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Este texto foi concebido para explorar e ilustrar as formas mais bem 
sucedidas para trabalhar uns com os outros e que produzem os 
melhores resultados dentro deste setor. Tudo o que examinamos 
aqui tem impacto sobre como se comunicar, realizar reuniões, 
envolver as pessoas em organizações do Terceiro Setor e, claro, 
captar recursos. 

Começaremos partindo do princípio que todas as reuniões podem 
ser melhoradas. Mesmo que se trate de uma reunião com duas 
pessoas para discutir uma possível contribuição, uma reunião de 
dez pessoas do conselho de uma instituição de caridade ou uma 
reunião de cem pessoas que se encontram para apoiar uma nova 
iniciativa, existem formas de ser e estar um com o outro que geram 
um pensamento mais claro e os melhores resultados.  

Uma dessas formas é fazendo perguntas que trazem foco e 
pensamento novo. A mente humana funciona melhor na presença 
de uma pergunta. Encontrar as melhores perguntas nos ajuda a 
pensar de maneira brilhante.  

A pergunta a seguir leva a nossa atenção para as diferenças entre 
as organizações do Terceiro Setor e os outros setores. 

“A qualidade de nossas ações 
depende da qualidade do 
pensamento que antecede a ação” 
(Nancy Kline) 

Ruth McCarthy 

Consultora da Time to Think 

Sobre a autora 

Texto com foco no Terceiro 

Setor do Reino Unido, reflete 

os valores daquele contexto 

social. 
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O Terceiro Setor 

"Quais são os valores que 
movem as organizações do 

Terceiro Setor 
e por que eles são 

importantes?” 

 É baseado em valores como: 
confiança, justiça social e 
honestidade[1]. Pessoas optam por 
trabalhar neste setor porque se 
identificam com estes valores e 
porque as organizações do 
Terceiro Setor cultivam esses 
valores de forma explícita. Como 
um setor profissional, precisa 
captar fundos de forma eficiente 
e cobrir seus próprios custos, mas é 
livre da demanda de arrecadar 
dividendos e responder para 
acionistas. 

 

Se nos propusermos a inventar 
uma nova estrutura corporativa/ 
financeira em que os valores 
intrínsecos de confiança, justiça e 
igualdade conduzem os objetivos, 
as organizações do Terceiro Setor 
são o modelo existente mais 
próximo. Estes e outros valores 
fundamentais estão bem 
estabelecidas no setor, que 
também é mais horizontal em sua 
estrutura e mais igualitário se 
comparado com o setor 
corporativo comercial. 

Claro que todos nós 
reconhecemos que a maioria das 
instituições do Terceiro Setor de 
qualquer tamanho empregam 
pessoal assalariado e, em muitos 
casos, usam modelos estratégicos 
e de crescimento iguais aos do 
setor corporativo. No entanto, ao 
contrário das demais empresas, 
organizações do Terceiro Setor  

  

Para levantar recursos de forma 
eficiente o setor precisa se 
profissionalizar. Para atender às 
demandas dos valores que 
incorpora, precisa reconhecer e 
então responder às diferenças 
entre seus próprios valores e os 
valores do setor de negócios 
comerciais. Por que? Porque este 
setor pode e porque irá funcionar 
melhor e, ao fazê-lo, está 
modelando um sistema de grande 
benefício potencial para todas as 
organizações. 

 

fazem uso de uma vasta reserva 
de trabalho não remunerado 
através do voluntariado, um 
arranjo que minimiza a hierarquia 
e muda muito dentro do modelo. 
Este texto questiona, entre outras 
coisas, a sabedoria repassada que 
pressupõe que o sistema 
corporativo comercial é a melhor 
forma para as organizações do 
Terceiro Setor fazerem negócio.   

Com tanta boa vontade e 
igualdade em seu pano de fundo, 
não parece estranho que 
organizações do Terceiro Setor 
tenham a tendência de usar as 
mesmas estruturas e os mesmos 
mecanismos para fazer negócios e 
conseguir recursos como os usados 
nas organizações do setor 
comercial?  

 

 

Uma nova 
estrutura 

commercial: 
como seria? 
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O Setor 
corporativo 

comercial 

“Então, se 
soubéssemos 

que existe 
uma melhor 
maneira de 

criar 
interações 

profissionais 
que são 

totalmente 
consistentes 

com os 
valores 

das organizaç
ões do 

Terceiro Setor, 
como seria? 

 
 

Terceiro Setor seguiu o seu 
exemplo, acreditando que eles 
iriam se beneficiar se imitassem 
esta forma de trabalhar. Isto é 
ilógico. Isto nega a diferença 
entre os dois setores. 

Como o cientista Thomas Lewis 
escreve:  

“O que conselhos e 
assembleias 
realmente fazem é 
debater, e não 
pensar. Tire a 
necessidade de 
ganhar pontos, liderar 
a discussão, ganhar 
prestígio, aplausos, 
detonar a oposição, 
coagir o adversário – 
deixe de lado todo 
esse tipo de atividade 
– e um grupo de 
pessoas inteligentes 
pode alcançar 
pensamentos 
calmos.”[2] 

 

No setor comercial, o foco no 
lucro como linha de base afeta 
cada interação. 

Reuniões são espaços onde as 
decisões que geram lucro são 
feitas: elas são muitas vezes 
competitivas, urgentes, 
exigentes ou com assuntos 
importantes decididos as 
pressas. Esta forma de reuniões 
é geralmente consistente com 
a cultura do lucro: ela reflete os 
seus valores. Mesmo que 
muitas empresas corporativas 
declarem que seus valores e 
missões são similares aos 
valores de uma empresa sem 
fins lucrativos, a diferença entre 
elas torna-se evidente quando 
a linha de base lucrativa está 
sob estresse, e decisões são 
tomadas que ignoram o custo 
humano em favor do ganho 
comercial. 

Até recentemente, o setor 
comercial acreditava que seus 
modelos eram os mais bem-
sucedidos de modo que o  

Na verdade, existe um processo focado no comportamento 
humano que reconhece e incorpora estes valores; um 
processo que reconhece que reuniões, apresentações, 
avaliações de desempenho, planejamento estratégico, 
resolução de conflitos e tomada de decisões de todos os 
tipos podem ocorrer em um ambiente que celebra a 
humanidade e incentiva o seu  potencial; um processo que 
reconhece que, ao agir assim, cria-se um pensamento mais 
claro. Um processo que, uma vez adotado, pode levar o 
Terceiro Setor à novos níveis de sucesso em todas as áreas 
de desenvolvimento.  

Me refiro ao processo do Thinking Environment, um sistema 
sustentável, prático e bem sucedido para o crescimento e 
compreensão  humanos desenvolvido por Nancy Kline e o 
Time to Think. [3] 
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O Thinking Environment reconhece explicitamente que a qualidade de tudo que fazemos depende da 
qualidade do pensamento que fazemos antes da ação. O fator-chave para a qualidade do pensamento 
de uma pessoa é a maneira como ela é  tratada pelas pessoas que estão à sua volta enquanto pensa. 

Para que as pessoas possam pensar bem por si mesmas, as pessoas ao seu redor precisam se comportar 
de uma certa maneira.  O Thinking Environment identificou e articulou essas maneiras. 

Tratam-se dos dez componentes de um Thinking Environment. Introduzir só alguns destes componentes à 
grupos e reuniões já trará um grande efeito. Arranjar todas a interações em um Thinking Environment pode 
ser transformador.   

Transformando 
reuniões em um 

Thinking 
Environment 

Vamos olhar para um cenário 
típico em uma pequena instituição 
de caridade e como funciona. 

Esta instituição de caridade se 
chama Footprints. Ela apoia 
pesquisa neonatal em um grande 
hospital. Os resultados das 
pesquisas têm efeito direto para 
que os bebês possam nascer 
saudáveis. O objetivo da 
instituição é encontrar recurso 
suficiente para e financiarem a 
cada ano novos tipos de pesquisa 
que são depois assumidas e 
desenvolvidas por uma das 
principais empresas farmacêuticas. 

Alguns de seus resultados têm sido 
desenvolvidos no mundo todo. 

A sua meta e de levantar £ 200,000 
a cada ano – um montante 
substancial. O presidente da 
Footprints é o cirurgião consultor 
que lidera a unidade. Os 
curadores são oito  médicos, um 
advogado e vários pais que se 
beneficiaram da pesquisa da 
Footprints e querem apoiar a 
causa. Eles incluem um designer e 
uma consultora de mídia.  

As reuniões são irregulares: os 
curadores se reúnem três vezes por 

Como é uma 
reunião em sua 

organização e o 
que mudaria se 

você introduzisse 
os componentes 

da atenção, 
leveza e 

igualdade em suas 
reuniões regulares? 

 

ano no hospital e as sete pessoas 
do comitê de desenvolvimento 
que realizam a maior parte do 
trabalho de captação de recursos 
se reúnem com frequência, 
normalmente na casa um do 
outro.  

As reuniões de curadores são feitas 
numa sala de consulta do hospital. 
Cadeiras extras são trazidas do 
corredor. Há um funcionário fixo 
da Footprints, o diretor e um 
administrador que trabalha meio-
período. Ele preparou os 
documentos e os distribui agora. A 
reunião é tipicamente marcada 
das 06:30 as 08:00, mas 
normalmente começa atrasada 
porque o presidente da 
organização ainda conclui suas 
obrigações médicas nas 
proximidades. A pauta é longa. Há 
uma lista de nove pontos para 
serem considerados. Nestes estão 
incluídos o orçamento do próximo 
ano para novos projetos de 
pesquisa, uma atualização dos 
beneficiários da pesquisa e uma 
lista de eventos de arrecadação 

Lugar 
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Os curadores discutem 
informalmente alguns pontos da 
pauta da reunião antes do diretor 
chegar e estão muito interessados 
nos detalhes da pesquisa.  

Expectativas 

Presidindo a reunião 

O funcionário espera que eles 
passem rapidamente pelos tópicos 
da pesquisa e cheguem logo no 
tópico de relações públicas e 
eventos para tomarem decisões.  

Os representantes do comitê de 
desenvolvimento estão já 
impacientes por causa do atraso, 
pois precisam de decisões para 
poderem planejar. 

Ao chegar, o diretor se senta na 
ponta da mesa, cumprimenta a 
todos, puxa a agenda para si e 
diz: "Certo, o que está 
acontecendo aqui? Qual é o 
primeiro ponto da lista? - ah, 
orçamento de 2010." Ele olha ao 
redor da mesa. 'Quem tem algo  à 
dizer sobre este item?' Todo mundo 
olha estupefato. "Ok, então eu vou 
começar '. 

Dez minutos depois, o Diretor para 
de falar de forma genérica sobre 
progressos feitos, olha em volta e 
pergunta “O que vocês pensam 
sobre isso?" Um dos médicos faz 
uma pergunta sobre algo 
específico de um dos temas de 
pesquisa. Outro entra com um 
esclarecimento. Todos falam sobre 
esta pesquisa específica. 

Na outra ponta da mesa, os 
membros do comitê de 
desenvolvimento olham um para o 
outro e para o relógio. O diretor 
pergunta se todos poderiam 
decidir sobre a alocação 
orçamental agora. 

Depois de mais dez minutos 
falando sobra as pesquisas, com 
várias novas ideias no ar, o 
presidente diz "Ok, bom, podemos 
trabalhar nisso. Qual é o próximo 
ponto?"  

Já que a maior parte do 
orçamento vai ser gasto em um 
dos projetos e a maioria dos 
curadores está interessada nos 
aspectos médicos desses projetos, 
quase uma hora é gasto nesta 
parte da agenda. Alguns pontos 
úteis e alguns menos relevantes 
são levantados. A consultora de 
mídia pega alguns pontos que 
podem ser úteis para uma história 
e descreve-os em detalhe.  

Com meia hora para a reunião 
acabar, os membros do comitê 
ficam cada vez mais ansiosos para 
chegarem nos detalhes precisam 
decidir. Eles precisam  decidir 
sobre  datas, lugares e quem 
convidar para os eventos. Outro 
membro compartilha de sua 
ansiedade e diz: "Sr. Diretor – posso 
sugerir que pulemos para o item 
oito agora? Nós realmente 
precisamos de algumas decisões 
de todos vocês aqui!” 

"Oh sim, claro Alison - boa ideia. 
Diga-nos o que vocês estão 
planejando." Alison começa a 
descrever o primeiro evento, um 
jantar “black-tie” para 200 pessoas 
para o próximo outono. Eles 
concordam com a data sugerida 
mas expressam surpresa em 
relação ao preço da entrada de £ 
170 por pessoa. Discutem 
brevemente quem irá para o 
evento, quem dará a palestra e 
como vão conseguir prêmios bons 
para um leilão. 

Um dos curadores, um jogador 
aficionado de rúgbi, faz a oferta 
de tentar ganhar bilhetes para um 
jogo internacional. Acontecem 
algumas discussões sobre esporte – 
encerradas pelo diretor, que 
chama a atenção e anuncia o 
segundo evento: uma noite de 
corrida de cavalos para 100 
pessoas a ser realizada um pouco 
antes da Copa de Ouro. Os 
curadores concordam, e Alison 
dirige-se rapidamente para o 
terceiro evento, um “chá da 
tarde” para celebrar o  aniversário 
de dez anos da Footprints onde 
serão convidados todos os pais e 
crianças que se beneficiaram dos 
projetos da Footprints. 

São 7:45 agora. Ainda há quatro 
eventos que precisam ser 
discutidos e os detalhes do 
orçamento não foram 
explicitamente decididos..  

 

Um dos curadores interrompe a 
descrição do evento de dez anos 
da Footprints e diz, "Me 
desculpem, eu acho que nós 
precisamos voltar para a agenda 
principal - Eu gostaria de falar 
sobre a Pfizer" (empresa 
farmacêutica).  

A pessoa do comitê para de falar 
e se sente chateada e até um 
pouco ofendida. 

O diretor precisa ir embora. Ele 
olha para os membros da 
comissão, para os demais e, em 
seguida, para o relógio, e diz "Isso 
tudo parece ótimo. Eu tenho 
certeza que vocês são capazes de 
resolver os detalhes ...? ' 

“Certo. Pfizer. O que está 
acontecendo?” assume a reunião 
um dos curadores. Às 8h15 alguém 
para a reunião de repente. Abaixa 
o olhar para a ata da reunião a 
sua frente, analisa as últimas notas 
tomadas, as lê para o  grupo e diz: 
"Parece tudo ok. Querem sugerir 
alguma mudança? Ok" e todos 
assinam a ata. "Qual é a data da 
próxima reunião? 10 de abril? 
Muito bom.” 

Todos em torno da mesa fazem o 
aceno de cabeça habitual 
mostrando estarem de acordo, ele 
junta os  papéis que trouxe e 
guarda-os em sua mala. Os outros 
curadores fazem o mesmo. Uma 
pessoa já está pronta para sair. 
Uma outra a segura antes que 
possa sair da sala para combinar 
um telefonema para fechar os 
detalhes que não foram fechados 
na reunião. 
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Claro que o cenário varia de uma 
instituição para outra. No caso aqui descrito, a reunião da diretoria acontecia nas salas de reunião e em hotéis. 
O comitê fazia suas na cozinha, em Cafés ou no estacionamento. Por razões óbvias, a maioria das organizações 
do esenhadas para cada propósito, embora não haja nenhuma razão para não fazer uso deles quando 
disponíveis e úteis. E não há absolutamente nenhuma razão para que organizações do Terceiro Setor não 
possam ter as melhores reuniões possíveis. Como podemos assegurar que isso aconteça? 

Como poderíamos usar os componentes de um 
Thinking Environment em uma reunião para fazer 
com que esta seja produtiva e generativa, 
assegurando que todos sejam ouvidos, que 
produzam novos pensamentos com qualidade e que 
as necessidades de todos sejam levadas em conta, 
de forma que não saiam com assuntos pela 
metade? 

Os membros da comissão de 
desenvolvimento fazem uma lista 
das decisões que ainda precisam 
tomar. Todos saem da sala. Alguns 
com o sentimento de não terem 
alcançado seus objetivos. 

Que tipo de reunião foi esta? Foi 
uma reunião executiva? Foi uma 
reunião generativa? Foi útil? A 
reunião fez o melhor uso do 
tempo de todos? Ela foi 
concluída? Algo disso tudo soa 
familiar para você? 

Alternativa de reunião  
para o Footprints 

Lugar 

O diretor e os curadores 
escolheram o melhor espaço 
disponível para reuniões. (Isto 
poderia ser em uma residência, no 
hospital ou no escritório de um dos 
membros). No nosso exemplo, 
escolheram uma sala de jantar de 
um dos curadores, com o número 

certo de cadeiras para que 
ninguém tenha que buscar 
cadeiras improvisadas. 

O ambiente é leve, tranquilo e 
acolhedor. Quando os membros 
do comitê chegam, os 
participantes regulares oferecem 
um copo de água e se 
apresentam. O diretor sabe que 
outras pessoas o estão 
aguardando e cumpre o horário 
combinado 
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Presidindo a reunião 

O diretor se senta num lugar 
central da mesa, de forma a ter 
um olhar panorâmico. Ele olha 
para o grupo, cumprimenta-os e 
diz: "Eu gostaria de começar 
ouvindo de todos sobre o que está 
indo bem para vocês desde o 
nosso último encontro. Quem 
gostaria de começar? E desta 
pessoa continuamos no sentido 
horário." 

Depois de uma pausa, um dos 
curadores diz “Bem, por acaso - no 
meu caminho pra cá, encontrei a 
Kate Drummond e ela confirmou 
que gostaria de se juntar a nós - o 
que é uma boa notícia por causa 
de sua experiência e 
conhecimento sobre como 
acessar fundos do estado.” 

Sentado à sua esquerda, o 
próximo curador olha para cima e 
diz: "Bem, o que tem ido bem para 
mim é que eu fiz um “hole in one“ 
(jogada mais comemorada do 
golfe) na competição de golfe no 
último sábado!” Todos riem, e o 
membro do comitê sentado ao 
seu lado esquerdo sorri e diz:" 
Onde é que você jogou? Não foi 
em Mount Stewart, foi? Eles 
acabaram de concordar em os 
doar um prêmio para o baile de 
inverno...” 

O que está acontecendo aqui? O 
que está acontecendo, é que 
nesta rodada de abertura cada 
participante se junta a reunião 
conforme tem a chance de falar – 
porque não chegamos de 
verdade na reunião até termos a 
oportunidade de falar. 

Ao falar de algo que esteja indo 
bem, introduzimos  um ambiente 
positivo de possibilidades na sala. E 
ao usar o método de Rodadas, 
sem a hierarquia, estamos criando 
leveza.  

Isto significa que, conforme as 
pessoas vão se familiarizando com 
o novo formato de reuniões, elea 
pensarão mais livremente, serão 
mais generativas, farão conexão 
um com o outro e com novas 
ideias. 

 

Pensamos 
melhor sobre os 
pontos 
negativos em 
nosso trabalho 
se, primeiro, 
focarmos a 
nossa mente no 
que está indo 
bem. Pensamos 
mais 
produtivamente 
quando não 
interrompemos 
um ao outro e 
fazemos este 
acordo 
inicialmente.  
Nossa atenção é respeitosa. Não 
julgamos o que é dito, ou rimos, ou 
discutimos o conteúdo. Quando a 
rodada for concluída e todos, 
incluindo quem está presidindo a 
reunião, falaram, apresenta-se 
então o primeiro tópico da 
agenda. Em vez de o diretor 
vagamente perguntar “onde 
devemos começar? ", ele 
começará com a  primeira 
pergunta da agenda. 

Todos os pontos da agenda 
estarão em forma de pergunta.  

Por quê? Porque a mente humana 
funciona melhor na presença de 
uma pergunta. Porque no centro 
de cada tópico existe uma 
pergunta e, ao descobrimos e 
colocarmos para o grupo, a 
pergunta foca a mente dos 
participantes e busca respostas 
mais rapidamente.  

 

Assim, o primeiro item da 
agenda  não se chama mais 
“Orçamento para 2010”. 

O item agora é "Como iremos fazer 
o melhor uso de nossos recursos 
para 2010? 

Mais uma vez, o diretor pede a 
alguém que iniciae a rodada. Ele 
lembra a todos para que não 
interrompam quem está falando e 
lembra aos que irão falar para 
serem sucintos.  

Discussões serão possíveis depois 
da primeira rodada.  

Sem qualquer interrupção, todos 
ouvem o que o primeiro 
participante tem à dizer até ele 
terminar, a pessoa a sua direita (ou 
esquerda) continua com a 
rodada. E assim vai até todos 
terem a chance de falar.  

Cada pessoa oferece suas ideias 
sobre as melhores maneiras de 
gastar os recursos de 2010 – no 
caso de surgirem ideias 
duplicadas, não há necessidade 
de repeti-las. E as ideias tendem a 
se desenvolver com cada pessoa 
ao longo da rodada. 
Concordância em torno de 
pontos-chave ficam evidentes. 
Neste caso, emerge o consenso 
de investir os recursos em um novo 
estudo sobre acompanhamento 
por doulas (parteiras).  

Quando um dos curadores 
interrompe a pessoa que esta 
falando, o diretor sugere que ele 
espera até a sua vez de falar. Por 
quê? Porque aqueles que 
interrompem quem está falando 
travam a discussão e viola as 
ideias ainda não expressas. Eles 
não são necessariamente as 
pessoas com as melhores ideias, 
são somente os mais rápidos. 

As vezes as pessoas mais quietas 
tem as melhores ideias. Esta é a 
forma que temos de conseguir 
escutá-las. 

Se o grupo for maior do que oito, 
dividi-lo em dois grupos menores 
para que as rodadas aconteçam 
em menos tempo e todos tenham 
a chance de falar. 
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Passe por todas as perguntas da 
agenda desta forma. Às vezes as 
pessoas não vão querer falar – não 
há problema. O importante é que 
tenham a chance de se expressar. 

No final da reunião o presidente irá 
resumir as decisões que foram 
feitas. Em uma rodada final, ele 
pede para cada pessoa comentar 
sucintamente sobre o que sentem 
que foi alcançado e sobre o que 
funcionou bem no processo da 
reunião. 

O que esta acontecendo aqui? 
Atenção. Igualdade. Leveza. Os 
participantes concordaram em ser 
bons ouvintes, prestaram atenção 
cuidadosa enquanto os outros 
falavam, não os interromperam e 
permitiram que cada pessoa 
concluísse seu pensamento. 

Todos sabem que terão uma 
chance de se expressar, assim 
podem também ouvir com 
atenção. Todos são iguais como 
seres pensantes. 

O que não está acontecendo 
aqui? Status. Intervenções. 
Interrupções. Jogo de Poderes. 
Perda de tempo. Pensamento 
competitivo. Exibicionismo. 

Isto lembra alguma coisa? 

Pergunta: O que aconteceria em 
sua organização se você 
começasse a usar alguns ou todos 
os componentes de um Thinking 
Environment? 

O curso “Thinking Environment 
transformando reuniões” irá 
introduzir os Dez componentes em 
detalhes e oferecer formas de 
reconhece-los e usá-los para 
transformar reuniões em um 
espaço que encoraje diálogos 
criativos e construa relações de 
trabalho alinhadas com os valores 
e as qualidades específicas do 
Terceiro Setor.  

 

Queremos inspirar cada 
participante a introduzir os 
princípios do Thinking Environment 
em todos os aspectos. 

E por que? Porque isso irá criar um setor verdadeiramente integrado, 
onde os valores são falados e vividos. Porque isso irá aumentar os 
benefícios em todas as áreas de comunicação, incluindo na hora da 
captação de recursos. Acima de tudo, porque funciona.  

Os Dez Componentes de um 
Thinking Environment 

ATENÇÃO 

Escutar com respeito palpável e genuíno, sem interrupção. 
• A qualidade de sua atenção afeta profundamente a qualidade do 

pensamento das outras pessoas. 
• Como um ouvinte, você deve estar mais interessado no que é real e 

verdadeiro para a outra pessoa do que sentir medo que alguém 
prove que você está errado. 

Como o pensador, saber que não será interrompido, liberta-o 
verdadeiramente para pensar por si mesmo. 

IGUALDADE 

Tratar todos no grupo como iguais na capacidade de pensar. Dar 
tempo, atenção e a vez igualmente para todos. 

Manter acordos e limites: 
• Mesmo numa hierarquia, as pessoas podem ser vistas como iguais 

na capacidade de pensar. 
Saber que você terá sua vez de falar melhora a qualidade de sua 
atenção. 

TRANQUILIDADE/ LEVEZA 

Liberar-se do senso de urgência ou inquietação interna. 
• A tranquilidade cria. A urgência destrói. 
• Quando se trata de ajudar as pessoas a pensar por si mesmas, às 

vezes fazer significa não fazer nada. 

APRECIAÇÃO 

Reconhecer genuinamente uma qualidade, uma competência, uma 
habilidade, um talento na outra pessoa. 

Praticar a relação 5 x 1 (apreciação x crítica)  
• A mente humana pensa mais vigorosamente e criativamente num 

contexto de apreciação, quando ela é especifica, sincera e 
sucinta. 
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ENCORAJAMENTO  

Incentivar a coragem no outro para ultrapassar os limites de suas ideias, eliminando a competição interna e o 
ímpeto de competir com o pensamento do outro. 
• “Ser melhor que” não significa necessariamente ser bom. 

SENTIMENTOS 

Permitir a liberação de sentimentos para restaurar o pensamento, colocando todos os orgãos de percepção e 
inteligências no processo. 
• Escutar através de um sentimento como a raiva pode abrir novos caminhos para pensar. 
• Chorar pode torná-lo mais alerta. 
• Após boas risadas, a qualidade do pensamento melhora. 

INFORMAÇÃO 

Fornecer dados e fatos necessários. 

Sair da negação 
• Segurar ou negar informação resulta em vandalismo intelectual. 
• Encarar o que tem sido negado leva a uma melhor qualidade de pensamento. 

DIVERSIDADE 

Acolher o pensamento divergente e a diversidade de identidades em um grupo. A realidade é diversa. 
• A mente trabalha melhor na presença da realidade. 
• A realidade é diversa. A homogeneidade é um inibidor de pensamento. 

QUESTÕES INCISIVAS 

Remover pressupostos que limitam nossa habilidade para pensar por nós mesmos clara e criativamente. 
• Dentro de uma Pergunta Incisiva está a liberação da mente humana – Hellen Ellis 

LUGAR 

Preparar o ambiente físico de forma que ele comunique: “Você importa!” 
• Quando um ambiente físico afirma o quanto você é importante, você pensa com o corpo inteiro. 
• Lembrar que o corpo é um lugar – quando o corpo é cuidado e respeitado, o pensamento melhora. 

Tradução livre: Thomas Per 
Erichsen e Ana Münzner 

A autora não se responsabiliza 
por qualquer inconsistência 

traduzida 

 

Fontes: 

[1] Voluntary Sector Working Paper Ties that Bind? An 
empirical exploration of values in the voluntary sector: 
value importance, hierarchy and consensus in 
independent hospices in the UK by Peter R. Elson. Number 
2 April 2006 

[2] The Medusa and the Snail, More notes of a Biology 
Watcher, Lewis Thomas, Bantam, 1980 

[3] www.timetothink.com 

2014 



 10 lorem  ipsum :: [Datum] 


