pew Research 

pesquisou sobre as atitudes públicas na China e os resultados foram os 

seguintes: a satisfação do povo chinês com a administração política é de 

85%. A satisfação ao comparar a China às maiores potências do mundo é 

de 70%.  A expectativa de um futuro melhor é de 82%. O jornal Financial 

Times publicou outra pesquisa, sobre o otimismo da geração Y chinesa 

com o futuro. O resultado mostra que 93% estão otimistas com o futuro. 

Como apedrejar a legitimidade dos chineses com tais resultados? Se a 

maior parte das democracias eleitorais do mundo sofre demasiadamente 

com desempenhos caóticos, pobreza, atraso, corrupção e conflitos civis, 

como encarar a realidade (e por quanto tempo ela ainda irá durar) de um 
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“sistema “democrático que proporciona ao seu povo números 

exponencialmente inversos aos dos chineses?  

Talvez não tenhamos todas as respostas para o retumbante fracasso da 

maioria das democracias que usam as expectativas de seus povos, mas 

uma causa certamente desponta como principal: as metanarrativas 

criadas pelo tripé do poder estão assassinando os “sistemas 

democráticos” e apodrecendo as chances de que muitos países atinjam o 

sucesso, o alto desempenho e níveis de satisfação humana que os 

legitimem como aptos a julgar como inapropriados os sistemas que não 

são democráticos.  

Até quando a presunção das elites econômicas, em especial do ocidente, 

sustentará um discurso em causa própria que não alcança resultados 

expressivos para a sociedade? Por que outras alternativas existentes 

continuam ultrajadas mesmo com resultados melhores? Não seria o 

momento de a sociedade rever a crença nesses discursos artificiosos que 

atendem apenas aos interesses do tripé do poder, e, além de repensar 

sobre o respeito à universalidade e a pluralidade dos sistemas, aprender 

com eles? 

 

A utopia da imparcialidade jornalística 

Outra ilusão vigora há décadas nas insistentes narrativas sociais, 

reforçada e fortalecida pela velha imprensa, subjugando esperanças e 

principalmente a confiança da população: a da imparcialidade 

jornalística. As razões são manifestas. Entretanto, ao refletirmos 

profundamente, percebemos não restar dúvida alguma sobre a absoluta 
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impossibilidade de existência de imparcialidade no ambiente jornalístico. 

Realidade imaginada ou velhacaria conveniente? 

Uma realidade imaginada nem sempre é uma mentira. Ao contrário das 

mentiras, uma realidade imaginada é algo em que a grande maioria 

acredita, e, enquanto essa crença compartilhada persiste, exerce influência 

por onde alcança. Desde a Revolução Cognitiva, há 70 mil anos, marcada 

pela criação da linguagem ficcional – citada no início deste livro – as 

realidades imaginadas e os mitos foram importantes para o 

desenvolvimento da humanidade. Mitos podem ser benéficos, mas 

também podem devastar. Importante é compreender que quase nada na 

evolução do homo sapiens como líder de um planeta de tamanha 

multiplicidade foi livre de mitos. Muito menos imparcial. O jornalismo 

não nasceu com estrela na testa para ser diferente. A ilusão sobre a 

imparcialidade é apenas outra metanarrativa plantada por estratégia e 

conveniência. 

O não reconhecimento dessa parcialidade justamente por interessados em 

afirmar imparcialidade não é mera vicissitude. Na verdade, aquilo que 

muitos chamam de virtude, não é, via de regra, senão um fantasma 

formado por nossas paixões, ao qual as pessoas dão um nome honesto 

para impunemente fazerem o que quiserem.  

A imparcialidade jornalística é tão inatingível quanto a invisibilidade. 

Mais um mito como os inventados pelos primeiros humanos a fim de 

persuadir e manipular indivíduos à cooperação (via crença) em maior 

número, assim como promover inovações em seu comportamento social. 

Das religiões ao universo político, os mitos, estes sim, são certezas 

viventes e pulsantes. Não seria necessário um martelo para desconstruir 

quem tem pés de barro tão evidentes. 
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Um jornalista antes de ser jornalista é um ser humano. É o que afirma a 

ciência, contrariando a crença de uma extensa gama de indivíduos da área 

que, após adquirirem o poder da informação, creem terem sido elevados 

ao campo celestial. Em termos científicos, o DNA de um jornalista 

(pasme) não difere do padrão biológico dos demais indivíduos da espécie 

humana, com direito a todas as naturais diferenças. São nestas distinções 

que fervem os protagonistas da parcialidade como crenças, valores, 

convicções, regras, apetites, ideologias, traumas, temores, e, 

principalmente, afetos, que sucessivamente influenciarão o padrão de 

análise e interpretação de um mesmo fato. Ao contrário das retóricas 

ilusionistas, um axioma indiscutível. A prova é que cada veículo de 

imprensa atua numa linha editorial específica em sistema de ideias, 

linguagem, relações mercadológicas e política de classes. 

Não resta dúvida de que quando um jornalista se afirma imparcial já 

demostra sua evidente parcialidade. Professar-se assim é declarar um 

posicionamento em favor de si mesmo. Tomar partido é ser parte. Um 

segundo ângulo ilumina e confirma ainda mais o ponto de vista 

ontológico do debate. Investigar, debulhar, entender, optar, formatar e 

publicar uma notícia já constitui um ato de total parcialidade, visto que 

cada um utiliza sua maneira peculiar e individual de fazê-lo. 

Como qualquer jornalista é movido por uma série de correlações 

cognitivas e afetivas inerentes ao ser, estas o induzem a optar por fatores 

que, como uma impressão digital, individualizam e escravizam a 

construção ideológica da notícia como consequência desse conjunto: a 

fonte que acredita (ou não) ser a mais confiável, a perspectiva de imagem 

que considera melhor, a pauta que entende ser mais interessante e 

inclusive o viés linguístico (tom, expressão e palavras) que por si só corrói 
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toda a imparcialidade através de uma liberdade aprisionada, como um 

golfinho num aquário. Um dos mais respeitados filósofos do século XIX, 

minucioso em linguagem e comunicação, Mikhail Bakhtin, disse o 

seguinte: 

 

“O sistema linguístico é produto de uma reflexão sobre a língua, 

reflexão que não procede da consciência do locutor nativo e que não 

serve aos propósitos imediatos da comunicação”.  

 

A compreensão da palavra no seu sentido particular depende da 

orientação que lhe é conferida por um locutor num contexto e situação 

precisos. Se considerarmos ainda que os vocábulos, como mostrou Albert 

Mehrabian, pioneiro da pesquisa da linguagem corporal na década de 50, 

constituem apenas cerca de 7% da mensagem (somente palavras), pois 

38% é vocal (incluindo tom de voz, inflexão e outros sons) e 55% é não-

verbal, como afirmar imparcialidade em consequência de tantas decisões 

particulares subjetivas, conscientes e inconscientes, crenças, constituições 

biológicas, emocionais e ideologias? Se cada profissional imprime seu 

perfil único ao entalhar a arquitetura da notícia, como noticiar sem deixar 

uma digital? 

Quando um veículo escolhe entre um universo de fatos aqueles que serão 

manchete, destaque, evidência ou não, e, principalmente, o que sequer 

será citado, lembrado ou informado ao público, influencia assim o sistema 

referencial de avaliação de cada pessoa. Alegar qualquer exígua 

possibilidade de imparcialidade é confessar interesse, sordidez ou 

mergulhar num abismo pitoresco. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Bakhtin
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A imagem, por exemplo, será sempre refém do ângulo escolhido pelo 

operador, podendo este criar a interpretação que deseja no espectador ao 

exercer sua preferência (opção). Um gostar singularmente seu, absoluto e 

parcial. A música, o título, conteúdo e o que considera mais relevante não 

são parte do fato, mas decisões do jornalista de como e até por quantas 

vezes usar; ou não usar. Construir uma matéria é criar, e quem cria é 

a parte criadora. 

Como ser imparcial sendo humano? Como não ser parte naquilo que 

exige nosso compromisso como parte do processo? Como ser livre de nós 

mesmos numa liberdade irrealizável? Como ser leal à expectativa do 

público num sistema comercial onde o cliente é, ao mesmo tempo, 

investigado e anunciante do veículo que noticia, e ainda, quem decide 

pelo contrato de total interesse do veículo? Como ser desleal às nossas 

próprias deduções, certezas, influências subliminares e razões 

inconscientes? Como ser fiel à democracia se o "kratos" (poder) do "demo" 

(povo) está concentrado nas mãos do mercado e de governos em favor de 

si próprios, responsáveis pela gestão de demasiadas necessidades e 

desejos diversos, mas que têm como prioridade interesses e políticas 

partidárias, desconstruindo assim o mito da democracia? Em suma: como 

afirmar que um pássaro é livre se este já nasce acorrentado à sua natureza 

de pássaro? 

A imparcialidade jornalística tão assegurada pelos veículos de imprensa 

não passa de uma narrativa falaciosa, uma fraude conveniente, assim 

como defender a existência de poder do povo nos modelos de democracia 

atuais, pois nestas há algo insustentável: a supervalorização da igualdade 

num universo humano de discrepantes diferenças individuais, 

aprisionamentos, interesses e desigualdades em todos os aspectos sociais, 
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potenciais, culturais e biológicos. É neste ponto que a imparcialidade e a 

democracia dão-se as mãos, unidas pela latente impossibilidade de existir, 

e sustentadas pelas metanarrativas do tripé que não abre mão de estar no 

poder. 
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6 – Nos relacionamentos e qualidade de vida 

 

 

 

 

 

 

Com a evolução do cérebro humano, nossa capacidade de reconhecer 

padrões se tornou muito mais eficiente. Como consequência, 

aumentamos também o que esperamos desses padrões. Em outras 

palavras, criamos mais expectativas inconscientes de que tais padrões 

confirmem as convicções que temos sobre as coisas, ao invés de esperar 

que sejamos desmentidos sobre as conclusões inverídicas que 

adquirimos. Estamos sempre muito mais dispostos a confirmar o que 

adotamos como padrão, mesmo que se trate de uma tremenda ilusão, do 

que a aceitar uma verdade que jogue um balde de água fria sobre o que 

acreditamos. Essa situação, conhecida como viés de confirmação, acaba por 

nos guiar na solidificação de conceitos e certezas que nos prendem a 

outros padrões: os de comportamento. De certa forma é como se nos 

apegássemos emocionalmente ao que acreditamos (nossas crenças), e por 

isso, não queremos sair dessa espécie de zona de conforto ideológica, que 

tem como consequências comportamentais nossas decisões e ações, que 

delineiam o destino. 
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Nas relações humanas os padrões adotados tendem a receber o reforço de 

uma carga afetiva, a depender da forma como são constituídos. 

Convergências e divergências de crenças, valores, aspectos e conceitos 

costumam acentuar as associações emocionais que criamos (e que muitas 

vezes são equivocadas) a respeito das pessoas, inclusive em forma de pré-

conceito, antes mesmo de termos qualquer tipo de contato com elas. 

Como o cérebro funciona de acordo com os conceitos do associacionismo, 

tendemos a estabelecer emoções positivas sobre indivíduos que 

percebemos terem afinidades de crenças e aspectos conosco, antes mesmo 

de conhecermos seus padrões morais. Daí a explicação sobre o caminhão 

de decepções e surpresas que sentimos pelas expectativas frustradas a 

respeito das pessoas que a princípio acreditamos ser pessoas incríveis e 

vice-versa. Avaliamos inconscientemente as afinidades e similaridades, 

até mesmo de nomes, feições, gostos, ideias e comportamentos, e então 

adesivamos uma emoção compatível com o que vivemos em nossa 

história. Somos tão programados a encontrar pontos em comum com 

quem acabamos de conhecer (o que não deixa de criar formas de 

expectativa), que sequer lembramos que as pessoas não podem ser 

classificadas por seus comportamentos isolados. É sempre mais prudente 

avaliarmos a dinâmica do filme, não o estatismo da foto, pois o tempo 

sempre facilita conhecer aquilo que é ocultado estratégica e 

dissimuladamente.  

Quando cursei a faculdade tive a oportunidade de conhecer um indivíduo 

de ótima aparência, muito educado, divertido, bom papo e bem-sucedido: 

um gentleman. Por alguns anos acompanhei a vida de Edu, que se 

relacionava com uma amiga que cursava medicina. Certo dia Edu revelou 

que, ao menos uma vez por semana, seguia de carro a namorada para 
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saber se era traído. Disse que não havia motivos especiais nem 

desconfianças, apenas fazia, movido por suas convicções pessoais. Ela 

certamente não tinha a menor ideia de que era seguida pela pessoa com 

quem pensava em dividir uma vida. Mais que isso. Por certo não esperava 

ser vista como alguém possivelmente infiel sem ter dado o menor 

pretexto. De um modo geral, o comportamento de Edu aos 20 anos já 

apresentava posturas morais desconexas: uma diante das pessoas e outra 

muita diferente às escusas. Em uma ocasião posicionou uma cadeira 

embaixo da janela do banheiro feminino para ouvir o que a namorada 

conversava com uma amiga num momento de total privacidade. O que, 

para alguns, denotava não mais que um comportamento juvenil e 

imaturo, para os conhecedores da psique humana se tratava de traços 

ligados a algum transtorno. 

Pouco tempo depois a namorada de Edu pôs fim ao que vinha se tornando 

um tormento. Era de se esperar que a relação acabasse. Comportamentos 

obsessivos e doentios geralmente terminam após um acúmulo sistemático 

de dores devido aos graves e inaceitáveis episódios de desrespeito, 

descontrole, violação de privacidade, autoritarismo, possessividade, 

coação, ameaças, agressões verbais e inclusive violência física. Entretanto, 

nada disso faz parte das expectativas de uma pessoa que acaba de 

conhecer e ser seduzida por alguém que se mostra encantador. Como 

dizia Millôr Fernandes, “como são maravilhosas as pessoas que mal 

conhecemos”. Essa história representa a experiência de uma imensa 

quantidade de indivíduos.  

O tempo é mesmo senhor da razão. Havia mais de 20 anos que não ouvia 

notícias de Edu, quando uma foto nas redes sociais trouxe à tona seu mais 

novo paradeiro. Ele estava no início de em um novo relacionamento, 
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dessa vez com uma velha amiga de excelente personalidade, mãe 

dedicada, honesta, religiosa, fiel e muito trabalhadora. Uma forte certeza 

me dizia que, após tanto tempo, os transtornos daquele indivíduo 

estavam agravados, e que ela não fazia ideia do risco que corria. Por 

conhecer bem seu caráter e saber que passou mais de uma década em 

busca do grande amor, não tive dúvida que estaria apaixonada, com as 

expectativas em alta. Neste caso, um prato cheio para, no mínimo, uma 

retumbante desilusão. Naquele momento de preocupação, procurar 

Laurita nas redes sociais foi o suficiente para saber que Edu já manifestara 

sua obsessão. Uma bomba relógio com chances reais de tragédia. Em 

menos de duas semanas de relacionamento ele já havia sabotado os 

aplicativos do telefone celular da namorada, sempre à revelia, para 

bloquear e excluir pessoas de quem desconfiava ou sentia-se inseguro.  

Como indivíduos com tais níveis de desordem mental e desvio moral são 

um perigo para a sociedade, uma rápida busca por processos judiciais em 

nome de Edu revelou três ações penais por agressão contra suas ex-

esposas (Lei 11.340). Descobriu-se também que ele tinha o costume de 

andar armado, mesmo sem aptidões psicológicas e legais. Ainda assim, 

três meses de relacionamento foram suficientes para Laurita deixar de 

conviver com seus amigos homens e excluí-los de suas redes sociais, 

passar por diversas situações vexatórias, ser proibida de contato por 

mensagens com quem ele havia bloqueado, abdicar de eventos, prazeres, 

valores e de toda sua consciência moral. Tudo em nome de uma grande 

expectativa. Viver uma montanha russa de mais baixos que altos e 

desconhecer os riscos que correm é o destino de muitas mulheres que, por 

falta de racionalismo, coragem, conhecimento e visão de longo prazo 

(além do excesso de esperança de que “um dia” tudo vai melhorar), 
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ignoram a oportunidade de encontrar a plenitude através de uma relação 

saudável. Assim como Laurita, as ex-esposas de Edu nutriram as mesmas 

esperanças, deram as mesmas chances e acreditaram com a mesma 

veemência. A paixão as movia à cegueira de acreditar no que queriam, e 

não na realidade latente sob o nariz. É evidente que um homem 

transtornado, egoísta e imoral provavelmente fará o mesmo com todas as 

mulheres que encontrar. Ainda porque a tendência de melhora é quase 

nula para quem não busca ajuda. Com o passar dos anos e repetição 

sistemática dos comportamentos, as pessoas se especializam cada vez 

mais no que fazem, inclusive em seus distúrbios. Mais uma vez, Zeus 

tinha razão. 

Um caso como o de Edu, que sofre de uma espécie de ciúme patológico 

com o transtorno obsessivo-compulsivo, muitos outros fatores acabam 

por influenciar o parceiro – com consentimento consciente ou não – a uma 

produção excessiva e sequencial de expectativas que desencadeiam em 

frustrações. E como frustrações são dores emocionais, em algum 

momento o balde do sofrimento transbordará. É provável que Laurita 

tome uma decisão, assim como as outras tomaram. Então Edu seguirá em 

busca de novos alvos cobertos das mais singelas esperanças. 

Em termos fisiológicos sabe-se que o cérebro funciona de uma maneira 

muito peculiar quando há, por exemplo, uma forte influência da paixão, 

responsável por provocar a inibição de setores que atuam na 

racionalidade. Costumamos chamar de estado de demência, em que o 

apaixonado traído sofre influências que o fazem acreditar em desculpas 

como “calma, era apenas o meu primo”. Movida pela união de paixão 

com excessivas expectativas na melhora dos comportamentos de um Edu 

transtornado e demasiadamente egoísta, Laurita sabotou até mesmo seus 
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princípios morais. A fim de saciar e proteger condições emocionais 

impostas por uma relação destrutiva, passou a mentir, dissimular, omitir, 

enganar e agir submetida pela pressão de ser capaz de fazer (o errado) 

dar certo. Blindou sua relação de toda a lucidez que a fizesse enxergar que 

sua vida hoje sofria com uma progressiva corrosão da liberdade e de 

valores éticos construídos com o tempo, como relações familiares, sociais, 

profissionais e inclusive longas amizades. Tudo fora imposto de maneira 

paulatina e covarde como uma condição para aquilo que ela chamava de 

amor. Laurita passou a viver numa prisão sem grades de mãos dadas com 

a esperança. 

Pode ser que o distúrbio psicológico de Edu faça-o parecer o foco 

principal nesse exemplo verídico, com o apelo de que se trata de uma 

relação em que um fato pontual de saúde mental desorganiza todo o 

convívio. Para efeitos de análise das expectativas, não faz a menor 

diferença se é um caso isolado ou não, apesar desse tipo de transtorno ser 

mais comum do que parece. O que se deve levar em conta é a maneira 

como Laurita conduziu suas decisões e emoções como resposta às 

influências de seu parceiro, e o quanto tudo isso impacta em sua 

qualidade de vida. Costumo dizer sempre que se uma pessoa não quer ter 

problemas de relacionamento, que vá morar numa ilha deserta. Ainda 

assim é bem provável que viva relações estremecidas com caranguejos, 

formigas e mosquitos. Mas uma coisa é ter problemas comuns, 

contornáveis, corrigíveis e adaptáveis de maneira a viver uma vida que 

vale a pena ser vivida. Outra é aceitar que situações sérias como as de 

Laurita conduzam decisões, acirrem expectativas e provoquem uma série 

de efeitos devastadores no futuro. 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

100 
 

Não se pode esquecer que indivíduos são singulares, únicos. O que torna 

a existência de conflito nas relações humanas um fenômeno comum é 

exatamente esse complexo emaranhado fisiológico e cognitivo que 

formam uma individualidade. Variados modelos de educação, crenças, 

valores, culturas, hábitos, gostos, ideologias e padrões de conhecimento 

tornam possível um número infinito de equações que resultam em 

milhares de indivíduos e suas digitais psíquicas. Por essa razão o diálogo 

se manifesta como a mais sublime ferramenta para promover adaptações, 

mudanças positivas, soluções e evolução nas relações intersubjetivas. 

Problemas como os de Edu e Laurita, “resolvidos” a fórceps de modo 

covarde e unilateral em que um lado tem todos os seus delírios, 

expectativas e interesses atendidos e alimentados pela submissão do 

outro, são determinantes para comprometer e agravar o futuro da relação. 

Para que isso ocorra, não é preciso que um dos dois possua desvios 

psicológicos, como é o caso de Edu. Basta que a incapacidade de sensatez, 

compreensão e diálogo se manifeste por meio de comportamentos 

impróprios e autoritarismo. Quando um percebe racionalmente desde o 

início da relação algum tipo de anormalidade de comportamento do outro 

e não toma providências imediatas (aceita ou silencia), está apenas 

financiando sua própria infelicidade. Em casos assim nutrir expectativas 

é, de fato, um tiro no pé ingênuo de quem assumiu todos os riscos. É como 

subir no Empire State Building em Nova Iorque na esperança de admirar 

a cidade de Berlim. Esperar por um futuro que, provavelmente, nunca 

chegará e desconsiderar as providências que mudem a realidade do agora 

é, de fato, jogar dados com o destino. 

Se a ideia platônica nos diz que ‘o desejo é na falta’, considere muito realista 

a constatação de que as pessoas têm uma adoração maior pela expectativa 
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do amor que acredita ser possível do que pelo amor em si. Se por alguma 

razão esse amor tem certa impossibilidade de realização, então a carga de 

desejos e expectativas tem tudo para crescer e se tornar uma espécie de 

mito. Sempre que há rejeição, há grande possibilidade de obsessão, e 

sempre que há impossibilidade de realização, a tendência é que haja uma 

imensa potencialização do desejo e das ilusões. Idealizar é promover a 

imaginação, muitas vezes com expectativas excessivas, o que em geral 

causa a ampliação daquilo que o cotidiano da relação naturalmente 

eliminaria. Nesse espectro, imaginar é alimentar sonhos e projeções do 

que não se consegue viver na realidade, e por isso ganha tanta força. Se 

você acabou de pensar nos apaixonados, acertou! 

 

Paixão e convívio 

Ídolos, mitos e heróis geralmente resistem como ídolos, mitos e heróis 

apenas enquanto distantes e impossíveis, razão pela qual provocam doses 

excessivas de expectativa e imaginação. Quantas vezes na história 

soubemos de casos de personalidades famosas que se envolveram com 

seus fãs, e que, após a relação estabelecida, o calor da idolatria se 

transformou em descaso e cansaço – da realidade. Enquanto ídolo a 

expectativa incendeia a fantasia: tudo é perfeito, pois a tendência é 

imaginar o que se deseja. Defeitos, manias, cueca na sala, hábitos, mau 

hálito, chatices e valores morais duvidosos só aparecem no exercício da 

convivência, não através do pensamento e da aparência.  O conto de fadas 

geralmente vira um calvário. Na infância, a velha expectativa das fábulas 

que as crianças alimentam influenciadas pelo mundo encantado da 

Disney de que meninas são princesas que um dia casarão com príncipes 

em cavalos brancos é definitivamente uma referência cercada por 
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robustas chances de frustração que pode se estender por toda uma 

juventude, quando não até a fase adulta, interferindo em uma série de 

comportamentos. O que seria isso senão amar a expectativa (a ilusão), e 

não o amor propriamente dito? Uma consequência drástica é exigir regras 

excessivas para ser feliz nas relações. O resultado é que muitas pessoas ao 

invés de mudarem seus comportamentos, valores e crenças para fazerem 

a realidade dar certo, passam a vida esperando pela tal alma gêmea 

sonhada, sem defeitos, perfeitas como nas histórias ficcionais de 

Hollywood. Esperam que seus desejos virem metas sem esforço. 

É indiscutível que as expectativas interferem no rumo das relações (o que 

dirá durante o período de paixão) e impulsionam nossos comportamentos 

nos diversos segmentos da vida - não apenas no âmbito conjugal - mas no 

que tange o convívio humano em suas diversas esferas, referência do 

título deste capítulo. Todo tipo de relacionamento é vítima da influência 

de decepções e frustrações causadas por expectativas, inclusive aquelas 

em que a ignorância sobre o comportamento é forte característica. Um 

efeito conhecido de algumas delas tem um aspecto que lembra os 

alucinógenos, pois agem como combustível da fantasia, que por sua vez, 

alimentam ainda mais a potência do que se espera. É o caso da paixão. 

Podemos constatar duas verdades sobre as expectativas: é fácil as 

explorarmos nas pessoas e ainda mais fácil sermos vítimas delas. 

Se alguém jogar o lixo no chão, estacionar em vaga de idoso ou deixar o 

vaso sanitário sujo, seja filho, amigo, colega de trabalho ou até um 

hóspede desconhecido de um hotel, nos indignamos por esperar uma 

atitude diferente, mais ética. Nesse ponto notamos o quanto as 

expectativas se entrelaçam à moral de maneira a interferir nos 

comportamentos e emoções das pessoas. Fique parado em alguma 
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esquina e observe que primeiro todos esperam os carros pararem no 

semáforo, para então atravessarem a rua. A luz vermelha não é o 

suficiente. É preciso aguardar para ter certeza de que a regra de parar será 

respeitada. Como nossas expectativas transcendem e muito o âmbito dos 

relacionamentos íntimos, já que envolvem relações familiares, comerciais, 

sociais, profissionais e tudo que impacta interesses, valores, crenças ou 

mera atenção - mesmo que de forma inconsciente - estamos sujeitos a elas 

independente do tempo/espaço. O episódio dos alunos presos na caverna 

da Tailândia durante a Copa da Fifa 2018 é um exemplo. Pessoas do 

mundo inteiro viveram grandes expectativas de que todos fossem salvos, 

mesmo estando a milhares de quilômetros de distância do local, e, como 

sempre, impotentes com relação ao desfecho. Se nosso cérebro é capaz de 

promover tais sentimentos por estranhos, fica fácil compreender o poder 

que tais expectativas têm quando se trata de relações íntimas e interesses 

próprios. Daí a dificuldade que muitos têm de mantê-las sob controle. 

Por mais evidente que seja, não custa lembrar que as expectativas são 

condições que só ocorrem num único lugar: no cérebro. E como cada 

cérebro é único, especialmente do ponto de vista cognitivo, as 

possibilidades da dinâmica interativa de cada um com o meio externo 

tornam-se incalculáveis. Inclusive quanto às consequências. O que 

podemos advertir é que apesar da clara relação das expectativas com 

descargas emocionais, não é imperativo que todos reajam de maneira 

similar. Por mais que, humana e culturalmente falando, frustração, 

decepção ou tristeza sejam respostas, em geral, automáticas a elas, não 

são emoções que necessariamente temos que sentir. Quando as 

expectativas são produzidas em doses altivas em relacionamentos que já 

envolvem cargas afetivas eletrizantes, como em apaixonados, é comum 
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esperarmos fortes reações de frustração, tristeza e até processos 

depressivos quando o que se espera não se realiza. Mas é importante 

reafirmar que não se trata de reações imprescindíveis, apesar de comuns. 

Cérebros treinados (condicionados) de forma estratégica a casos similares 

sabem lidar com tais situações de maneira muito mais inteligente e 

tranquila. 

Uma situação curiosa ocorreu com um casal de amigos, Marcos Paulo e 

Fabiana. Em certa ocasião Fabiana viajou para os EUA, onde ficaria cerca 

de dois meses em uma espécie de treinamento intensivo profissional. 

Com a ausência da parceira, Marcos inconscientemente potencializou seu 

arsenal imaginativo sobre a relação: elevou a ansiedade e as expectativas 

movido pela sensação de distância, chance de perda, ciúme, insegurança 

e saudade. Impelido por um turbilhão de emoções fugazes, criou a certeza 

de que era o momento de dar um passo a mais na relação e comprou 

alianças de noivado. Para saber o número do dedo da amada, fez contato 

com Luiza, a melhor amiga da pseudo futura esposa, a quem revelou a 

surpresa que faria. Pouco mais de um mês depois - e antes do esperado - 

Fabiana retornou de viagem sem avisar. Com uma saudade explosiva, o 

casal viveu momentos de alegria e celebração. Ainda assim, Marcos 

manteve o segredo e não entregou as alianças, pois entendeu ser mais 

prudente aguardar que o tempo confirmasse se era mesmo a coisa certa a 

fazer. Durante o período de reflexão sobre tal decisão, notou que a 

namorada vivia impaciente e irritada. Criava discussões a cada pequeno 

problema. Esses comportamentos fizeram Marcos recuar ainda mais, e o 

mistério sobre as alianças seria mantido. As desavenças só aumentaram, 

a relação piorou. Certo dia, nervosa, Fabiana não suportou e revelou a ele 

saber de tudo sobre as alianças desde que chegou de viagem, pois sua 
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amiga Luiza havia lhe contado. Confessou inclusive já ter mexido em suas 

gavetas, encontrado a caixinha aveludada e visto seu nome gravado em 

um dos anéis. O relacionamento terminou semanas depois. 

Os juízos de valor sobre a revelação feita por Luiza, incapaz de prever os 

embaraços que provocaria na relação de sua melhor amiga, não cabem 

aqui. Não resta dúvida que sua ansiedade e vontade de revelar o segredo 

de Marcos, rompendo com a promessa feita de que jamais contaria, foi a 

gasolina decisiva que desencadeou o incêndio lento e doloroso na cabeça 

de Fabiana, que a cada dia se alastrava mais até arruinar toda a bonança 

da relação. A expectativa foi apenas o combustível do que Fabiana viveu, 

inflamada pela impossibilidade de revelar que sabia de tudo. Diga-se de 

passagem, alimentado diariamente. Todos os dias acordava na espera 

impotente do pedido de noivado que nunca acontecia. Como o extintor 

de incêndio (o diálogo maduro) não foi utilizado para conter as labaredas, 

enquanto houve gasolina o fogo consumiu o que havia pela frente. 

Primeiramente a paz na relação. Depois o que ela mais queria, o pedido. 

E por último, o relacionamento inteiro. Não resta dúvida de que a 

inabilidade de Fabiana em lidar com tal experiência foi fator decisivo. 

Também não custa lembrar que uma experiência não é o que acontece 

com as pessoas, é como as pessoas reagem e o que fazem com o que lhes 

acontece.  

As expectativas e suas armadilhas são velhas conhecidas da humanidade. 

Em uma das passagens do livro “O banquete” de Platão, escrito há cerca 

de 400 a.C., Sócrates tenta armar uma cilada contra Agatão usando as 

expectativas, ao tentar estimular os participantes do banquete a esperar 

um belíssimo discurso do amigo, anfitrião do jantar, e inclusive 

influencia-lo a se amedrontar com as expectativas dos convidados. Como 
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resposta à tentativa sorrateira de Sócrates, Agatão respondeu: “Enfeitiçar 

é o que me queres, ó Sócrates, a fim de que eu me alvoroce com a ideia de que o 

público está em grande expectativa de que eu vá falar bem”. 

A magnitude de uso das expectativas como instrumento de controle e 

manipulação é definitivamente extensa. Como já citamos, desde para 

incitar os consumidores a comprar produtos inebriados por marketing 

fantasioso até engambelar o eleitor desavisado com promessas mentirosas 

que nunca se cumprirão. Em comum estão os anseios de toda essa gente, 

cravados na ponta do anzol. Assim como no caso de Sócrates, um elogio 

rasgado sobre um palestrante para o público antes de sua oratória pode 

colocar em xeque a avaliação sobre o seu desempenho, pois torna-se um 

balizador referencial do que será visto. Se a realidade não satisfizer as 

expectativas criadas, o julgamento será negativo. Uma simples opinião, 

seja lá sobre o que for, tende a influenciar. Se o guia informar ao grupo de 

turistas que a cidade de Gramado (RS) está com temperatura abaixo de 

zero durante a semana, baseado nas expectativas sobre o referencial 

recebido, as malas estarão ainda mais repletas de agasalhos, gorros e 

luvas. Muitos podem deixar de ir, outros vão mudar de itinerário e alguns 

até se animarão em criar bonecos de neve. Se nada disso acontecer, as 

expectativas (reais ou fictícias) terão servido apenas para mudanças no 

destino. De fato, não podemos conferir responsabilidade a terceiros sobre 

o que é de nossa atribuição. Se as expectativas são projetadas e 

sobrevivem apenas dentro do nosso cérebro, cabe a nós desenvolvermos 

a habilidade de escolher cria-las ou não; o que, apesar da dificuldade, é 

possível. Ou talvez optar por outro caminho: aprender a lidar com elas. 

Assim como são usadas como ferramenta de manipulação, também 

podem funcionar de forma positiva sem fazer vítimas. O caso de quando 
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comprei meu primeiro apartamento serve de exemplo. Como sempre 

marcava um jantar em minha casa com os amigos, para que tivessem uma 

impressão mais positiva e não esperassem visitar uma mansão, dizia 

antes que morava num lugar muito pequeno e apertado. Criava uma 

expectativa de que era um lugar quase que claustrofóbico. No dia dos 

eventos, quando entravam e se deparavam com uma sala comprida e uma 

varanda confortável com uma bela vista, diziam o quanto estavam 

surpresos como o imóvel era amplo. Se tivesse feito o contrário e dito que 

era um local grande e arejado com uma área externa ampla, 

provavelmente teriam se frustrado e imaginado algo bem maior e luxuoso 

no momento que conhecessem. O fator referencial introduzido em forma 

de expectativa fez com que a avaliação fosse positiva. Se a referência 

tivesse um padrão maior, provavelmente a surpresa seria negativa. 

Como dito anteriormente, as expectativas e suas influências nos 

relacionamentos são muitas vezes criações alimentadas por dois fatores: 

referências e emoções. No primeiro caso, comparações a referências de 

menor padrão tenderão a criar expectativas de menos intensidade, e, 

consequentemente, reações melhores ante a realidade. Já comparações 

com referências melhores tendem a projetar expectativas de mais 

intensidade, que por sua vez, têm mais chance de desencadear 

consequências piores. Quem na adolescência nunca trabalhou como 

cupido ao descrever uma amiga para um amigo como ‘linda, agradável e 

divertida’ a fim de formar um novo casal, e não deu em nada porque ele 

se decepcionou com a diferença entre o que imaginava e a realidade? A 

mesma tentativa de Sócrates quanto ao discurso de Agatão. O outro fator 

influenciador são as emoções, que alimentam projeções menos 

estratégicas de expectativas. A vaidade é uma delas. Se um indivíduo 
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vaidoso e prepotente descreve sua casa para convidados como uma das 

sete maravilhas do mundo moderno apenas com o desejo de 

impressionar, corre o risco de que muitos imaginem algo cem vezes mais 

luxuoso, e, portanto, fiquem frustrados ao se depararem com a verdadeira 

casa. Temos que lembrar que ao descrevermos algo, não controlamos os 

detalhes, a grandeza e as nuances que as pessoas vão imaginar. São coisas 

categoricamente diferentes. Pegar leve em muitos casos na hora de 

descrever um produto, local, pessoa, sabor, música ou o que for, pode ser 

mais inteligente e esperto do que enaltecer sem medidas. Interpretação e 

gosto são duas coisas muito pessoais. 

Em maior ou menor grau as pessoas trabalham com as expectativas para 

gerenciar a vida. A distinção está no fato de que algumas elevam demais 

o grau dessa condição (muitas vezes graças à necessidade de 

sobrevivência) e acabam evoluindo para casos de ansiedade e até 

depressão. Alguns transtornos psíquicos são resultado justamente de 

todas as expectativas serem atendidas. É o caso de crianças e adolescentes 

que, graças a falhas profundas na educação, estabelecem um reinado em 

suas casas tendo os próprios pais como vassalos. Como todos os seus 

anseios são realizados, não havendo quaisquer desafios que os 

estimulem, a vida perde a graça. O destino de muitos é a depressão, as 

drogas, o suicídio e o mundo do crime.  

Nos episódios de ansiedade pode ocorrer uma série de transtornos: roer 

unhas, crises de ansiedade, arrancar pelos (tricotilomania), manias, comer 

cabelos (tricofagia) e até a depressão. Casos cada vez mais comuns na 

atualidade. As consequências do não tratamento podem afetar de forma 

impactante os relacionamentos e a qualidade de vida, e interferir de 

maneira deletéria no meio escolar, familiar, social e profissional, inclusive 
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porque a competência intelectiva do indivíduo tende a ficar 

comprometida devido a rigorosas barreiras de percepção. O fenômeno da 

transformação das expectativas em ansiedade também pode ser 

comumente presenciado em indivíduos que atravessam dificuldades 

profissionais, pessoais e financeiras, e por isso, muitas vezes se 

comportam de forma irracional e impaciente quando precisam, por 

exemplo, fechar novos negócios ou resolver algum problema. Como a 

avaliação da realidade fica comprometida, sem perceber essas pessoas 

acabam por agir de maneira afobada, com pressa, e por isso, as 

dificuldades aumentam, já que os interlocutores envolvidos desconfiam 

imediatamente. A partir daí um ciclo vicioso se inicia, pois a ansiedade 

gera o resultado ruim, que gera mais ansiedade, que gera mais resultados 

ruins... Com frequência atendemos executivos que passam por momentos 

difíceis na carreira devido à incapacidade de percepção da dinâmica dos 

afetos nesse ciclo que influencia os processos inconscientes de tomada de 

decisão. 

Não seria conveniente tentar esmiuçar aqui tantos exemplos sobre como 

e o quanto as expectativas atuam e podem afetar os relacionamentos 

cotidianos, que são um termômetro de nossa qualidade de vida como um 

todo. Mesmo porque são processos incalculáveis e singulares. Mas 

podemos questionar o quanto há de inteligência em passarmos a vida 

criando expectativas sobre como as pessoas de nosso círculo de 

convivência devem agir. Não soa nada esperto esperar que nossos pais 

ajam como NÓS queremos, nossos cônjuges façam o que NÓS desejamos, 

que nossos amigos decidam como NÓS decidimos e nossos filhos 

prefiram o que NÓS preferimos. Não apenas revela um egocentrismo 

desvairado quanto um comportamento incoerente. Há de se respeitar a 
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liberdade, o senso de moralidade, os valores e as decisões alheias da 

mesma maneira que não queremos que os outros fiquem a todo tempo 

nos cobrando de decisões que cabem somente a nós. 

Passamos a vida a esperar que as coisas aconteçam da maneira como 

desejamos sem fazer a menor reflexão acerca do quanto evoluímos como 

indivíduos justamente por termos vivido o que não queríamos que 

acontecesse. As pessoas em geral não apenas criam expectativas demais 

em momentos errados como lidam com suas consequências de forma 

equivocada por simplesmente nunca se dedicarem a entendimentos e 

condicionamentos mais profundos. Além, obviamente, do desinteresse na 

busca por conhecimento. O ser humano se move cada vez mais induzido 

pelas descargas impulsivas e pelas coerências superficiais, assim como 

pelo desejo por prazeres de curto prazo sem a devida estimativa dos 

danos de longo prazo.  

Nesta corrida frenética por saciedade emocional e fuga daquilo que nos 

torna fortes, um novo cenário se manifesta como forte combustível de 

expectativas e ansiedade, e, consequentemente, como uma indústria de 

pequenas bombas-relógio prontas para explodir a qualidade de vida. 

Você provavelmente as conhece bem...   
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7 – Redes sociais: conexão com as 

expectativas 

 

 

 

 

 

 

No ano de 2010 em Los Angeles tive a grata satisfação de conhecer um 

professor que leciona na Stanford University. Em uma de nossas 

conversas ele citou sua versão da frase do cientista da computação, Alan 

Kay, sobre o conceito de tecnologia: “tecnologia é tudo aquilo que é criado 

depois que você nasce”. Na prática significa que quando um indivíduo 

vem ao mundo ele já está inserido a um contexto que, ao menos para ele, 

as invenções vigentes não são consideradas inovações tecnológicas. 

Realidades como a internet, redes sociais, Google Maps e uma tomografia 

já foram novidades para quem habita esse plano, não para os que nascem 

hoje. As novas tecnologias, dispositivos e aplicabilidades permitem que 

as pessoas se comuniquem instantaneamente através de mensagens de 

texto, áudios, vídeos, imagens e documentos com apenas um clique, 

independente do país em que estejam. No passado era preciso escrever 

uma carta, postar nos correios e às vezes aguardar meses para que o tio 

Fernando soubesse que o Pedrinho havia nascido. As viagens eram feitas 

de navio ou trem, demoravam dias ou semanas, assim como receber uma 
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encomenda, falar com um amigo que mora longe ou preparar um 

alimento. As coisas demandavam mais tempo e trabalho. Esse ritmo – que 

nós consideramos lento – desempenhava natural influência para que as 

pessoas exercitassem a paciência. Ninguém nutria a expectativa de 

esquentar o almoço em um minuto (função do forno de micro-ondas), de 

receber notícias instantâneas sobre o terremoto na Indonésia (aplicativos 

da internet), encaminhar em segundos um documento para a reunião da 

diretoria (via e-mail), comer uma pizza recém saída do forno (apps de 

delivery) ou percorrer 46 km do Aeroporto de Pudong até Xangai, na 

China, em 4,5 minutos (Maglev – trem de levitação magnética que transita 

numa linha elevada sobre o chão a 610 km/h). 

Todas essas tecnologias e invenções não representam apenas a evolução 

da ciência, mas a autoridade que acabam por exercer no condicionamento 

mental das pessoas, e, por consequência, em seus comportamentos, 

hábitos e relações. Com a repetição sistemática por anos a fio, uma nova 

cultura psicossocial terá se estabelecido baseada em limites referenciais 

mais curtos sobre o conceito de eventos rápidos e lentos. Basta constatar 

que em 1900 uma pessoa achava comum esperar por dois meses uma 

mensagem de três linhas chegar de um outro continente. Hoje um 

indivíduo no Brasil fica aborrecido se após cinco minutos ainda não tiver 

recebido a resposta pelo WhatsApp de um amigo na Espanha. Não 

podemos esquecer que o cérebro funciona de maneira similar a um 

músculo: quanto mais o treinarmos para uma função, inclusive 

inconscientemente, independente se é boa ou ruim, mais habilidoso ele 

ficará – inclusive em ser impaciente. 

Podemos resumir a impaciência como a dificuldade em esperar. Em 

outras palavras, a inaptidão para suportar o tempo necessário para que as 
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coisas aconteçam, muitas vezes com a tentativa de acelerar um processo 

em que somos impotentes para solucionar. Se a expectativa é traduzida 

pelo ato débil de esperar, a impaciência carrega tanto o aspecto 

antagônico quanto a ruptura com essa espera. A incompatibilidade entre 

ambas é regulada pelo ponteiro invisível da temporalidade. É justamente 

nesse ponto, tendo como alavancas a cultura moderna e o 

condicionamento individual, que as redes sociais atuam como estímulo 

de padrões de comportamento carregados de expectativas e altas doses 

de impaciência. 

Uma pesquisa publicada em 2016 no jornal Daily Mail da Inglaterra 

atribui à internet a responsabilidade por um novo modelo de 

comportamento dos ingleses em que a impaciência reina soberana. O 

levantamento se baseou numa média de tempo limítrofe para suportar 

cada atividade. Por exemplo, para eles é inadmissível esperar mais de 8 

minutos por uma refeição, mais de 13 minutos sem receber resposta de 

mensagens no celular ou 10 minutos por um amigo que não teve 

pontualidade britânica. Por outro lado, um estudo também inglês indicou 

que o crescimento econômico tem como fonte primária a paciência, pois é 

através dela que as pessoas se permitem economizar, e assim, fazer 

investimentos que geram desenvolvimento. Se combinado inclusive com 

as novas tecnologias, o saber esperar (paciência) pode realizar grandes 

feitos. Fatores intrínsecos como a instrução e aptidões, cultura e 

colaboração, infraestrutura e instituições se avigoram reciprocamente de 

forma cumulativa como alicerces do progresso de um país. Já os efeitos 

da impaciência são preocupantes, pois prejudicam na educação de 

crianças e obstruem boa parte de seu potencial. Nos adultos o estrago não 

é menor. Além da redução da criatividade, a impaciência desacelera um 
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processo que estimula o desenvolvimento intelectivo, o conhecimento e 

as novas ideias, e ameaça o crescimento econômico. Sem paciência 

ninguém lê um livro de 600 páginas. 

Se concatenarmos dados sobre os aspectos culturais, invenções 

tecnológicas – com destaque para a influência da internet – o caráter 

efêmero das inovações e as características fisiológicas humanas em uma 

análise comportamental, compreendemos a razão da sociedade sofrer 

cada vez mais com os efeitos das expectativas.  

É preciso ainda considerar o que já foi alertado sobre a educação baseada 

na hiperproteção excessiva utilizada por muitos pais em seus filhos, que 

são impedidos de viver frustrações, decepções, negações e sofrimentos 

naturais da infância e adolescência. As consequências são adultos fortes 

como taças de cristal, certos de que o mundo lhes dará tudo aquilo que 

esperam e na hora que querem. A cultura que se instalou após anos de 

estímulo ao politicamente correto como ideologia reforça o quadro. 

Demagogias à parte, o sistema de governo que promoveu políticas 

apologistas à segregação por castas, programas assistencialistas, 

desconstrução da função vital da autoridade e políticas perdulárias 

fisiologistas, sectaristas e de incitação ao demérito, engendrou o ficcional 

império do oprimido. Como efeito, fortaleceram a cultura do adulto 

sustentado pelos pais e pelo governo, elevando o ritmo de crescimento de 

inúmeras expectativas em supostas liberdades e direitos, do desalento e 

das zonas de conforto. Para muitos a lei do menor esforço passou a 

vigorar como mandamento sagrado, e, como decorrência, a luta pela 

sobrevivência foi terceirizada em vários aspectos. Poucos procuram 

trabalho, a maioria da população está em busca de emprego ou cargo 

público, sendo que neste último, a exigência de mérito é tão nula quanto 
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a competitividade. Outra sequela desta cultura vitimista é o fato de que 

ficar três ou quatro horas sentado à frente de um computador, dar alguns 

telefonemas e fazer duas reuniões virou sinônimo de cansaço para a 

“geração ritalina”. Forma-se então uma conjuntura catastrófica que 

unifica fragilidade, falta de limites, impotência, rebeldia, violência, 

exigências rigorosas para a felicidade, medo frequente, inabilidades, 

tecnologias e, principalmente, expectativas a todo vapor. O politicamente 

correto quer tudo que gera prazer, e rejeita qualquer esforço físico, mental 

e emocional. A culpa sempre será dos outros. 

Nas redes sociais a mesma onda é surfada numa prancha diferente por 

linhas de comportamento similares com a ajuda de um poderoso 

coadjuvante: o sistema de recompensa cerebral. Geralmente é ele quem 

incita o clique ansioso a fim de saber se a pessoa leu a mensagem, avaliou 

o comentário, curtiu a foto ou respondeu o e-mail. Trata-se de uma função 

de alavanca emocional que não tem utilidade apenas para quem produz 

ou desfruta de peças de teatro ou músicas tocantes.  As biociências 

mostram que é um artifício da natureza desenvolvido durante milhares 

de anos para a sobrevivência e reprodução dos mamíferos. No caso da 

sobrevivência, quando uma pessoa se sente ameaçada, produz a emoção 

de medo, que está associada a descargas neuroquímicas que acionam o 

impulso de fugir, lutar ou paralisar. Na reprodução, o ato sexual é 

naturalmente recompensado pela emoção – prazer – do orgasmo, como 

forma de reforçar a prática para a manutenção da espécie. Esta é a chave 

do SRC (Sistema de Recompensa Cerebral): o prazer. Por isso tendemos a 

retornar sempre ao que nos proporciona satisfação e alegria como 

recompensa: uma comida, pessoa, lugar, atitude, bebida, alucinógeno ou 

rede social. 
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Os entorpecentes servem bem como uma analogia das redes sociais, ainda 

que cada uma tenha seu mecanismo de ação particular. Mas podemos 

dizer que todas, assim como outras inúmeras funções, atuam direta ou 

indiretamente na ativação do sistema de recompensa cerebral (SRC), que 

em resumo trata-se de um circuito formado por redes neuronais 

responsáveis por incitações de reforço tanto positivas quanto negativas. 

Como resposta aos estímulos de prazer há um aumento da 

substância dopamina - importante neurotransmissor do sistema nervoso 

central (SNC). No dia-a-dia é muito comum que haja aumento de 

dopamina através de estímulos prazerosos provocados, por exemplo, 

pela atividade sexual, como citado, além de alimentos específicos, 

músicas, bebidas e outros estímulos ambientais agradáveis. Como 

algumas drogas atuam nos neurônios dopaminérgicos - cujo principal 

neurotransmissor é a dopamina - provocam um aumento imediato e 

acentuado da substância numa área chamada de núcleo accumbens. Esse 

sinal age como uma espécie de reforço associado às sensações de prazer, 

que fazem com que o desejo pela droga aumente e a procura por ela se 

torne crescentemente mais provável. Daí a relação com as redes sociais. 

Ao entendermos a influência das mudanças históricas nos níveis de 

paciência exigidos pelos processos, transportes e tecnologias antigas, a 

participação de certas culturas, do individualismo e doutrinações 

ideológicas na transformação do universo psicossocial e a base da 

fundamentação científica do reforço no funcionamento do sistema de 

recompensa cerebral, torna-se compreensível a razão de termos 

expandido tanto os padrões das expectativas na sociedade moderna. 

Podemos citar alguns efeitos através de exemplos clássicos, como a 

impaciência para aguardar uma mensagem pelo celular. A pessoa verifica 

http://sgmd.nute.ufsc.br/content/portal-aberta-sgmd/e01_m03/pagina-02.html#id_3
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freneticamente as notificações, se a mensagem enviada foi lida e se o 

destinatário está online. Minutos depois, repete-se o ciclo novamente. Um 

comportamento impensável no século XIX. Nesse meio tempo o cérebro 

vasculha o seu banco de dados e usa toda uma criatividade associativa 

para adivinhar o motivo da resposta ter demorado: não quis ler, está 

chateado, não se importa, faz pouco caso do assunto, não quer falar 

comigo, está desinteressado, ocupado, sofreu um acidente ou porque é 

mal-educado. Geralmente alguma explicação negativa, pois quando não 

estamos satisfeitos temos a tendência a dar muito mais atenção ao que nos 

desagrada do que ao que poderia melhorar. Dificilmente especula-se que 

a pessoa não respondeu porque, tendo em vista se tratar de algo 

importante, está a estudar a melhor maneira de dizer o que pensa, e por 

isso, prefere avaliar com calma. Nesse ponto as expectativas de seu 

interlocutor já estão a todo vapor num processo corrosivo com a 

ansiedade patrocinando uma miríade de possibilidades no universo 

imaginário. As implicações, como não poderia deixar de ser, desembocam 

em irritação (como acontece com os ingleses), impaciência, frustração e 

decepção. Há, portanto, um dado a ser considerado com cautela: se isso 

acontece 10 vezes por dia todos os dias do mês, então ocorre 600 vezes em 

30 dias, e, consequentemente 7.200 vezes no ano. Se sabemos que toda 

emoção de ansiedade ou frustração descarrega substâncias como cortisol 

e adrenalina na corrente sanguínea, imagine a tensão muscular diária e o 

composto bioenergético de quem vive assim em um ano? Considere ainda 

o condicionamento fisiológico e emocional maléfico como efeito desse 

processo. Quanto mais se faz, mais se tende a fazer - com base nas leis da 

repetição e do reforço - criando um hábito nocivo e cego que se fortalecerá 

a cada dia, até que se torne uma espécie de corda difícil de romper. 

Pessoas com tais características têm forte probabilidade de desenvolver 
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relações emocionais voláteis devido a vulnerabilidade e outros tantos 

dilemas psíquicos. 

Para quem nutre a expectativa cíclica de saber a cada minuto quem curtiu 

ou respondeu suas publicações na internet não é diferente. As atividades 

em redes sociais viciam tanto quanto outros elementos. É cada vez mais 

comum casos graves de dependência em aplicativos de internet, pois 

qualquer padrão de compulsão, seja para droga, alimento, jogos ou tais 

programas, envolve nossa conhecida dopamina. Os sintomas da 

abstinência começam a surgir inclusive para os dependentes de redes 

sociais ou serviços de mensagens e web. Consequências como irritação, 

agressividade, estresse, afobação, dores de cabeça, ansiedade, 

impaciência e uma grave mudança de percepção do mundo e dos fatos, 

são os mais comuns. 

O funcionamento do SRC (Sistema de Recompensa Cerebral) é simples: 

se uma ação gera prazer, a tendência é voltar a praticar a ação a fim de 

obter tal prazer novamente. O que ocorre com as fotos publicadas em 

aplicativos como Instagram ou Facebook evidencia de maneira 

incontestável. Quando as pessoas recebem uma quantidade razoável de 

likes, poucas horas ou dias depois tendem a fazer outra publicação 

evidentemente no intuito de alcançar novas curtidas (significados). Uma 

ação silenciosa da dopamina, que, neste caso, estimula o indivíduo a uma 

vida de exposição em busca de importância - recebida através da 

aprovação rasa em um clique. A nova expectativa é a de que haverá boa 

aceitação da postagem, com a recompensa de mais suborno dopamínico 

(ação A -> reforço da ação A = prazer = dopamina). Assim como nos jogos 

de azar, quando uma publicação não recebe o número de cliques 

esperado, ao invés do desânimo, há uma tendência de que se faça uma 



O PODER DAS EXPECTATIVAS 

119 
 

nova tentativa a fim de conseguir a aceitação que se espera. Quais 

haveriam de ser os grandes benefícios de quem se manifesta 

constantemente na internet visando obter as tais curtidas? Para muitos 

trata-se de negócio, com a capitalização por meio de visualizações e 

cliques. Mas para a maioria não passa de uma busca inesgotável e vazia 

por significado e sentimento de importância. Se por um lado as pessoas 

querem se sentir importantes, mesmo que através de manifestações 

virtuais de pouca relevância, por outro lado, uma tremenda evaporação 

de tempo em busca da dopamina (prazer fugaz) perdida. Na prática nada 

se constrói. É um eterno enxugar de gelo que ocupa momentos valiosos 

que poderiam ser usados para adquirir conhecimento, conhecer pessoas, 

praticar esportes, trabalhar, ler ou exercer qualquer atividade útil.  

Imagine as pessoas que possuem milhares de seguidores. Com elas 

geralmente qualquer postagem recebe uma carga importante de likes em 

forma de corações, seja uma frase esdrúxula, um comentário fútil ou a foto 

de seu yorkshire. Mesmo que não haja qualquer monetização, ocorre a 

alimentação de outro sistema que induz a uma repetição frenética de 

publicações: o sistema de valores, que de uma forma ou de outra, também 

envolve o SRC. Nele, valores como a vaidade e a sensação de poder 

(Atraentes), assim como a carência e a solidão (Repelentes), ocupam uma 

hierarquia especial em cada indivíduo. Os primeiros (vaidade e poder) 

são valores atraentes por, de alguma forma, estimularem formas de 

prazer. Por essa razão as pessoas buscam satisfaze-los. Os dois seguintes 

são valores repelentes (carência e solidão) que, ao contrário dos primeiros, 

invocam sensações dolorosas, por isso as pessoas querem evitar. Em meu 

livro “Desempenho Máximo – Estratégias para Conquistar os Seus Objetivos” 

(Saraiva) expliquei o que são valores atraentes e valores repelentes. Em 
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resumo, os valores atraentes são as emoções prazerosas que durante a 

vida nos condicionamos a gostar de sentir, e que geralmente nos movem 

numa certa ordem de prioridade. Por isso, em geral, estão dispostos numa 

espécie de escala de importância. Os valores repelentes são as emoções 

dolorosas que representam o que não gostamos de sentir. Todos vivemos 

essa dicotomia entre atraentes e repelentes porque a vida é balizada por 

essas duas turbinas: fuga da dor e busca por prazer, com uma clara diferença 

na variação de tais hierarquias emocionais de pessoa para pessoa. Por esse 

motivo o ato de fazer juízo de valor sobre terceiros é leviano, afinal, 

utilizamos os nossos valores para julgar os valores de quem muitas vezes 

nem conhecemos. A conexão dos valores com as expectativas ocorre em 

todo tipo de situação, não apenas através das redes sociais, mas sempre 

quando se tem a intenção de atenuar uma emoção dolorosa (medo, 

ansiedade, raiva) ou potencializar uma prazerosa (alegria, paixão, 

sucesso). As pessoas são movidas pela expectativa de mudar/evitar o que 

lhes causa desconforto emocional e também de elevar/prolongar o tempo 

que desfrutam de emoções agradáveis. Sair de casa às 23h para comprar 

um remédio antes que a doença se agrave carrega a expectativa de “evitar 

a dor”, assim como ir a uma loja na expectativa de comprar mais vinhos 

para continuar a festa com os amigos tem a finalidade de “ampliar o 

prazer”. A melhor maneira de comprovar que são mesmo as expectativas 

que manipulam essas situações é quando percebemos que, em ambos os 

casos, se as pessoas não conseguem realizar o que esperam (comprar o 

remédio ou os vinhos), provavelmente retornarão frustrados. Por outro 

lado, o que precisamos frisar é que não é regra ter que vivenciar 

frustrações ou decepções após expectativas não realizadas. Justamente 

nesse ponto estão os instrumentos para saber controlar as expectativas e 

seus efeitos, e que você conhecerá no próximo capítulo. 
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Rede sem sentido 

Sabemos que nossa realidade é criada pela união de informações 

coletadas pelos cinco sentidos de Aristóteles, que dividiu em classes os 

padrões de percepção. Exatamente por isso nossas memórias são 

compostas por registros associativos que unificam não apenas tais 

sentidos, mas um fator que influencia os nossos comportamentos perante 

as coisas: as emoções. Quando lembramos (ou seja, pescamos um registro 

na memória) de Adolf Hitler, sabemos como é a imagem de seu rosto 

(sentido visual) e o timbre de sua voz (auditivo), que, não por acaso, estão 

associados a uma emoção ruim por tudo que sabemos ter feito. Em 

contrapartida, se lembramos de Martin Luther King conseguimos reviver 

a imagem e o som de seus discursos na luta pelos direitos civis. Neste 

caso, diferentemente de Hitler, a emoção associada é positiva. Se a 

lembrança é de um belo almoço de domingo feito pela vovó, conseguimos 

nos recordar da imagem do alimento (visão), do cheiro (olfato), do sabor 

(paladar), da textura (tato) e até do som do frango recheado borbulhante 

ao forno (audição). Unido a tudo isso, a alegria da família, as risadas e 

todos os sentimentos deliciosos de um domingo feliz, marcam a memória 

como atraente e prazerosa. 

O SRC não atua apenas de forma pragmática quando se faz o uso de 

drogas, alimentos estimulantes, sexo ou redes sociais, ele responde ao 

foco (energia mental, pensamentos, lembranças e ideias) que usamos no 

cotidiano. Ao resgatar uma memória associada a forte prazer (com direito 
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aos sentidos), tende a estimular o desejo de reviver as emoções a ela 

associadas. No mundo das redes sociais as pessoas geralmente projetam 

uma carga alta de expectativas porque vivem uma repetição frenética de 

exploração dos mesmos focos de obtenção de dopamina, um círculo 

vicioso de prazeres de curto prazo baseados na avaliação de terceiros (na 

maioria das vezes inócuas) em que os únicos sentidos explorados são a 

visão e a audição (em menor grau). Esta relação sensorial entre humanos 

intermediada por dispositivos e seus aplicativos é tão pobre que não 

possui cheiro, gosto, textura e todas as deliciosas emoções eliciadas por 

estas sensações que a vida nos proporciona, o que nos faz crer que a 

dependência das expectativas nas redes sociais é como uma prisão fria, 

pois determina a perda da capacidade laboral, de socialização e gera 

outros tipos de danos. O fato da pessoa se sentir mal sem aquele estímulo 

(dopamina) a faz mergulhar mais e mais no universo paralelo sombrio e 

monocromático que definha a qualidade de vida. O mundo virtual torna-

se uma fuga da realidade já que o uso das redes sociais (internet) passa a 

desviar o usuário de situações difíceis (do ponto de vista dele) da vida 

real, mas necessárias a solucionar. Muitos casos se tornam um ciclo 

vicioso. 

A dependência é grave, mas devemos encarar o fato de que no fundo a 

pessoa fica dependente é das descargas de dopamina. As funções 

eletrônicas ainda que não tenham a menor graça são apenas o meio para 

isso, mesmo não gerando conhecimento, prazer multissensorial ou 

qualquer outro benefício. Ao contrário. É importante frisar que não é 

preciso ser um dependente clássico ou ter a alegada pré-disposição para 

ser influenciado de maneira nociva pelas redes sociais. Não tenha dúvida 

de que há tons de cinza entre o preto e o branco. O usuário pode estar 
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sofrendo perdas de foco e atenção sem necessariamente ser considerado 

um viciado em internet. Quando se estimula frequentemente as 

expectativas através dos feedbacks de postagens ou atualizações de status 

de outras pessoas, cria-se uma sistematização da satisfação da curiosidade 

pelo que pode estar acontecendo. Uma espécie de condicionamento 

emocional que, com o passar do tempo, tende a se fortalecer e se agravar. 

Há inúmeros casos de leitores de livros vorazes que após o advento das 

redes sociais simplesmente deixaram de ler seus livros para ficarem 

pendurados no celular num ciclo frenético vicioso entre um app e outro 

na expectativa de que novidades possam arrefecer a insaciável dose de 

dopamina. O tempo em que esteve em uma rede social, mesmo que por 

segundos, já é o suficiente para justificar o retorno à outra rede ou 

aplicativo, na esperança de saber se houve alguma mudança ou 

atualização. Cria-se assim um circuito sem fim, inquieto, que engole o 

tempo, a produtividade, a sociabilidade e a evolução. 

Vale lembrar que a expectativa é algo que pode ser altamente fugaz, como 

nestes casos relacionados às redes sociais, onde uma pessoa utiliza 

determinado aplicativo na espera por algo que pode ser confirmado (ou 

não) segundos depois. O que causa questionamento é o caráter ansioso 

das ações, afinal, não é o que fazemos de vez em quando que molda a 

nossa vida, mas sim o que fazemos sistematicamente. Nessa ciranda de 

afetos que ocorre numa fração de segundo, não custa lembrar o que 

muitos parecem ignorar com uma habilidade desconcertante: o mundo 

virtual é mais do que real, e suas implicações podem ser sérias. Fingir não 

ter visto uma mensagem de alguém no celular tem quase o mesmo peso 

que fingir não ver o cumprimento de uma pessoa na rua. Se a tempestade 

de sensações, emoções e desejos resultantes das relações na internet não 
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parece muito controlada pelos usuários, temos a obrigação de lembrar 

que eles ainda têm absoluta capacidade de constituir um poder maior 

sobre essa condição, que vem dando o pontapé inicial para o início do 

tecno-humanismo. Um vínculo irremediável. Talvez por isso muitos não 

parecem empenhados em acreditar ou até dispostos a assumir a direção 

de suas realidades psicoemocionais, mesmo porque, acreditam que já a 

possuem. Decididamente não é possível convencer um crente de coisa 

alguma, pois suas crenças não se baseiam em evidências, mas numa 

profunda necessidade de acreditar. Resta a nós plantarmos um futuro 

melhor onde a união entre expectativas e tecnologias resulte em mais 

consciência, equilíbrio e qualidade de vida, e menos desgastes, sofrimento 

torpe e desperdício de tempo. 
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8 – Recursos estratégicos para uma vida 

melhor 

 

 

 

 

 

 

No primeiro capítulo do livro desvelamos as expectativas e suas variantes 

por meio de um viés prático/filosófico, assim como suas interações na 

complexa dinâmica emocional. Depois separamos o joio do trigo, onde de 

um lado mostramos toda a sua capacidade de proporcionar desfechos 

dolorosos, e do outro, seu potencial como alavanca de energia, ações e 

resultados. Os capítulos seguintes foram dedicados a lançar luz sobre 

certas realidades com o objetivo de precaver o leitor quanto a utilização 

das expectativas como instrumento de influência (e manipulação) nos 

âmbitos corporativo, político e imprensa, relacionamentos e redes sociais. 

Com essa nova percepção em mente passamos a visualizar com facilidade 

o que fazer para evitar cair em armadilhas comuns do dia a dia com tanta 

facilidade. Nesses sete capítulos percorremos três etapas: conceito, 

aspectos positivos/negativos e aplicação prática. Este oitavo capítulo 

representa a quarta etapa, que se divide em dois pontos: o conhecimento 

necessário de algumas características fisiológicas e o uso essencial das 

técnicas de como conduzir as expectativas com habilidade. 
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Se é impossível uma vida livre de expectativas - haja visto que esperar é 

algo inerente ao modo como o cérebro humano se desenvolveu intrincado 

às regras e a evolução do universo em que habitamos há milhões de anos 

- temos ao menos que buscar controlar com mais desenvoltura esse 

fenômeno que exerce tanta autoridade em nosso cotidiano. Os recursos 

que vamos descrever a seguir são dependentes de uma clara 

conscientização de peculiaridades fundamentais do processo cognitivo, 

assim como as funções do Sistema de Recompensa Cerebral, explicadas 

no capítulo anterior.  

O primeiro ponto a ser entendido é sobre o caráter condicionável do 

cérebro, responsável por pensamentos, impulsos motores, sentimentos, 

memórias, emoções, e que controla nossas atividades vitais. Ele 

curiosamente possui uma característica funcional que lembra os nossos 

músculos numa academia: quanto mais repetimos uma ação, seja boa ou 

ruim, mais forte ficamos nela. Chamamos isso de condicionamento. No 

caso dos músculos, condicionamento muscular. No caso do cérebro, 

podemos resumir como condicionamento mental. É dessa forma que 

criamos tanto hábitos como vícios, assim como inúmeras habilidades 

intelectuais, sensoriais, motoras e até o costume de criar mais 

expectativas. Quanto mais fazemos (repetição), mais hábeis ficamos em 

fazer. O inspirador americano Orison Sweet Marden resumiu essa função 

com uma frase bastante simples: “O início de um hábito é como um fio 

invisível, mas, a cada vez que o repetimos, o ato reforça o fio, acrescenta-lhe outro 

filamento, até que se torna um enorme cabo e nos prende de forma irremediável 

no pensamento e ação”. 

Desconsiderando possíveis influências genéticas, a noção desse processo 

nos permite compreender a razão de sermos mais ou menos habilidosos 
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em determinadas atividades. A grande sacada é que, da mesma maneira 

que aperfeiçoamos nossas aptidões e fraquezas, também desenvolvemos 

uma espécie de musculatura emocional. Como dito no anteriormente, 

chamo essa condição de fitness emocional, pois representa a maneira como 

fortalecemos nossas características emocionais durante a vida. Para ter 

uma clara noção a respeito, vamos pensar em quatro modelos de estrutura 

física que conhecemos: magro sem musculatura, baixo com musculatura 

proporcional, fisiculturistas altos e obesos flácidos. Se lhe pedir para 

imaginar esses corpos e perguntar qual deles você confia que é capaz de 

levantar a maior carga de peso, provavelmente apontará os fisiculturistas 

altos. Apesar de não ser uma certeza absoluta, é bem provável que esta 

seja a resposta mais sensata: o mais musculoso é quem suporta levantar a 

maior carga de peso. 

Migremos para o âmbito emocional. Imagine outro grupo de quatro 

pessoas: um padeiro, um político, um engenheiro e um trader. Se lhe 

perguntar qual deles você acredita que suportaria a maior pressão 

psicológica, qual apontaria? Certamente o político, correto? A segunda 

pergunta é: por quais motivos? Provavelmente você apresentará algumas 

explicações e argumentos empíricos ou apenas dirá que não sabe, mas as 

razões mais factíveis são: exposição, ambiente e repetição. Exposição a 

pressões, disputas, críticas, interesses múltiplos, desconfiança, traições e 

opiniões adversas, que demandam flexibilidade, frieza e resiliência 

emocional. Ambiente permeado por relações de poder, acusações, 

ausência de remorso e empatia, dissimulação, rivalidade, falsidade e 

desconfiança. E por fim, a repetição frequente dos padrões emocionais 

que mais se adaptam à sobrevivência nessas circunstâncias. No início 

pode parecer difícil como em todo aprendizado, mas com o tempo - outro 
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fator crucial - indivíduos desse grupo têm elementos suficientes para se 

transformarem em psicopatas. De acordo com Martha Stout, Ph.D, que 

por 25 anos atuou no Departamento de Psiquiatria da Faculdade de 

Medicina de Harvard, e publicou um livro sobre a psicopatia, “[...] uma 

predisposição para determinado traço já se encontra presente no momento da 

concepção, mas o ambiente irá regular a forma de expressá-lo [...] as pesquisas 

indicam a participação tanto na natureza quanto da cultura”. Outros 

pesquisadores excluem a predisposição genética da possibilidade por 

evidências científicas frágeis. Atribuem a maioria dos casos de psicopatia 

à história do indivíduo e seu condicionamento psíquico. Se os estudos e 

pesquisas lideradas por Kevin Dutton, da Universidade de Cambridge, e 

publicadas no livro “The wisdom of psicopaths” afirmam que 

determinadas profissões (CEO, advogados, profissionais de mídia, 

vendedores, cirurgiões e jornalistas) são as que mais contém psicopatas, é 

evidente que os costumes, o ambiente e o exercício da cultura emocional 

são fatores decisivos para o desenvolvimento desse transtorno psíquico, 

também conhecido como “sociopatia, manie sans délire”, insanidade moral e 

debilidade moral. Não fosse assim, o grupo não seria tão identificável. 

Estaria diluído entre as demais profissões com menos psicopatas 

(enfermeiros, artesãos, acompanhante de idosos, esteticistas e 

professores). Apenas por curiosidade, as características clínicas que são 

definidas pelo Manual diagnóstico e estatístico de distúrbios mentais DSM-IV-

TR, da Associação Americana de Psiquiatria, para determinar o 

transtorno, são: incapacidade de adequação às normas sociais, falta de 

sinceridade e tendência a manipulação, impulsividade, incapacidade de 

planejamento prévio, irritabilidade, agressividade, permanente 

negligência com a própria segurança e dos outros, irresponsabilidade 

persistente e ausência de remorso após magoar. O diagnóstico clínico do 
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“Transtorno de Personalidade Antissocial” deverá ser considerado se a 

pessoa tiver ao menos três dessas sete características - vale lembrar o 

rápido crescimento do transtorno: hoje 5% da população é considerada 

psicopata. Embora este livro não trate de psicopatas e por mais que 

tenhamos abordado o tema como analogia ao modo de desenvolver o 

condicionamento mental e o fitness emocional, não custa lembrar que eles 

são vorazes estimuladores das expectativas alheias como método de 

manipulação.  

Cientes de que o cérebro se assemelha a um músculo nos aspectos 

condicionáveis ao ponto de as pessoas desenvolverem até mesmo graves 

e incuráveis transtornos como a psicopatia, imagine o quanto por toda a 

vida grande parte da sociedade incita a “musculatura” das expectativas? 

O primeiro passo, portanto, é saber que quanto mais alimentarmos as 

expectativas, mais ficamos fortes em nutri-las de maneira automática. O 

mais prudente seria, antes mesmo de carregar o cérebro com elas, seguir 

um processo racional de analisar os fatos num momento de frieza 

emocional, prever as possibilidades de realização, antever as 

consequências e então decidir, conscientemente. Comece respirando 

fundo, de preferência por alguns minutos. Há uma explicação científica. 

Se respirarmos fundo quando uma forte sensação de expectativa invadir, 

alimentamos o cérebro com uma substância inibitória chamada GABA. 

Ela não apenas tranquiliza, como nos dá a chance de refletir com 

racionalidade sobre a situação, possibilidades e consequências. Sem a 

devida respiração, um impulso emocional carregado por outras 

substâncias (algumas associadas ao estresse) pode atuar de forma a inibir 

da razão, nos tornando mais vulneráveis às armadilhas de expectativas 

não racionalizadas. O segundo passo é analisar friamente a situação, 
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raciocinar em termos factíveis e ponderar possíveis desvios no caminho, 

como mudanças, cancelamentos, problemas, contratempos e riscos não 

calculados. Quando sentimos a invasão de uma emoção tendemos a focar 

naquilo que esta emoção nos induz: se é ruim, nos problemas; se é boa, 

nas soluções. Fato é que ambas nos roubam parte da lucidez, pois 

influenciam a crermos no que elas apontam. Razão pela qual respirar 

fundo e aguardar um tempo é tão importante. Um terceiro passo seria 

antever resultados e aceitar de antemão possíveis negativas. Trabalhar o 

refreamento daquela emoção que nos cega e invade a alma e praticar a 

lucidez destes passos contribui consideravelmente a recolocar os pés no 

chão antes de mergulhar na escuridão. Apenas tenha em mente que não 

basta praticar uma, duas ou três vezes essa espécie de ritual estratégico. 

A maior das chaves para o novo condicionamento é a prática 

sistematizada, inclusive nos pequenos momentos do dia a dia, como ao 

esperar que o elevador chegue rápido ao seu andar. Com o tempo de 

treino, tudo se tornará absolutamente automático. 

Esclarecer sobre o modus operandi do cérebro é tão importante quanto 

conhecer as técnicas para o controle de expectativas, haja visto não 

agirmos de modo tão consciente como imaginamos. Exatamente! Grande 

parte do que fazemos ocorre de forma autônoma, sem as devidas 

reflexões detalhadas sobre a coerência e o conteúdo do que estamos 

fazendo, falando ou pensando. Muitas vezes agimos tão automaticamente 

(cegamente) que se tivéssemos parado por 20 segundos para raciocinar 

melhor todos os aspectos, prazos, conhecer mais e levantar detalhes de 

forma globalizada, teríamos feito algo totalmente diferente. O que há de 

mais comum é ver as pessoas agirem com absoluta certeza e depois se 

arrependerem. São movidas por ações sem reflexão ou ponderação. A 
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preguiça de pensar é um dos grandes entraves, e faz com que a maior 

parte da humanidade se assemelhe a boias lançadas ao rio, submetidas ao 

sentido da corredeira. Se batem nas pedras foi por causa do destino, não 

das decisões anteriores que determinaram o curso. Não é ofensa falar em 

preguiça de pensar, afinal, é o trabalho mais cansativo que existe. Tanto é 

que raras pessoas se dedicam a ele. Pensar demanda estímulo físico do 

cérebro, tempo, reflexão profunda, conhecimento, dedicação à leitura, 

conexão associativa de ideias, exercício do raciocínio, dificuldade de 

compreensão, superação de platôs e outras tarefas árduas. Na década de 

30, Simone Weil dizia que “o homem nunca foi tão incapaz, não só de 

subordinar suas ações a seus pensamentos, mas até de pensar”. 

Lidar com as expectativas não é tão difícil quanto parece, mas depende de 

dois fatores: raciocínio e treinamento. Enquanto o primeiro refreia os 

pensamentos automáticos e impulsivos, reflete sobre todos os elementos 

implicados no fato e avalia as consequências, o segundo, que é resposta 

de uma ação conjunta com o primeiro, cria o “fitness emocional” ao qual 

faço referência: quanto mais treinamos o cérebro a ponderar e escolher o 

pensamento e a emoção ideais, mais estaremos preparados para lidar com 

as expectativas e ansiedades. Vamos então para a segunda ferramenta de 

controle das expectativas. 

Imagine que o teto de vidro da felicidade seja suspenso por pilares 

biológicos e psicológicos. Pelo segundo prisma, dependemos mais das 

expectativas do que de condições objetivas. Fato é que a maioria das 

pessoas age instintivamente quando atribuem significados aos fatos, 

justamente por viverem no modo automático de que falamos. Agora 

imagine a conjuntura atual. Se quando as coisas melhoram as expectativas 

tendem a crescer, melhoras consideráveis nas condições humanas, como 
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as constatadas nos últimos anos (menos fome, mais expectativa de vida, 

mas facilidades, etc.), não vêm provocando contentamento via 

significado, e sim, ainda mais expectativas. Em outras palavras, quanto 

mais as pessoas melhoram de vida, mais querem melhorar. Quanto mais 

ganham, mais querem ganhar. Não é nada complexo convencer um 

humano a querer mais, pois é fácil ceder à cobiça. O resultado é uma 

explosão de expectativas e um aumento considerável de ansiosos 

movidos a ansiolíticos, cigarro, comida ou bebida. Como hoje se morre 

muito mais de obesidade do que de fome, até nesse ponto as expectativas 

impactaram, pois enquanto no passado se criava a expectativa sobre o que 

comer para saciar a fome, hoje se cria expectativas sobre o que comer (sem 

necessidade) a fim de mitigar expectativas, ansiedades, frustrações e 

tristezas. Tais consequências emocionais poderiam ser evitadas com um 

ajuste estratégico nos significados e nos níveis de contentamento: as vedetes 

da segunda ferramenta para o domínio das expectativas. 

A importância do significado talvez não esteja muito clara. Se todo tipo 

de pensamento representa um foco, a todo tipo de foco é preciso 

imediatamente dar um significado. A não ser que já tenhamos um 

registrado na memória. Se focamos no Holocausto, por exemplo, 

eliciamos de imediato um significado ruim associado a crueldade, 

sofrimento, violência e intolerância. Este significado, por consequência, 

promove imediatamente emoções a ele associadas. Neste caso de tristeza, 

indignação e lamúria. Para todo fato/pensamento “novo” temos que 

escolher um novo significado. É neste momento que entramos com a 

estratégia de dar uma interpretação positiva ao resultado de uma 

expectativa irrealizada. Mesmo porque, se o fato é irreversível, que 

sentido faz adotar um significado ruim? Não é evidente que o melhor é 
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buscar nosso bem-estar? O ponto é que tudo ocorre tão automaticamente 

(em milésimos de segundos) que as pessoas não se dão conta de que, 

mesmo nesta centelha de tempo, elas também têm o poder de interferir 

na escolha da interpretação a ser dada a uma expectativa não realizada.  

Interpretar positivamente representa evitar a produção da frustração 

escolhendo um caminho melhor, e consequentemente, evitando dores 

emocionais. Não conseguiu o emprego? Há algo melhor pela frente. O 

chefe promoveu o colega? Preciso me preparar melhor. Levou um fora? 

Me livrei de outro casamento. E assim por diante. Se o fato for reversível, 

esforce-se pela conquista do resultado. Se não for, qual a sabedoria em 

promover o sofrimento pelo que não volta? Para que dobrar o prejuízo? 

Quanto as expectativas nas relações interpessoais, você pode ter 

concluído que a melhor estratégia é simplesmente elimina-las quando em 

relação a terceiros. Seria, de fato, muito positivo. Ainda assim, tudo tem 

um limite. Primeiro que se as expectativas com relação aos outros fossem 

totalmente abolidas (lembre-se que as expectativas também possuem um 

viés de confiança) após decepções ou frustrações, ninguém mais se 

relacionaria no planeta. Não haveriam matrimônios ou sociedades 

corporativas. Como diria Nietzsche, “não há fatos eternos nem verdades 

absolutas”. Colocar todas as pessoas num mesmo balaio não soa nada 

inteligente. Além disso, amadurecer e evoluir mudam os espectros da 

personalidade de um indivíduo, ampliando as oportunidades para uma 

nova relação de confiança. Ainda assim não se pode negar que eliminar 

grande parte das expectativas em pessoas é uma técnica simples e 

libertadora. Demanda racionalidade e treino, e com o tempo alivia o calor 

das esperas agoniantes. Vale a pena. 
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Para casos como projetos, negócios e demais oportunidades que 

dependem das duas esferas (minha capacidade + 

universo/intermediários/circunstâncias) a técnica preferida e que mais 

adoto, é manter a força das expectativas enquanto combustível para as 

ações, e fazer o ajuste do significado no final, caso o resultado não seja 

satisfatório. É importante deixar uma fresta de consciência de que tudo 

pode dar errado. Esse modelo possui uma razão especial para ser 

considerado um instrumento perfeito. É que, por um lado, mantemos as 

expectativas em alta a fim de adquirir potência para fomentar empenho e 

determinação no que queremos. O foco deve seguir fixo no resultado 

positivo, por isso manter as expectativas em baixa nestes momentos 

talvez não seja nada inteligente. A não ser que você esteja tão evoluído a 

ponto de saber elevar seu próprio potencial de ações massivas mesmo 

desacreditado em ótimas consequências, o melhor é turbinar as 

expectativas. Ao final do processo, se o resultado for zero ou menor do 

que se esperava, a fresta de consciência de que isso também era esperado 

terá sido um bálsamo. Então, basta imediatamente ressignificar o fato de 

maneira fortalecedora. Assim, fica claro que não são exatamente as 

expectativas que nos induzem a decepções ou frustrações, mas a 

inabilidade no processo de significar positiva e estrategicamente os 

resultados. É como costumo dizer aos amigos do voo livre: “decolar não 

é o problema, o problema é não saber pousar. O que machuca é o chão, 

não o ar”. 

Outra técnica incrível para combater as expectativas excessivas é a ideia 

de contentamento, que atua por um viés muito interessante. Se com a 

melhora das condições humanas e estímulos diversos tendemos a querer 

cada vez mais, por consequência, sempre esperamos mais da vida. 
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Aprender a exercitar o contentamento - resultante da realidade 

corresponder às expectativas - com o que foi conquistado, tem uma 

técnica facilitadora: ajustar a referência para um padrão inferior a fim de 

não provocar um efeito cascata emocional prejudicial aos nossos próprios 

interesses. Como todas as nossas avaliações precisam de um ponto 

referencial, basta, como estratégia pontual, adotar uma referência menor 

para se contentar de forma plena e pacífica pós resultado; o que não 

significa não poder tentar lances maiores no futuro. Por exemplo, se a 

pessoa fez três concursos públicos para cargos de 5, 10 e 30 mil de salário, 

e passou no menor deles (5 mil), o melhor a ser feito não é se lamentar 

pelas reprovações, mas enxergar razões para se contentar com a conquista 

do menor, sem abdicar de continuar tentando novos e maiores horizontes. 

A importância de saber praticar o contentamento impacta numa 

circunstância especial e evidente em nossa realidade de mamíferos: as 

expectativas são marotas e se adaptam muito bem às condições, fazendo 

os desafios do passado se tornarem a monotonia do presente. Ou 

aprendemos a arte do contentamento no refrear, racionalizar, aceitar, 

significar a realidade e limitar pulsões automáticas geradoras de 

expectativas e frustrações, ou viveremos como reféns dessa condição de 

forma crescente e silenciosa. Treinar dar bons significados e domar o 

próprio contentamento são chaves valiosas para domar as expectativas e 

seus efeitos. 

 

Possibilidade e apreciação 

Há outra técnica genial para lidar com as expectativas que funciona como 

uma navalha. Talvez a melhor delas por seu caráter completo. Para 

explicar, vamos a uma analogia sobre ser otimista e pessimista. Certa vez, 
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antes da final do campeonato mundial feminino de handball, o técnico da 

seleção brasileira, Morten Souback, entregou para suas atletas réplicas das 

medalhas feitas de lata, e disse a elas que a Sérvia venceria a partida 

porque elas estavam com medo. A atitude não apenas criou um ambiente 

de precaução máxima, como mexeu fortemente com os brios das 

jogadoras, que entraram em quadra ainda mais determinadas (potencial 

emocional) a vencer. Não deu outra. A seleção brasileira venceu a Sérvia 

e foi campeã. Uma das conclusões é a de que há poder no pessimismo 

quando bem significado. Uma espécie de pessimismo estratégico. No 

entanto, devemos ter cuidado ao explicar, pois as chances de intepretação 

equivocada são enormes. Em nenhum momento abandona-se a crença no 

otimismo, apenas acredita-se que há vetores cruciais de um modo 

pessimista e pontual de pensar que facilita a se precaver de resultados 

ruins pela alavancagem de potência. Enquanto o otimista tem fé de que 

tudo vai dar certo e mergulha de cabeça, o pessimista pré-visualiza o que 

pode dar errado, se prepara melhor, antevê possíveis falhas, aumenta o 

treino e a sede por vitória, e dobra seu gerenciamento de riscos. No caso 

do técnico da seleção de handball, ele previu a possibilidade de derrota e 

fez com que as jogadoras vivenciassem a experiência de ter perdido o jogo 

através de uma sensação real antes da partida, de modo que alavancassem 

o máximo do potencial necessário para vencer. A motivação pela falsa 

derrota foi fator decisivo. 

Prever a possibilidade de não realização é um passo inteligente quando 

adotamos medidas para evitar resultados indesejados. Para muitos é um 

processo já inserido numa espécie de gerenciamento de riscos intuitivo, 

para a maioria nem tanto. Por outro lado, expectativas de possíveis dores 

emocionais muitas vezes são mais intensas e desgastantes do que a dor 
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emocional em si. Isso porque a projeção imaginária costuma ser 

potencializada e comparada com a realidade. A pessoa não apenas sofre 

por antecipação, mas sofre duas vezes. Em outros casos, ela busca o 

sofrimento ao se fixar em expectativas irrealistas. Ninguém pode esperar 

colher um abacate hoje tendo plantado sua semente ontem. Nestes casos, 

novamente a sugestão é entrar no processo reflexivo já explicado, com a 

devida pausa para respiração e análise completa da situação antes de 

novas decisões. 

A substituição da expectativa pela “possibilidade” já arrefece a alma, pois 

carrega a lucidez de considerar resultados adversos para o que está em 

jogo. Infelizmente poucas pessoas compreendem o imenso valor que as 

palavras (e suas associações) têm ao classificar uma circunstância, pois 

podemos alterar as nossas emoções, ações e posturas diante do mesmo 

fato. No caso da expectativa, que carrega consigo as diversas sensações e 

implicações de quem aguarda por algo, como num simples passo de 

mágica mudamos toda a realidade ao usarmos apenas a condição de 

“possibilidade” em seu lugar. Com essa simples modificação 

estimulamos um caráter mais ponderado, mas ainda assim mantemos um 

aspecto propulsor das ações: “Viver a expectativa de...” é muito diferente 

de “Viver a possibilidade de...”. No primeiro caso a palavra sugere uma 

postura de prontidão, ansiedade e alerta pelo resultado esperado, que 

costuma provocar um impacto emocional considerável se o processo 

resultar em decepção. No segundo caso a palavra deixa em aberto o 

resultado, permitindo de maneira evidente que se espere tanto pela 

realização quanto pela não realização. Outra explicação para o termo 

‘possibilidade’ funcionar com muita eficácia na maioria das pessoas 

quando é usado para rotular determinada situação, é o caráter 
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neuroassociativo do cérebro, que classifica seus registros de forma 

multissensorial e emocional. Uma possibilidade possui conotação positiva, 

sensata e flexível sem deixar de ser realista. Por mais que uma realização 

esteja 99% encaminhada e praticamente certa, uma guinada repentina que 

a inviabilize sempre pode ocorrer. Ter em mente que foi apenas uma 

possibilidade evitará uma frustração abrupta. Já uma expectativa é 

geralmente unilateral e foca apenas no que se deseja, o que excita a mente 

a ponto de provocar um estado de alta suscetibilidade a rupturas 

emocionais.  

Substituir expectativa por apreciação também é um instrumento eficaz. 

Se a expectativa está associada a esperar por algo (a uma falta), as faltas, 

por sua vez, nos induzem ao desejo, afinal, não se deseja o que já se possui. 

Se expectativa é falta, há uma boa probabilidade dessa falta ser 

consequência da ausência de contentamento e apreciação. Se você focar 

na falta de algo é provável que crie o desejo, e desejo não realizado pode 

provocar ansiedade, inquietude, estresse, frustração e decepção. Em outro 

ponto de vista, a expectativa também tem sua relação com o medo, pois 

se esperamos que faça sol é porque temos medo que faça chuva. Se 

esperamos ser aprovados no concurso é porque temos medo de sermos 

reprovados. É evidente que carregar uma relação tão plural e simultânea 

que une desejo, esperança, medo, impotência, fé e confiança torna as 

expectativas uma espécie de barril de pólvora. Mas acredite, expectativa 

é poder. Só precisamos aprender a usa-la com habilidade. Empregar a 

apreciação é um dos passos importantes, pois ela se traduz na “admiração 

de exercer o contentamento”. É apreciar o que se tem, o que se conquistou, 

os valores que possuímos, como família, saúde, amigos e tudo o que já 

ocupa espaços significativos em nossa vida, sem focar naquilo que 
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acreditamos que falta (mas nem sempre falta). É contemplar com amor as 

pequenas coisas que o universo nos permite viver e entender, onde o valor 

final é sempre uma emoção. A apreciação é a pacificação da alma. É 

gratidão e felicidade! 

 

 

Uma vida sem expectativas? 

Acredito fielmente que as expectativas são dádivas que recebemos da 

natureza. Fico a imaginar como seria se soubéssemos os mínimos detalhes 

de tudo o que vai acontecer amanhã, em uma semana, daqui a um ano ou 

vinte anos. A vida perderia toda a sua beleza e graça. Se não houvesse o 

suspense da incerteza e do desconhecido, como sentir o sabor das 

surpresas e do inesperado? Felizmente não sabemos como será o futuro, 

o final do ano ou a nossa morte, e exatamente por isso vivemos à espera 

do amanhã sem conhecer os momentos... Comparar as expectativas com 

a pólvora tem uma razão: ambas produzem força, energia, criam 

movimento, velocidade. Se colocamos demais podemos provocar uma 

imensa explosão; se colocamos de menos não geramos potência o 

suficiente. É preciso aprender a usar a quantidade certa nos momentos 

certos, e quando exagerarmos na dose, teremos a habilidade de deslocar 

o alvo antes do impacto. 

É verdade que muitas vezes nos iludimos com a força de nossos desejos, 

que por sua vez, alimentam expectativas fantasiosas. Quando vivemos 

uma ilusão alimentada ou temos uma ideia inovadora, quase sempre 

evitamos provar que estamos errados pois nosso desejo é provar que 

estamos certos. A força dessas condições emocionais acaba por colocar 
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mais pólvora no barril, e, como resultado, forja nossa visão sobre as reais 

possibilidades dos resultados. Por outro ponto de vista, um otimismo 

pouco realista alimenta nossas expectativas e tende a agir como uma 

espécie de bóia de salvação que nos mantém na superfície das lutas 

diárias em busca de superação. Se você percebeu a relação do otimismo 

com as expectativas, acertou. Ele é uma espécie de sentimento de que tudo 

dará certo, a crença numa expectativa de que as coisas vão sair bem, um 

pensar positivo. Não é contraditório ao que já citamos sobre um outro viés 

estratégico onde o pessimismo atua como um gerenciador máximo de 

riscos, mas uma condição mais concreta sobre acreditar no melhor e ser 

impelido por essa força. Poderia citar aqui inúmeros benefícios de 

mantermos expectativas otimistas sobre as coisas. Independente do meio, 

sabemos que munida desse anseio, a sociedade se move de maneira mais 

solícita, solidária e cooperativa no sentido de encontrar soluções 

fortalecedoras para seus dilemas. Essa espécie de pensamento motivador 

é uma clara e intuitiva maneira que utilizamos para nos protegermos da 

infelicidade e criarmos força para transcender as dificuldades da vida.  

Ao refletir sobre o pensamento motivador e todas as demais dinâmicas 

emocionais a que fizemos alusão neste livro, criamos a certeza de que as 

expectativas possuem um evidente lado embusteiro. No entanto, em 

grande parte elas são apenas passivas, nós é que as manipulamos ou nos 

permitimos ser manipulados por elas. Quando enfrentamos desafios 

como encarar doenças graves, uma tese de mestrado ou doutorado, o 

desemprego, trabalhar meses longe da família, perder tudo e começar do 

zero, estudar milhares de horas para um concurso, decidir ir morar em 

outro continente, montar uma empresa nova ou dar entrada num hospital 

para uma cirurgia de risco, percebemos a importância das expectativas 
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positivas, que funcionam como um bálsamo; um recurso natural que a 

mente humana desenvolveu para nos proteger. 

Temos que abolir a ideia de que as expectativas são exclusivamente ruins. 

É um grande erro. Nunca podemos esquecer que somos nós que 

escolhemos no que desejamos acreditar, com quem vamos nos casar ou o 

carro que iremos comprar. Passamos a vida buscando maneiras de mudar 

como nos sentimos, procurando minimizar nossos sofrimentos em busca 

de sobrevivência e felicidade. Quando dizemos a alguém “vá, você 

consegue”, “acredite, vai dar tudo certo” ou “tenha fé, você é capaz”, não 

estamos fazendo nada além de alimentar suas expectativas, adicionar 

pólvora e aumentar a crença positiva no triunfo. Isso é maravilhoso. 

Pensando bem, talvez a grande chave para a felicidade não seja a jornada, 

tampouco o troféu. Mas uma combinação mágica dos mais 

extraordinários combustíveis da vida: a dor, o prazer e uma boa dose de 

expectativa. 
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