
Sete Alunos



 Maria, patroa de chapeuzinho, mandou que Chapeuzinho levasse até a casa de sua vó algumas

encomendas como biscoitinhos, bolos, tapioca, baião de dois, galinha cabidela, camarão e peixe.

Chapeuzinho sempre deu exemplo, sempre foi uma excelente funcionária, sempre dando o exemplo, sempre

pontual e eficiente. Desta vez também não foi diferente e desta vez também não foi diferente, mesmo tendo

passado do horário de trabalho dela, a avó estava estribada e dava boas gorjetas, então ela pegou os

quitutes e foi alegremente. Porém, antes de ir, passou na casa da sua mãe que lhe alertou sobre os perigos

que ela corria indo sozinha naquele horário, afinal estava terminando o jogo do Fortaleza e Ceará e o

caminho mais curto era mais perigoso, então pede que sua filha prometesse que não iria passar pelo

Conjunto Palmeiras. Chapeuzinho como uma boa filha, prometeu e foi… Lá estava Chapeuzinho andando

feliz da vida, quando se deu conta que o caminho por onde iria, não estava disponível devido a um acidente

e também haviam interditado as algumas outras ruas. Ela parou e pensou: vou pelo Conjunto Palmeiras. Mas

lembrou na fala de sua mãe e na promessa que fez. Daí, quando ela pensou em como a vó de sua patroa

era braba e decidiu – mesmo contra a vontade de sua mãe – ir pelo caminho mais curto. Ao longo desse

caminho, Chapeuzinho conheceu novos amiguinhos e ajudou vários deles. Quando pareceu tudo calmo, ela

foi abordada pelo Lobo fingindo ser o guarda vidas que perguntou para onde aquela menininha linda de

chapéu de seda estava indo, ela, que não viu nada de errado, responde rapidamente. O lobo disfarçado

deseja um bom passeio para a menina e ela continua a o seu caminho. Finalmente chegou a casa da vó.

Quando de repente bateu um estalo e ela se deu conta que aquela não era a vó. Chapeuzinho lutou com o

Lobo e tirou a vó do closet onde estava trancada. As duas fugiram. O Lobo levou uma camaçada de pau de

todos os animais da praia e da floresta e Chapeuzinho e a vó ficaram bem.



Várias formas de dar uma notícia !



 Veja as diferentes maneiras de contar a mesma história.

Jornal Nacional

(William Bonner): 'Boa noite. Uma menina chegou a ser devorada por um lobo na noite de ontem...'

(Renata Vasconcelos): '...mas a atuação de um lenhador evitou a tragédia.'

Superpop

(Luciana Gimenez): 'Geeente! Eu tô aqui com a ex-mulher do lenhador e ela diz que ele é alcoólatra,

agressivo e que não paga pensão aos filhos há mais de um ano. Abafa o caso!'

Globo Repórter

(Chamada do programa): 'Tara? Fetiche? Violência? O que leva alguém a comer, na mesma noite, uma

idosa e uma adolescente? O Globo Repórter conversou com psicólogos, antropólogos e com amigos e

parentes do Lobo, em busca da resposta. Hoje, no Globo Repórter.‘

Revista G Magazine

(Ensaio com o lenhador) 'O lenhador mostra o machado'.



 Veja as diferentes maneiras de contar a mesma história.

Discovery Channel

Vamos determinar se é possível uma pessoa ser engolida viva e sobreviver.

Revista Cláudia

Como chegar à casa da vovozinha sem se deixar enganar pelos lobos no caminho.

Revista Nova

Dez maneiras de levar um lobo à loucura na cama!

Revista Isto É

Moro libera gravações que comprovam que o lobo foi contratado por Temer.

Revista Veja

Lula sabia das intenções do Lobo.









ESCUTA ATIVA



“Sempre vejo anunciados 

cursos de oratória. Nunca 

vi anunciado curso de 

escutatória. Todo mundo 

quer aprender a falar. 

Ninguém quer aprender a 

ouvir. Pensei em oferecer 

um curso de escutatória. 

Mas acho que ninguém vai 

se matricular”. 

(Escutatória, Rubem Alves)



VOCÊ É UM BOM 
ESCUTADOR?



É uma técnica de comunicação em que um ouvinte decodifica uma mensagem
verbal (e não verbal), identifica a emoção positiva ou negativa que está sendo
expressa e depois restabelece o conteúdo emocional da mensagem para quem
estava falando, usando as mesmas palavras ou palavras similares, porém de
uma forma neutra, sem julgamentos.

Escuta Ativa





ESCUTA ATIVA-ALGUMAS DICAS:
.prestar atenção à pessoa que fala e não à aparência;
.ouvir com atenção, mesmo que opinião diferente;
.ouvir sem julgar;
.lembrar que escutamos para conhecer;
.olhar e se interessar;
.estabelecer contato visual;
.eliminar distrações;
.não pensar na resposta que quer dar enquanto o outro fala;
.procurar não interromper, conter a ansiedade;
.não demonstrar irritação;
.não  achar que já sabe o que o outro vai falar;
.escutar mais do que falar;
.lembrar que é só mais um à mesa, e não o principal;
.privilegiar a fala da parte e não a do advogado.
.OBSERVAÇÃO ATIVA- Marinés Suares





Parte: 
“Djalma só que mandar na gente, não faz nada, enquanto estamos atolados no
meio de tanto trabalho!!”

Sentimentos identificados: 
aborrecimento em função da atitude de Djalma, insatisfação com o excesso de 

trabalho.

Mensagem reformulada de forma neutra: 
“O que a Sra. quer dizer é que está insatisfeita com o volume de trabalho e que
gostaria que o Sr. Djalma colaborasse mais na execução das tarefas?”

Escuta Ativa



EMPATIA



• Reconhecimento da perspectiva do outro como legítima

• Suspensão do julgamento

• Identificar as emoções do outro

• Comunicar a compreensão ao outro





ESCUTA EMPÁTICA

• INTENÇÃO DE CRIAR CONEXÃO

• ATENÇÃO E PRESENÇA

• FOCO NOS SENTIMENTOS E NECESSIDADES



PERGUNTAS ADEQUADAS PARA CADA 
OPORTUNIDADE

-saber o objetivo da pergunta (obter
informação- regra; confirmar informação que
supomos já ter; fazer refletir; desagregar);

-perguntas abertas=regra na autocomposicão;

-perguntas fechadas- quando usá-las?

-perguntas reflexivas e circulares



SABER PERGUNTAR



Perguntas



PERGUNTAS QUE DÃO ACESSO AOS 
INTERESSES:

- para que...?
- o que leva o senhor a...?
- o que o senhor busca com...?
- qual a finalidade de...?
- o que realmente importa para

o senhor com...?
- evitar o “por que?”

QUANTO MAIS 
ESPECÍFICO O 

CONHECIMENTO SOBRE 
OS INTERESSES, 

MELHORES AS OPÇÕES 
GERADAS





FAZER A GESTÃO
DOS SENTIMENTOS
DOS ENVOLVIDOS





VALIDAÇÃO DE SENTIMENTOS

identificação + associação a um interesse legítimo

• “Percebo que o Sr. ficou muito triste com o fato
dela não ter avisado que faltaria ao trabalho, pois a
considera muito.” (validação do sentimento)

• “Realmente, qualquer um ficaria aborrecido
quando a funcionária falta sem avisar, nem atende
ao ligar várias vezes e não retorna.”

(emissão de juízo de valor)

• “Mas não vale a pena se aborrecer com o fato dela
não ter retornado suas ligações! Essas coisas
acontecem!” (invalidação do sentimento)



Ela diz: “Quando eu olho para trás, não consigo acreditar
no que fiz. Eu não deveria ter tratado a Maria daquele
jeito”.

Ele diz: “Eu dei a ele tudo que um funcionário poderia
querer. E quando eu mais preciso, quando estou
internado, ele resolve abandonar o emprego e levar os
clientes para oconcorrente. Não dá para aguentar!”

Ele diz: “Tudo bem, eu pedi desculpas, não pedi? O que
mais você quer que eu faça? Eu sei que eu estava
errado”.

PROPOSTA DE EXERCÍCIO DE VALIDAÇÃO DE SENTIMENTOS



CRENÇA NA AUTOCOMPOSIÇÃO

“A paz não pode ser mantida à força. Somente
pode ser atingida pelo entendimento.”

Albert Einstein (1879/1955)



1. MUDANÇAS? 

2.QUAIS?

3.O QUE VOCÊ PODE FAZER 

PARA QUE ESSAS 

MUDANÇAS OCORRAM?




