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• Como estou chegando agora? 
Como estou me sentindo? 
O que trago comigo?
Estou feliz em relação a algo? 
Algo me preocupa?

• Cada pessoa fala por 1 minuto e os outros escutam e acolhem 
em silêncio.

Check In 





Investigando alguns tipos de ESCUTA:

• Atenção dividida
• Fazendo perguntas
• Falando de si
• Sugestão / conselho
• Conexão / empatia



Conexão



GRUPOS

• FALANTE: Fale sobre algum desafio, problema 
ou dificuldade pela qual você está passando no 
momento na sua vida profissional ou pessoal 
OU fale sobre algo que você fez, de que você 
se orgulha em sua vida (2 minutos)

• OUVINTE: Faça um resumo do que você escutou a 
pessoa dizer e confirme com a pessoa se você ouviu 
bem (1 minuto): “Eu escutei você dizer _________ 
Foi isso mesmo que você falou? Te ouvi bem?”



“Um dos maiores 
problemas da 
comunicação é 
suposição de que ela 
está acontecendo” 

George Bernard Shaw



Necessidades Humanas Universais



GRUPOS

• TODOS OS OUVINTES: identifique 
necessidades que te parece que são 
importantes para a pessoa e pergunte:

• Para você é importante _________ nesta 
situação?  OU

• Sua necessidade de _________ (não) foi 
atendida nesta situação? OU

• Você gostaria de ter tido mais _________ ?



Comunicação Não-Violenta

Intenção: 
Nos conectar com o que temos 
em comum para lidar melhor 
com nossas diferenças e criar 
ambientes que buscam atender 
às necessidades de todos.

Duas partes:
• EXPRESSÃO AUTÊNTICA 
• ESCUTA EMPÁTICA

CONEXÃO


