
querem ter sucesso sem 

saber como lutar para con-

quistá-lo.  

A ausência de mecanismos 

sociais e das religiões que 

ensinam a enfrentar desafi-

os, a lutar, trabalhar, ter fé, 

esperança e caridade  torna-

ram as pessoas, principal-

mente as mais jovens, em 

seres despreparados para a 

vida concreta e real. 

E a tecnologia sozinha não 

tem como enfrentar e resol-

ver esses problemas que só 

mesmo o ser humano en-

quanto dotado de inteligên-

cia e liberdade, pelo domínio 

da vontade não se decidir a 

resgatar os valores e princí-

pios elevados que propiciam 

um convívio humano e social 

digno de ser chamado civili-

zação humana.  

Assim, educar para a civilida-

de, para a consciência de 

direitos e principalmente de 

deveres; respeito às opini-

ões divergentes; respeito a 

todo e qualquer ser humano, 

independentemente de et-

nia, gênero, opções ou posi-

ção social parece ser uma 

tarefa urgente. 

Pense nisso. Sucesso! 

A Fundação Luiz Almeida 

Marins Filho realizou uma 

mesa redonda - “Conversas 

de Aprender” - com alguns 

de seus conselheiros, sobre 

o tema “Cidadania” que você 

encontra no 

www.fundacaolamf.org.br e 

no canal do YouTube 

www.youtube,com/

fundacaolamf 

Um dos aspectos discutidos 

foi o de que embora a ciên-

cia e a tecnologia tenham 

avançado de forma exponen-

cial, o ser humano em seu 

comportamento social pare-

ce não ter evoluído e até, em 

muitos caso, parece ter invo-

luído. Muitas pessoas são 

capazes de usar os mais 

modernos recursos da ciên-

cia e da tecnologia mas são 

seres humanos abominá-

veis, rudes, rústicos, sem 

educação e polidez. 

Conheço cientistas famosos 

que são seres humanos que 

não sabem conviver em soci-

edade, são arrogantes, so-

berbos, não agradecem se-

quer a pessoa que lhes leva 

um cafezinho na universida-

de ou laboratório.   

Conheço jovens que domi-

nam um computador, smart-

phone, tablets, etc. com uma 

destreza invejável, mas que 

maltratam pessoas e ani-

mais, são malcriados com 

adultos, velhos, professores 

e até com pessoas simples.  

Conheci uma mãe que dizia 

que seu filho era um gênio 

porque sabia mexer no com-

putador e no celular como 

ninguém. Quando conheci o 

rapaz, fiquei absolutamente 

decepcionado pois ele não 

tinha a menor educação e 

respeito com as pessoas e 

na verdade tratava-se de um 

ser humano sem nenhuma 

civilidade e educação. Além 

disso sua cultura era lasti-

mável. Não sabia sequer 

dizer qual a capital do Brasil. 

O tal “gênio” só sabia entrar 

nas redes sociais e postar 

pornografias e fofocas. 

Pesquisas alarmantes indi-

cam o aumento do nível de 

suicídio entre jovens pois, 

segundo psiquiatras e psicó-

logos, eles se desenvolve-

ram no uso da tecnologia 

mas não foram ensinados a 

trabalhar com a realidade da 

vida, com frustrações e fra-

cassos. São totalmente ima-

turos e não têm sentimento 

de propósito na vida, pois só 

    PENSE NISSO: 

• Os estudos mostram 

que apesar de todo o 

desenvolvimento 

tecnológico o ser 

humano está cada 

vez mais distante 

das religiões e per-

dendo o sentido de 

propósito. 

• No mundo, o suicídio 

acomete mais de 

800 mil pessoas, 

segundo a Organiza-

ção Mundial da Saú-

de (OMS). É a segun-

da causa de morte 

no planeta entre 

jovens de 15 a 29 

anos — a primeira é 

a violência.  

• Se não voltarmos a 

educar para a cida-

dania, para os valo-

res morais e éticos,  

o convívio em socie-

dade será cada vez 

mais difícil e as pes-

soas cada vez mais 

infelizes. 

ANTHROPOS MOTIVATION & SUCCESS  

motivacao@marins.com.br - www.anthropos.com.br  

@professormarins 

Assine as mensagens “Motivação & Sucesso”  

Luiz Marins 

Ano 27 - número 1.412 - 03 a 09 de março de 2019 

http://www.fundacaolamf.org.br
http://www.youtube.com/fundacaolamf
http://www.youtube.com/fundacaolamf

