
estoicismo 
& javascript



meu 
nome 

é zeno



cosseno

seno



por que 
esse nome?





será que eu 
sou o único?







zeno.com.br





quem foi 
o primeiro?



zenoof elea 490a.c.





zenoof citium 334a.c.



Stōïkós



Seneca
marcus 

aurelius
Epicteto



o queestudr?







database !
rabalhe cm





backend !
rabalhe cm





design !
rabalhe cm





frontend !
rabalhe cm







The whole future 

lies in uncertainty: 

live immediately.

- Seneca



focar
no que?



use



useuse



use



use



use





por que 
toda hora 

muda?



The world is nothing 

but change. Our life is 

only perception.

- Marcus Aurelius



redx relay

react nativeflx

raphqlreact



We suffer more 

often in imagination 

than in reality.

- Seneca



opensurce



abra 
seu código

!
!

!
!!!!!

!
!

!
!

! ! ! !







e o que 
acontece?

?
?

?
?????

?
?

?
?

? ? ? ?



1. Tem uma ideia brilhante



2. Cria um novo repo



3. Trabalha até sangrar



Expectativa

Todo mundo te admira pra sempre



Realidade

Ninguém se importa



open source 
não é só 
github



open source 
é um estilo 

de vida







Luck is what happens 

when preparation 

meets opportunity.

- Seneca



código
dos uros













código é o 
resultado de 
uma situação



e nunca de 
competência



Waste no more time 

arguing about what a 

good man should be. 

Be one.
- Marcus Aurelius



criarcisas













The impediment to 

action advances action. 

What stands in the way 

becomes the way.

- Marcus Aurelius



ação
e reação



“Tenho uma 
ideia incrível, 
preciso colocar 
em prática…”



“Meu trabalho é 
uma droga, 
preciso mudar 
de emprego…”



“Esse país não 
tem jeito, 
preciso sair 
do Brasil…”



“…mas eu não 
tenho tempo”



“…mas eu não 
tenho dinheiro”



“…mas eu não 
sei inglês direito”



você quer 
investir em 
uma ideia?



você quer 
trocar de 
emprego?



você quer 
mudar de 

país?



A ÚNICA COISA QUE 
IMPEDE VOCÊ DE 
ALCANÇAR ALGUMA 
COISA, É VOCÊ MESMO.







obrigado!

@zenorocha


