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Integridade

-------------------------------

Winton Reaven

N

asala de operação de um grande
hospital, uma jovem enfermeira
experimentou seu primeiro dia de
responsabilidade total. "O senhor retirou
11 esponjas, doutor," disse ela ao
cirurgião. "Nós usamos 12."
"Nós as removemos todas," declarou o doutor. "Vamos fechar a incisão
agora mesmo."
"Não," objetou a enfermeira. "Nós
usamos 12."
"Eu tomo a responsabilidade," retorquiu o cirurgião com severidade.
"Suture'"
"O senhor não pode fazer isso," gritou a enfermeira. "Pense no paciente'"
O doutor sorriu e mostrou à enfermeira a décima segunda esponja.
"Você passou," disse ele. Ele estava
testando sua integridade - e ela tinha
passado no teste.'

Integridade - a palavra perdida,
o ingrediente ausente de nossa sociedade;aqualidadesemaqualaprópria
existência de nossa sociedade será
ameaçada.
Eu cresci numa comunidade rural
da parte supelior do estado de Nova
Iorque. Meu avô era fazendeiro. Havia
poucos contratos escritos. NegÓCios
erarn fechados apenas com um aperto de
mão. "A palavra de um homem era seu
fiador." costwnava dizer meu avô. Se
uma pessoa concordou em fazer algo,
ela o fará pouco importa as conseqüências."
Esse tipo de integridade é absolutamente necessáIio em nosso mundo
aluai. onde a aparência e a busca de
publicidade favorável tornam-se o
objetivo universaL Ouvimos constantemente o moto de que a "imagem" é
tudo.
Ora. imagem não é tudo. A
integridade é muito mais importante. Se
ela não receber atenção, ela murchará.
O que é realmente a integridade?
Émuitodiffcil defini-Ia. Não existe
realmente wn sinônimo adequado em

nossa língua para expressá-la. Nós a
reconhecemos quando a vemos, mas
como a palavra "amor," encontrdlllOS
dificuldade em explicá-Ia. Ela significa
a prática daquilo que sabemos ser
correto, tendo a força de convicção que
nos capacita a ser franeos e honestos. É
evilar o engano e as trapaças. É sennos
dignosdeconliançaesinceros.Signilica
sennos a mesma pessoa para todas as
pessoa'> - e muito mais.
A maioria das ações Cntegras na
vida e na sociedade são feiLaSde maneira
tão silenciosa c pessoal que elas passam
despercebidas. O motorista que após ter
ama<;sado levemente o outro cano no
estacionamento, deixa seu nome e
endereço: o cliente do banco que recehe
uma nota a mais - que não lhe pertence
_. no troco, e devolve-a imediatamente;
o pai que, ao receber um telefonema
indesejável não ousa dizer ao filho:
"diga-lhe que náoestouem casa." Todos
esses incidentes, e muitos outros,
representam pequenas fatias de integridade em prática e exemplo.
Integridade não é algo que se
adquire pam toda a vida. Ela não pode
ser a.rmaz.enada ou engafTafada. Tratase de uma virtude existencial que está
sendo constantemente testada. Não
existe exame final enquanto vivermos.
Sua prática prolonga sua longevidade.
A integridade de toda uma vida
pode ser perdida em um instante.
Geralmente as conseqüências são
trágicas. O cenário social recente está
mesclado de "Watergate" e "'rangate";
com famosos pregadores da TV
destituídos de vergonha e caráter; com
empresários de grande sucesso expostos
vergonhosamente por desonestidade.
Uma vez que se perdeu a integridade é
difícil reavê-Ia. A conversão espiritual
parece ser o único caminho de volta,
embora mesmo isto, seja visto com
ceLicismo.
A integridade está ligada ao sistema
pessoal de valores, oqual se desenvolve
durante a existência da pessoa. Em geral,
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nós não examinamos suficientemenlt'
os nossos valores, e conseqüentemente
caímos no maior de todos os enganos
- o engano próprio.
O sistema de valor cristão nos
ensina claramente que depois de nossa
lealdade para com Deus, a nossa famflia
deve ter prioridade sobre nosso trabalh\)
e nossa carreira. Todavia, quantos dt'
nós proclamam adesão a tal princípio
enquanto o violam abertamente na prá·
tica? A negligência da ramília é algl)
constatado na vida dos que buscam
sucesso, todavia, poucos procuram uma
solução para tal problema.
Eu tenho um amigo cuja
integridade ficou evidente para mim e
para muitos outros há alguns anos. Ele
era um pastor, um obreiro, wn Ólimo
esposo, um líderdeêxitoem seu campo.
Mas, como muitos outros obreiros, ele
não era onipresente; ele estava
rreqücntemente "ausente." O com·
partamento anti-social de seus filhos
adolescentes começou a chamar mais e
mais a atenção até que a poHcia
interveio. Naquela conjuntura, ele
procurou aconselhamenlOa fun de poder
ajudar sua famma. O conselheiro fezlhe ver que a maior necessidade de seus
filhos era a "presença" do pai. Em
poucas semanas ele demitiu-se, "abandonou sua carreira" e mudou-se com a
ramília para um ambiente totalmente
diferente.
Alegro-me em poder dizer- vos que
a mudança foi coroada de êxilO, mas
mesmo se tivesse falhado, isso teria
sido uma prova de grande integridade.
Este homem praticava aquilo que
pregava, aceitou a responsabilidade, e
manteve seu compromisso.
Cada dia em meu trabalho a noção
de integridade vem à minha mente. Eu
tenho um escritório no Charles F.
Kettering Memorial Hospital. Cada dia,
ao passar em frente do auditório George
Nelson, lembro-me de que esta
instituição foi institufda sobre o
princípio da integridade.
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Prime iro ve io a integridade de
Eugene Kcuçring, o filh o engenheiro
dograndc invenwr Charlcs F. Kcucring.
Ele eSlava decidido a construir uma
1I1Sti lU ição cm memória de $Cu falecido
pai, que seria um modelo do InoIis alto
fl fvcl, uma insliluiçãolfdcr no campoda
.~a údc. Quando e le escolheu a Igreja

Adventista doSéLimo Dia l)ar1\ ser sócia
do empreend imento, a Igreja enviou
George Ne lson, c nlão superintendente
do Hospital de Glendalc. p..1m ser o
fundador c co-criador do proj eto.
Esses do is homens loLa lmCll lc
diferentes encontraram inledial;ullc ntc
um dcnominador COl11 ulll . Tratava-se da
dedicação ii ho nra e li q ua litladc,

dedicação para fazerasooisas bem fcitas,

•

0110 para obter aplausos ou reco nhecimentos, mas porque c !:Js deviam
ser fc itas corrctamcntc. Um cio de
confiança foi imediatamente cri ado.
George Nelson li nhaestado altlando
por apenas tl lgum ll.S semanas quando o
~ n hor Kellering ve io alé $C u escritóri o
de plancj amento. Ele lrazia um cheque,
que ele j ogou casualmente sohre ii
escrivan inha aoajulltar"Gcorge, eu abri
uma conta no Banco
para
você. Aqui cstá o depósito. Dar~ l h e·c i
mais quando este lenninar." O senhor
Nelson agradeceu-lhe e continuou seu
trabal ho. Na hora do almoço, ele
levantou-se de sua escrivaninha, pegou
o cheque e o examinou pela primeira
vez. O chequc era de $ 1.250.000,00
dólares! E esta va em se u nome pessoa l.
M uitos anos maistarde, pouco ,Ul tcs
da mone do senhor Kenering, o senhor
Nelson perguntou a Eugcne Kettering
por que, após tê-lo conhecido por tão
pouco tempo, teve cle a corage m de
confiru·-lbe um cheque de lal valor. O
senhor Kctlering respondeu: " George,
cu confiava mais em você do que cm

mIm mesmo.
Uma vida de integridade é ideal ,
Illas toJos conhecem lapsos ocasionai s.
Para mel horar a nossa integridade temos
que procurar ii verdade onde e quando
ela pode ser encontrada, pcnnaneccndo
finncs mesmo que todos desistam. Às
vezes isso im plica a rej eição do SIO IUS
q/lO, das mentiras brancas, dos rumores
sem fun damentos. Implica o ato de dar
de maneira anónima, fazer compromissos e mantê-los, e aceitar respons.abilidades.
Para melhorar nossa imegridadc ,
lemos que fazer ii chamada telefônit:il
que lemos procurado evitar, procurar
ser fiéisem nossas relações eassociaçt'\cs
com outros cuja integridade está acima
de toda suspeita.
A integridade de umapcssoa inspira
aqueles que estão ao seu redor. Educar
110550S fiih os no esprrito de integridade
os aj uda a funcionar de maneira honrosa
nasuciedade. A integridade profissional
gera lmente lraz prosperidade.
Há alguns meses, ao velificar os
pneus dian teiros do meu cano, conclu i
que pred ~ de pneus novos. Procurei
um revendedor e infonnei-me sobre
pneus, preços eoulrosdetalhes. O sóc io
do proprietário que atendeu-me di sse:
" Dei xe-me ver seus pneus:· Levei-o
então até o meu can o. Após uma cuna
inspcção ele di sse: "Eu gosta.da de
ve nder- lhe meus pneus, mas você
rea lmente não necessita dctes. Se nós
apenas fizermos a rotação, eles Ihedarão
mais vinte mil qui lómetros."
Segundo você, onde irei eu comprar
os meus próx imos pneus? Pessoas que
moslram integridade inspi ram em outros
a confiança. respeito e paz de espírito.
Nós geralmente voltamos para a loj a
onde pagamos o preço exato por um
objeto.

Anualmente, cm.la UIII (k nós toma
de decisOcs nas q u a i ~ ()
pri n...: ípu ! Jil lll lcgridndeestácnvolvlJll.
Qual se,,; n U~ ~ ; 1 rellção quando o
mecànico nos (;(lbr,1111Cl10S cIoquedevia?
Quando nós SQl110!'> l e lUad\l.~ ii aprovei tar
de um sóc io ou de um dicnle'! Quando
vendemos um produto como ··pcrkllo··
quando saocmos que ele lem defeitos?
Integridade dá scntido e obj eüvo à
vida, e pro porcio na va lores que
transce ndem as manhas e hábi tos
contemporâneos. Ela permite agir com
coragem e detenninação e nos ajuda a
eliminar a dcseon finnÇ<l.
Provavelmente ninguém jamais o
aflffilou de maneira tão convincente
"':01110 (l fez, cerca de 90 unos alrás, uma
autora assaz conhccida:
" A gr;mdc necessidade do mundo é
de homens - homens ([ u e não sc
comprem e nem se vcndam; homens
que no ilmago de suas almas sej am
verdadeiros e honestos, ... homcns cuja
consciGllcia é tão fi el ao dcver, como li
bl1ssola () é ao polo, homens ([ue
pcnnanecerilo fi éis à verdade mesmo
que os céus des.1OCm."1
NOTAS
t ES(;I hisl6m foi co nl aUa por Arthur
l.e n t e l1 a ~

Go rdol! num a confe re nCia cm 1986
2 Ellt n G . W h i l e. /~lllc(/lion( Mountalt1
View.Cal .: Pacific Prcss ru bi . Assoe., 1952),
p:'íg. 57, lradução tevemente para fraseada).

Will ton l1clJl'I!I! lo )lice presit/eme
do K e/l er ing M el/ical Cemer, {ocaliwdo

em Kellcrillg. Ohio. E. V.A. Ele jd aluou
como professor e/e comwlicação, assim
como preceptor e direlOr de wirios
colégios mlvrllfiswJ.

"fX Cr i et i a n o
Ó fl MO OOClJMENT.1/CIO ' NÂO

SAz, iA QJE. &.t"~M TANTA ~
Pt;.SsoAS
P AsSANDo ra...t.
/IIE5TE MVI</bo. p"':"",

.."

"..

0/

DIÁLO GO 1 • 1992

"

