O que Vemos?
O que queremos Ver?
O que os outros nos deixam Ver?
Aprendemos

desde

Subjetividade.

cedo

a

Temperatura,

enxergar

com

sons,

pessoas,

os

olhos

da

alimentação,

estresse, experiências anteriores, limitações, interesses, mídia e
tantas outras coisas influenciam de maneira significativa a nossa
capacidade de ver com clareza.
Se não enxergamos a situação da forma correta, não vamos saber onde devemos chegar. E
se não sabemos aonde queremos chegar qualquer caminho serve.
Uma criança é muito mais hábil em analisar cenários do que um adulto. Ela não tem os
filtros que nos é imposto com o passar dos anos.
Analisar cenário é um exercício saudável de retorno à infância:
 Retiramos os filtros;
 Limpamos nossa mente;
 Olhamos de ângulos diferentes;
 Perguntamos mais;
 Ouvimos sempre;
 Evitamos o óbvio; e
 Exercitamos sempre, buscando aprimorar as técnicas e nossa sensibilidade para a
análise.
Um local ideal para exercitar esta análise de cenário é a praça de alimentação de um
shopping. Procure se posicionar de forma a ter a melhor visão do todo. Observe sem pressa
o comportamento das pessoas. Perceba que apesar de todos estarem ali para fazer a sua
refeição, se comportam de maneiras distintas. Perceba como existem pessoas mais
espertas na busca por uma mesa. Algumas famílias permanecem juntas e em pé à espera de

um lugar. Outras famílias se espalham para aumentar a chance de conseguir um lugar em
menor espaço de tempo.
Um bom começo para analisar cenários é conhecer com profundidade o comportamento
humano. Feito isso podemos idealizar o cenário que melhor atende os anseios de cada
parcela da sociedade. As grandes empresas de publicidade se dedicam com afinco neste
estudo para que ao lançar um produto este seja consumido pelo público alvo.
Na hora de planejar suas metas é de vital importância analisar o cenário em que você se
encontra e que mudança este cenário sofrerá até que se atinjam as metas definidas.

Reflexões:
 Somos obrigados a conviver em um cenário que não nos agrada?
 Podemos alterar o cenário?
 Podemos criar um novo cenário?
 Conseguimos alterar o cenário em que determinada pessoa vive?
 Podemos nos adaptar em um cenário que nos incomoda?

Para finalizar lembro que há muitos anos atrás fui assistir a uma peça de teatro que
tratava da tortura de preso político, tendo como cenário uma sala semelhante às usadas
para tortura no governo militar. O cheiro de querosene no ambiente era forte. Ao final da
peça procurei o responsável pelo teatro e questionei a razão daquele cheiro forte. Ele
sorrindo me disse que poucas pessoas o procuraram para fazer esta pergunta. A razão era
criar um ambiente em que o público se sentisse parte integrante desta tortura.

