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Quando comecei a pensar em escrever sobre orgulho, lembrei da pergunta do Titãs na música 
“Comida”: “Você tem fome de quê?”.  E a pergunta que me veio a mente foi “Você tem orgulho 
de quê?”. Comecei a pesquisar sobre a palavra orgulho e descobri que a muitas pessoas tem 
uma visão negativa desse sentimento como algo pedante, ruim... talvez porque este conceito 
esteja ligado ao 7º pecado capital que traz o orgulho como soberba ou um sentimento 
desemedido de grandeza que atribui a si próprio tudo que se é e possui. 
  
Mas penso que o sentido do orgulho está em equilibrar o excesso e não ser possuído pela 
soberba. É fazer do orgulho, mais do que numa vaidade exagerada, um sentimento de 
dignidade, humildade  e valorização. Isso porque assim como a comida, que introduz este artigo, 
o orgulho pode ou não fazer bem, depende de escolha, de decidirmos usar o orgulho como algo 
bom ou ruim. Na verdade, ainda usando o exemplo da comida, o  problema não está no orgulho 
ou no alimento, mas sim no que fazemos com eles. E em se tratando de orgulho, acho sim que 
ele nos motiva a perseverar, a ter garra, a acreditar. Isso porque, como um sentimento, o orgulho 
nos impulsiona a mudar, transformar, melhorar; ele precisa vir do coração e nos fortalecer, trazer 
propósito e convicção. Só isso. Nada de soberba, apenas amor.  Um amor puro, que move, que 
incentiva, que nos leva a ser feliz em fazer parte de algo maior. 
  
Para se entender o orgulho é preciso pensar sobre o que nos motiva, nos faz evoluir, fazer a 
diferença e conquistar? O que nos faz sentir digno! Penso que as conquistas devem ser motivo 
de orgulho sim. Devem nos orgulhar e levar os outros a se orgulharem de nós. Uma casa, um 
filho, completar os estudos, um novo nariz ou corpo escultural, um carro, uma viagem que 
sempre se sonhou, uma corrida que ganhou, conseguir chegar ao fim de uma dieta, ou se casar, 
reunir a família em volta de uma mesa... Não interessa qual o seu sonho, mas realizá-lo é motivo 
de orgulho, e não se esquecer dessa realização, de onde se saiu e aonde se chegou, mais 
ainda! 
  
E na carreira profissional? Adianta escolher uma profissão que não se tem orgulho dela? Muitos 
escolhem a área em que querem trabalhar pelo que ela poderá trazer de benefício financeiro. Eu 



acredito no benefício da realização pessoal e que o dinheiro é consequência do orgulho em atuar 
naquele segmento e de fazer bem aquilo que se propos. Afinal, quando a gente pode trabalhar 
naquilo que realmente gosta e no lugar que a gente gosta, isso nos proporciona qualidade de 
vida e, ainda, nos impulsiona a evoluir e conquistar. 
  
Portanto, se orgulhar tem haver com identificar um alvo, lutar para conquistá-lo, reconhecer o 
caminho, os erros, as imperfeições, os desafios... e despertar em nós o desejo de realização, de 
ser diferente e de fazer a diferença neste mundo; e, especialmente, traz para nossa vida a 
expectativa do amor universal que faz cair por terra a perigosa arrogância. Se orgulhar tem haver 
com fazer parte de algo de corpo, alma e coração. De realmente se jogar em alguma coisa, de 
aderir a uma causa (seja ela pequena ou grande, social ou pessoal), de se unir em volta de um 
objetivo, de se sentir pertencente de uma história, de valorizar as origens, fatos, realizações. 
  
Mas, se você para você o orgulho é passageiro e logo você se esquece do esforço e de sua 
realização, cuidado! É claro que não devemos viver de passado, mas ter humildade para nos 
lembrar do caminho que trilhamos, do que nos trouxe orgulho, é sempre uma forma de 
prosseguir, de nos encorajar a viver novos desafios e de valorizar cada vez mais nossas novas 
conquistas. 
  
E então? Do que você se orgulha? 

 


