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IRRADIE POSSIBILIDADES! 
  

Denize Dutra 
  

Caminhada matinal em um dos lugares mais aprazíveis de minha cidade. O perfume das 

hortênsias está no ar; o cenário inspira tranqüilidade, contemplação e reflexão. Deixei a 

imaginação voar e me percebi pensando sobre possibilidades... Talvez porque a natureza 

materialize isto: infinitas possibilidades de formas, cores, espécies, sons; talvez porque 

vegetais e animais não sejam capazes de pensar nas impossibilidades. A natureza age 

soberana e tudo pode acontecer! 
  
Dentre muitas conexões de idéias, experiências vividas, filmes, músicas, sensações, lembrei-

me de um verso do escritor brasileiro Thiago de Melo – “Não tenho um  caminho novo. O que 

eu tenho de novo é um jeito de caminhar.” 
  
Creio que a perspectiva de um novo ano, reforça este pensamento muito presente na 

maturidade, de que podemos não mudar o caminho e nem sempre isto se faz necessário, 

mas certamente, podemos e muitas vezes devemos mudar o jeito de caminhar.  
  
E como flores desabrochando numa manhã ainda de primavera (aqui no Brasil) algumas 

inquietações surgiram sobre este “novo jeito de caminhar”. Seriam elas: 
  
 Analisar as situações sobre outras perspectivas? 
 Olhar com outros olhos? 
 Ouvir menos o que desejo e mais o que os outros dizem? 
 Fazer “coisas” desejadas, mas nunca feitas antes por falta de ousadia ou por outras 

razões? 
 Falar sobre outros assuntos com as pessoas em geral? 
 Valorizar mais o lado positivo e menos o negativo das pessoas e situações? 
 Surpreender as pessoas e, quem sabe, a si mesmo? 
 Utilizar melhor os conhecimentos já construídos, inovando aquilo que fazemos? 
 Consumir outras marcas? 
 Fugir menos do que incomoda e  superar? 
 Para uns, dar mais tempo para o ócio; para outros, para fazer algo mais produtivo? 
 Para uns levar a vida menos a sério; e para outros, ser mais responsável? 
 Falar menos e ouvir mais? 
 Falar menos e agir mais? 
 Pensar antes de falar? 
 Reclamar menos e sugerir ou solucionar mais? 
 Justificar menos e admitir mais? 
 Gastar menos tempo nas causas e mais nas conseqüências? 
 Competir menos e cooperar mais? 
 Contribuir de outras formas? 
 Impor menos e convencer mais? 
 Racionalizar menos e sentir mais? 
 Que outras possibilidades de caminhar diferente? 

  
Tenho utilizado com muita freqüência em meus trabalhos de desenvolvimento de liderança, 

um filme que trata da história do Maestro da Orquestra Filarmônica de Boston, Benjamin 

Zander. O filme mostra como as atitudes do Maestro frente aos músicos e alunos de sua 

Escola de Música trazem resultados muito melhores do que as atitudes comumente adotadas 

pelos “líderes” empresariais. Isto porque, ele desperta “as possibilidades” das pessoas, 

valorizando seu potencial, elogiando cada conquista, fortalecendo a auto-estima e 

autoconfiança, levando o liderado a perceber o que pode fazer melhor por meio de feedbacks 

construtivos! 
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No filme, o Maestro Zander usa a seguinte frase: “O maestro, apesar do seu destaque, é o 

único músico que não emite sons.” Esta frase nos conduz a uma reflexão sobre o novo papel 

da liderança (em qualquer contexto), pois nos mostra que o verdadeiro “poder” não está no 

líder, mas nos liderados. Eles sim, podem ou não realizar! A “riqueza” da sociedade  está 

exatamente na capacidade do Ser Humano de pensar, sentir e agir! 
  
Na verdade, esta pode ser a chave para a melhoria das relações humanas de modo geral,  a 

começar pela família. Como pais, será que o “jeito” como educamos nossos filhos  tem  

despertado neles todas as possibilidades que eles poderão vir a realizar como pessoas, como 

cidadãos, como profissionais?  
  
Como Profissionais, será que o “jeito” como trabalhamos tem despertado em nossos colegas, 

clientes e liderados as possibilidades que eles realmente têm ao realizar seus próprios 

projetos e contribuir com os nossos? 
  
Como Cidadãos, será que o “jeito” como atuamos em sociedade tem despertado nas pessoas, 

com as quais lidamos, suas verdadeiras possibilidades de também contribuírem para um 

mundo mais justo em termos de oportunidades, mais ético, mais democrático, e 

principalmente mais pacífico? 
  
Na medida em que acreditarmos que somos nós individualmente que temos as respostas 

certas, que nossa percepção é mais adequada e que a possibilidade de realizar ocorre de 

“fora para dentro”, não estaremos dando chance para que as verdadeiras possibilidades de 

fato aconteçam, pois elas “nascem” de dentro para fora. Como pais, cidadãos, profissionais, 

apenas podemos fazer o papel do jardineiro, que prepara e cuida da terra para facilitar a 

semente florescer... O mais a natureza faz! 
  
Somos as escolhas que fizemos e seremos as escolhas que fizermos: Irradie possibilidades! 
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