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Você diz que quer uma revolução...
Todos nós queremos mudar o mundo.

Mas quando você fala que para isso é necessário
destruir as coisas...
Não conte comigo! 

Imagine que não existe o Paraíso.
Imagine que não existe o Inferno. 
Imagine que não existem países. 

Nada para matar ou pelo que morrer. 
Imagine que não existem possessões.

Nenhuma necessidade de ganância ou fome.
Imagine uma irmandade de Seres Humanos.

Imagine todas as pessoas vivendo para o dia de hoje.

Você pode dizer que eu sou um sonhador.
Mas eu não sou o único.

Eu espero que um dia você se junte a nós 
E o mundo será um só. 

John Lennon
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Para Bárbara, a razão de tudo,
e por quem a eternidade é muito pouco para amar; 

para Maria Beatriz, que veio para fazer os outros felizes;

para os meus pais, que me deram a vida e o amor.

Este livro é dedicado a todos os que não podem lê-lo
porque estão nas ruas, nas calçadas, nos becos,

nos hospitais, feridos por dentro e por fora,
esquecidos e excluídos pela indiferença de nós mesmos.

Eu lamento ter apenas uma vida para dar por vocês.
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Qual foi a primeira coisa que veio à sua cabeça quando
você viu a capa deste livro?

Ao contrário do que parece, Quebra tudo não é uma cha-
mada à destruição, à violência ou à desordem. Eu não
quero que você pegue a cadeira em que está sentado
neste momento e jogue contra a parede da sua casa ou na
cabeça de alguém. Eu não quero que você desrespeite os
manuais, vire as costas para o seu chefe, para a sua famí-
lia e para o seu país. Quebra tudo não significa destruir as
coisas, desrespeitar as pessoas ou negar tudo aquilo que
foi construído até agora.

Quebra tudo significa Melhorar o Mundo.

Ter coragem para fazer a Coisa Certa.

Colocar os seus Princípios em prática.

Quebrar paradigmas.

Descartar de vez qualquer preconceito que você tenha
contra tudo e todos. 

A era de trabalhar para as pessoas acabou.
Nós vivemos na era de trabalhar pelas pessoas!
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Assumir a sua Vocação.

Trabalhar pelas Pessoas.

Inventar o Futuro.

É a sua chance de ser Evangelista, Estrategista, Pensador,
Empreendedor, Poeta, Ator, Autor, Orador, Escritor, Mú-
sico, Artista, Pintor, Filósofo e Deus naquilo que faz, e
mudar a direção das coisas e do mundo.

Por que não colocar um pouco de Shakespeare no seus e-
mails? Por que não colocar um pouco de Jesus, Moisés,
Maomé, Buda e Confúcio nas suas apresentações? Por
que não questionar os mandamentos da empresa como
Aristóteles, Platão e Sócrates fariam? Por que não tratar
os clientes de menor expressão e os mais despreparados
funcionários como madre Teresa de Calcutá fazia com os
pobres que ela ajudou?

É a sua chance de ser Revolucionário, e não Funcionário. 

Por que não colocar um pouco de Gandhi nos seus discur-
sos? Por que não colocar um pouco de Carlos Drummond
de Andrade na missão da sua vida? Por que não colocar
um pouco de Fernanda Montenegro nas suas atuações?

A sua chance chegou. Você vai aproveitar a evolução do
mundo ou vai ficar sentado vendo o mundo passar?

O mundo não precisa de Colaboradores. Ele precisa de
Seres Humanos. Porque este, na sua essência, é um Ser
Revolucionário. Quando crianças, nós não aceitamos as
coisas como elas são; nós questionamos o que todos
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dizem. Gostamos do desconhecido, somos apaixonados
por histórias de heróis, aventuras e ação. Nós inventamos.

Todas as pessoas nasceram Revolucionárias. Todos podem
melhorar as coisas. Todos.

A última coisa que o mundo precisa hoje é de mais um
Vendedor, Médico, Engenheiro, Administrador, Advogado,
Político, Músico, um a mais de tudo que já existe hoje,
seguindo as regras atuais.

O mundo não suporta isso. Ele não tem espaço para mais
do mesmo.

Se todos os habitantes do planeta Terra tivessem um
porsche na garagem, uma casa com quatro quartos e
piscina, vida social ativa, casa na praia e escritório atua-
lizadíssimo, repleto de todas as últimas palavras em tec-
nologia que existem por aí, a Terra quebrava.

O mundo não tem recursos naturais para suportar seis bi-
lhões de pessoas vivendo na classe A, comprando, ven-
dendo e consumindo a vida que a sociedade leva hoje. 

As coisas precisam mudar. Mas somente vão mudar se o
Ser Humano se propuser a mudar. Pessoas fazem Empre-
sas. Fazem Política, Arte, Sociedade. Pessoas fazem Tudo.

Não existe um Ser chamado “Empresa” ou “ Sociedade”
sentado em uma sala gigantesca, escura, com voz de Darth
Vader, controlando como o mundo deve ser. Isso é irreal. 

As coisas serão o que cada um desejar.

15O MANIFESTO
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Mas somente se quiser.

Não é você que reclama do trabalho chato? Não é você
que reclama que nada anda para a frente? Que diz que o seu
chefe é terrível? Que reclama que não existe planejamento
nem estratégia nas diretrizes que pedem para você seguir?
Não é você que reclama da comunicação entre as pessoas?

É a sua chance de trazer o melhor do mundo para o seu
trabalho, sem preconceitos, sem paradigmas, indepen-
dentemente daquilo que tenha escolhido fazer da sua vida.

Quebra tudo é mudar as coisas de dentro para fora, e não
o contrário.

Você não muda as coisas ao proclamar a destruição do
que existe. Se quiser mudar algo, precisa estar do lado de
dentro, participar, falar a língua dos homens e colocar a
mão na massa.

Este livro é para os que procuram idéias sobre como fazer
tudo isso, como se auto-engajar em um mundo que pa-
rece falar uma língua diferente da sua e não querer o
mesmo que você quer.

Quebra tudo é sobre Paixão. Paixão pelo trabalho. Pela
vida. Pelas Pessoas. Paixão pelo país. Por Responsabi-
lidade e Inovação. Paixão para afirmar a si próprio que
esta vida, independente da sua crença religiosa, espiritual
ou material, foi feita para que você ajude os outros.

Quebra tudo é sobre Princípios, e não Regras. Quebra
tudo é sobre fundamentos que o ajudarão a ser você
mesmo, e não uma imitação de alguém.
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É exatamente isso que um Revolucionário faz 24 horas por
dia, sete dias por semana, 365 dias por ano, a vida inteira.

Eu tenho orgulho de viver nos dias de hoje. Na nossa era,
nos nossos tempos.

Qual momento da história da humanidade poderia ser
melhor que o atual?

Guerra, fome, pobreza, preconceito, violências, desespero,
caos, racismo, indiferenças, diferenças não são invenções
da Era Moderna; tudo de ruim que existe hoje sempre existiu.

Será que o Ser Humano não aprendeu nada nos últimos
cinco mil anos?

Claro que aprendeu!

Será que o mundo seria o mesmo se Jesus, Gandhi, Buda,
Confúcio, Martin Luther King Jr., madre Teresa de Calcutá,
Albert Einstein, Beethoven, Shakespeare, John Lennon,
Hellen Keller, Abraham Lincoln e Winston Churchill não
tivessem sido os Revolucionários que foram?

Claro que não!

Quando um número tão grande de pessoas teve acesso, em
suas casas, a toda a história da humanidade em milhões e
milhões de páginas de conhecimento totalmente gratuito?
Quando o Brasil teve em toda a sua história quarenta mi-
lhões de cidadãos que exercem algum tipo de trabalho vo-
luntário? Quando tivemos tanta liberdade, tantos direitos e
deveres para ir e vir?

17O MANIFESTO
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Não me diga que a violência aumentou, que as crianças não
respeitam mais as escolas, que as famílias desrespeitam os
vizinhos, que o trabalhador não se submete mais ao seu
chefe, que o cidadão desrespeita a polícia e que o eleitor
não respeita a política.

Nada disso é verdade.

Em 2050 seremos mais de oito bilhões de pessoas vivendo
juntos. No Japão, onde a expectativa de vida em 1950 era
de 63 anos, no ano de 2050 será de 88 anos. Na Índia,
onde a expectativa de vida em 1950 era de 38 anos, pas-
sará a ser de 73 em 2050. Na Espanha, de 63 para 84 no
ano vindouro citado. No Iraque, de 44 anos em 1950 para
76 em 2050; no Afeganistão, de 31 para 62 anos; nos Es-
tados Unidos, de 68 para 81; enfim o Brasil, de cinqüenta
anos em 1950 para 78 anos em 2050. Em cinqüenta anos,
todos os países do mundo, sem exceção, terão melhores
condições de vida.

Nem mesmo novas epidemias, como a aids e a gripe asiáti-
ca, ou velhos inimigos como a malária, o câncer, a vio-
lência e a ameaça de conflitos mundiais serão suficientes
para diminuir a expectativa de vida em todo o planeta.

O mundo evoluiu. Sempre foi e sempre será assim.

Não deixe as imagens da propaganda da televisão, do jor-
nal, ou o comentário pessimista de alguns que o cercam,
poluir sua mente, seu coração e sua alma.

Eu tenho ORGULHO da escolha que fiz de ficar no meu país
quando tive a oportunidade de ir embora. Eu não quero
viver uma vida tranqüila, proporcionar uma educação de
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primeiro mundo aos meus filhos nas melhores escolas do
mundo, andar por ruas sem violência ou poluição, saben-
do que deixei para trás um país onde esses benefícios são
exclusividade de poucos.

Daqui a cinqüenta anos, vou colocar o meu bisneto no
colo e dizer-lhe: “Eu fiz um Brasil melhor porque sonhei
um Brasil melhor. Não esperei por permissão nem por
consenso. Eu não esperei por aprovação. Fiz. Agi. Fui
parte da construção de um grande país, responsável e
inovador, senhor do seu destino, integrante ativo de uma
comunidade mundial equilibrada”.

Seja ao criar empregos, abrir uma empresa, ajudar os
nossos filhos a aprender algo para o futuro, contribuir
para o sucesso de um cliente, ver os vizinhos serem bem-
sucedidos e aplaudir, cuidar da praça e da rua, exigir os
nossos direitos ou cumprir os nossos deveres.

Daqui a alguns anos eu vou levar o meu bisneto para
fazer um passeio de barco pelo (despoluído) rio Tietê em
São Paulo, conhecer as belas pontes coloridas (sem pi-
chações) que cortam as suas margens, ensiná-lo a nadar
dentro do rio e fazer amizade com tantas outras crianças
que estarão fazendo o mesmo.

Levarei meu bisneto para conhecer as ruas arborizadas,
as casas sem grades, as empresas inovadoras e o museu
que conta a história (violenta e corajosa) do que foi um
dia a favela da Rocinha no Rio de Janeiro.

Eu estou disposto a sacrificar a minha vida por isso. Ontem,
hoje e sempre!
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Não me importo se encontrar paredes pela frente, pessoas
que não me entendam ou multidões que riam de mim. Não
me importo porque sei que não sou o único.

2050 começa HOJE!

Juntos faremos da nossa rua, do nosso país e do nosso
planeta um lugar inesquecível, cheio de cabeças pensantes,
cérebros brilhantes e seres humanos bem-sucedidos.

Ninguém será deixado para trás. Ninguém.

A era de Trabalhar pelas Pessoas começou.

E nós somos os líderes dessa Revolução.

Foi para isso que eu vim! E Você?

Ricardo Jordão Magalhães

Seu Amigo

20 QUEBRA TUDO!

QUEBRA TUDO_miolo_final  14/4/05  2:25 PM  Page 20


