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PRÓLOGO
UM PEQUENO GRANDE GURU

Tyrion Lannister é um dos personagens mais emblemáticos e 
queridos pelos fãs de Game of Thrones. Uma figura complexa, com 
uma bagagem emocional intensa e completa, que o transforma no 
guru ideal para os tempos de negatividade que temos vivido.

Sua foto poderia aparecer no dicionário ilustrando a definição 
de resiliência. Sendo anão, filho não desejado de um pai poderoso 
e irmão de um casal de gêmeos aparentemente perfeitos, Tyrion 
teve de lutar para encontrar seu lugar em um mundo cruel, que 
costuma lhe dar as costas.

Um dos personagens mais inteligentes e menos conformistas da 
saga, sua eloquência e agilidade mental compensam em muito sua 
baixa estatura. Não se inibe na hora de dizer o que pensa ou de 
fazer o que quer, e enfrenta quem for necessário, sem desanimar 
nem retroceder.

É um magnífico exemplo de luta constante para sobreviver. 
Como ele diz, “os anões não precisam ter tato; gerações de bufões 
com roupas coloridas dão-me o direito de me vestir mal e dizer 
tudo o que me passa pela cabeça”.

Além de nos ensinar a nos defender daqueles que são mais pode-
rosos que nós, este manual para a vida, estruturado em 55 máximas 
de Tyrion Lannister e em 46 de outros personagens de Game of 
Thrones, nos ensina a fazer o melhor para nós mesmos, quando não 
conseguimos fazer o que deveríamos,  e a aproveitar nossas fraque-



zas para superar os desafios, assim como a passar à ofensiva antes 
que seja tarde demais. Também nos ensina a encontrar prazeres 
escandalosos no tédio cotidiano, entre muitas outras coisas.

Não é de estranhar que seja o personagem favorito do próprio 
George R. R. Martin, que, em uma entrevista para a Adria’s News, 
realizada durante o Festival de Fantasia de Avilés, em 2012, falou 
sobre como o criara:

Em 1981, escrevi um romance em parceria com 
Lisa Tuttle, chamado Windhaven. Na verdade, 
escrevemos três diferentes histórias curtas com um 
mesmo personagem principal, Maris, e, uma vez 
que estavam escritas, decidimos colocá-las em um 
mesmo livro, subdividido em três partes. Enquanto 
escrevíamos o livro, pensamos em um anão que teria 
sido o senhor de uma das ilhas – tinha de ser a pessoa 
mais feia do mundo, mas também a mais inteligente. 
Mantive essa ideia em mente, e ela ressurgiu na minha 
cabeça quando comecei a escrever Game of Thrones. 
Assim… esse é Tyrion Lannister.

Sua vida, tal como vai se revelando ao longo da saga, não foi 
fácil. Embora seja filho do poderoso e temido Tywin Lannister, 
nunca se sentiu parte da família nem desfrutou de todas as vanta-
gens como membro dos Lannister. Nem de seu amor.

Sua mãe, Joanna Lannister, morreu quando ele nasceu. Isso, 
somado ao fato de ele ser anão, torna-o alvo da ira de sua família, 
mesmo enquanto ainda era bebê. Sua irmã Cersei desenvolveu um 
ódio mortal contra ele, por ter sido a causa da morte da mãe, e seu 
pai avaliou a possibilidade de lançá-lo ao mar e desfazer-se dele; 
contudo, acaba poupando a vida do filho e acolhendo-o na família, 



embora não desenvolva qualquer afeto por ele. Mais adiante, inclu-
sive, chega a ter aversão, quando Tyrion desenvolve o caráter que o 
torna tão especial aos olhos dos fãs da saga.

Seu aspecto, que vai piorando ao longo da história, também não 
contribui para que ele tenha relações próximas com as pessoas – 
a maioria o trata com desdém, repulsa, pena ou até compaixão. 
 Apenas seu irmão Jaime lhe dedica alguma cordialidade, amizade 
e amor, embora seu caráter ácido e sua paixão por Cersei impe-
çam o desenvolvimento de uma relação mais estreita entre eles. 
Em razão da posição de Tyrion, quase todos os que se aproximam 
dele fazem-no por interesse, embora ele chegue a travar uma certa 
amizade com Bronn e consiga o amor de uma mulher.

Privado de uma altura convencional e do apoio de sua família, 
Tyrion cresce tendo, a cada dia, de conquistar o seu lugar no mun-
do, apesar de ser um Lannister. Mas segue carregando o sobreno-
me, e sabe que isso, em grande medida, o protege. É por isso que 
desenvolve essa personalidade que o faz destacar-se entre os demais 
personagens: cínico e astuto, sempre disposto a usar o poder ou o 
ouro quando necessário.

À medida que a saga avança e a existência de todos se torna mais 
complexa, Tyrion se vê enfrentando situações difíceis, que fazem 
o leitor e espectador se escandalizar com seus atos e, ao mesmo 
tempo, ter mais simpatia por ele. 

Uma dessas situações, talvez a que mais marcará Tyrion durante 
o restante da saga, acontece na noite em que, sendo libertado por 
seu irmão para que não seja condenado pela morte de seu sobri-
nho, da qual é inocente, ele descobre a verdade sobre seu passado. 
Descobre que, na verdade, sua esposa Tysha não foi uma prostituta, 
mas que o amava, e que é Shae quem o está traindo no momento. 
Furioso, antes de fugir da cidade, ele acaba matando tanto Shae 
quanto seu pai.



Esse é um dos momentos culminantes da passagem de Tyrion 
pela saga, e o próprio Martin o justifica, tal como afirmou em uma 
entrevista à Entertainment Weekly:

Creio que, simplesmente, às vezes as pessoas sofrem 
muita pressão e se quebram. Acredito que Tyrion 
tenha chegado ao seu limite. Passou pelo inferno, 
enfrentou a morte uma vez após outra, e foi traído, no 
seu entender, por todas as pessoas com as quais tentou 
se preocupar e de quem tentou obter aprovação. 
Tentou obter a aprovação de seu pai durante toda a 
vida, e, apesar de suas dúvidas, apaixonou-se por Shae 
e permitiu-se entregar-lhe seu coração. Simplesmente, 
chega um ponto em que não consegue mais fazer isso. 
[…] Uma coisa que lhe foi incutida desde a juventude, 
porque é a filosofia de Lorde Tywin, é que não se faz 
ameaças e então se hesita na hora de levá-las a cabo. 
Se você ameaça alguém e o desafiam, e então você 
não a conclui, quem acreditará nas suas ameaças? 
Suas ameaças devem ter peso, e isso foi incutido em 
Tyrion durante toda a sua vida. Assim que seu pai diz 
essa palavra, seus dedos acionam a besta, uma decisão 
de um único segundo, e está feito. E isso o perseguirá. 
Tywin era seu pai, e isso o continuará perseguindo, 
provavelmente pelo restante de sua vida.

Talvez, por tudo isso, Tyrion foi conquistando o público ao 
longo das páginas e dos capítulos, e não são poucos os seguidores 
que tomaram seus ensinamentos como lemas próprios para a vida 
diária. O menor homem dos sete reinos transformou-se em líder 
espiritual para tempos difíceis, como o nosso.



Tal como reconheceu Martin para a Hollywood Life, a respeito 
de Tyrion e sua retórica: “Ele é o mais fácil de escrever… A única 
coisa difícil é que me leva dias e até semanas para encontrar as 
frases que Tyrion solta em, talvez, um minuto. Gostaria de ser tão 
mordaz e divertido como ele na vida real”.

Bem-vindos ao mundo de Tyrion Lannister. Suas inspirações 
nos servirão para refletir sobre tudo o que conta na vida.

Lambert Oaks



INSPIRAÇÕES DE 
TYRION LANNISTER
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“Deixe que vejam que suas palavras o machucam,  

e a zombaria nunca terá fim.”

Esse é um conselho de Tyrion Lannister a Jon Snow, quando 
este se sente fraco.

Sem dúvida, todos já sentimos alguma vez a necessidade de 
contar até dez antes de responder a alguém que foi mal-educado 
conosco. Quer se trate de nosso chefe, companheiro, filho ou um 
bom amigo, responder o que estamos pensando pode terminar 
muito mal.

Às vezes, porém, é muito fácil perder as estribeiras quando sen-
timos que a outra pessoa está falando de forma rude, desrespeitosa 
ou incoerente, ou está dizendo algo que nos machuca.

Saber manter a calma nesses momentos é crucial, porque as 
palavras, uma vez ditas, não podem ser apagadas. Pode-se pedir 
desculpas, mas, talvez, a conta emocional já tenha perdido mui-
tos pontos.

George Thompson, ex-professor, policial e faixa preta de caratê, 
desenvolveu, há mais de trinta anos, uma técnica chamada Judô 
Verbal, com a qual pretendia ajudar os policiais a lidar com as si-
tuações difíceis que podiam encontrar. A técnica tem tido tanto su-
cesso que, agora, mais de três décadas depois, seu autor a exportou 
para inúmeros países do mundo, além de escrever livros sobre o 
tema e realizar workshops e conferências.

As bases do Judô Verbal consistem em tratar todos 
com dignidade e respeito, especialmente a família e os 
amigos íntimos. Seja sempre cuidadoso em relação à 
forma como fala com eles, já que as palavras podem 



cortar mais fundo e doer por mais tempo que um 
ferimento de espada.

Para George Thompson, algumas reações-chave são essen-
ciais, como:

 · Deter as agressões verbais no momento em que estiverem 
para acontecer.

 · Fazer-se ouvir, e fazer o mesmo por seu interlocutor.
 · Buscar a empatia para superar as barreiras.
 · Saber interromper com delicadeza e evitar os comentários 

danosos.

Tal como diz o criador do Judô Verbal, o mais importante que 
se tem na vida são as relações com os outros; portanto, é necessário 
saber agir com calma e cautela, como um guerreiro bem treina-
do, que sabe que o pensamento é mais importante que a força. 
“Quando você reage, a situação o controla; quando você responde, 
o controle é seu.”
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“Quando aceitar suas fraquezas,  

ninguém poderá usá-las contra você.”

É dessa forma que Tyrion Lannister responde a Jon Snow quan-
do este se queixa de como é difícil ser um filho bastardo.

Não há nada como conhecer a si mesmo para chegar longe na 
vida. Conhecer os demais é importante, tanto os amigos quanto os 
inimigos, mas de nada serve esse conhecimento interpessoal quan-
do, no âmbito pessoal, há um espaço árido onde deveria haver um 
mar de conhecimento.

Contudo, tornar-se consciente das próprias fraquezas requer co-
ragem. É um ato de introspecção, que pode nos levar a conhecer 
partes de nosso caráter que não queremos que vejam a luz do dia.

Ao longo da história, a sociedade nos ensinou que demonstrar 
algum tipo de fraqueza é uma falha pessoal. Algum tempo atrás, 
era permitido às mulheres ser mais delicadas, e esta até era uma 
característica socialmente apreciada. No mundo moderno, porém, 
todos temos de ser grandes guerreiros, principalmente as mulheres, 
na maioria das vezes tendo de conciliar vida profissional, familiar e 
social com grandes doses de entusiasmo e energia inesgotável.

Dessa forma, procuramos ser impecáveis e perfeitos, mas, no 
final do dia, quando ficamos sozinhos, muitas vezes desabamos de 
cansaço, não apenas físico, como também mental.

Não raro, pessoas que sofrem a pressão do sucesso, obrigadas a ser 
sempre perfeitas, acabam sendo vítimas de suas próprias  fraquezas. 
Como a muitas outras pessoas, isso aconteceu com a atriz e cantora 
Demi Lovato, que alcançou o sucesso muito cedo, graças aos musi-
cais do Disney Channel. A necessidade de estar sempre perfeita, de 
ser um ídolo de massas, levou-a a ter problemas com álcool, drogas 



e alimentação, até que teve de interromper bruscamente a carreira. 
Então, com a ajuda da família e de profissionais, ela conseguiu 
superar todos os problemas que havia encontrado pelo caminho.

“Não vou mentir; eu me automedicava, bebia e consumia dro-
gas, como fazem muitos adolescentes para esquecer de tudo e se 
sentir melhor”, admitiu a jovem cantora. Agora, no entanto, ela 
é capaz de reconhecer suas fraquezas e potencializar suas forças, 
como quando afirma que se não tem muito peito, pelo menos tem 
um traseiro fantástico.

Cada vez mais, profissionais de saúde mental advogam em favor 
de se reconhecer as próprias fraquezas em vez de tentar ocultá-las, 
para melhorar o próprio bem-estar. Não se trata de transformar as 
fraquezas em um escudo para esconder-se atrás dele e deixar-se le-
var, mas sim de aceitá-las e transformá-las em forças ou, ao menos, 
neutralizá-las.

Para Demi Lovato, é essencial aceitar as fraquezas e, inclusive, 
agradecer pelo que se aprende com elas. Tal como diz em seu livro 
Demi Lovato: 365 dias do ano:1 “Cada um de nós tem falhas e defei-
tos. Nunca tivemos a intenção de sair e nos tornarmos imperfeitos, 
mas isso é o que acontece na vida: cometemos erros e aprendemos 
com eles. É o que nos transforma no que somos”.

1  LOVATO, Demi. Demi Lovato: 365 dias do ano. Rio de Janeiro: Best Seller, 2013.
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“Deixe-me dizer-lhe uma coisa, bastardo: nunca 

se esqueça de quem você é, porque o resto do mundo 
não o fará. Se levar isso como uma armadura, 

nunca o usarão para feri-lo.”

Dita por Tyrion Lannister na mesma conversa com Jon Snow, 
essa afirmação é uma grande verdade. 

Para poder aceitar as próprias fraquezas, ser valente para rir de si 
mesmo e descobrir quais de nossos comportamentos são herdados 
do nosso acervo familiar, é necessária uma habilidade pessoal fun-
damental, que abrirá a porta de todas as demais. Essa habilidade é 
conhecer a si mesmo.

Em psicologia, dá-se o nome de “autoconhecimento” à capa-
cidade de conhecer-se a si mesmo, sendo consciente da própria 
consciência e identidade. Com isso, é possível descobrir quais são 
as forças e as fraquezas que possuímos, por que reagimos de uma 
forma ou de outra aos acontecimentos e o que, a longo prazo, é 
melhor ou pior para o nosso bem-estar pessoal.

Há uma história que diz que três pedreiros estavam assentando 
tijolos para levantar uma parede e alguém lhes perguntou por que 
o faziam. O primeiro pedreiro respondeu que, obviamente, assen-
tava os tijolos para levantar uma parede. O segundo, afirmou que 
assentava tijolos para ganhar a vida, já que, com o fruto daquele 
trabalho, sustentava sua família. O terceiro, contudo, respondeu 
que estava construindo uma catedral, que ajudaria as pessoas a 
se conectarem com seu lado espiritual. Embora os três pedreiros 
estivessem fazendo a mesma coisa, a perspectiva de cada um os 
fazia ver de forma muito diferente qual era o seu propósito e a sua 



situação. E não resta dúvida de que um deles vivia mais satisfeito 
consigo mesmo que os outros dois.

Ninguém pode decidir por nós o que ou quem somos, nem 
determinar o nosso caminho, porque ninguém nos conhece me-
lhor que nós mesmos. E é essa autoconsciência, esse autoconheci-
mento, que pode nos ajudar a conseguir o que desejamos na vida. 
Como podemos melhorar esse conhecimento pessoal? Seguindo, 
por exemplo, esses passos simples:

1. Escreva cinco adjetivos bons e cinco adjetivos não tão bons 
que o definam.

2. Peça a um familiar, a um amigo e a um colega de trabalho 
que também o definam.

3. Compare as respostas deles com as suas.
4. Analise até que ponto você é aquilo que mostra aos demais.
5. Decida o que quer mudar, interna ou externamente, e 

trabalhe para isso.

“Se conheces ao inimigo e conhece a ti mesmo, não deves te-
mer o resultado de cem batalhas”, afirmava o sábio Sun Tzu.
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“Meu irmão tem sua espada como eu tenho a minha 

mente. Uma mente precisa de livros tanto quanto  
uma espada precisa de uma pedra de amolar.”

Tyrion Lannister sabe que os livros têm a capacidade de 
transportar o leitor a outros mundos, a outras realidades e a ou-
tras  experiências.

Enquanto lemos, podemos nos esquecer do que existe ao nosso 
redor ou em nossa própria mente para entrar em outra história, 
uma da qual não somos protagonistas. Uma história que nos en-
sine que podemos ganhar coragem, seguir adiante, que até os pio-
res momentos acabarão passando e o sol voltará a brilhar também 
para nós.

Em 19 de janeiro de 2015, motivado pelo Blue Monday,2 o 
jornal The Guardian começou a reunir testemunhos de diversos 
autores e leitores, que explicavam qual livro lhes tinha sido um ver-
dadeiro salva-vidas. Entre os livros citados pelos participantes dessa 
ação do jornal, destacam-se três tipos básicos, capazes de ajudar 
alguém a passar por aqueles momentos da vida nos quais parece 
não haver um final feliz:

 · Os de fuga, principalmente os romances, que servem para 
fugir da realidade e levar o leitor a viver outras vidas, nas 
quais os problemas, ao menos temporariamente, sejam 
apenas os dos  protagonistas.

2  Na Inglaterra, normalmente, a terceira segunda-feira do mês de janeiro é considerada o dia 
mais deprimente do ano. (N. T.)



 · Os de introspecção, em geral ensaios ou livros práticos, com 
os quais se busca encontrar uma solução para as dificuldades 
ou para os problemas sofridos.

 · Os de reflexão, que podem ser romances, biografias ou livros 
práticos, em que a leitura se centra na vida e nos feitos de 
uma pessoa que passou por algo similar ao que o leitor está 
vivendo, tornando-se um reflexo e um modelo a ser seguido.

Além desses, também há livros que salvam a vida literalmente – 
na verdade, fisicamente.

No final de novembro de 2014, um atirador abriu fogo em uma 
das bibliotecas do campus da Universidade do Estado da Flórida, 
deixando três vítimas antes de ter sido morto pela equipe de segu-
rança. O estudante Jason Derfuss, que conseguiu escapar da cena 
juntamente com muitos de seus companheiros, mais tarde encon-
trou buracos de bala em sua mochila. Depois de abri-la, descobriu 
que os livros grossos que levava nas costas tinham detido as balas, 
que ainda estavam alojadas entre as páginas. Os livros, milagrosa-
mente, evitaram que ele fosse a quarta vítima. Sem dúvida, esse 
jovem estudante terá uma gratidão muito especial ao seu gosto 
pela leitura.
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“Não sou particularmente bom em ser violento, mas sou 

bom em fazer que outros sejam violentos por mim.”

Tyrion Lannister declara isso publicamente quando Lysa Arrin 
o instiga a confessar seus pecados. Embora fale de crimes, no fun-
do, refere-se à arte de delegar.

Você é daqueles que pensa que, para alguma coisa ser bem-feita, 
terá de fazê-la você mesmo? Nesse caso, você terá coisas bem-feitas, 
ou não, mas muito menos tempo para desfrutá-las, descansar ou 
envolver-se em outras atividades.

Fazer as coisas sozinho é bom, já que nos ajuda a melhorar, a 
crescer e a desenvolver novas habilidades; por isso está tão na moda 
o DIY, que é a sigla para Do it yourself, ou seja: “faça você mes-
mo”. Contudo, se você é empresário ou tem uma loja com vinte 
empregados, não pode se ocupar de todos os detalhes, de todas as 
tarefas e de supervisionar você mesmo cada um dos processos do 
negócio. Poderia fazê-lo, é claro; mas, seguramente, perderia sua 
vida social e, por fim, sua saúde e a possibilidade de desfrutar do 
sucesso obtido.

Foi isso o que descobriu o empreendedor Timothy Ferris, autor 
de Trabalhe 4 horas por semana,3 quando, depois de iniciar um 
negócio pela internet que cresceu muito, viu-se trabalhando 16 
horas diárias e sem desfrutar da riqueza que estava acumulando. 
Quando a situação se tornou insuportável, ele foi viajar. A viagem, 
que estava prevista para durar um mês, estendeu-se por quase seis 
meses e, ao voltar, ele se deu conta de que sua empresa não tinha 
afundado. Dessa forma, Ferris descobriu que, se aprendesse a au-

3  FERRIS, Timothy. Trabalhe 4 horas por semana. São Paulo: Planeta do Brasil, 2016.



tomatizar as tarefas e a confiar em seus empregados, não precisaria 
trabalhar tanto.

Um exemplo de sua capacidade para delegar é a gestão que 
ele faz de seu do correio eletrônico. Embora receba mais de mil 
e-mails por semana em várias contas, ele não olha as mensagens 
durante semanas. Como ele faz?

Tim Ferris tem vários assistentes pessoais, os quais recebem trei-
namento não apenas para realizar as tarefas que lhes são atribuídas, 
mas também para pensar como ele e serem autossuficientes. Entre 
seus assistentes, há um que se ocupa do e-mail; ele administra a 
maioria das contas de Tim Ferris de forma autônoma e, toda tarde, 
envia-lhe uma mensagem de voz com aquilo que não conseguiu 
resolver sozinho. E Tim, depois de escutá-la, escreve um e-mail, 
dando as diretrizes necessárias para que esse assistente responda aos 
poucos e-mails espinhosos, uma tarefa que leva não mais que dez 
minutos. E essa é a forma como ele administra o e-mail.

Mas para Ferris é igualmente importante saber parar a si mesmo, 
e para isso ele recomenda não acessar os e-mails do celular nem do 
computador pessoal. “Se não quiser escorregar, não se meta em 
terreno escorregadio”, diz o especialista na arte de delegar.
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“Não sou um rei, mas acredito que 

há mais que isso em reinar.”

“Nada mais difícil que governar a si mesmo”: é o que Tyrion 
Lannister parece querer dizer à sua irmã Cersei, quando ela lhe 
diz que reinar “significa deitar-se numa cama de ervas daninhas e 
ter de arrancá-las uma a uma para que não a estrangulem enquan-
to dorme”.

Estamos acostumados que nossos pais, professores, chefes e a 
sociedade nos digam o que temos de fazer. Desde que somos pe-
quenos, e até quando somos mais velhos, seguimos a música que 
os outros tocam para nós. Tanto que, com frequência, acontece 
de sermos como ovelhas que pastam e se movem de acordo com 
o rebanho.

No entanto, se observarmos com atenção esse rebanho, veremos 
que sempre há uma ovelha separada, que não parece se incomodar 
em estar longe de suas iguais. Uma que não se assusta nem volta 
trotando ansiosa para perto do rebanho, tampouco o provoca ou 
foge dele. Uma que, simplesmente, se sente tão confortável fazen-
do o que fazem as demais ovelhas quanto passeando sozinha.

Da mesma forma, nós, humanos, estamos tão acostumados a se-
guir as ordens que nos chegam de fora, e que registramos de forma 
automática, que às vezes ficamos em choque se nos vemos sepa-
rados do rebanho. Nesse caso, será que a ovelha que regressa será 
vítima de pânico ou saberá atuar com desenvoltura, até que seu 
caminho volte a se unir ao da massa da sociedade?

Aquilo que a separa do rebanho pode ser uma opinião diferente, 
uma frustração diante do estilo de vida que leva, uma necessidade 
de se mudar para um lugar desconhecido, um vício, uma doença 



e uma infinidade de possibilidades. Em todos esses casos, o impor-
tante é não ser vítima do pânico e saber governar a si mesmo, sem 
precisar que a sociedade lhe dite como atuar.

Alguns conselhos para ser o diretor de seu próprio filme pessoal são:

 · Confiar em suas aptidões e capacidades, e alimentar a 
confiança em si mesmo.

 · Ser consciente das próprias fraquezas e carências, e tratar de 
neutralizá-las.

 · Desenvolver força de vontade suficiente para superar os 
maus momentos.

 · Ter objetivos claros e colocar-se metas para avançar sem 
descanso.

 · Saber juntar-se à maré, quando necessário, o que aumentará 
sua resiliência.

Além de tudo isso, é importante cultivar grandes doses de di-
plomacia e de tolerância para com os outros. Não se transforme 
naquela ovelha que, para se sentir melhor e dar rédea larga a seu 
mal-estar, precisa se lançar de cabeça contra as demais.
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“Tento conhecer tantas pessoas quanto posso, 

porque nunca se sabe de qual delas irá precisar.”

Os reis cometem uma infinidade de erros, segundo Nicolau 
Maquiavel, que deu muitos exemplos entre seus conselhos para 
governar bem. O célebre escritor de O Príncipe afirma que, entre 
os muitos erros que um governante pode cometer, há um que é 
especialmente fatal: não saber se aliar no momento certo às pessoas 
apropriadas. É necessário saber fazer pactos até mesmo com o ini-
migo, se for preciso.

Para Maquiavel, saber aliar-se aos inimigos deve ser uma habili-
dade básica para qualquer governante: 

O soberano de um Estado distante e diferente do 
seu deve também se transformar no defensor e chefe 
dos príncipes vizinhos mais fracos, e estudar como 
debilitar o Estado vizinho que seja mais poderoso, 
impedindo, sobretudo, que qualquer outro estrangeiro 
que tenha tanto poder quanto ele ponha os pés ali.

Ou seja, na hora de aliar-se aos inimigos, deve-se levar em conta 
as seguintes diretrizes, que chamaremos “os 5 passos maquiavélicos 
para aliar-se aos inimigos e não falhar na tentativa”.

 · Alie-se aos inimigos, mas que seja com aqueles a quem você 
possa controlar ou destruir, quando necessário.

 · Leve em conta que os inimigos dos seus inimigos são seus 
amigos; então, alie-se com aqueles que possam ajudá-lo a 
derrubar o inimigo que você não pode vencer sozinho.



 · Não permita que seus inimigos façam o mesmo que você: 
impeça que busquem aliados que queiram lutar contra você.

 · Por último, não se esqueça de que seus aliados não são 
seus amigos: eles podem estar sendo tão maquiavélicos 
quanto você.

Porque, como dizia o infame diplomata, “aquele que não sabe 
valer-se desses meios, logo perderá quanto houver adquirido e ex-
perimentará inúmeras dificuldades e tribulações”.

Assim, se estiver rodeado de ervas daninhas, seja flexível como o 
junco, que se move entre a vegetação.



43
“É muito fácil para você falar sobre 

devoção à família, uma vez que é você 
quem toma todas as decisões.”

Liderar, mandar e ser mandão são coisas totalmente diferentes. 
Enquanto a primeira é louvável e a segunda demonstra capacidade 
de resolver crises, a terceira é simplesmente como uma pedra no 
sapato. As pessoas não gostam dos mandões.

É normal, porque pessoas mandonas tendem a dizer o que deve 
ser feito sem escutar opiniões ou propostas alheias nem levar em 
conta os sentimentos dos outros, e a dar conselhos que não foram 
solicitados. Conselhos que, além disso, é preciso seguir à risca, se 
não quiser abrir a caixa de Pandora.

Você vê esse comportamento refletido em alguém que conhece? 
Ou, pior ainda, identifica-o em você mesmo? Nesse caso, deve dei-
xar de mandar tanto. Primeiro, deve levar em conta que a  atitude 
mandona provém, muitas vezes, da insegurança ou do excesso de 
perfeccionismo. Por isso, o famoso psicólogo Phil McGraw, popu-
larmente conhecido como Dr. Phil,  recomenda:

 · Deixe de pensar que todo o universo o observa: assim você 
não terá a pressão de agir sempre de forma brilhante.

 · Não queira tudo perfeito: o perfeccionismo, em si, é uma 
imperfeição.

 · Aprenda a confiar em si, para saber que os outros estarão 
com você mesmo que você não ordene, e nos demais, que 
merecem a oportunidade.

 · Aceite o que vier: assimile que, o que quer que aconteça, 
poderá ser superado.



Se você não é o mandão, mas se encontra sob a influência de 
um, também pode tomar medidas para aliviar sua situação. Por 
exemplo, pode negociar limites com essa pessoa ou fazê-la ver que 
a chantagem emocional acabará minando a relação. Em último 
caso, experimente uma técnica usada com crianças pequenas: olhe 
firmemente nos olhos da pessoa e diga a ela que peça novamen-
te, mas de outra forma. Às vezes, o mais simples é o que funcio-
na  melhor.

Mas antes de tudo isso, estude a si mesmo e assegure-se de que 
não é você quem desperta a atitude mandona do outro. Se você 
sempre pergunta o que fazer antes de agir ou quer fazer tudo o que 
o outro gosta, talvez o esteja obrigando a tomar as rédeas para avan-
çar para algum lugar. Como diz o Dr. Phil: “Comece a assumir o 
controle dos seus atos. É o momento de ver como o seu próprio 
comportamento pode permitir que seu companheiro o controle”.



OUTRAS INSPIRAÇÕES DE  
GAME OF THRONES
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“Não usarei uma coroa nem conquistarei a glória. 

Viverei e morrerei em meu posto.”
juramento da patrulha da noite

Poucos anos antes da entrada do século XX, o poeta e escritor 
Rudyard Kipling escreveu um poema que, ainda hoje, inspira mui-
tas pessoas no mundo todo. E de que trata esse poema? Trata da-
quilo que torna um homem maduro e honrado, e isso é curioso, 
levando em conta que seu autor é famoso, sobretudo, por ter escrito 
a infantilmente bárbara história de O livro da selva.

Nascido em Bombaim, na Índia, no final do século XIX, Kipling 
sempre se sentiu enfeitiçado pelos aromas e pela magia do exótico 
que o rodeava enquanto crescia do outro lado do civilizado mundo 
britânico. Naqueles anos, dos quais sentiria saudade quando envia-
do à Inglaterra, Kipling escutou histórias sobre tigres que devora-
vam homens, a lei da selva, o companheirismo para sobreviver à 
selva e a verdadeira etiqueta do ser humano. Esta, contudo, como 
sabia Kipling, nem sempre coincidia com a etiqueta imposta pela 
sociedade avançada e moderna.

Até quando cresceu, foi incapaz de esquecer-se de que havia 
outras terras além da Inglaterra, e dedicou grande parte da sua vida, 
inclusive seus últimos anos, a viajar, sempre acompanhado de sua 
esposa Carrie. Sua visão de mundo ficou plasmada para sempre em 
todas as suas obras.

O poema If – Se, em português – é uma das obras mais aclama-
das desse aventureiro que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura 
aos 42 anos de idade. Trata-se de um compêndio de bons conselhos 
que vale a pena memorizar, como sua estrofe final, por exemplo:



Se és capaz de, entre a plebe, não te corromperes
E, entre reis, não perderes a naturalidade,
E de amigos, quer bons, quer maus, te defenderes,
Se a todos podes ser de alguma utilidade,
E se és capaz de dar, segundo por segundo,
Ao minuto fatal todo valor e brilho,
Tua é a terra com tudo o que existe no mundo
E o que mais – tu serás um homem, ó meu filho!4

4  Tradução de Guilherme de Almeida. (N. T.)
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“Quando se joga o jogo dos tronos, 

só é possível ganhar ou perder.”
cersei lannister

Apolo Ohno, que se aposentou cedo, aos trinta anos de idade, e 
que sabe muito sobre o que é ganhar e perder, disse certa vez:

Não depende de mim se ganho ou perco; afinal, 
pode não ser o meu dia. E essa filosofia em relação 
a esportes é algo que eu, definitivamente, vivo. Sou 
passional. Quero ganhar. Estou faminto. Sou um 
competidor. Tenho esse fogo. Mas, no fundo, eu 
realmente desfruto mais da arte de competir que do 
resultado.

O norte-americano Apolo Ohno é um campeão olímpico de 
patinação de velocidade no gelo, que se aposentou em 2013 com 
oito medalhas olímpicas em seu currículo. No entanto, ele mesmo 
reconhece que, na vida, nem tudo tem sido triunfos, e que é preci-
so saber perder.

A vida é uma competição em muitos sentidos, na qual enfrenta-
mos inúmeros adversários continuamente. Desde o outro pretenden-
te da mulher a que amamos até o colega de trabalho que também 
quer ser promovido, passando pelo irmão que faz tudo certinho e 
pela desconhecida que leva o bolo que queríamos comprar, estamos 
sempre expostos a situações que levarão ao sucesso ou ao fracasso.

No entanto, como afirma o competidor profissional Wladimir 
Klitschko, assumir algo como uma vitória ou uma derrota está em 
nossas mãos. O boxeador ucraniano diz: 



A força mental é importante, porque você ganha 
ou perde na sua mente. E não estou falando somente 
de competições esportivas, lutas de boxe… qualquer 
coisa que você faça, faça primeiro com a força da sua 
mente. E você pode treiná-la e desenvolvê-la – assumo 
a responsabilidade pelo que estou dizendo porque 
tenho experiência nisso.

Estamos sempre batalhando, quer seja contra as dificuldades, 
quer seja contra outras pessoas ou contra nós mesmos. Mas é 
 importante que uma derrota na vida não se transforme em uma der-
rota mental, porque, se assim for, estaremos expostos a uma amar-
gura interminável. 

Na vida, muitas vezes se perde, mas também há inúmeras vitórias.
O segredo está em saber celebrar as vitórias, e considerar as der-

rotas mero aprendizado, como o patinador que se levanta depois de 
cair ou o boxeador que, apesar dos muitos golpes, consegue superar 
seu adversário.
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“Quando a neve cai e sopram os ventos brancos, 
o lobo solitário morre, mas a matilha sobrevive.”

eddard stark

Uma grande verdade do Lorde de Winterfell. Sem dúvida, se 
você tem procurado trabalho ultimamente, na certa os entrevista-
dores abordaram o tema sempre presente do trabalho em equipe. 
Pode ser até que tenha tido de fazer um teste psicotécnico, no qual 
teve de indicar algumas opções, como:

1. Prefiro ter: A) Um grande grupo de amigos. B) Um ca-
chorro leal. C) Não sei. D) Não gosto de ter amigos; em 
geral, não confio nas pessoas.
2. Na hora de trabalhar com outras pessoas: A) Não gosto 
que me digam o que tenho de fazer. B) Costumo ser aque-
le a que todos escutam. C) É preciso somar as aptidões de 
todos de trabalhar lado a lado. D) Tenho vontade de me 
mudar para o Polo Norte.

Talvez esse tipo de teste nos aborreça muito, mas todos sabemos 
que devemos responder que gostamos de colaborar com os outros 
e que sempre conseguimos fazê-lo bem, embora não seja nem re-
motamente a verdade.

Saber trabalhar em equipe é difícil, mas necessário, porque so-
mos uma espécie social. Há equipes de trabalho, equipes de fu-
tebol, equipes de limpeza… e é preciso formar uma equipe até 
mesmo com a família, para enfrentar as dificuldades da vida.



Michael West, professor de administração da Universidade de 
Lancaster e autor de Trabalho em equipe eficiente: lições práticas da 
pesquisa organizacional, nos dá conselhos para que nossas equipes 
não acabem mais afundadas que um suflê mal feito:

 · Escutar os demais com atitude aberta e tolerante.
 · Comunicar-se de forma clara e assertiva, além de respeitosa.
 · Conhecer os colegas e entender sua forma de pensar.
 · Colaborar de forma ativa pelo bem do grupo, sem buscar a 

glória pessoal.
 · Buscar a unidade do grupo e reconhecer as contribuições 

dos demais.

Com esses poucos ingredientes, certamente, a receita sairá dig-
na do melhor cardápio. E assegurando que temos todas essas ha-
bilidades, além de outras, não haverá entrevistas de trabalho que 
nos escapem.
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“Às vezes, diferentes estradas 

levam ao mesmo castelo.”
jon snow

Essa frase do filho ilegítimo de Eddard Stark lembra, sem dú-
vida, o ditado “todos os caminhos levam a Roma”– uma expres-
são tão antiga quanto os romanos. Estes, para poder levar tropas e 
provisões até as regiões mais remotas de seu vasto império, foram 
construindo caminhos que saíam de seu quartel-general: Roma. 
Historiadores dizem que foram construídas mais de quatrocentas 
vias, as quais se estendiam por dezenas de milhares de quilômetros 
em montanhas e planícies, pelo interior e pelo litoral. Muitas ain-
da podem ser vistas hoje em dia, restos dessas estradas romanas que 
se estenderam por grande parte da Europa.

Atualmente, pode não nos interessar muito chegar em Roma 
por esses antigos caminhos, especialmente considerando que se 
pode chegar lá de avião, indo quase em linha reta, mas devemos 
guardar o significado dessa frase na memória, porque, tal como 
nos indica o Centro Cervantes, esse fato histórico transformado em 
ditado nos assegura que temos diferentes caminhos para conseguir 
aquilo a que nos propomos.

Portanto, nos facilita as coisas levar em conta que:

 · Não devemos nos render se o caminho tomado não nos 
levar a lugar nenhum.

 · Podemos ter sucesso se formos flexíveis durante o caminhar.
 · Sempre existem planos B para o caso de o plano A 

desmoronar.



 · A meta estará sempre ali, a distância, recordando-nos do 
objetivo.

 · Embora seja preciso deter-se de vez em quando, ao avançar, 
a distância se torna cada vez mais curta.

Bilbo, o afetuoso personagem de Tolkien, em O senhor dos 
anéis, dizia: “É muito perigoso, Frodo, atravessar a porta. Vá até 
o caminho e, se não tomar cuidado com seus pés, não saberá para 
onde eles o arrastarão”. Mas se você lembrar-se de que todos os 
caminhos, até os mais hostis e obscuros, levam a Roma, nunca 
se  perderá.
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“Na guerra dos tronos, até as peças mais 

humildes podem ter vontade própria.”
petyr baelish

Tal como ensina o “Mindinho” da série, muitas vezes são os 
pequenos atos que podem mudar a história. Até uma pequena de-
cisão que se tome hoje pode ser o gatilho de uma grande mudan-
ça  amanhã.

Ao encorajar seu parceiro a estudar marketing, talvez você o 
esteja ajudando a encontrar um brilhante futuro profissional. Ao 
ajudar uma pessoa na rua, talvez você consiga fazê-la recuperar o 
otimismo por mais um dia. Ao negar-se a fazer experiências com 
animais em sua universidade, talvez você esteja criando as bases 
para uma mudança acadêmica mais ampla. Ao fraturar um osso 
em uma partida, talvez você tenha de deixar o futebol e comece a 
cantar, fazendo nascer uma estrela mundial, como Julio Iglesias.

Assim deve ter acontecido a Rosa Parks, uma jovem negra nor-
te-americana que, em 1955, estando muito cansada depois de tra-
balhar muitas horas, negou-se a seguir as normas de segregação 
racial do ônibus e ceder seu assento a um homem branco. Naquele 
dia, Rosa, pelo simples fato de manter-se teimosamente sentada no 
assento, mudou a história da sua cidade e do seu país, e a história 
do mundo.

Rosa Parks foi presa naquele dia, o que causou uma grande co-
moção, porque era considerada quase um anjo por grande parte 
da cidade. Naquele momento, liberou-se a tensão mal contida dos 
cidadãos negros, que começaram a lutar por seus direitos com a 
própria Rosa Parks à frente da revolução, até que conseguiram que 
as leis raciais fossem abolidas não só em seu Estado, mas também 



em todos os outros. A luta de Parks foi tão incrível, que ao morrer, 
em 2005, foi homenageada por todos os representantes do governo, 
até mesmo por aqueles que tinham estado contra ela. E tudo por 
ter se mantido sentada no banco de um ônibus. 

“Não foi premeditado. Só aconteceu que o motorista me fez um 
pedido e não tive vontade de obedecê-lo. Estava cansada depois de 
trabalhar o dia inteiro. […] Quando fui presa, não tinha nem ideia 
de que isso aconteceria. Era um dia como outro qualquer.”

Assim, antes de ceder ao “de que adianta” ou ao “para que vou 
fazer isso”, lembre-se de que as pequenas ações podem mudar a 
história do mundo. Ou, ao menos, podem mudar a sua história e a 
daqueles ao seu redor.
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“O poder está onde os homens acreditam que ele 

esteja. O poder é um truque, uma sombra na 
parede, e homens muito pequenos podem 

projetar sombras muito grandes.”
lorde varys

Quem fala assim é um sobrevivente nato, que atua com grande 
discrição e vale-se dos “Passarinhos”, seu exército de informantes.

É possível que, entre a incrível quantidade de documentos, lis-
tas, fanfics e imagens de gatos disponíveis na internet, você já tenha 
visto a de um gatinho fofo, laranja, que se olha no espelho e se vê 
refletido como um leão. E agora reconheça que se sentiu tão pe-
queno quanto esse gatinho, e deseje ardorosamente ser o leão.

A questão é que não precisamos ser o leão para dar nossos ru-
gidos. Às vezes, é suficiente aparentar. Para isso, basta seguir uns 
simples passos:

 · Construa o leão de cabo a rabo: dê consistência à imagem 
que quer passar.

 · Treine o rugido: ensaie sua nova imagem, até que você 
mesmo acredite nela.

 · Não deixe a peruca cair: tenha o sangue frio para manter 
o papel o tempo todo, inclusive nas situações mais 
complicadas.

 · Não volte atrás: uma vez começada a caçada, tente não 
abandoná-la.

 · Continue alimentando-se: dê a si mesmo o alimento que 
for necessário, intelectual ou fisicamente, para conseguir 
transformar-se no leão e, então, deixar de representá-lo.



Além disso, não se preocupe. Caso vejam a sua máscara ou no-
tem a falta da juba, fazer cara de inocente também será útil. Em 
seu livro A grande mentira: na mente dos fabuladores mais famosos 
da modernidade,5 no qual analisa os atributos dos mentirosos de 
nossa época, José María Martínez diz que:

Há uma certa tolerância em relação à mentira, 
especialmente à “mentira do fraco” frente às autoridades 
despóticas, frente aos poderosos. É uma mentira que se 
compreende pela fraqueza da fonte, que gera simpatia. 
Com frequência, essa mentira tolerada inclui-se na 
“luta pela causa”, sobretudo quando se compartilha da 
mesma causa.

Se o descobrirem, mostre a verdade sem rodeios; diga que só 
estava tentando agradar, demonstrar que podia fazer o que fosse, 
e que está disposto a esforçar-se e a melhorar. Assim, por ter sabi-
do reconhecer seus erros, você melhorará a opinião dos outros a 
seu respeito.

Lembre-se: busque construir para os outros a imagem que quer 
passar. Mas se simular ser um leão não funcionar, volte ao seu 
tamanho normal e aproveite-se da sua aparente vulnerabilidade. 
Você será visto como o gatinho adorável que é; um gatinho traves-
so, que, com certeza, só queria brincar.

5  SELVA, José María Martínez. A grande mentira: na mente dos fabuladores mais famosos da 
modernidade. Rio de Janeiro: Perspectiva, 2013.
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“Juro que manter um trono é mil vezes 

mais difícil que conquistá-lo.”
robert baratheon

Tal como afirma aquele que foi o monarca dos Sete Reinos, 
quando começamos uma aventura, ou um empreendimento, ima-
ginamos o fim do caminho como um lugar em que, finalmente, 
poderemos descansar e nos felicitar pelo que conseguimos, como 
quem, fazendo o Caminho de Santiago, se sente feliz com o seu 
destino do dia, etapa após etapa. Mas nem sempre acontece assim. 
Às vezes, quando se chega ao topo, é preciso trabalhar duro e man-
ter-se forte para não voltar a cair.

Manter-se no topo é especialmente difícil para quem conseguiu 
grandes feitos. Não só a pessoa, como também os outros, podem 
esperar que ela siga adiante, e não apenas se mantendo naquela 
posição, mas até mesmo que melhore. Isso cria uma grande pressão 
sobre essa pessoa, que pode chegar a se sentir impotente e deixar de 
valorizar aquilo que conseguiu com tanto esforço, que, em seguida, 
pode parecer-lhe pouco.

A frase original, “o realmente importante não é chegar ao topo, 
mas saber manter-se lá”, foi atribuída ao dramaturgo francês Louis 
Charles Alfred de Musset, que recebeu as honras máximas france-
sas aos 35 anos de idade, e tornou-se membro da Academia Fran-
cesa aos 42. É uma sensação familiar para pessoas talentosas, às 
quais se pede mais genialidade; para líderes, a quem se pede mais 
sucessos; para empresários, de quem se exige mais lucro; e para 
artistas e atletas, aos quais se demanda que consigam mais prêmios, 
mais medalhas.



Uma dessas pessoas que sabe quão difícil é se manter no topo 
é Saúl Craviotto, atleta de canoagem, que, depois de ganhar uma 
medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim, sentia-se pressio-
nado a obter a mesma classificação nos jogos de Londres. Ao final, 
ganhou a medalha de prata, e conseguiu sentir-se feliz com isso. 
Em uma entrevista para o jornal La Vanguardia, ele reconheceu: 

O mais difícil não é chegar ao topo, mas sim 
manter-se lá. E conseguir duas medalhas em dois Jogos 
Olímpicos é muito complicado. A medalha de prata 
de Londres foi como a glória, como o ouro. […] Justo 
nesse momento senti um pouco de raiva, porque fiquei 
à porta do ouro. Sou muito competitivo e sempre quero 
ganhar. Mas depois de alguns minutos, você assimila 
e se dá conta de que é extraordinário conseguir duas 
medalhas em dois Jogos Olímpicos. Muito bom.

O segredo, portanto, não é tão somente saber manter-se lá em 
cima, mas estar igualmente satisfeito se tiver de descer um degrau.
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“Um leitor vive mil vidas antes de morrer. 

O homem que nunca lê só vive uma.”
jojen reed

Já dissemos que os livros podem ser verdadeiros salva-vidas, não 
apenas mental e emocionalmente, mas também fisicamente. 

Isso é demonstrado por diversos estudos realizados com grupos 
experimentais e pacientes de doenças físicas e mentais, cujos resul-
tados reforçam a ideia de que ler ajuda a restaurar a alma.

Um desses estudos foi realizado em 2011 por um grupo de pes-
quisadores da Universidade de Liverpool. Nessa pesquisa, partici-
param tanto especialistas em literatura como médicos e psicólogos 
da universidade, que tentaram descobrir se participar de um grupo 
de leitura poderia ajudar as pessoas com depressão. A chave desse 
estudo é que ele se diferenciava de outros anteriores, uma vez que 
enfatizava a “importância da literatura clássica, séria, e seu papel 
na mediação de experiências e em oferecer um modelo de pensa-
mento e sentimento humano”.

Após um ano de leitura em grupo, os pesquisadores detectaram 
uma melhora significativa nos pacientes, e os benefícios foram ob-
tidos graças aos seguintes pontos-chave: 

 · Uma seleção de obras de qualidade, que fazem pensar e 
despertam emoções e debates gratificantes.

 · Um mediador que facilitava a conversa, o entretenimento e 
a diversão.

 · Boas vibrações, que faziam cada membro do grupo sentir-se 
à vontade e amparado por seus companheiros.



 · Um ambiente caloroso e convidativo, no qual todos podiam 
ler e ser escutados.

Os resultados foram impressionantes:

Os participantes afirmaram sentir-se mais seguros e 
mais desejosos de falar, de escutar e de interagir com as 
outras pessoas. Qualificaram os grupos de leitura como 
uma atividade estimulante, significativa e desafiante, 
que, ao mesmo tempo, os ajudava a relaxar e colocar 
seus pensamentos pessoais de lado.

Assim, quando você se sentir triste, lembre-se de que um livro 
pode ser um amigo, a história pode ajudá-lo a esquecer suas pró-
prias misérias, e o prazer da leitura pode levá-lo a conhecer outras 
pessoas que, como você, logo deixarão de sofrer.

www.universodoslivros.com.br
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SANSA STARK E A LIDERANÇA 
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Sansa Stark foi uma das personagens que teve o arco mais in-
teressante em Guerra dos Tronos. Começou como uma jovem so-
nhadora e se tornou a Rainha de Winterfell.

Ninguém diria que aquela personagem que no começo era cha-
mada de “sonsa” no final conseguiria líder alguém. O que na ver-
dade ninguém via era que ela na verdade era uma líder situacional.

Para Ken Blanchard a liderança “É moldada de acordo com a 
variação das situações apresentadas, ou seja, o líder tem a capaci-
dade de adequar-se ao momento conduzindo de forma efetiva seus 
colaboradores para que reajam positivamente deem o seu melhor e 
alcancem os resultados esperados” e complementa com o seguinte 
pensamento “A liderança situacional é onde o líder se adapta dian-
te de certas situações.”

O conceito de liderança situacional consiste da relação entre 
estilo do líder, maturidade do liderado e situação encontrada.

Sansa sempre foi uma líder, mas ela ainda estava amadurecendo 
e passando pelas fases da liderança situacional.

Cada fase tem a sua importância mas ela esta ligada a dois ele-
mentos: A Maturidade, classificada em 4 estagios de prontidão (P) e 
aos Modos de Liderança que pode ser dividido em quatro estilos (E).



Vamos analisar quanto a maturidade (P)
P1- Fase 1: Os subordinados são novos na tarefa e não estão pre-

parados nem com desejos de tomar decisões. Não têm competên-
cia para a realização da tarefa e, por isso, pouca autoconfiança.

Sansa sai de Winterfell e vai conhecer um mundo completa-
mente novo fora das muralhas de seu castelo é uma fase de desco-
bertas. Ela não esta preparada nem tem competência para nenhu-
ma tarefa de liderança

P2 - Fase 2: Os subordinados já desenvolveram alguma expe-
riência na execução da tarefa mas ainda têm dificuldades. Geral-
mente estão motivados mas necessitam de apoio.

Depois de sofrer nas mãos de Jofrey e se casar contra a sua von-
tade com Tyrion ela foge para o Ninho de Águia. Já possui algum 



conhecimento sobre as coisas acontecem no mundo real, fora da 
proteção familiar. 

P3 - Fase 3: Os subordinados já possuem elevados conhecimen-
tos e experiência sobre a tarefa mas sentem-se desmotivados para 
efetuar o que o líder lhe solicita.

Sansa já no Ninho da Águia e com mais conhecimento de como 
o “mundo funciona” voltar a Winterfell mesmo que ainda seja para 
sofrer as torturas de Ramsay, mas retornando a Winterfell com 
muito mais conhecimento e habilidades que antes ela não possuía. 
Foge de Winterfell mas retorna como Lady.

P4 - Fase 4: Os subordinados têm vastos conhecimentos sobre 
as tarefas e estão altamente motivados para fazer o que lhe é 
solicitado.

Depois de tudo que passou Sansa já possui conhecimentos e 
habilidades para voltar a Winterfell e assumir o trono e liderar.

O modelo de liderança define o comportamento da tarefa, sen-
do o líder encarregado de dirigir as pessoas, ditando suas funções e 
objetivos a serem alcançados.

E quanto aos modos de liderança (E)
E1 - Direção: a liderança ocorre quando o colaborador neces-

sita aprender a tarefa a ser executada, sendo o líder supervisor da 
tarefa até seu fim, direcionando o colaborador para elaborá-la até 
conquistar confiança.

Sansa quando sai de Winterfell não sabe nada então começa a 
aprender como o mundo funciona.

E2 - Orientação: este estilo de liderança ocorre quando o cola-
borador necessita conhecer a tarefa e conquistar um estímulo para 
execução dela. O líder contribui apoiando a obtenção de novas 
idéias e disseminando conhecimento quando o colaborador neces-
site de ajuda.

Sansa recebe a orientação de Mindinho e Tyrion



E3 - Apoio: o líder se encarrega de estimular o colaborador 
para adquirir segurança e buscar o aprendizado, aumentando 
suas habilidades e conhecimento, dando mais respaldo para o 
colaborador executar suas tarefas. O líder presta apoio, porém 
supervisiona pouco.

De volta a Winterfell Sansa recebe o apoio de diversas pessoas e 
famílias se tornando a Lady de Winterfell.

E4 - Autonomia: ela ocorre quando os colaboradores possuem 
maior autonomia e liberdade, tendo conhecimento e segurança 
com as tarefas. O líder mantém um contato com pouca super-
visão e pouco apoio. Muitas vezes o colaborador inclusive tem 
autoridade para decisões de mudanças ambientais conforme o 
nível hierárquico.

Sansa se torna a Rainha de Winterfell já com maturidade e co-
nhecimentos para desempenhar o papel.

A liderança situacional mostra uma relação entre liderança, 
motivação e poder. A liderança situacional busca utilizar modelos 
diferentes de atuação conforme a situação encontrada.

A liderança situacional busca conciliar a tarefa a ser executada, 
concedendo orientação e direção do líder aos colaboradores.
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