
7 dicas 

 
para ser melhor

compreendido 

e 

conquistar mais 

respeito
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Conversa

A m á b i l e  R o d r i g u e s



expressar uma vontade,  

compartilhar uma opinião 

ou 

exigir um direito? 

Quem nunca teve

dificuldade em...

Neste e-book você verá que
algumas simples mudanças na
forma de se comunicar podem
levar as outras pessoas a
atenderem mais facilmente as
suas necessidades.

Lá vai...



1. Dizer suas necessidades e
sentimentos no lugar de
apontar os erros e defeitos das
outras pessoas:

O que você irá sentir se uma pessoa
 lhe dizer o seguinte rispidamente?

"Você sempre fica na frente da
TV enquanto estou tentando

assistir! Pode fazer o favor de
sair da frente!?"

Provavelmente você sentiu algum grau de incômodo
por ser apontado um erro ou defeito seu diretamente 
(por mínimo que seja já que este exemplo é bastante simples).



Este sentimento gera uma tendência que temos, no
momento em que alguém nos direciona uma fala
deste tipo, que é a de nos defendermos justificando
o comportamento criticado ainda que tenhamos
concordado com a fala da pessoa em questão.
 
 
Ou seja, a pessoa que ouve até concorda que
estava na frente da TV, mas a tendência é a de que
ela expresse primeiro sua justificativa sem
necessariamente dizer em voz alta que estava em
pé na frente da TV.
 
 
E essa justificativa pode iniciar uma discussão, se
incluir outro apontamento de erros ou defeitos na
resposta. Por exemplo:

"Pare de ser tão
reclamão, eu só estava

pegando o livro que
estava em cima do

painel da TV!



Agora imagine se a primeira mensagem
for dita diferente, com tom calmo:

"Você pode ficar um pouco mais
para o lado para eu poder

enxergar a tela daqui? Cheguei
em casa tão cansado que o que eu
mais quero agora é de descansar

e ver TV."

Neste segundo caso nós temos mais chances de
ganhar a empatia da pessoa que ouve a mensagem
por dizermos o que sentimos. 
 
 
Fazer isso estimula as pessoas a se colocarem em
nosso lugar ao invés de defenderem-se, a
pensarem automaticamente em uma solução para o
que acabamos de dizer; e esta solução as inclui. 
 
Não se trata de fazer alguém deixar de se defender
por mal, mas por escolha em solidariedade a quem
lhe fez um pedido com educação.



Isso não nos dá uma garantia de resposta satisfatória,
já que todos temos o direito tanto de pedir quanto de
negar              (no caso de não adiantar temos mais dicas que não param por
aí, então continue lendo...)

2. Entonação verbal e
expressão facial neutras:

Quando vemos ou ouvimos algo que não nos agrada
tendemos a levantar, mesmo que moderadamente, o
nosso tom de voz; assim como alterar nossa
fisionomia. 
 
Essas mudanças podem nos atrapalhar no momento
de nos relacionar, mas são controláveis.
 
 
Não quero dizer aqui que devemos reprimir nossas
expressões, mas que podemos melhora-las por
escolha genuína para que se tornem mais funcionais
ou melhor, eficientes. 



No lugar de fazer uma careta, por exemplo, 
podemos dizer de forma calma que não gostamos de
algo que aconteceu. 
 
 
Lembrando que temos meios de trabalhar a nossa
calma e tolerância, principalmente se não somos
mais crianças e já tivemos tempo suficiente de vida
para aprender a lidar com isso!
 
 
 
Veja neste exemplo o que quero que você entenda
neste tópico.

Imagine a mensagem seguinte dita de
forma imperativa e áspera:

"Lave a louça antes de
sair, por favor."

(leia a frase em voz
alta fazendo uma
entonação dura)



Acho que deu para entender o
ponto, certo?!

Imagine agora a mesma frase sendo dita de
forma suave e tranquila, mas firme.

Assim como a expressão facial e a entonação
verbal, também é importante atentar para a
quantidade de fala afim de manter uma proporção
nas conversas. 
 
 
Pessoas que falam demais e cortam as falas das
outras pessoas, assim como as que falam de
menos não respondendo o suficiente ou
respondendo monossilábicamente,  geralmente
estimulam o afastamento das outras pessoas.
 
 O mesmo se aplica ao volume muito alto ou muito
baixo.

(leia em voz alta de novo da forma mais suave)



3. Linguagem positiva e
objetiva, inclusive ao fazer
objeções:

Manter uma linguagem positiva é estarmos
orientados ao que queremos (não ao que não
queremos) e inclui também enfatizar vantagens,
oportunidades e fazer elogios.
 
 
Muitas vezes ouvimos reclamações de outras
pessoas de que alguém só fala de problemas ou
que apresenta objeções para tudo o que dizemos. 
 
 
Interações deste tipo não são o que chamamos de
reforçadoras, ou seja, não há um elemento positivo
que mantenha a interação, não há na conversa algo
que gere valor a quem se comunica com esta
pessoa. Ou seja, falando mais direto ao ponto, isso
enche o saco!
 



Tendo em mente que o objetivo deste texto é
buscar mais compreensão e respeito nas nossas
interações, elas precisam existir primeiro. 
 
Daí vemos a importância de saber dar crédito ao
ponto de vista do próximo, pois se alguém estiver
errado as evidências disso aparecerão com ou sem
objeções prévias nossas.
 
 
 
Não estou dizendo aqui que nunca devemos fazer
objeções, mas que em excesso não favorecerão
nossas relações. 
 
Até mesmo para discordar temos uma forma
positiva de dizer. Sabe do que estou dizendo quem
já ouviu uma frase do tipo: 

"Entendo que você não gosta de
andar de ônibus em dia de

chuva, mas o que poderemos
aprender nessa palestra deverá
compensar alguns minutos de

incômodo" 

(veja o formato
da frase: 
 
Entendo
que..., mas...)



Veja nesses exemplos como é interessante
tentarmos incluir nas nossas falas as vantagens e
oportunidades presentes nos assuntos. 
 
Isso ajudará a engajar pessoas nos nossos
objetivos e poderá aliviar conflitos que aconteceriam
futuramente, claro que desde que as vantagens e
oportunidades tragam realmente um benefício para
quem ouve.

"Gostei da sua torta, preferiria
se não tivesse ervilha no

recheio, mas está deliciosa!" 

(note o formato 
da frase: 
ponto positivo, 
ponto negativo, 
ponto positivo)

Existe também algo que é conhecido como 
"crítica sanduíche":



Fazer elogios faz com que as pessoas sintam-se
valorizadas e cria vínculos. É importante que em
algum momento as pessoas nos ouçam expressar
algo positivo sobre elas. Esta é uma parte básica de
como gerenciar boas relações, pois dando
reconhecimento você também pode conquistá-lo. 
 
 
Claro que estes elogios precisam ser sinceros,
portanto se oferecê-los é difícil para você, esse é um
indicativo de que precisa trabalhar o valor que dá ao
esforço e qualidades do outro genuinamente; ou
desafiar-se um pouco mais a expressá-los mesmo
que no começo seja um tanto desconfortável e você
fique um tanto tímido(a) .

4. Fazer combinados, respeitar
direitos e impor limites com
consequências.

Aqui vai uma solução para o nosso exemplo do ítem 1
(aquele da pessoa assistindo TV).



Vimos que uma modificação na forma como pedimos
uma mudança de comportamento pode alterar a
receptividade de quem ouve. Porém não há uma
garantia de que nossa solicitação será atendida. 
 
As vezes pessoas podem comportar-se de alguma
forma mal intencionada e negar nosso pedido para
que elas façam ou parem de fazer algo. Quer saber o
que fazer quando isso acontece?

Dar consequência!

Não se trata de ser mesquinho, mas de se valorizar
tanto quanto as outras pessoas. 
 
Se você respeita, convive em harmonia e colabora
com o outro é muito justo com você mesmo que se
não houver reciprocidade você possa muito bem
deixar de dar-lhe o seu engajamento em ajudá-la ou
quebrar um galho aqui e ali, enfim, qualquer benefício
que o outro costuma obter no convívio com você
poderá deixar de ser praticado quando não há
merecimento.

(nem mais e nem menos)



Ao mesmo tempo é importante saber dar segundas
chances. Estar aberto a deixar o rancor de lado
quando alguém mostra arrependimento sincero é
uma oportunidade de conquistar uma relação melhor.
(Lembrando que arrependimento sincero geralmente
não precede o mesmo erro repetidamente, portanto
se alguém sempre "dá mancada" com você e sempre
se diz arrependido vale a consequência!) Vale
também evitar dar ultimatos extremos muito
rapidamente. Dar um ultimato é muitas vezes o
sinônimo de dizer: 
 
 
 
Tudo isso se torna muito mais prático e fácil se você
faz combinados sempre que for relevante fazê-los. O
exemplo de não permanecer na frente da TV
enquanto o outro assiste a algum programa é óbvio
(só podemos assistir TV se conseguimos enxergar a
tela), só se torna relevante combinar algo sobre isso
se alguém bloqueia sua visão. Combinar que você
fará um serviço e quem recebê-lo pagará uma
quantia X, por exemplo, é relevante (podemos fazer
serviços que sejam pagos ou não pagos).

"Mesmo que você queira, não
adianta mais corrigir o seu erro!"



5. Valorize-se mas imponha
limites realistas e possíveis de
serem cumpridos.

Vale lembrar que será imprescindível que os
combinados e consequências mencionados acima
aconteçam com bom senso:
 
 
É muito fácil identificar quando a imposição de
respeito ou reconhecimento se torna "joguinho" ou
"birra". Não é incomum vermos pessoas esperarem
muito de amigos, namorados/cônjuges e parentes
mantendo expectativas de receber sem se doar e
ficando aborrecidos quando seus desejos não são
satisfeitos.
 
 
Além disso combinados desproporcionais são
injustos e dificilmente têm aceitação, podendo gerar
até mesmo a antipatia das pessoas que podem ver-
se em uma tentativa de serem enganadas ou
abusadas.



Ainda digo mais: tente ser realista. Ainda que
alguém combine com você que chegará em 5
minutos a pé da cidade vizinha a 20 quilômetros de
distância de você, em seguida você poderá ser
questionado por ter aceitado ser tão exigente e ainda
que você deseje muito que a outra pessoa consiga
cumprir ela não vai. 
 
Esse é um exemplo um tanto óbvio que escolhi
propositalmente, mas acredite, é totalmente possível
e até um tanto comum acontecerem situações como
essa.

6. Não abra mão dos seus
direitos se eles são
importantes para você.

Falamos sobre a importância de não abrirmos mão
do nosso valor por as nossas vontades, sentimentos
e direitos valerem tanto quanto as do próximo.



Em algumas situações isso poderá se tornar mais
difícil e então precisaremos "ir até o fim" para não
sairmos lesados. Neste ponto podem surgir
situações delicadas a ponderar, ao avaliarmos uma
série de situações veremos que não há um certo ou
um errado a se fazer, há a solução para que todos
saiam das situações o mais satisfeitos possível. 
 
 
Busque entender o máximo do que está
acontecendo, mas não deixe de se defender e não
se culpe se algum detalhe do contexto lhe escapar,
você só tem como tomar decisões com base no
tanto que sabe no momento.
 
 
 
Estamos falando de nos defender, não de
passarmos por cima das vontades e direitos dos
outros. Portanto, se você fizer algo que desagrade
alguém nesse sentido, será em consequência de
esta ter invadido seus limites ou criado expectativas
demasiadas sobre você. 
 



Você não estará fazendo mal a ninguém! Do
contrário, se você se enganar ou fizer algo que
magoe, desrespeite ou prejudique alguém poderá
pedir desculpas e corrigir o erro, afinal errar é
humano! A gente pode aprender sempre com isso!
 
 
 Vamos ver um pouco desta parte em um exemplo
prático do nosso dia a dia para entendermos melhor:
 
Imagine que você vê uma blusa azul em uma vitrine e
gosta muito. Você entra na loja e pergunta à
atendente quanto custa e se tem no seu tamanho. A
atendente responde que no seu tamanho tem apenas
na cor laranja deste modelo ou um outro um pouco
parecido no estoque. 
 
Você não gostou de nenhuma das opções, então
agradece e pretende virar-se para ir embora, mas a
atendente insiste que você deve comprar a blusa
laranja por ser mais barata e até mesmo mais bonita
na opinião dela. Você diz que não quer e ela insiste
novamente para que você experimente...



Neste momento note que a atendente está sendo
insistente, não respeitando tanto os limites do seu
direito de escolha. 
 
Você não precisa experimentar a blusa apenas para
que ela pare de insistir e te deixe ir embora. Afinal o
que você fará se após experimentar a blusa ela
continuar insistindo para que você compre um
produto que não gostou? 
 
Comprar? 
 
Não, você não é obrigado(a). Se todas as pessoas
funcionarem desta forma com certeza muitas terão
problemas para pagar a fatura do cartão de crédito
ou outros problemas até bem maiores.
 
 
Você deve ter se perguntado agora o que poderia ser
feito então. Simples! Você pode dizer  novamente
que não quer em um tom educado quantas vezes for
preciso agradecendo a oferta ou dizer para que, por
gentileza, ela não insista. 
 



Se nada der certo você pode sair da loja sem
responde-la. Note que desta forma você estará
sendo respeitoso o tanto quanto for possível até que
você fique sem alternativas e simplesmente a deixe
falando. 
 
Apesar de aqui eu exemplificar até o limite da
situação não quer dizer que precisaríamos executar
tudo, provavelmente na terceira vez que você dizer
"não" o clima já não estará tão amigável e a pessoa
desistirá de insistir na venda, se ela entender o seu
lado e desistir amigavelmente melhor ainda. 
 
Ao mesmo tempo, se no momento de você sair da
loja a atendente tentar te barrar (muitíssimo
improvável, mas não impossível) essa história
poderia render muito mais!
 
 
Sim, alguns se sentirão extremamente incomodados
com isso! Não é natural que uma pessoa insistente
incomode as pessoas? Sim, claro que é! Alguns
considerarão esta uma atitude cruel ou ríspida. 



Podem até ter razão, em alguns casos teremos
habilidade suficiente para sairmos de situações
invasivas com tranquilidade, outras vezes nossos
recursos se esgotam e então sairemos gerando uma
situação tensa (mesmo que proporcional) ou não
sairemos, seremos invadidos ou desrespeitados. 
 
O quanto mais conseguirmos nos desenvolver nisso,
melhor para todos! Esse é um exemplo que não
envolve grandes resultados, apenas uma pequena
venda de blusa está em jogo, mas existem piores. 
 
Em situações mais simples e complexas do dia a dia
seremos testados quanto a nossas habilidades o
tempo todo, é bom estarmos preparados.
 
 
A mensagem principal que eu quis passar neste
exemplo é: o tanto quanto algo for importante para
você  valendo a pena ir até o fim para defender,
exigirá cada vez mais das habilidades sociais
comentadas aqui para manter seu objetivo 
(com certeza existe muita coisa mais importante na vida que uma
simples compra de blusa, mas nem tantas assim mais importantes
do que ser respeitado).



Caso em um momento suas habilidades se esgotem
você tenderá a tomar atitudes cada vez mais
extremas elevando o nível tanto quanto o outro lado
da interação. Até o quanto ainda for viável em
consequências você poderá continuar, portanto
pense bem.
 
 
Note o que eu falei agora sobre viabilidade. Essa
parte se torna muito importante de levarmos em
conta quando percebemos que precisamos ser
flexíveis, já que a vida é complexa demais para
acontecer toda dentro dos moldes ideais.
 
 
Poderão existir momentos em que você terá motivos
para defender algo importante para você, mas algo
mais importante estará em jogo e você precisará
optar entre o que vale defender e o que vale abrir
mão. 
 
Nestes casos você escolhe abrir mão de algo e isto
ser funcional na sua vida, ou seja, eficiente na
direção do seu objetivo.



Pense comigo se não faz mesmo sentido que a vida
funcione assim?! É isso o que permite que
possamos trocar um bem imediato pela conquista de
algo maior em médio ou longo prazo, ou até que
sejamos solidários em muitos momentos. 
 
Isso sempre dependerá das nossas escolhas. 
 
Muitas vezes quando nos consideramos sem saída
nós temos na verdade opções inviáveis sobrando
apenas uma viável. 
 
Você poderá achar injusto algumas vezes, mas é
como a vida funciona e em muitas situações não
teremos acesso a cem por cento do contexto, não
tendo como tirar conclusões sobre justiça.
 
 
Se lembrarmos do exemplo acima, não seria
nenhum pouco viável gritar com a atendente,
quebrar a loja inteira ou matá-la só para que pare de
oferecer uma blusa que não desejamos (por isso
mesmo não vemos muito disso acontecer, que
bom!). 



Obviamente nada disso é viável e quanto mais
discrepante a medida tomada em relação à
circunstância, mais inviável fica. Acredito que esta
parte esteja nítida para você!

7. Busque ser alguém cada vez melhor.

Visto que em alguns momentos ficamos "reféns" da
vida quanto a viabilidade de certas escolhas, se
torna lógico que quanto mais nos desenvolvemos
como pessoas menos estaremos na desvantagem
quanto a esta parte. 
 
Não se trata de uma licença para poder ser
arrogante perante as outras pessoas, pois dessa
forma você estará com certeza regredindo quanto
ao seu desenvolvimento pessoal. 
 
Se trata de você conquistar um ponto em sua vida
onde você sinta menos a necessidade de ceder. Um
ponto em sua vida em que se torne mais imune às
circunstâncias desfavoráveis por ter mais recursos
emocionais ao aparecer um ponto de divergência.



Por exemplo, quando você se desenvolve para ser
alguém cordial, prestativo e divertido com as
pessoas a sua volta tende a conquistar várias
amizades não ficando "dependente" de apenas um
amigo para te dar todo o seu apoio e escuta. 
 
Se uma tensão surge entre você e um amigo saberá
que não é o único e terá uma inclinação menor a
ceder para evitar um isolamento, podendo impor
seus direitos com mais qualidade.
 
 
 
Este exemplo se aplica às diversas áreas das
nossas vidas. Social, familiar, amorosa, acadêmica,
profissional... 
 
Não é fácil nos aprimorarmos assim em como aplicar
a risca todas essas dicas, mas seguir na busca com
o avanço gradual e efetivo no tempo de cada um nos
fornece os resultados imensamente gratificantes da
compreensão, respeito, valorização e
reconhecimento.
 



Espero que você possa se beneficiar

enormemente destas dicas! Se você

aprendeu algo bom e sabe que esse texto

pode ser útil para mais pessoas não deixe

de compartilhar, isso me motiva a

escrever mais coisas legais! Um abraço!

“Oi, meu nome é Amábile Rodrigues.Sou psicóloga e trabalho ajudando aspessoas a se relacionarem melhor, afimde terem um melhor aproveitamentodas oportunidades da vida e preveniremconflitos interpessoais ou resolveremproblemas variados.”
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