
APRENDENDO A ESCUTAR A DORES 
E SONHOS DAS NOVAS GERAÇÕES



1. PARA ENTENDER E ACESSAR O 
CORAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES 
É PRECISO IR ALÉM DO SIMPLES 
OUVIR, É FUNDAMENTAL 
ESCUTAR.

1.1 Percorrendo um caminho que 
vai do “audire” ao “auscultare”.

1.2 O caráter complexo envolvido 
em um processo de escuta 
consequente: “Não é bastante ter 
ouvidos para ouvir o que é dito, é 
preciso que haja silêncio dentro 
da alma” (Alberto Caieiro, um dos 
heterônimos de Fernando 
Pessoa).

1.3 O silêncio da alma: total 
disponibilidade interna daquele 
que ouve. 



2. PARA ENTENDER E ACESSAR O 
CORAÇÃO DAS NOVAS GERAÇÕES 
É PRECISO APRENDER O 
LETRAMENTO DAS EMOÇÕES. 

2.1 Letramento é o 
desenvolvimento do uso 
competente da leitura e da escrita 
nas práticas sociais. 

2.2 Claude Steiner e o problema 
do analfabetismo emocional.

2.3 A pergunta de Felipe, o 
evangelista, faz todo sentido 
nessa circunstância: “Entendes tu 
o que lês?” (Atos 8: 30). 



3. PARA ENTENDER E ACESSAR O CORAÇÃO DAS 
NOVAS GERAÇÕES É FUNDAMENTAL SERMOS 
EDUCADORES DOTADOS DE UMA ALMA ATLÂNTICA.

3.1 De um lado, isso significa a capacidade de 
esvaziar-se a si mesmo, silenciar-se.

3.2 De outro lado, se capaz de acolher, sem 
preconceitos, comparações ou julgamentos os que 
se aproximam dos nossos portos.

3.3 Ou como diria Fernando Pessoa no poema A 
última nau: “quanto mais ao povo a alma falta, mais 
a minha alma atlântica se exalta e entorna...” 

3.4 A alma atlântica é a daqueles, como Felipe, o 
evangelista, que lança pontes em vez de criar muros. 

3.5 A alma atlântica é o mar que se torna caminho 
que aproxima os continentes, permitindo a 
descoberta de novas terras e novos céus. 



4. PARA ENTENDER E ACESSAR 
O CORAÇÃO DAS NOVAS 
GERAÇÕES É REQUERIDO DE 
CADA EDUCADOR UM 
PROFUNDO EXERCÍCIO DE  
SENSIBILIDADE HUMANA. 

4.1 É preciso levar em conta 
que, diante de nós, se 
encontra um ser humano 
criado à imagem e 
semelhança de Deus (Gn. 1: 
26 e  27).

4.2 Ter em mente que, o 
mesmo Deus que criou este 
homem, também planejou 
redimi-lo através da vida, 
morte e ressurreição de seu 
unigênito filho (Jo. 3: 16). 

4.3 Aquele que escuta deve 
fazê-lo como um reflexo do 
amor, da misericórdia, da 
graça e da justiça de Deus 
canalizada para aquele que 
sofre.  



5. PARA ENTENDER E ACESSAR 
O CORAÇÃO DAS NOVAS 
GERAÇÕES SERIA MUITO BOM 
SE PUDÉSSEMOS MERGULHAR 
NAS NUANCES DO DISCURSO 
QUE ELAS PROFEREM.

5.1  Como se dá o processo de 
interação da geração Baby 
Boomer?

5.2 Como se dá o processo de 
interação da geração X?



5.3 Como se dá o processo 
de interação da geração Y 
ou Millennials.

5.3 Como se dá o processo 
de interação da geração Z 
ou Centennials.



6. PARA ENTENDER E 
ACESSAR O CORAÇÃO 
DAS NOVAS 
GERAÇÕES AJUDA 
MUITO A PRATICA DA 
ALTERIDADE.

6.1 Acolhimento 
(formalismo próximo).

6.2 Demonstra 
interesse pela 
realidade do outro: a 
importância das 
perguntas que 
clarificam. 
(transcendência x 
narcisismo).

6.3 Não assume o 
lugar de juiz.

6.4 Primeiro ouve, 
depois discute-se o 
que decidir, que 
caminho seguir.



6.5 Compreender a 
complexidade do ser 
humano
a) Como Jeremias: “O 

coração é mais 
enganoso do que 
qualquer outra coisa e 
sua doença é incurável. 
Quem é capaz de 
compreendê-lo? Eu sou 
o Senhor que sonda o 
coração e examina a 
mente, para compensar 
a cada um segundo a 
sua conduta, de acordo 
com suas obras” 
(Jeremias 17: 9, 10).

b) Como o filósofo Blaise 
Pascal: “O coração tem 
razões que a própria 
razão desconhece”. 



7. PARA 
ENTENDER E 
ACESSAR O 
CORAÇÃO DAS 
NOVAS 
GERAÇÕES SER 
EMPÁTICO É 
MUITO 
DESEJÁVEL. 

7.1 O que seria 
uma escuta 
apática?

7.2 O que seria 
uma escuta 
antipática?

7.3 O que seria 
uma escuta 
simpática?

7.4 O que seria 
uma escuta 
empática? 



7.5 O que é 
empatia?

A palavra empatia é 
a tradução do 
termo alemão
einfuhlung, que 
significa sentir a 
partir de dentro.  
Este termo, por sua
vez, origina-se do 
grego páthos
(patos), que quer
dizer sentimento
forte e profundo, 
semelhante ao
sofrimento.



CONCLUSÃO

CONCLUSÃO




