
 

AS VANTAGENS DA COLABORAÇÃO 

 

Um cego e um paralítico estavam numa hospedaria quando, de súbito, se desencadeou um incêndio. Todos os 

hóspedes fugiram espavoridos, excepto aqueles dois. 

Ao sentir o calor sufocante, o cego também se dispôs a sair à pressa, mas caminhando na direcção das chamas. 

_ Não, amigo, não!- gritou o paralítico. _ Estás a ir direito ao fogo. Eu, porém, não consigo mexer-me. Por favor, 

vem rapidamente na direcção da minha voz e eu serei os teus olhos e tu as minhas pernas. 

Deste modo, ambos se puseram a salvo e travaram uma amizade que durou para sempre. 

Esta história, que podia ser real, evidencia as vantagens da colaboração, quer ela se manifeste na família, no 

trabalho ou em muitas outras situações da vida. 

Nos meus distantes tempos de escola contava-se que o Marquês de Pombal, primeiro-ministro de D. José I, 

perante determinadas imposições que lhes estavam a ser transmitidas pelo embaixador espanhol, mandou que 

lhe trouxessem um vime e deu-o ao embaixador de Espanha para que o dobrasse, o que este conseguiu com 

facilidade. 

Em seguida, o grande estadista apresentou um molho de vimes àquele diplomata, renovando o pedido o que, 

apesar de muitos esforços, não foi conseguido. 

Perante este fracasso, Sebastião José de Carvalho e Melo concluiu: _ Saiba V. Exa. que quando os portugueses 

estão unidos ninguém consegue dobrá-los! 

Esta segunda história, que tem tantas probabilidades de não ser verídica como a primeira possui, tal como a 

anterior, o mérito de fazer sobressair as virtudes da solidariedade e da colaboração. 

Infelizmente, muitas pessoas preferem “morrer” a colaborar, porque se deixam dominar pelo individualismo e 

pelo egoísmo, que são sentimentos perversos, cada vez mais difundidos na Sociedade Portuguesa. 

Outros, porém, sabem que cooperar com as demais pessoas é uma boa forma de colaborarem consigo mesmos. 

Na verdade, todos necessitamos uns dos outros e os laços de auxílio e amizade que estendemos ao nosso 

semelhante também redundam em nosso benefício. 

Com efeito, na família, no trabalho e na vida social, em geral, a colaboração é essencial para atingir objectivos e 

para progredir. 

Da colaboração pode ainda nascer a amizade e um forte sentimento de fraternidade. 

Mais vale um cego e um paralítico com sentido de colaboração, do que pessoas aparentemente escorreitas, mas 

dominadas pelo egoísmo e desprovidas de sentimentos. 
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