
 

 

VIDEOCAST 012 – AS LEIS DA ESTUPIDEZ HUMANA  

 

1. Slide de abertura 

2. No videocast de hoje falaremos sobre AS LEIS FUNDAMENTAIS DA 

ESTUPIDEZ HUMANA 

3. Começamos relembrando José Ingenieros que, em seu livro O HOMEM 

MEDÍOCRE, definiu assim: “O homem medíocre é, por essência, 

imitativo e está perfeitamente adaptado para viver em rebanho, 

refletindo as rotinas, preconceitos e dogmatismos reconhecidamente 

úteis para a domesticidade. “ 

Resumido: o homem medíocre é imitativo, imita tudo que os outros 

fazem; vive em rebanho, seguindo a manada sem questionar; segue 

rotinas, preconceitos e dogmas, e quando quebramos uma de suas 

rotinas, fica enlouquecido; e é muito útil pois pode ser domesticado. 

Fugir da mediocridade deve ser, portanto, nossa preocupação 

essencial. 

4. Para nos ajudar nessa missão é importante conhecer AS LEIS 

FUNDAMENTAIS DA ESTUPIDEZ HUMANA, criadas nos anos 1950 pelo 

historiador italiano Carlo Maria Cipolla. 

5. A primeira lei diz que SEMPRE E INEVITAVELMENTE QUALQUER UM 

SUBESTIMARÁ O NÚMERO DE ESTÚPIDOS EM CIRCULAÇÃO. 

É impossível saber quantos e onde estão os estúpidos que nos 

cercam e, acredite, eles sempre são em número muito maior do que 

imaginamos. O que nos leva à segunda lei: 

6. A PROBABILIDADE DE UMA PESSOA SER ESTÚPIDA INDEPENDE DE 

QUALQUER OUTRA CARACTERÍSTICA DESSA PESSOA. 

Não existe um padrão para a estupidez. O indivíduo pode ser um gênio 

em diversos aspectos de sua vida, mas completamente estúpido em 

outros.  

7. A terceira lei diz assim: UMA PESSOA ESTÚPIDA É AQUELA CUJAS 

AÇÕES TÊM CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS SOBRE A VIDA DELA E 

DE OUTROS. 



Ninguém ganha nada com o estúpido, nem ele. Todo mundo perde. Por 

isso se você tem um estúpido em seu rol de amizades ou sua equipe, 

abra o olho. Dali, só vem prejuízo. O que nos leva para a quarta lei: 

8. OS NÃO ESTÚPIDOS SEMPRE SUBESTIMAM O POTENCIAL 

DESTRUTIVO DOS ESTÚPIDOS. EM TODOS OS MOMENTOS, 

LUGARES E CIRCUNSTÂNCIAS, LIDAR OU SE ASSOCIAR A GENTE 

ESTÚPIDA SEMPRE TRARÁ PREJUÍZOS. 

Não há por onde escapar. Estúpidos trazem prejuízos. A menos que 

você seja o canalha que deles tira proveito. 

9. Por fim, a quinta lei: UMA PESSOA ESTÚPIDA É O MAIS PERIGOSO 

TIPO DE GENTE COM O QUAL PODEMOS LIDAR. 

Sim. O estúpido muitas vezes parece inofensivo, coitadinho, mas é um 

perigo real e imediato. Ele não aprende com os erros, não tem 

capacidade de julgamento e tomada de decisão e, se tiver iniciativa, é 

mortífero. 

10. Para entender a importância dos estúpidos, vamos criar um gráfico, 

começando com uma ordenada onde estão os BENEFÍCIOS PARA 

TERCEIROS. Na parte superior, TODO BENEFÍCIO. Na parte inferior 

NENHUM BENEFÍCIO. 

11. Na segunda ordenada estão os BENEFÍCIOS PARA SI PRÓPRIO. 

NENHUM BENEFÍCIO no lado esquerdo, TODOS OS BENEFÍCIOS no 

lado direito. Com isso temos quatro quadrantes. 

12. No primeiro quadrante estão os que não conseguem nenhum benefício 

para si e muito benefício para terceiros. São os INGÊNUOS. 

13. No segundo quadrante estão os que não conseguem nenhum 

benefício para si e nenhum para terceiros. Ninguém ganha nada com 

eles. É o quadrante dos ESTÚPIDOS. 

14. No terceiro quadrante estão os que conseguem todos os benefícios 

para si, nenhum benefício para terceiros. Não importa o custo. São os 

CANALHAS. 

15. No quarto quadrante estão os que conseguem todos os benefícios 

para si e todos para os terceiros. Todo mundo ganha com eles. São os 

SÁBIOS. 

16. Quatro quadrantes que nos ajudam a classificar os atos, 

comportamentos e escolhas dos indivíduos, e assim, determinar seu 

impacto na sociedade. Mais que isso: nos ajudam a classificar nossos 

atos e escolhas. Mas como seriam esses quadrantes se pudéssemos 

apresenta-los proporcionalmente à cada categoria na sociedade? 

Bem, essa conta é impossível de ser feita, mas dá para imaginar... 



17. ... que seria algo assim. A sociedade é composta por uma maioria 

absoluta de INGÊNUOS, seguida dos ESTÚPIDOS, muitos CANALHAS 

e uma minoria de SÁBIOS. Imagino que isso seja assim em qualquer 

país do mundo. Onde é que a coisa pega? É em qual categoria detém o 

poder. Num país de primeiro mundo, adiantado, onde a sociedade está 

madura para compreender as necessidades individuais, onde o 

mercado desempenha seu papel, onde a política é a cola que mantém 

a sociedade coesa, parece claro que é a minoria de SÁBIOS que 

controla os CANALHAS, protege os INGÊNUOS e orienta os 

ESTÚPIDOS. 

Num país como o Brasil, infelizmente, parece que é a minoria de 

CANLHAS que controla os SÁBIOS, explora os INGÊNUOS e têm o 

suporte dos ESTÚPIDOS. 

18. Por isso nosso esforço deve ser no sentido de provocar uma 

transformação. Fazer com que os ESTÚPIDOS evoluam para 

INGÊNUOS e dali para SÁBIOS, tirando assim o suporte dos 

CANALHAS. Pouco adianta combater os CANALHAS, o que 

precisamos é tirar seu suporte... 

Estar estúpido é uma condição. Estar ingênuo é uma condição. Ambas 

condições se apoiam na ignorância. É possível sair delas com 

conhecimento, treinamento e vontade. 

Estar canalha também é uma condição, mas o caso é mais 

complicado. Essa não é uma condição apoiada na ignorância, mas em 

aspectos morais. É, portanto, muito mais complicada de ser resolvida. 

Moral da história: gaste seu tempo, sua energia, combatendo a 

ignorância que dá suporte aos canalhas.  

E quando fizer suas reuniões para tomada de decisão, imprima este 

quadrinho e faça um exercício para compreender em que quadrante 

suas decisões se encaixam. Se for no quadrante dos sábios, vá em 

frente! 

19. Slide de encerramento. 


