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A proposta de escrever uma coluna me fez tão feliz que fiquei pensando, dentre tantos temas 

possíveis, sobre quais palavras escolher para colocar aqui. Ai, então, me peguei pensando sobre 

como é difícil escolher as palavras que usamos no dia-a-dia e o quanto elas são importantes na 

construção do nosso sucesso. Quando dizemos, sabemos o que queremos passar, mas nunca o 

que a pessoa que está do outro lado irá ouvir. Daí o desafio de saber usar bem as palavras, de nos 

fazer entender. Não são poucos os casais, os pais e filhos, os gestores e funcionários que 

reclamam “ele não me entende” ou “ele não me ouve”. No entanto, a comunicação envolve muito 

mais do que o simples falar e ouvir, uma boa comunicação é construída na relação e precisa ser 

desenvolvida todos os dias. Entre um casal, por exemplo, nem tudo são maravilhas e as diferenças 

devem ser expressas, mas é preciso saber escolher as palavras e a hora para dizê-las. No calor da 

discussão, julgamentos são feitos, sentenças são emitidas, o emissor da mensagem muitas vezes 

não consegue se fazerentender e o receptor perde a chance de ouvir algo que, caso fosse dito na 

hora e da maneira correta, poderia ser precioso para a relação.  

Sobre o poder das palavras, Rubem Alves, em seu texto O Sapo, conta a história de um lindo 

príncipe por quem todas as moças se apaixonavam. Por ele também se apaixonou uma bruxa 

horrenda que o pediu em casamento. O príncipe nem ligou e a bruxa ficou muito brava. “Se não 

vai casar comigo não vai se casar com ninguém mais!” Olhou fundo nos olhos dele e disse: “Você 

vai virar um sapo!” Ao ouvir esta palavra o príncipe sentiu uma estremeção. Teve medo. 

Acreditou. E ele virou aquilo que a palavra de feitiço tinha dito. Sapo. Virou um sapo. E a partir daí, 

passou a aprender coisas próprias de sapo, gostar do lodo. Quanto mais aprendia as coisas de 

sapo, mais sapo ficava e mais se esquecia de que um dia fora príncipe. Assim são as palavras, 

como feitiços. A estória do príncipe que virou sapo é a nossa própria estória. Desde que nascemos, 

continuamente, palavras nos vão sendo ditas e nos transformando. “Você é assim”, “você 

consegue isto”, “você não consegue aquilo”.  Através das palavras, um príncipe pode acreditar que 

é sapo, e viver como sapo por toda a vida. Daí o importante papel dos pais, educadores e de todos 

nós, enquanto comunicadores, de saber usar as palavras. Críticas, queixas, assinalamentos, 

protestos, são expressões legítimas que não antagonizam com o amor, pelo contrário, servem 

para torná-lo mais forte e maduro e precisam ser expressas, mas com clareza e com profundo 

respeito pelo outro. Talvez seja esta a mais amorosa das atitudes. 
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