


 

 

29 Setembro 2001 

 

Nós e os outros 

 

 

 

 

Uma pequena história 

 

Esta é uma história sobre 4 (quatro) pessoas: TODO MUNDO, ALGUÉM, QUALQUER 
UM e NINGUÉM.  

 
Havia um importante trabalho há ser feito, e TODO MUNDO tinha certeza que 
ALGUÉM o faria.  

 
QUALQUER UM poderia tê- lo feito, mas NINGUÉM fez.  
 

ALGUÉM zangou-se porque era um trabalho de TODO MUNDO.  
 

TODO MUNDO pensou que QUALQUER UM poderia fazê- lo, mas NINGUÉM 
imaginou que TODO MUNDO deixasse de fazê-lo.  
 



Regras para o  diálogo 
 

a) Diálogo até à melhor solução para ambos 

O compromisso é só um primeiro passo que, em geral, é bom,  mas que nos deixa 

insatisfeitos. Em vez de desistir de ir mais longe, devemos esforçar-nos, de forma 

persistente e criativa, por encontrar, negociando, uma solução que seja melhor, não 

apenas para nós, mas também para o outro, para os outros. 

 

b) Regra dos 60-40 

Não esperar que o outro faça mais do que 40% do caminho na nossa direcção e estar 

disposto a fazer 60% do caminho em direcção ao outro, para tentarmos chegar a um 

ponto de encontro. 

 

c) Regra do 2-1 

As discordâncias não devem ir além de metade das concordâncias, por isso 

aconselham-se duas vezes mais concordâncias que discordâncias  para fortalecer a 

relação. 

 

d) Regras do confronto “desportivo” 

O confronto deve ser civilizado e desportivo, logo, construtivo, mesmo nas 

discordâncias. 

Eis algumas características a que deve obedecer a comunicação, entre as pessoas na 

discussão construtiva: 

• manter-se dentro da realidade e não dar larga à imaginação; 

• cultivar a lealdade e evitar a ofensa do outro sobretudo através de golpes baixos; 

• participação leal de todos com envolvimento activo e recíproco e não 

comunicação em sentido único; 

• assumir a responsabilidade do que se diz e não atribuí- la a outrem ou ao grupo; 

• ter sentido de humor para sorrir e fazer sorrir e não para cultivar a ironia, para 

achincallhar; 



• exprimir-se com clareza e com afirmações dirigidas ao alvo e não camufladas ou 

desviadas do objectivo; 

• comunicação com elevação e evoluindo com a comunicação do outro e não 

orientando-se teimosamente num sentido único e predeterminado; 

• comunicação centrada e clara sobre assunto limitado e verificável e não perdendo-

se em hipóteses e análises sem fim cada vez mais longe do tema e do acordo possível. 

 

e) Regra do 100-0/ 0-100 

Umas vezes, um dá tudo sem reservas, outras vezes é outro que faz o mesmo. 

Um e outro devem revezar-se em atitudes de simpatia sem reservas e não esperando 

recompensa do outro. 

 

f) Regra “eu sou teu amigo, mas...” 

Afirmação da amizade, presente, de uma forma explicita: por exemplo “eu sou e 

quero continuar a ser teu (vosso) amigo, mas, se dialogarmos e tentarmos melhorar 

ambos (ou o grupo) a nossa amizade serão maiores”. 

 

g) Duas atitudes fundamentais 

• capacidade de se discordar sem se pôr em causa a amizade que une os 

interlocutores; 

• cada um ir para o diálogo com o fim de melhor pessoalmente e de melhorar o seu 

relacionamento com o outros ou os outros, e não com o fim de forçar o outro a mudar. 

 

h) Importância da oração 

Para os crente e praticantes a oração em conjunto com o outro é uma forma superior 

de comunicação não apenas com Deus, mas também com aqueles ou aqueles com 

quem estamos a fazer oração. 

 

 

 



Espelho 

Quando o outro não faz é preguiçoso.  
Quando você não faz... Está muito ocupado.  

Quando o outro fala é intrigante.  
Quando você fala... É critica construtiva.  

Quando o outro se decide a favor de um ponto, é "cabeça dura".  
Quando você o faz... Está sendo firme.  

Quando o outro não cumprimenta, é mascarado.  
Quando você passa sem cumprimentar... É apenas distracção.  

Quando o outro fala sobre si mesmo, é egoísta.  
Quando você fala... É porque precisa desabafar.  

Quando o outro se esforça para ser agradável, tem uma segunda intenção.  
Quando você age assim... É gentil.  

Quando o outro encara os dois lados do problema, está sendo fraco.  
Quando você o faz... Está sendo compreensivo.  

Quando o outro faz alguma coisa sem ordem, está se excedendo.  
Quando você faz... É iniciativa.  

Quando o outro progride, teve oportunidade.  
Quando você progride... É fruto de muito trabalho.  

Quando o outro luta por seus direitos, é teimoso.  
Quando você o faz... É prova de carácter.  

Quando faz um texto como estes e dá aos amigos, é porque gosta dos amigos.  
Quando o outro faz... É um desocupado :-)  

 

 

 

 

 

 

 


