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10 frases de Barack Obama

Sem muito estardalhaço, Barack Obama esteve

no Brasil no último dia 30 de maio. O ex-

presidente dos EUA deu uma palestra em São

Paulo para cerca de 10 mil pessoas e falou sobre

temas de grande atualidade, como porte de

armas e preservação do meio ambiente. Um

grande amigo teve oportunidade de assistir a

apresentação e listou algumas frases, das quais

separei 10 para este informativo:

1. Não tenha medo do que nunca foi feito.

2. Quando mais eu trabalho, mais sorte eu tenho.

3. Seja curioso. Aprenda sempre.

4. Minhas melhores decisões eram quando havia 

gente discordando de mim.

5. Vi meninos jogando bola na favela. Somos 

iguais. Eles só precisam da chance que eu tive.

6. Capital humano (ter atitude, saber trabalhar 

em equipe) conta mais que o saber técnico. 

7. Inovações tecnológicas vão além das 

fronteiras físicas e tradições. Basta ter atitude.

8. Não adianta a gente ter tudo isso sem água 

para beber e ar para respirar.

9. Para ser um bom líder, você não precisa saber 

todas as respostas. Basta fazer as perguntas 

certas. Ter pessoas melhores que você no time. 

Servir e empoderar os outros.

10. Nunca abra mão da sua integridade por 

causa de poder.

Muitas frases têm conexão direta com a

experiência e história de vida de Obama, como

mostra o breve resumo biográfico ao lado. De

tudo o que foi dito, fica a mensagem de que o

sucesso passa por acreditar em si próprio, ser

criativo e esforçado e aprender com pessoas

inteligentes. Tão importante é, também, saber o

que não fazer: comprometer seus valores e sua

integridade e desrespeitar as pessoas e o planeta

à sua volta. Só nos resta aplaudir.
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Adolescente, retornou a Honolulu onde, reconheceu mais

tarde, pode “experimentar uma variedade de culturas num

clima de respeito mútuo”. Cursou faculdade em Los Angeles

e, formado, foi trabalhar em Chicago, onde iniciou-se na

política através de associações comunitárias.

Aos 35 anos foi eleito Senador no estado de Illinois

(equivalente à Assembleia Legislativa nos estados

brasileiros), onde legislou em favor das classes de baixa

renda a pela assistência médica para crianças. Após três

mandatos, foi eleito Senador dos EUA pelo Partido

Democrata em 2004, conseguindo 70% dos votos contra 27%

do candidato do Partido Republicano. Em 2008 já era um

político com projeção nacional quando se candidatou à

presidência. Venceu Hillary Clinton nas primárias democratas

e derrotou John McCain, obtendo quase 70 milhões de votos.

Tornara-se, assim, o presidente mais votado da história dos

Estados Unidos e o primeiro afro-americano a ser eleito para

o posto.

Change will not come if we wait 

for some other person or some 

other time. We are the ones we've 

been waiting for. We are the 

change that we seek. 

A mudança não virá se 

esperarmos por alguém ou outra 

época. Somos aqueles a quem 

estivemos esperando. Somos a 

mudança que buscamos.

(Barack H. Obama) 

Barack Hussein Obama

(1961- ) é uma hoje um

personalidade conhecida

mundialmente. Mas antes,

conheceu o mundo como

poucos. Nasceu no Havaí,

filho de mãe norte-

americana (de ascendência

inglesa) e pai queniano.

Passou a infância em

Seattle (EUA) e Jacarta

(Indonésia).
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