
 

AS DUAS RÃS 

 

Era uma vez uma rã que, até então, tinha vivido na margem de um grande lago. Um dia foi dar um passeio e, 

inadvertidamente, caiu num poço, onde tinha nascido e sempre vivera outra rã. Então, a rã do poço perguntou 

à outra: 

_ De onde vieste? 

_ De um lago. 

_ É grande esse lago? 

_ Nem fazes ideia. É imenso. 

A rã do poço pensou durante algum tempo e, depois, perguntou: 

_ Esse lago é tão grande como esta minha casa? 

_ Este teu poço é muito mais pequeno do que aquele lago onde eu vivia. 

Então, a rã do poço ficou muito zangada e, no cúmulo da exaltação, começou a bater na sua nova companheira, 

ao mesmo tempo que gritava: 

_ Mentirosa! Mentirosa! Nada pode ser maior do que esta minha casa! És uma mentirosa e, por isso mesmo, 

vou expulsar-te daqui! 

 

Esta história encerra várias verdades de grande importância, quando aplicadas aos seres humanos. Quase todas 

estas verdades têm que ver com o excesso de auto-estima ou ego exacerbado, que dá origem a que um grande 

número de pessoas se agarre, por vezes desesperadamente, a ideias, opiniões e pontos de vista limitados. 

Nestes casos, a visão da realidade passa a ser tão reduzida e turva, que escurece e fica obnubilada. 

Deste modo, a pessoa torna-se incapaz de ver para além do seu limitado horizonte ou seja, para lá do seu 

narcisismo, de tal modo que não admite a possibilidade de existirem outras realidades diferentes daquela em 

que se sente segura. 

Essa incapacidade de admitir a existência de diferentes vivências faz com que bastantes pessoas se sintam 

ameaçadas e inseguras, levando-as a reagir com ira, violência ou até mesmo de forma drástica e cruel. 

Amarradas às suas convicções, como navio ancorado, muitas pessoas, por falta de mentalidade aberta à 

realidade e às opiniões alheias, reagem de forma agressiva e ignorante, sempre que as suas crenças e pontos de 

vista são postos em causa. 

Por muito que estejamos habituados s conviver com as mesmas realidades, é fundamental que mantenhamos 

a mente aberta a conceitos diferentes, a opiniões diversas e a novas formas de convivência e de estar, na vida e 

em Sociedade. 

O culto dos individualismos exacerbados tem conduzido, ao longo dos tempos, a muitos conflitos, guerras e 

outros actos de violência, desnecessários e sempre lamentáveis. 
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