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O que é 
 

É absurdo 
Diz a razão 

 
É o que é 

Diz o amor 
 

É só desgraça 
Diz a medida 

 
É pura dor 

Diz o medo 
 

É sem esperança 
Diz o juízo 

 
É o que é 

Diz o amor 
 

É ridículo 
Diz o orgulho 

 
É imprudente 
Diz a cautela 

 
É impossível 

Diz a experiência 
 

É o que é 
Diz o amor 
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O que é esse material? 
 
Oferecemos este pequeno guia com referências introdutórias para quem deseja se 
desenvolver na prática de dialogar e ter as conversas como caminho para transformar 
realidades. 
 
O material oferece um registro dos conteúdos utilizados nos módulos I, II e III da primeira 
Formação chamada de Diálogo: a conversa como caminho oferecida em Barcarena, PA 
para os participantes da Iniciativa Barcarena Sustentável. 
 
Dialogar é uma arte. A arte é tudo aquilo que os manuais não ensinam.  
 
Desejamos que você utilize esse material como lembrete das vivências e experiências que te 
marcaram na Formação e que continue praticando para se desenvolver na arte de ter 
conversas capazes de transformar realidades.  
 
 
 
 
 

Um abraço da equipe de facilitadores da Iniciativa Barcarena Sustentável 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

  



Princípios do Diálogo 
Será que qualquer tipo de conversa é diálogo? 
Para entrarmos no campo do diálogo precisamos prestar atenção em alguns comportamentos 
e atitudes que temos durante as conversas.  
 
Essas atitudes e comportamentos geram os princípios do Diálogo: 
 

- Suspender as avaliações (julgamentos) sobre quem conversamos; 
- Ouvir com atenção genuína; 
- Falar com intenção a partir do que acreditamos de verdade. 

 
Esses princípios serão explorados adiante.     

Módulo I - Observação ou Avaliação? 

Algumas histórias sobre conversar 
Pedro e Lígia trabalham juntos na IBS. Estavam programados para voltar para Belém de 
Barcarena no final da tarde, de carro. Quando acordam no dia da volta, recebem a notícia de 
que a ponte que iam atravessar na volta caiu. Conversam um tanto com o taxista, que 
argumenta sobre uma outra possibilidade de volta para Belém. Nenhuma decisão é tomada. 
Alguns minutos depois Pedro e Lígia chegam à formação de diálogo. 
 
Lígia, que parecia muito aflita e agitada, começa a falar com Pedro. 
 
E, como num passe de mágica, tivemos a mesma conversa acontecendo cinco vezes ao 
mesmo tempo! 
 
Primeira conversa: 
Lígia: Fiquei muito angustiada depois dessa conversa. Não tô me sentindo segura pra voltar 
de balsa pra Belém e o taxista ficou insistindo! 
Pedro: Ahãm - e tira o celular do bolso. 
Lígia: Agora a gente vai ter que pensar o que fazer. Já pensei em trocar a passagem de 
avião… 
Pedro, com o corpo já de lado para a Lígia, continua olhando o celular. 
Lígia, abaixando o tom de voz: Não sei o que fazer… 
Pedro comemora a vitória no joguinho do celular! 
 
Segunda conversa: 
Lígia: Fiquei muito angustiada depois dessa conversa. Não tô me sentindo segura pra voltar 
de… 
Pedro: Mas você já olhou no Google se o que o taxista falou é verdade? 
Lígia: Ainda não, mas não sei nem se é uma questão de ser verdade ou não, é mais… 
Pedro: Ah, mas então é só remarcar a passagem e já era! 
Lígia: Mas e aí como a gente vai com essa ponte caída? Não sei se dá e além do que… 



Pedro: Já sei! A gente termina antes e pega o Foca! 
Lígia: … 
 
Terceira conversa: 
Lígia: Fiquei muito angustiada depois dessa conversa. Não tô me sentindo segura pra voltar 
de balsa pra Belém e o taxista ficou insistindo! 
Pedro: Você tá nervosa à toa! A gente já não fechou a passagem pro outro dia? Tá resolvido! 
Lígia: Não é à toa. O taxista ficou dando um monte de argumentos e nem me ouviu… 
Pedro: É claro! Você ficou respondendo pra ele com a voz alterada, claro que ele não ia ouvir. 
Lígia: Eu fiquei nervosa e com medo de não conseguirmos chegar a tempo! 
Pedro: Tá vendo! Quem é responsável por estar assim é você mesma! 
 
Quarta conversa: 
Lígia: Fiquei muito angustiada depois dessa conversa. Não tô me sentindo segura pra voltar 
de balsa pra Belém e o taxista ficou insistindo! 
Pedro: Não sei pra que tanta angústia. Estamos no meio da Amazônia, olha que beleza! 
Lígia: Mas eu preciso voltar logo, se não vou perder meus compromissos em São Paulo! 
Pedro: Ah, pelo menos você tá com saúde e desmarcar um compromisso de vez em quando 
não mata ninguém, né? 
 
Quinta conversa: 
Lígia: Fiquei muito angustiada depois dessa conversa. Não tô me sentindo segura pra voltar 
de balsa pra Belém e o taxista ficou insistindo! 
Pedro: Você ficou irritada por que não se sentiu escutada pelo taxista? 
Lígia: É! Eu não sei o que pode acontecer com a gente, pode ser que esteja tudo um caos 
por conta da ponte… 
Pedro: Você tá preocupada por que não sabe se vamos chegar com segurança em Belém? 
Lígia: Isso! 
 
Depois de todas essas conversas paralelas, o pobre do Pedro quase foi esganado por todos 
que estavam lá na Formação. Falamos sobre a raiva e indignação que sentíamos nas quatro 
primeiras conversas. “Ele não pode tratar ela desse jeito!” Refletimos um pouco sobre as 
vezes em que fazemos a mesma coisa que o Pedro. E parece que não são poucas. 
 
Começamos nossa formação assim, nos dando conta que de um jeito fácil, fácil, agimos de 
maneiras que dificultam a conversa, parecem desrespeitosas e que, quando vemos de fora 
da questão, dá vontade de esganar quem faz.s 
 
Não temos a pretensão aqui de dizer que esses são os únicos comportamentos que dificultam 
as conversas, no sentido de chegar a algo comum a todos, nem que eles dificultam em todos 
os contextos. Mesmo assim, achamos que são um bom ponto de partida para começarmos a 
investigar o que favorece e o que dificulta uma boa conversa acontecer. 

Comportamentos que dificultam a conversa 
Demos nomes para cada um dos comportamentos demonstrados nas quatro primeiras 
conversas entre Lígia e Pedro. 



1. Ouvir sem atenção; 
2. Aconselhar sem permissão; 
3. Culpar quem traz a questão; 
4. Minimizar o sofrimento. 

 
Não falamos muito sobre a quinta conversa, mas que, aos nossos olhos, parece se aproximar 
mais de uma postura de diálogo. Essa postura pressupõe que todos se sintam iguais.  
 
E, buscando nas origens gregas da palavra, dia vem de “através” e logos vem de 
“significado” ou “palavra”. Isso nos faz acreditar que diálogo é uma conversa entre iguais 
que terá um fim desconhecido, porque todos os envolvidos terão sido transformados pelos 
significados e palavras que vieram dos outros. Bonito, né? 
 
O Pedro, na quinta conversa, fez perguntas para a Lígia sobre como ela estava se sentindo 
e checando se o que ele percebia tinha a ver com o que ela estava passando. Ele, fazendo 
isso, reconheceu e validou que o significado das palavras da Lígia chegaram até ele. 

Separando observação de avaliação (julgamento) 
Um passo importante quando queremos que nossas mensagens sejam entendidas por quem 
nos escuta é tentar nos expressar sem julgamentos ou avaliações. O que significa isso?  
 
Vamos voltar à nossa história. Leia as duas frases abaixo e pense se você percebe alguma 
diferença entre elas. 
 

a. Pedro desrespeitou Lígia. 
b. Pedro interrompeu a fala da Lígia e disse “É claro! Você ficou respondendo pra ele 

com a voz alterada, claro que ele não ia ouvir.” 
 
Na frase A a pessoa que fala interpreta o comportamento de Pedro como desrespeitoso e fez 
uma afirmação dizendo isso. Na frase B a pessoa conta o que ela viu acontecer.  
 
Cada fato ou "observação" pode gerar inúmeras interpretações. É por isso que quando 
falamos misturando nossa observação do que aconteceu com a nossa interpretação, 
julgamento ou avaliação, mais dificuldades podem acontecer na comunicação.  Já parou pra 
pensar que o que é desrespeito para alguém pode ser sinceridade para outra pessoa? 
 
Imagine qual seria a resposta de uma pessoa quando você diz algo como: “Você é 
desrespeitoso!”. Provavelmente ela diria algo como “Eu não!”, não é mesmo? 
 
Pode ser difícil para a pessoa que te escuta conseguir ter a clareza do que é que ela fez que 
faz com que você interprete que ela é “desrespeitosa”. Por isso a importância de conseguir 
comunicar as observações e não avaliações. Quando me comunico a partir de algo concreto 
(de uma observação da realidade), existe a maior chance de compreensão do outro lado. 
 
No nosso encontro, exercitamos um tanto separar observação de avaliação vendo fotos e 
descrevendo o que estávamos vendo, lembram? 



 

 
 
 
Por fim, acreditamos que não é um problema avaliar, pelo contrário. Mas saber diferenciar o 
que é fato de o que a gente avalia dos fatos nos ajuda a construir pontes com as pessoas 
com quem conversamos. Partimos do princípio de que estamos vendo a mesma coisa antes 
de seguir a conversa. 

Pontos importantes sobre Observação x Avaliação (julgamento) 
● Somos observadores diferentes do mundo, todos legítimos 
● O problema não é avaliar, é confundir avaliação com observação e agir apenas a partir 

do que avalio e não do que observo. 
 

Prática: separando observação de avaliação 
Tarefa de casa entre módulos: 
 

- Anotar todo dia no caderno uma conversa que mexeu com você. Separar as 
observações das avaliações.  

- Trocar uma mensagem com seu par todo dia compartilhando a anotação do caderno. 

 

  



Módulo II - Como lidar com emoções,  sentimentos 
e falar com intenção?  
 
Para conseguirmos entrar no campo do diálogo e ter conversas capazes de transformar 
nossas realidades, precisamos lidar com nossas emoções e sentimentos. Isso, porque só 
assim conseguiremos ouvir o outro com atenção, sem julgar, e falar de modo intencional, a 
partir do que acreditamos.  
 
Mas isso não é fácil. Muitas vezes não entendemos muito bem o que sentimos. Somos 
tomados por emoções fortes que atrapalham nossas reações nas conversas mais 
importantes.  
 
Por isso, neste módulo, escolhemos ampliar nossa compreensão sobre sentimentos, 
emoções para conseguirmos falar o que realmente acreditamos ser importante ser dito.  

Quais são nossas emoções?  
Se conseguirmos perceber o que estamos sentindo é mais provável que sejamos capazes de 
falar com clareza. Isso também nos ajuda a ter mais controle sobre nossas reações às falas 
de outra pessoa.  
 
A palavra “emoção” tem sua origem no latim e que dizer “o que vem antes da ação”.  
 
O que sentimos nos move para fazer o que quer que seja. Alguns exemplos: 

1. A raiva nos leva a agir para colocar limites, a declarar que não vamos mais fazer algo, 
a brigar, a gritar, a não abrir mão de algo importante. 

2. A tristeza nos leva a nos recolher para nos cuidar depois de uma perda, a dormir 
aquela horinha a mais, a não sair de casa, a evitar o contato com as outras pessoas, 
a ligar para aquela pessoa que deixou saudade, etc. 

3. O medo nos leva a tomar mais cuidado nas nossas ações, olhar para os lados antes 
de atravessar a rua, paralisar antes de tomar uma decisão importante, atravessar a 
rua quando interpretamos que a pessoa que está vindo é suspeita, etc. 

4. A alegria nos leva a compartilhar, convidar pra uma festa, abraçar todo mundo, rir até 
passar mal, etc. 

 



 

 
 
Vale notar que cada emoção, dependendo de sua intensidade, pode ter outros nomes. Raiva 
num nível alto pode ser “ira”, ou um nível baixo de medo pode ser “desencorajado”, por 
exemplo. A roda abaixo traz mais exemplos: 



 
Agir sem levar em conta meu estado emocional pode ir contra o que eu desejo de fato. Morro 
de vontade de falar com o meu paquera, mas resolvo deixar pra depois, sem reconhecer o 
meu medo. Preciso tomar uma decisão importante para levar a questão da comunidade, mas, 
tomado pela raiva, não penso nos riscos da proposta. Me comprometo a ir até a festa da 
minha amiga, mas ao não perceber a tristeza, deixo até o último momento pra avisar que na 
verdade eu não vou. As emoções são excelentes pistas para nos contar o que queremos de 
verdade! 
 
Por isso é importante diferenciar emoções de avaliações e expressar esses estados 
emocionais internos de maneira diferente de julgamentos, críticas ou culpa/punições. Todos 
nós temos emoções. Me conectar com o meu estado emocional e expressá-lo comunica que 
me responsabilizo por ele. E por ser algo que compartilhamos como humanos, abre a 
possibilidade para que o outro compreenda o estado em que estou a partir de sua própria 
experiência daquele sentimento. 
 



A expressão a partir das emoções dá menos margem para discordâncias: 
- Estou com raiva! 
- Não concordo! 

Soa um tanto estranho, não? 
 
Estar com raiva é uma observação que faço sobre mim mesmo. Um movimento bem comum 
em nossas vidas é: 

1. Avalio o comportamento de alguém como desrespeitoso 
2. Sinto raiva 
3. Falo uma dúzia de palavrões, ou seja, avaliações que faço sobre a pessoa 

 
O convite que fazemos seria para algo do tipo: 

1. Avalio o comportamento de alguém como desrespeitoso 
2. Sinto raiva 
3. Observo os três fenômenos 

a. O comportamento de alguém 
b. Minha avaliação de desrespeito 
c. A emoção de raiva 

4. Me expresso trazendo a responsabilidade da emoção para mim: “Quando você faz 
isso, eu sinto raiva” 

 
Em resumo: 
Me tornar mais consciente das minhas emoções me leva a: 

1. Tomar decisões e fazer pedidos que estão mais alinhadas ao que eu preciso e quero. 
2. Me expressar a partir das emoções aumenta a chance de quem me ouve de se 

conectar comigo, já que ele/ela também já sentiu alguma vez o que eu sinto agora. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

Quais são 
nossas 
emoções? 

 

 

Fala com intenção   
Nem toda fala cria um espaço de diálogo. Para entrar no campo do diálogo precisamos 
praticar a consciência sobre nossa própria fala.  

Falando a partir do eu  
É comum falar no genérico e não assumir responsabilidade pelos nossos pensamentos, 
sentimentos e ações. Ao agir assim corremos o risco de fazer generalizações que não se 
aplicam a todas as pessoas e possivelmente não fazem sentido para quem está nos ouvindo, 
além de misturar nossa avaliação com observação. Esse tipo de conversa pode criar 
desconexão.  
 
Algumas expressões que trazem a fala genérica: 
 

- As pessoas são (...) 
- A gente precisa (...)  
- A comunidade pensa (...) 
- Os brasileiros fazem (...) 
- Os homens são (...) 
- As mulheres são (...)  

 



Quando falamos dessa forma, nos colocamos em meio a um coletivo e não revelamos o que 
realmente pensamos, sentimos ou como agimos. Assim, nos desconectamos de nossas 
escolhas, não assumimos responsabilidade pela nossa fala e pela nossa ação e não 
entramos no campo do diálogo.  
 
A fala com intenção, um dos princípios do diálogo, envolve falar a partir do eu, ou seja 
falar na primeira pessoa do singular. Para isso precisamos trocar as expressões da lista 
acima por expressões como:  
 

- Eu penso (...) 
- Eu sinto (...)  
- Eu acho (...)  
- Eu faço (...)  

Algumas questões importantes sobre a fala na primeira pessoa  
Falar a partir do eu não é a mesma coisa que ser egoísta. Fazer isso apenas mostra que você 
não está afirmando o que outras pessoas pensam ou fazem sem ter certeza disso.  
 
"Mas e quando eu falo em nome da minha comunidade ou em nome de um grupo de 
pessoas?" Para representar a opinião de um grupo de pessoas em uma reunião ou em uma 
conversa, é preciso saber o que elas pensam sobre o assunto e combinar previamente qual 
a mensagem que você vai transmitir.  
 
Vale destacar que falar na primeira pessoa não significa só falar quando você tem certeza. 
Você também pode expressar uma dúvida ou incerteza na primeira pessoa com frases como 
"Eu imagino (...)" ou "Eu não tenho certeza, mas acho que (...)".  

Prática: falando na primeira pessoa 
Uma história para praticar a fala intencional  
  
Joana é a liderança na Comunidade do Abacate. Ela convocou uma reunião com todos os 
moradores para discutir a questão do asfaltamento de uma rua. Ricardo é morador da 
comunidade e costuma criticar a gestão da Joana. Ele se apresenta como candidato a ser o 
próximo líder comunitário.  
 
No dia da reunião, Joana apresentou aos participantes o problema que precisavam discutir. 
Uma rua que fica no caminho da escola está muito esburacada. Uma das crianças que vive 
ali é cadeirante e tem tido dificuldade para passar por essa rua quando vai à aula. Os 
moradores presentes na reunião decidem fazer uma nova calçada na rua e, para a obra 
acontecer, quem tem casas nessa quadra irá ceder 2 metros do terreno. Ricardo é uma das 
pessoas que tem casa nessa rua, mas não foi à reunião e não quer ceder 2 metros do seu 
terreno. 
 
 
 



 
O que você sentiu quando 
ouviu essa história?  
 
Qual é o seu posicionamento 
sobre isso? 
 
 
 
 
 
 
Exercitamos no nosso encontro 
formas de falar com intenção e 
assumindo responsabilidade. 
 
 

Tarefa de casa entre módulos: 
- Todos os dias, prestar atenção se estou falando de modo genérico ou se assumo 

responsabilidade sobre nossos pensamentos e sentimentos.  
- No fim do dia, responda em seu caderno: O que senti hoje? 

Envie uma mensagem para sua dupla compartilhando a anotação.  
 

  



Módulo III - Como estar presente e escutar o outro 
de verdade?   
 
Neste módulo III, aprendemos um pouco mais sobre estar presente e conseguir ouvir 
genuinamente o outro.  
 
Ficar craque em diálogo é questão de prática. Precisamos treinar todos os dias os seus 
princípios ao mesmo tempo: suspender os julgamentos, ouvir com atenção e falar com 
intenção. Vamos praticar?  

Escutar com atenção 
 
Para entrar no campo do diálogo é muito importante escutar o outro de verdade, de modo 
genuíno. E só conseguimos fazer isso quando estamos prestando atenção no outro, e não 
apenas em nós mesmos. Precisamos estar presente de corpo, mente e coração na conversa.  
 
O que você faz para estar presente? 
 
Cada pessoa sabe qual a sua própria técnica para estar presente. Alguns respiram 
profundamente, outros deixam os aparelhos tecnológicos de lado por um tempo, outros dão 
uma volta na natureza. Qual é o seu modo de estar presente? 
 
Nem sempre quando estamos numa conversa importante, difícil, conseguimos usar de 
nossas técnicas para manter a presença e escutar o outro verdadeiramente.  

Prática: escutar sem interromper 
Convide uma pessoa para conversar sobre um assunto que seja importante para vocês. 
Pergunte para a pessoa o que ela pensa sobre esse assunto. Escute a fala da pessoa sem 
interromper até que ela conclua o seu pensamento. Enquanto escuta, apenas preste atenção 
no que a pessoa está dizendo: não fique pensando se você concorda com aquilo ou não e 
nem pense no que você quer dizer em seguida. Apenas escute. Quando ela terminar de falar, 
experimente ficar em silêncio durante 1 minuto antes de dizer qualquer coisa. 

A Arte de fazer perguntas 
Fazer uma boa pergunta é uma atitude fundamental para aprofundar o diálogo e expandir as 
possibilidades de transformação positiva da realidade por meio das conversas.  
 
Há diferentes tipos de perguntas. Saber isso nos ajuda a fazer perguntas capazes de 
potencializar as conversas e tornar as relações melhores.   
 
Os tipos de perguntas são: 
Perguntas fechadas 



 Oferecem alternativas, são binárias, isto é, convidam a respostas de sim ou não.  
Você quer ir ou ficar? 
Você escolhe o verde ou azul?  
 
Perguntas abertas 
Ampliam as possibilidades na conversa.  
Qual cor você escolhe? 
O que você gosta de tomar de manhã? 
 
Perguntas influenciadas (carregada de avaliação) 
Carregada de intenção do caminho de resposta.  
Você gosta mais de verde do que de azul, não é mesmo? 
O quanto você prefere chocolate ao café? 
 
Perguntas neutras 
Não sabemos a resposta, convidam as pessoas a explorarem possibilidades.  
O que você gosta de fazer? 
O que é viver? 
 
Esses tipos de perguntas podem ser misturados entre si, como mostra a imagem abaixo. 

 
 
 
Vale a pena testar a pergunta, prevendo o tipo de resposta que ela nos convida a dar. Esta é 
uma forma de verificar o quanto está a serviço do propósito da conversa e escutando de 
verdade o outro.  

Neutra 

Aberta 

c/ Avaliação 

Como é viver em 
Barcarena? 

Fechad
a

Como você aguenta viver 
em Barcarena? 

Você gosta de viver em 
Barcarena? 

É bom viver em 
Barcarena?



 
Você pode formular algumas perguntas antes de entrar numa conversa importante. E cada 
nova pergunta pode levar a conversa para caminhos imprevisíveis.  

Tarefa de casa 
Nas suas próximas conversas, pratique checar a sua compreensão da fala de alguém ou a 
compreensão de alguém sobre algo que você disse. 
 
- Se você tiver falado, ao terminar, pergunte para quem ouviu:  
Você poderia repetir o que entendeu?  
 
- Se você tiver ouvido alguém falar, quando a pessoa terminar, diga:  
Eu ouvi você dizer que (...). Foi isso mesmo que você disse? 
 

Referências - Livros 
● Diálogo: Comunicação e redes e convivência. David Bohm.   
● No coração da esperança. Guia de práticas circulares. Kay Pranis.  
● Comunicação Não-Violenta. Marshall Rosenberg 
● O Pequeno Príncipe. Antoine de Saint-Exupéry.  

 


