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Meus queridos amigos, bom dia! Uma magnífica semana para 

você e seus entes queridos. Somos, sem pairar nenhuma dúvida, o país do 
“jeitinho”. O brasileiro é extremamente “criativo” quando o seu objetivo é 
burlar alguma regra ou norma.  

 
No blog “Zero Hora” encontrei alguns apontamentos muito bons 

sobre essa questão, senão vejamos: 
 

“O país convive historicamente com a cultura da 
irresponsabilidade e, infelizmente, a maioria de nós tem sido 
conivente com ela. Até costumamos denunciar e cobrar 
irregularidades de governantes, políticos e agentes públicos, 
mas nem sempre percebemos que a incúria e a inação espraiam-
se pelos estratos mais básicos da sociedade.  

 
O lixo fora da lixeira é um indicativo não apenas de que 

alguém descumpriu uma regra de cidadania, mas também de que 
a tolerância vai estimular o delito e impunidade.  

 
O carro estacionado em local não permitido indica não 

apenas que um condutor infringiu a lei, mas também que o 
agente público descumpriu a sua obrigação de fiscalizar.  

 
A expressão ‘não dá em nada’, que se ouve com extrema 

frequência no cotidiano brasileiro, transformou-se num 
verdadeiro atestado nacional de permissividade.” 

 
Para os que costumam afirmar que “Deus é brasileiro”, tenho 

uma notícia: não há lugar para o “jeitinho brasileiro” nEle. Perpassando pelas 
Santas Escrituras é fácil entender isso: “o salário do pecado é amorte” 
(Romanos 6:23); “o nosso falar deve ser sim, sim, e o não, não; o que 
passar disso vem do Maligno” (Mateus 5:37). 

 
Mas, como resolver a questão do “jeitinho”? Um bom começo é 

“não nos amoldarmos ao padrão desse mundo” (Romanos 12:12). O nosso 
padrão é chegar a estatura de Cristo e, em sendo assim, tudo começa através 
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da nossa transformação, não se deixando impregnar por tais comportamentos 
já tão enraizados na nossa Nação. 

 
Por aqui, fazendo a parte que nos cabe, fico na torcida de que 

esses múltiplos “jeitinhos brasileiros” acabem como a história que abaixo 
compartilho: 

 

A PROVA E O “JEITINHO” 
 
Olhem o que um professor é capaz de fazer. 
 
Na véspera de uma prova, quatro alunos resolveram chutar o 

balde: iriam viajar. Faltaram a prova e então resolveram dar um “jeitinho”. 
 
Voltaram a faculdade na terça-feira, sendo que a prova havia 

ocorrido na segunda-feira. Então dirigiram-se ao professor: 
 
- Professor, fomos viajar, o pneu furou, não conseguimos 

consertá-lo, tivemos mil problemas, e por conta disso tudo nos atrasamos, 
mas gostaríamos de fazer a prova de reposição. 

 
O professor, sempre compreensivo respondeu: 
- Claro, vocês podem fazer a prova hoje à tarde, após o almoço. 
 
E assim foi feito. 
 
Os rapazes correram para casa e se racharam de tanto estudar, 

na medida do possível. Na hora da prova, o professor colocou cada aluno em 
uma sala diferente e entregou a prova: 

 
PRIMEIRA PERGUNTA, valendo um ponto: Diga algo sobre a Lei de 

Ohm. 
 
Os quatro ficaram extremamente contentes, pois haviam visto 

algo sobre o assunto. 
 
Pensaram que a prova seria muito difícil e, no fim, iam se dar 

bem. 
 
SEGUNDA PERGUNTA, velando nove pontos: Qual pneu furou? 
 

 


