
CONSOLIDAÇÃO DAS RESPOSTAS DADAS NO 5º ENCONTRO 

O QUE EU QUERO INOVAR: 

Saber Escutar/Aprender a escutar. Ouvir ≠ de escutar 

Ouvir empaticamente 

A partir de onde vem minha inovação 

Criar formas de conectar as memórias de cada geração transformando-as em uma linguagem 

comum. 

1)Olhar, ouvir, comunicar e me relacionar com cada pessoa sem estar presa em rótulos e 

caricaturas. 2) Trazer leveza em todas as relações, independente do contexto. 

Exercitar a escuta sensível 

Aprender novas formas de apresentar o que foi significativo aos diferentes grupos, me 

atualizando quanto aos recursos disponíveis. Mas respeitando o valor da troca/ações 

presenciais. 

Encontrar espaços onde várias gerações participem/ Sai o ego e entra o eco. 

Transitar e, locais de encontro de outras gerações/Marcar conversas com pessoas de outras 

gerações. 

Quero trazer mais consciência, ou criar mecanismos nas relações entre pessoas, na facilitação 

de pessoas, que permita a transformação do conceito de idade “física” para idade “criativa”, 

que considera o repertório, disponibilidade para o novo e atitude. 

Ser mais flexível, exercer mais a escuta e parar de defender pontos de vista 

Quero trazer mais plasticidade no “modus operandi” 

 

O QUE QUERO TROCAR: 

As minhas idades subjetivas, independentes de cronologia/ Sai o Ego e entra o Eco 

Aprendência 

Trocar a Abertura 

Exercitar a capacidade de escuta ativa para que todos os participantes da minha organização, 

com sua respectiva geração, tornem-se participantes ativos desse ecossistema. 

Experiências transformadoras 

Impressões profundas 

Percepção que me impactam, mas me trazem um novo olhar sobre mim e o mundo. 

Respeitar experiências que contribuam para que eu me situe perante o “novo”, de forma a 

contribuir para o diálogo. Assertividade sem me preocupar com “acertividade” 

Trocar artes, memórias, conversas (linguagem) com escuta, olhar e fala abertas, sem 

competitividade. 



Transitar em locais com pessoas de várias gerações. 

Quero trocar meus referenciais de mundo, o meu repertório que me permite lidar com esse 

mundo. Quero trocar os meus pontos cegos, pois não dever ser o de alguém e os de alguém 

podem ser transparentes para mim. Quero trocar as diferenças. 

Experiências e vivências, servir de ponte entre as gerações 

Experiência e emergência 

Quero eliminar o julgamento e preconceito 


