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FACULDADE NÃO ENSINA
Veja alguns conselhos que Bill Gates (Criador
da Microsoft, um dos homens mais ricos do mundo)
divulgou em Escolas Médias / Faculdades nos Estados
Unidos:
As falsas alegações têm levado estes alunos a
interpretações errôneas da vida real.
Ela fala que atual política educacional que torna
mais fácil a vida para os estudantes, tem criado uma
geração sem noção da realidade e como esta política
tem levado as pessoas a falharem em suas vidas posteriores a escola/faculdade.
Todos esperavam ansiosos que ele fosse fazer
um discurso de 1 ou 2 horas e ele falou durante 5
minutos, no máximo, e foi aplaudido, initerruptamente, durante 20 minutos, agradeceu e foi embora
em seu helicóptero.
Ele conta 11 coisas que o aluno não
aprende na escola.
1.

A vida não é fácil, acostume-se com isso.

2.

O mundo não está acostumado com sua autoestima. O mundo espera que vocês façam
alguma coisa útil por ele, antes de vocês se
sentirem bem com vocês mesmos.

3.

Vocês não vão ganhar U$ 8.000, R$ 48.000,
ou Kz 7.200.000, aproximadamente, por mês
assim que saírem da Universidade. Vocês não
serão diretores de uma empresa com direitos
a carro, telefone, moradia e outras benesses,
antes de terem conseguido comprar seu próprio carro, telefone e outras necessidades.

4.

Se vocês acham que os seus professores são
rudes, esperem até terem um chefe responsável, profissional e disciplinador. Ele não vai
ter pena de vocês.

5.

Vender jornais velhos, livros novos/usados ou
trabalhar nas férias, não está abaixo da sua
posição social.
Os seus avós têm uma palavra diferente para
isto: eles chamam de oportunidade.

6.

Se vocês fracassarem, a culpa não é dos seus
pais. Por isto, não os culpe por seus erros,
aprenda com eles!

7.

Antes de você nascerem, os seus pais não erram tão críticos como agora. Eles só ficaram
assim por terem que pagar as suas contas,
comprarem, lavarem e passarem suas roupas, fornecer-lhes comida etc...
Antes de quererem salvar o planeta para a
próxima geração, desejando consertar os erros da geração de seus pais, tentem limpar
os seus próprios quartos, agendar na manutenção da casa, onde vivem seus pais, entre
outros exemplos.

8.

A sua escola pode ter eliminado a distinção
entre vencedores e perdedores, mas a vida
não é assim. Em algumas escolas vocês não
repetem mais de um ano e tem tantas chances quanto vocês precisarem, até acertar.
Isto não tem nada a ver com a vida real. Se
pisarem na bola, são despedidos. Façam
certo na primeira vez, não haverá chances!

9.

A vida não está dividida em anos ou semestres. Vocês não terão sempre os verões livres, as férias disponíveis e é pouco provável
que os outros empregados o ajudem a cumprir as suas tarefas no final de cada período.
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10. A televisão mão é a vida real. Na vida real, as
pessoas tem que largar o barzinho, boate e,
necessariamente, trabalhar, com dedicação
plena.

11. Sejam simpáticos com os estudiosos, aqueles
estudantes que muitos julgam que são uns
idiotas. Existe enorme possibilidade de vocês
virem um dia a trabalhar para eles.

ALGUMAS OUTRAS FRASES DE BILL GATES
A. Seus clientes mais insatisfeitos são sua maior fonte de aprendizado.
B. Se você nasceu pobre não é erro seu, mas se você morrer pobre a culpa é sua.
C. Tente uma, duas, três vezes e, se possível, tente a quarta, a quinta e quantas vezes forem necessárias, só
não desista nas primeiras tentativas. A persistência é amiga da conquista.
D. Se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz.
E. O conhecimento passou a ser o principal fator de produção e geração de riquezas.
F. Tive realmente muitos sonhos quando era pequeno. Tenho a certeza que isso se deve ao fato de ter sido a
oportunidade de ler muito.
G. Para ser grande, às vezes é necessário correr riscos enormes.

