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OLÁ PARTICIPANTE!

 Neste módulo você terá a oportunidade de conhecer e mergulhar de maneira vivencial em alguns conceitos relaciona-
dos às competências de Gestão, tais como: Relacionamentos interpessoais; Comunicação e Gestão dialógica de pessoas; 
Gestão de conflitos e  Trabalho em equipe. 

Duração: 4 horas 

Programação

-Abertura e apresentações

-Momento de acolhimento

-Apresentação das competências: 

Motivação e trabalho em equipe;

Gestão compartilhada;

Comunicação não violenta;

Diálogo e resolução de conflitos;

Trabalho em equipe.

-Introdução e contextualização do conteúdo teórico

-Leitura do Estudo de caso

-Premissas que norteiam o estudo de caso;

-Atividades grupais:

Etapa 1 - Descoberta

Etapa 2 - Sonho com enfoque na situação ideal

Etapa 3 – Planejamento do que pode ser 

Etapa 4 - Planejamento e suas etapas 

Etapa 5 - Entrega síntese e culminância

Etapa 6 – Potencialidades a serem mobilizadas 

-Registros do diário de bordo.

Este conteúdo fará sentido se você se permitir mergulhar nos conteúdos e nos exercícios práticos. Seguro firme o leme de 
barco e vamos navegar! 

Bom trabalho!
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METODOLOGIA APLICADA

 

Esta formação será conduzida como base na metodologia de investigação apreciativa, que é uma abordagem de desenvol-
vimento e mudança inovadora. 

Seu grande diferencial é a busca constante das referências positivas, de forma a criar uma rotina de pensamento sobre o 
sucesso obtido, transformando assim, o sonho em potencialidades. 

É possível sonhar, criar e acreditar através de um pensamento inovador e criativo que permita que as pessoas possam 
descobrir seus pontos fortes em meio a um processo compartilhado de busca de um futuro melhor.

GESTÃO DA COMUNIDADE EDUCATIVA                                        

Trabalho colaborativo e em equipe  

Recepção, acolhimento e apresentação.

Sejam todos bem vindos! Queremos que nosso encontro de hoje seja bastante provocativo e nos impulsione a pensar de 
que forma podemos contribuir para que a nossa ação possa se complementar com a ação do outro, e partir desta ação con-
junta identificar os ganhos na coletividade.  Esperamos que as suas experiências de hoje sejam espetaculares.

O grupo será dividido em subgrupos de seis a dez pessoas, os subgrupos formarão círculos e cada integrante deverá 
encostar as palmas de suas mãos nas palmas das mãos dos colegas que estiverem à sua esquerda e à sua direita. Não é 
para segurar a mão dos colegas, é apenas para encostarem as mãos espalmadas. Quando iniciar a música, cada participante 
deverá iniciar o maior número de movimentos possíveis sem desencostar as mãos dos colegas. Ao som da música todos os 
participantes deverão dificultar ao máximo os movimentos. 
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Ao termino da tarefa todos voltam aos seus lugares e o formador questiona como foi que se sentiram? Na nossa rotina 
temos jogo de cintura? Além de dançar conforme a música, conseguimos acompanhar as mudanças? No exercício nos 
deixamos nos levar pela condução do outro colega? No nosso cotidiano sabemos abrir mão de nossas ideias para investir 
em outras ideias melhores? Estamos abertos para ouvir, perceber e corrigir nossas falhas, quando elas ocorrem?  

Distribuir aos participantes o texto: o Biscoito, e fazer a leitura em voz alta, finalizando com uma reflexão.            

APRESENTAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

Neste módulo vamos trabalhar as competências: Gestão das relações interpessoais (Transposição para o cotidiano); 
Cogestão dialógica de pessoas (Comunicação não violenta; Dialogicidade - Modelo Dialógico de Resolução de Conflitos); 
Gestão da Equipe Gestora e Gestão dos Serviços de Apoio (Empatia; Trabalho em Equipe).

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

 Segundo Eloisa Lück (2009), a escola é uma organização social constituída pela sociedade para cultivar e transmitir 
valores sociais elevados e contribuir para a formação de seus alunos mediante experiências de aprendizagem e ambiente 
educacional condizentes com os fundamentos, princípios e objetivos da educação. O seu ambiente é considerado de vital 
importância para o desenvolvimento de aprendizagens significativas que possibilitem aos alunos conhecerem o mundo e 
conhecerem-se no mundo, como condição para o desenvolvimento e sua capacidade de atuação cidadã. 

A qualidade do ambiente escolar como um todo, determina a qualidade do processo pedagógico que será aplicado na 
sala de aula. 

Vivemos imersos em vários agrupamentos sociais, de diferentes amplitudes e complexidades. Estamos continuamente 
inseridos em redes sociais, densas e conectadas. Ao longo da vida, transitamos por diferentes grupos, dos mais básicos 
(família nuclear, família extensiva) aos mais distantes e abstratos (organização e sociedade, por exemplo). Na realidade, é 
possível pensar que o mundo social se estrutura como um complexo de coletividade articulado em coletividades cada vez 
maiores, em redes nas quais transitamos em distintos momentos, espaços e circunstâncias. Onde quer que estejamos 
sempre nos deparamos com o fato de pertencermos a unidades ou coletivos sociais de diferentes portes. Ou seja, nunca 
estamos sozinhos, isolados ou fora de alguma rede social. 

“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós”. (Sait 
Exupéry, Antoine 2005)
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Manter um bom relacionamento é imprescindível, o sucesso no dia a dia, na convivência com pessoas e também no 
ambiente de trabalho depende muito de como você trata as pessoas a sua volta, não se pode escolher com quem trabalhar, 
ou com quem dividir uma mesa no trabalho, somos “convidados” a lidar com as diferenças em todos os aspectos.

Nos tempos atuais um comportamento bastante destacado pelos estudiosos das relações sociais é a Empatia. Ela 
facilita o trabalho em equipe e permite um melhor entendimento das motivações, medos, potencialidades e desafios dos 
outros, e de como podemos atuar juntos para resolução dos problemas complexos que afetam a todos nós.  

Geralmente, são a escola e os educadores que oferecem à criança sua primeira grande oportunidade de vivenciar o 
mundo fora da família. Quanto mais genuíno é o vínculo e mais forte a empatia entre o educador e a criança, maior a possi-
bilidade de que ela possa se identificar com outra realidade fora de seu primeiro círculo de relações, o familiar.  

O professor cuja concepção de educação é regida e pautada pela formação de seres humanos, diferencia-se pela rela-
ção estabelecida com e entre os seus educandos pela construção de vínculos fundada na empatia.

No ambiente escolar há de prevalecer o diálogo como fonte inesgotável para tratar as questões existentes através da 
busca das melhores alternativas de soluções e no desenvolvimento de um debate participativo, onde todos possam contri-
buir de maneira igual e sem preconceitos. 

Paulo Freire (1997) afirma que “O dialogo é uma espécie de postura necessária, na medida que os seres humanos se 
transformam cada vez mais em seres humanos criticamente comunicativos. O diálogo é o momento em que os humanos se 
encontram para refletir sobre sua realidade a tal como fazem e refazem”.

Na escola são inúmeras as oportunidades para a prática de um diálogo que estabeleça uma igualdade de participação 
onde não prevaleça a opinião de um, que julga saber mais, em detrimento da opinião de outros.  Na sala de aula, há ainda a 
questão da competência dialógica, ou seja, a capacidade do professor de estabelecer o diálogo. Quando se afirma que aos 
estudantes deve ser dada liberdade, não se está afirmando que o professor deve deixar a sala virar de pernas para o ar. O 
professor deve ser o moderador, o mediador do processo dialógico, é ele que potencializará o protagonismo dos estudan-
tes na solução de problemas reais, ora atuando em relação de colaboração, ajudando os jovens mais assertivamente, ora 
atuando como apoiador externo, favorecendo a autonomia e auto-organização dos estudantes. Todos devem ter liberdade, 
mas, principalmente, todos devem dar a mesma liberdade aos outros.
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LEITURA DO CASO

É uma segunda feira do mês de outubro quando a gestora Sra. Marlene chega à escola. Como de costume vai passando 
e cumprimentando a todos que encontra no seu caminho. Seu cumprimento já é conhecido, todos os funcionários e alunos 
aguardam o esperado “Bom dia meus amores, hoje o dia é nosso”! 

Ao chegar à sala, a Sra. Marlene foi em direção a um grande calendário das atividades da escola fixado na parede em 
frente de sua mesa de trabalho. Esta é uma prática que a Sra. Marlene faz rotineiramente pelo menos uma vez por semana 
para checar os planos para as próximas três semanas. Logo ela se depara com o compromisso da Campanha de Organiza-
ção e Limpeza, tomando como base o conceito do 5S (programa de qualidade já aplicado em algumas escolas da região). 
Pelo cronograma a campanha deverá acontecer no mês de novembro em toda a escola; já estava chegando a hora de 
mobilizar alunos, professores e a comunidade para este desafio. 

A iniciativa de realizar a campanha surgiu a partir de uma conversa da gestora da escola com Amanda, uma jovem 
empreendedora, referência positiva no bairro e empresária bem sucedida, oriunda de escola pública. Amanda conheceu as 
bases da campanha de organização e limpeza através de uma visita que fez a uma empresa local, a Nutlinda, e na ocasião 
ficou encantada com os resultados atingidos e o envolvimento das pessoas na organização e limpeza de seus postos de 
trabalho. A empresa influenciou outras escolas da região a implantar o programa e se prontificou em subsidiar os custos 
com as ações necessárias. 

Segundo Amanda, a primeira coisa que a empresa Nutlinda fez foi disseminar o conceito do 5S para todos os funcio-
nários, e assim propiciar um nivelamento em termos de conhecimento, para só então, iniciar as fases do programa. Em 
conversa com Sra. Marlene há algumas semanas atrás, Amanda afirmou que ela própria iria para a escola organizar tudo, 
às salas de aula mobilizar os alunos, decidir quais os representantes de sala, entre outras atividades! 

Na terça feira, logo cedo, Amanda chegou à escola para cumprir o que havia combinado com a gestora Marlene, ir nas 
salas de aula para falar sobre a campanha de organização e limpeza e definir os representantes.  A escola tem 12 (doze) 
salas de aula e Amanda conseguiu passar em pelo menos 6 (seis) salas naquela manhã, deixando as demais para o dia 
seguinte. 

As turmas do ensino fundamental II da escola são bastante numerosas; entre os alunos, normalmente há aqueles que 
têm uma maior influência sobre os demais; entre estes, há uma aluna, Suelen, que se destaca pela capacidade de liderança 
e de influenciar os demais. A jovem recebeu a notícia da realização da campanha pela Amanda e logo mobilizou os colegas 
para “boicotar” a campanha, pois entendia que este assunto não fazia sentido para a escola.

No dia seguinte, a gestora Marlene recebeu a visita da Sra. Matilde, avó e responsável por um aluno, afirmando que 
o seu neto não iria participar da campanha para organizar e limpar a escola, pois esta tarefa era de responsabilidade da 
escola e não dos alunos. Dona Matilde era ausente na rotina da escola, mas reconhecia a importância da educação no 
desenvolvimento do neto.

Alguns professores que estavam na sala da gestora, na ocasião da chegada da Sra. Matilde afirmaram que não foram 
envolvidos no tema da campanha e que apenas liberaram alguns minutos da aula para que Amanda falasse de como seria 
a campanha. Mas é importante destacar que a Amanda não está permanentemente na escola, como empresária, tem seus 
próprios compromissos. 
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A Sra. Marlene tentou explicar para os professores e Sra. Matilde (avó do aluno) que a campanha é para desenvolver 
senso de pertencimento através da organização, limpeza, ordenação, resgatando o “cuidar” da escola como um espaço de 
todos que precisa ser preservado. 

Diante de tantos conflitos a Sra. Marlene percebe que terá muitos desafios até conseguir implantar o programa que deu 
tão certo nas outras escolas da região.

***************************

APRESENTAÇÃO DAS PREMISSAS

Premissas Experimentais            Premissas Conceituais

A Sta. Suellen deve ser vista com potencial para seu 
desenvolvimento cognitivo.

Motivação e Trabalho em equipe;
Comunicação não violenta.

A Dona Marlene é a grande mobilizadora para promo-
ver boas relações interpessoais.

Gestão compartilhada;
Comunicação não violenta; Diálogo e resolução de 

conflito.

A Sra. Amanda é um potencial mobilizador da comu-
nidade. 

Propósito;
Trabalho em equipe. 
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ATIVIDADES EM GRUPOS

Etapa 1 - Descoberta

Etapa 2 - Sonho com enfoque na situação ideal

Etapa 3 – Planejamento do que pode ser 

Etapa 4 - Planejamento e suas etapas 

Etapa 5 - Entrega síntese e culminância

Etapa 6 – Potencialidades a serem mobilizadas 
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ETAPA 1 (DESCOBERTA) – TRABALHO EM DUPLAS

Diante do caso que foi apresentado vamos formar duplas para pensar e descobrir nossas capacidades, nossos pontos 
fortes e no que é possível construir de maneira coletiva. Pensando nos personagens Sra. Marlene, Amanda, Suelen e suas 
potencialidades, vamos refletir nas melhores práticas e revelar nossa visão positiva. Esta é a primeira etapa da metodologia 
de investigação apreciativa que mobiliza os integrantes a pensar em suas potências para tratar dos desafios. Para facilitar 
a etapa de descoberta utilize o questionário e faça as perguntas ao seu colega da dupla, depois ele fará o mesmo com 
você.

          Perguntas

01 Na sua experiência como gestor, você já teve oportunidade de implantar um programa que mobilizou 
toda a escola?

02 Como você envolveu o maior número de pessoas da comunidade escolar?

03 Como você fez para que essa experiência fosse uma prática participativa (interativa compartilhada)?

04 Compartilhe uma prática na sua experiência como gestor, onde o aluno foi protagonista de um projeto, o 
que você fez para que essa experiência fosse um sucesso?

05 Na sua experiência, como você conseguiu dissolver um conflito usando o diálogo?

ETAPA 2 (SONHO) – CHUVA DE IDEIAS: O QUE PODERIA VIR A SER (QUAL O SONHO - QUAL SERIA A 
SITUAÇÃO IDEAL)

Uma vez compartilhado com o colega suas descobertas, agora nós os convidamos a levantarem os olhos, exercita-
rem a imaginação e relatarem como seria a situação da escola ideal?  A aluna Suelen tem grande potencial de liderança, 
o poderia levá-la a exercer esta liderança plena?  O que atenderia ao sonho de vocês neste contexto do estudo de caso? 
Quais são os fatores e forças que dão vida a esta escola dos sonhos. A Sra. Marlene deve ser a grande mobilizadora para 
promover boas relações interpessoais, pois ela tem carisma, e como gestora tem este compromisso com a comunidade 
escolar. O fato da Sra. Matilde, avó do aluno ter vindo à escola tratar sobre o assunto da campanha, pode ser um bom sinal 
para o maior engajamento da família na escola. Imaginem se vocês estivessem dormindo e ocorresse um milagre, como 
gostariam que as questões relacionadas no estudo de caso fossem conduzidas? Pensando no futuro da escola, como ela 
seria?

Para responder as questões citadas, defina em grupo a escola que os representam e que atenderia ao sonho vocês. 
Utilize as folhas disponibilizadas.
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ETAPA 3 (PLANEJAMENTO) - O QUE PODE SER: O QUE É POSSÍVEL FAZER DO QUE SONHAMOS?

Agora em grupo sintam-se desafiados a mudar, pensem no que é possível fazer dentro do que sonharam e sobre bons 
exemplos que vocês aplicaram no passado e deu muito certo, com base no caso discutido em grupo. É hora de dar vida 
aos nossos sonhos, nesta etapa vamos planejar e estruturar como organizaremos as iniciativas para resolver os desafios 
do caso. Considerando que a implantação do programa de organização e limpeza será para toda a comunidade escolar, va-
mos materializar a visão de futuro criada em conjunto anteriormente e detalhar o como fazer. Não vamos deixar a energia 
do positivo se dissipar.

ETAPA 4 (ENTREGA) – COMO SERÁ: COMO FAREMOS, PLANEJAMENTO, QUEM E COMO MOBILIZAREMOS.

Permaneçam em grupo e vamos entender qual será a entrega. A entrega caracteriza-se por estabelecer e organizar o 
planejamento das ações que deverão ser implantadas pela Sra. Marlene, considerando que ela é a grande articuladora da 
comunidade escolar e tem como desafio organizar as inciativas e interesses dos diversos atores, identificar as iniciativas 
para motivar e envolver a sua comunidade e dissolver os conflitos existentes. Como deve ser a atuação da empreendedora 
Amanda que está tão entusiasmada com a implantação do programa, mas que precisa ser orientada quando aos papeis 
e responsabilidades de cada membro da comunidade escolar, para que a implantação do programa seja um projeto de 
todos? 

É importante destacar para a Amanda que o trabalho em equipe é fundamental para que haja envolvimento de todos; 
quanto mais pessoas envolvidas e com tarefas claras, maior será o engajamento. Como apoiar a aluna Suelen para que a 
mesma compreenda o propósito do programa e torne-se uma liderança positiva na implantação. 

Quais estratégias de implantação e os desafios de sustentação, deverão ser considerados, e quais os resultados espera-
dos a partir deste planejamento? Utilize o quadro abaixo para organizar esta entrega.

 O que? Para quem? Como serão 
implantadas?

Desafios de 
sustentação Quando Resultados 

esperados Quem medirá?
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ETAPA 5 – CULMINÂNCIA: SÍNTESE DA ENTREGA.

Todos podem permanecer sentados junto aos seus grupos. Escolham um representante de cada grupo para que ele 
possa trazer uma síntese do planejamento e apresente as sugestões construídas a partir do estudo de caso.   

ETAPA 6 – COMO EU FAREI ISSO NA MINHA ESCOLA? QUAIS AS POTENCIALIDADES QUE POSSO MOBILIZAR 
EM MINHA ESCOLA?

Diante de tudo que foi compartilhado, quais as potencialidades que você visualiza na sua escola, quais são os projetos 
que estão pendentes de implantação e que poderão ser iniciados partindo de uma organização e estruturação que envolva 
todos, através de um verdadeiro trabalho em equipe? O que e quem você acha que pode mobilizar? Lembre-se de focar 
sempre nas possiblidades e não nas limitações.      

Diário de Bordo

Na ultima pagina deste módulo, você poderá registrar os pontos mais relevantes discutidos e suas descobertas.
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GLOSSÁRIO

Relações interpessoais 

As relações interpessoais podem ser consideradas todos e quaisquer contatos entre pessoas; esses contatos ocorrem 
entre indivíduos em diferentes circunstâncias e em deferentes espaços, voltados tanto para o âmbito tecnológico e educa-
cional como para as relações empresariais.

Para Albuquerque (2012), uma maneira de desenvolver a individualidade de cada ser é aprender a aceitá-los como são, 
pois assim nos adaptamos a cada um, construindo um comportamento tolerante. Quando estamos dispostos a aceitar 
as pessoas, consequentemente nos tornamos mais flexíveis e observadores, o que facilita o convívio, o aprendizado, e a 
capacidade de desenvolver-se, descobrindo valores a partir de fraquezas de outros.

Mesmo sendo impossível agradar a todos, é importante reconhecer ninguém consegue viver sozinho, e que o convívio 
com outras pessoas é necessário e importante. Por isso tratar as pessoas bem e saber lidar com a presença e diversidade 
de outras formas de pensar é fundamental diante de uma sociedade em constante transformação.

De acordo com Chiavenato (2010), o relacionamento interpessoal é uma variável do sistema de administração participa-
tivo, que representa o comportamento humano que gera o trabalho em equipe, confiança e participação das pessoas. “As 
pessoas não atuam isoladamente, mas por meio de interações com outras pessoas para poderem alcançar seus objetivos” 
(CHIAVENATO, 2010, p. 115).

Manter um bom relacionamento é imprescindível, o sucesso no dia a dia, na convivência com pessoas e também no 
ambiente de trabalho depende muito de como você trata as pessoas a sua volta, não se pode escolher com quem trabalhar, 
ou com quem dividir uma mesa no trabalho, somos “convidados” a lidar com as diferenças em todos os aspectos. 

Os fatores relacionados abaixo e o seus significados podem contribuir para o desenvolvimento de relacionamentos 
assertivos e empáticos.  

Percepção de si e do outro: “Assim como espero que os outros me aceitem como sou, devo aceita-los como são”. 

Comunicação: É uma atividade inerente à natureza humana que implica a interação e a posição comum de mensagens 
com significados, através de diversos canais e meios para influir, de alguma maneira, no comportamento de outros. 

Empatia assertiva: É importar-se pessoalmente com as pessoas, ao mesmo tempo em que as confronta diretamente.  

Escuta ativa: É se conectar de forma direta com a empatia de poder olhar nos olhos do outro e não deixar que suas expe-
riências e histórias de vida promovam julgamentos de seu interlocutor durante o discurso.

Feedback contínuo: É uma conversa sincera, construtiva e de via dupla, que destaca o que foi bom e o que pode ser melho-
rado.
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Campo interativo: cursista

Cogestão de mediação de conflitos

No ambiente escolar há de prevalecer o diálogo como fonte inesgotável para tratar as questões existentes através da 
busca das melhores alternativas de soluções e no desenvolvimento de um debate participativo, onde todos possam contri-
buir de maneira igual e sem preconceitos. 

A origem da palavra “Diálogo” é o resultado da junção dos termos gregos dia e logos, onde dia significa “através”, e a 
palavra logos, por sua vez, foi traduzida para o latim como ratio. Contudo, essa palavra tem vários significados, tais como 
“fala” e “verbo”. Numa compreensão mais antiga do termo, logos significa “relação”, “relacionamento”.

Em uma gestão compartilhada é importante ressaltar que deve se levar em consideração o diálogo igualitário que 
acontece sempre que se consideram as contribuições de todas as pessoas que participam dele. Todos devem ter a mesma 
oportunidade de falar e de ser ouvido, sendo que a força está na qualidade dos argumentos, no sentido do que se defende, 
e não na posição hierárquica de quem está falando.

É possível que os conflitos apareçam; vale reconhecer que o conflito será positivo ou negativo dependendo de como o 
enxergamos. Podemos enxergá-los de uma forma racional, diminuindo os seus efeitos negativos e aumentando os posi-
tivos. Um bom começo é aceitar que cada pessoa tem interesses e necessidades diferentes e que estas diferenças não 
refletem necessariamente em um problema.

Nesta perspectiva, se faz necessário construir novos entendimentos, aprendendo a dialogar com respeito perante as 
diferenças do outro. E a escola, por ser um lugar frequentado por pessoas com diferentes particularidades, sejam elas os 
pais, os professores, funcionários e os próprios alunos, é um ambiente susceptível ao surgimento de conflitos.
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Como fazer a mediação? 

A mediação é um procedimento voluntário e informal de auxílio às pessoas em conflito, para que identifiquem por si 
mesmas alternativas de benefício mútuo. Esse papel não é exclusivo do professor ou do gestor da escola, mas de todos 
que em alguma circunstância possam colaborar como mediador voluntário. 

Existem algumas técnicas utilizadas na mediação de conflitos que podem ser utilizadas no momento da mediação: 

1. Escuta Ativa - O mediador observa a linguagem verbal e não verbal das partes e tenta compreender informações relevan-
tes, estimulando-as a expressar suas emoções e instigá-las a ouvir umas às outras. 

2. Rapport - É uma palavra de origem francesa que diz respeito a uma relação de empatia com o interlocutor. Visa ganhar 
a confiança das partes, propondo um diálogo aberto e construtivo a fim de influenciar as partes a alcançarem a auto 
composição.

3. Parafraseamento - Consiste na reformulação, pelo mediador, de frases ditas pelas partes, a fim de sintetizá-las ou 
reformulá-las sem alterar seu conteúdo. O mediador se esforça em facilitar o entendimento do seu real significado às 
próprias partes, que ficam livres para captar novos significados nas proposições.

4. Brainstorming - O mediador incentiva a criatividade das partes e busca capturar ideias que sejam viáveis para o caso em 
questão.

5. Caucus - Com esta técnica, o mediador realiza uma reunião privada com cada uma das partes separadamente, durante 
a fase de negociações, para oportunizar o estabelecimento de proximidade e confiança entre elas e o mediador. Além 
disso, essa técnica ainda pode ser usada para acalmar os ânimos, auxiliar no fluxo de informações, reunir informações 
úteis para a negociação e ajudar as partes a rever a força de seus casos.

 

Campo interativo: cursista
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Ampliando horizontes 

Vídeos:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=h_ZJR0m9bHYBibliografia.

https://www.youtube.com/watch?v=IXS_KHSxZds
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