
Escuta
tória
Informativo do curso



“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."

Rubem Alves, 1999.



Nossa inspiração:
O questionamento feito por Rubem Alves no
início da crônica Escutatória foi posto em
análise pela Escola de Empatia, quando
iniciou o seu primeiro Curso de Escutatória,
em 2016. 

Será mesmo que todo mundo quer a
aprender a falar e ninguém quer aprender a
ouvir?



O Curso de Escutatória teve 22 edições realizadas,
com a participação de mas de 400 pessoas em
cidades do Brasil e na modalidade online (dados de
2021 segundo formulários de inscrições da Escola
de Empatia). 

Dentre os parceiros estão comunidades, escolas,
universidades e realizações in company.



Metodologia:

Para o desenvolvimento da habilidade de escuta, o Curso de Escutatória tem
metodologia pedagógica vivencial e reflexiva e é dividido em dois módulos de 8 horas
cada (totalizando 16 horas). Cada módulo contém 4 partes. O primeiro: Olhar
generoso, Silêncio, Escuta empática e Comunicação autêntica. O segundo: Escuta dos
sentidos, Escuta dos sentimentos, Escuta do outro e Escuta do mundo. 

Principais referências: 
Rubem Alves, Marshall Rosenbreg, Carl Rogers.



Será possível que as pessoas desenvolvam
a habilidade de escuta? A empatia é uma
habilidade possível de ser exercitada ou é
inata à algumas pessoas e a outras não?
Quem são as pessoas interessadas no
desenvolvimento da escuta e da empatia? 

Venha experimentar e desenvolver o seu
potencial de escuta!





Sobre a Escola de Empatia



Somos uma empresa nascida em Belo Horizonte e
fazemos parte do nicho de mercado tão importante que
é o desenvolvimento de pessoas.

Cultivamos humanidades através de treinamentos e
encontros intencionados nos temas da empatia e
Comunicação Não Violenta.

Criamos ambientes seguros para desenvolvermos
habilidades sócioemocionais!

Cultivamos humanidades



Nossa equipe
 

Camila Marques (psicóloga), Corinne Lopes (advogada) e Cristiane
Frade (pedagoga) compõem a equipe da Escola de Empatia. Nosso

trabalho é fundamentado na perspectiva da Comunicação Não Violenta
(CNV), de Marshall Rosenberg, e na Abordagem Centrada na Pessoa

(ACP), de Carl Rogers. Também possuímos estudos em Empatia,
Felicidade, Mediação de Conflitos, Educação e Inteligência Emocional.

Bruna Perillo (psicóloga) é parceira da Escola de Empatia, com atuação
no curso de Escutatória.

 



Co-fundadoras
Camila Marques e Bruna Perillo são psicólogas e
trabalham juntas desde 2012, com o objetivo de
apoiar psicólogos no desenvolvimento de
habilidades terapêuticas.

Em 2016, fundaram a Escola de Empatia,
acreditando que todas as pessoas necessitam
desenvolver as habilidades de escuta e
comunicação.



Vamos nos conectar?
Estamos disponíveis pelos contatos:
31-982665972
contato@escoladeempatia.com.br

Acompanhe no instagram: @escoladeempatia.co
E site: www.escoladeempatia.com.br

http://www.escoladeempatia.com.br/

