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(Esta imagem provém do site pixabay.com/pt/illustrations/julgamento-punição-justiça/ e possui liberação 

para  uso ) 

Quando penso em honestidade penso imediatamente em Dan Ariely, que questionando a 
desonestidade, pergunta: "Por que mentimos para todo mundo: inclusive para nós mesmos?" E 
então, penso que ser honesto é a melhor maneira de levarmos nossa vida.  

Estamos às vésperas das eleições e é agora que essa palavra é dita, bem dita, mal dita em todas 
bocas de todos os cantos. Honestidade é a palavra de ordem. Cobramos honestidade e 
apontamos as falhas alheias totalmente empoderados e verdadeiros deuses. E todos nós, 
honestos ou desonestos, cobramos uma honestidade absoluta dos outros. Dos outros. 

A pergunta que não quer calar: Somos tão honestos quanto queremos que os outros sejam?  

O fato é que nos autorizamos a apontar as falhas de todos. Quando eu era criança, minha avó 
dizia que devíamos nos preocupar quando apontamos um dedo para as pessoas, que é neste 
instante que os outros quatro apontam para nós. Mensagem simples, até ingênua, mas carrega 
uma lição incontestável. 

De uma coisa tenho total convicção, somos naturalmente honestos. Quando ainda crianças 
sempre falávamos a verdade, por vezes deixamos os adultos constrangidos com nossa 
sinceridade. À medida que  crescemos os sentimentos como raiva, inveja, ciúme e outros 
valores negativos invadem nossas vidas e se sobrepõem àquilo que acreditávamos. É 
quando uma versão adulta toma conta da criança honesta e verdadeira, é nesta hora 
que iniciamos um caminho repleto de “pequenas desonestidades” e seguimos medindo 
nossos atos desonestos por tamanhos, pesos e medidas. Ah, mas isso é uma bobagem. 
É só uma besteirinha. Não vou comparar essa bobagem com os roubos dos políticos. Isso 
não é corrupção. Aquilo não é fraude. Outro aquilo é nada demais. 

E seguimos só furando fila, só parando nos locais proibidos, só colando nas provas, só não 
devolvendo o troco que veio a mais (brigamos se ele vem a menos), só escondendo uma conta 
do marido ou da esposa, só traindo a confiança de alguém, só mentindo quando chegamos 
atrasados, tudo é “só” quando somos os protagonistas. O político desonesto que leva o país ao 
caos já furou fila, parou em local proibido, colou na prova, não devolveu o troco, escondeu 
contas, traiu, mentiu. Depois, só especializou e se tornou um expert em  indignidade. 



No livro “A mais pura verdade sobre a desonestidade”, Dan Ariely diz que pequenas 
transgressões revelam um conflito eterno dentro de todos. De um lado, queremos ser honestos 
e ter orgulho de nós mesmos diante do espelho. Do outro, queremos ganhar o máximo possível, 
mesmo ao custo de alguns deslizes.  

Entre as forças que fomentam o comportamento desonesto dos indivíduos descobertas por Dan 
Ariely está o conflito de interesses. Ao se deparar com essa situação, as pessoas podem ser 
tentadas a trapacear em seu benefício e dentro de sua margem de manobra, ou seja, seu limite 
aceitável de desonestidade, em prol de um benefício para si ou para outros.  

Mas qual o limite aceitável de desonestidade? Ele existe? 

Desonestidade é desonestidade!  

Exigimos o combate à corrupção, mas nos revelamos infratores a todo momento. Observo com 
pesar bancos de veículos coletivos reservados para pessoas idosas, que o correto mesmo seria 
nem precisar de adesivos apontando isso ou estar pintado em cores gritantes, ocupados por 
jovens enquanto o idoso ali ao lado faz um verdadeiro malabarismo para manter-se em pé. 

Errado o jovem sentado. Errada a pessoa que não diz nada e embora condene a atitude, se cala. 

Há 33 anos trabalho na Educação e por algumas  vezes vivi situações em que meus alunos ou 
alunas apresentavam uma conduta desonesta e eu chamei os pais. Já ouvi barbaridades em 
defesa dos “filhos perfeitos lá em casa”. Em uma ocasião fui demitida por me recusar a pedir 
desculpas a uma aluna que havia tirado dinheiro da cantina da escola e colocado na mochila de 
outra (atual namoradinha do seu ex). Filmado e comprovado, sem argumentos, os pais exigiram 
minha demissão. A direção queria que eu ficasse, afinal eu era uma funcionária exemplar. Era 
só admitir meu erro. Não custava nada já que era para agradar aos pais. Bastava entender que 
“isso era uma bobagem, que a aluna afinal havia sido desonesta apenas nisso, no mais era uma 
boa menina”. 

Agora me veio a curiosidade de saber quem se tornou aquela mocinha. Que profissional é ela, 
hoje? 

“A aluna, afinal, havia sido desonesta apenas nisso, no mais era uma boa menina”. Algumas 
pessoas não são honestas em um ou outro aspecto, mas são honestas em outros! 

Para mim não! Não há pessoa feita em camadas. Em uma área da vida é honesta, em outra não!  

Você já ouviu dizer que alguém “enquanto pessoa é bom pai, é boa mãe, é bom amigo, só 
enquanto profissional que é desonesto”? Como assim ‘enquanto’? O indivíduo é um ser em sua 
totalidade. É um ser inteiro. Não somos bons aos pedaços. Ou  é honesto ou não é! 

Uma pesquisa da Fundação Getulio Vargas apresenta um quadro desanimador: para 81% dos 
brasileiros, é fácil transgredir as leis.  

Ruy Barbosa, no século passado, já era um pessimista com a honestidade humana, em um 
discurso muito lembrado e citado dizia que "de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver 
prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes 
nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha 
de ser honesto".  

Os mensalões, as cuecas e os ternos abarrotados de dinheiro, que não chamo de sujo, porque 
sujo não é o dinheiro, sujo é quem o usa de forma corrupta, nem são da época de Ruy Barbosa, 
mas mostra que já naquela época ser honesto não valia a pena. Que pena! 



Onde você se reconhece? 

Um brinde àqueles que agem honestamente! 

 


