
  

  

Ano 04 Nº17 Abril de 2011 Visite o Portal: www.soniajordao.com.br

A difícil arte de viver em comunidade  
 
Por Sonia Jordão  

Desde a infância, começamos a aprender como 
conviver bem com os outros. Em nossos lares 
descobrimos que para se conseguir conviver bem 
com as pessoas à sua volta é preciso antes de 
tudo respeitar o direito do outro, independente de 
quem ele seja, se um filho, um irmão, um amigo 
ou um vizinho.  

A regra é antiga e clara: nosso direito termina 
onde começa o do outro. Assim, por exemplo, eu 
posso fazer uma festa e ouvir música alta, desde 
que as outras pessoas, que também a estiverem 
ouvindo, gostem de som alto e do estilo da 
música. Nesse momento, é bom pensarmos nos 
nossos vizinhos e não só naquele que se encontra 
no mesmo ambiente onde a música está tocando.  

Se vivêssemos como ermitões, não precisaríamos 
nos preocupar. Porém, como vivemos em 
comunidade é um pouco diferente. Precisamos 
aprender a agir de forma a não prejudicar o outro. 
É importante, também, nos acostumarmos a tratar 
a todos educadamente.  

As leis tratam de assuntos mais graves, tais como 
matar e roubar. Porém, todos têm outros direitos 
além do direito à vida e à suas propriedades. 
Quando falamos de vida precisamos incluir o 
machucar o outro e não só matar, portanto 
ninguém tem o direito de bater em outra pessoa. E 
quando falamos de propriedade é bom lembrar 
que estragar de qualquer forma, aquilo que não é 
seu, inclui, por exemplo, pichar um muro, arranhar 
um carro, e várias outras coisas.  

Também é preciso que tratemos os outros não da 
forma que queremos ser tratados, mas sim da 
forma que eles gostariam de ser tratados. Pode 
ser que o gosto dos outros seja diferente do 
nosso.  

  

Clique aqui ou acesse 
http://www.soniajordao.com.br para ler este e 
outros artigo da Sonia Jordão completos.  

Você tem com hobbie ler livros? É um líder em seu 
trabalho? E fora dele? Adquira os livros "A arte de 
liderar", "E agora, Venceslau?" e "E agora, Lívia?" 
da autora Sonia Jordão e una o útil ao agradável. 

 

Você já sabia? 

A Páscoa é uma das datas comemorativas mais 
importantes entre as culturas ocidentais. A origem 
desta comemoração remonta muitos séculos atrás. O 
termo “Páscoa” tem uma origem religiosa que vem do 
latim Pascae. Na Grécia Antiga, este termo também 
era encontrado como Paska. Porém sua origem mais 
remota é entre os hebreus, onde aparece o termo 
Pesach, cujo significado é passagem. 

Já a figura do coelho está simbolicamente 
relacionada à esta data comemorativa, pois este 
animal representa a fertilidade. O coelho se reproduz 
rapidamente e em grandes quantidades. Entre os 
povos da antiguidade, a fertilidade era sinônimo de 
preservação da espécie e melhores condições de 
vida, numa época onde o índice de mortalidade era 
altíssimo. No Egito Antigo, por exemplo, o coelho 
representava o nascimento e a esperança de novas 
vidas.  

Mas o que a reprodução tem a ver com os 
significados religiosos da Páscoa? Tanto no 
significado judeu quanto no cristão, esta data 
relaciona-se com a esperança de uma vida nova. Já 
os ovos de Páscoa (de chocolate, enfeites, jóias), 
também estão neste contexto da fertilidade e da vida. 

A figura do coelho da Páscoa foi trazido para a 
América pelos imigrantes alemães, entre o final do 
século XVII e início do XVIII. 

Fonte: 
http://www.suapesquisa.com/historia_da_pascoa.htm 

FRASE PARA REFLEXÃO 
"A arte de viver é simplesmente a arte de conviver... simplesmente, disse eu? Mas como é difícil!" (Mário Quintana) 
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