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COMUNICAÇÃO 
NÃO-VIOLENTAL

1° dia

vamos aprender 
a construir pontes?

o que te traz a esse curso?
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a CNV oferece recursos para 

TRANSFORMAR nossa comunicação

mas NÃO é 
uma fórmula mágica

um outro idioma

a Comunicação 
Não-Violenta 
é a integração 
de 4 campos
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consciência

linguagem

comunicação
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meios de influência

vamos 
investigar 
como esses 
campos se 
refletem em 
nossas 
conversas?

Lembre de uma 
conversa realmente boa. 

Lembre também de 
uma conversa difícil.

O que tinha de bom? 
Por que a conversa te parecia boa? 

Quais eram as sensações presentes?
(inclusive sensações físicas)

O que aconteceu na conversa 
que foi difícil para você? 
Quais eram as sensações presentes?
(inclusive sensações físicas)

2

3

1

em 
trios
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o que é empatia?

● INTERROMPER / EXPLICAR
[eu sei o que você está passando…]

● MUDAR DE ASSUNTO
[isso me lembra…]

● ACONSELHAR
[sabe o que você poderia fazer?]

● EDUCAR
[eu li sobre isso outro dia…]

empatia
o que não é

● CONSOLAR
[mas não fica assim… vai passar…]

● CONTAR UMA HISTÓRIA
[um dia isso aconteceu comigo…]

● COMPETIR PELO SOFRIMENTO
[comigo aconteceu bem pior…]

empatia
o que não é
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● escutar ativamente

● cultivar atenção no presente

● “eu ouço você dizer que… é isso?”

empatia
o que é

De quantas palavras precisamos 
para dar empatia?

NENHUMA

Empatia é um 
profundo "estar com"

Não é sobre palavras
é sobre presença e coração aberto

Empatia
vamos 
exercitar?

● em duplas

● 2 min : um fala e o outro escuta

● 2 min : checar (repetir o que 

escutei parafraseando)

● trocar de papel
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Como foi a 
experiência?

● de receber escuta / checagem

● de escutar /checar

● em comparação a essa 
experiência como tem sido sua 
escuta?

● como essa escuta poderia levar 
a melhores resultados?

autoconexão

honestidade

empatia

"Para além das ideias de certo e 

errado, existe um campo. 

Eu me encontrarei com você lá." 
~ Rumi
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É o campo das 
necessidades 

humanas
universais.

E que campo é esse 
além das ideias de 

certo ou errado?

O que são 
necessidade 
humanas 
universais?

o que queremos 
desfrutar ou 

experimentar em 
uma vida humana 

plena

não existem 
necessidades 

erradas ou 
certas

todos os atos 
humanos podem 
ser vistos como 

tentativas de 
satisfazer 

necessidades

o que é muito 
importante 

para mim ou 
para o outro 
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"Tudo o que 
fazemos fazemos 

para atender a 
uma necessidade."

vamos explorar  
nossas necessidades?

Autoconexão

Explore a lista de necessidades, 
reconheça como está sua 

atenção a cada necessidade 

● quais as mais priorizadas? 
● quais as esquecidas? 
● quais as satisfeitas? 
● quais as não satisfeitas?
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vamos 
compartilhar?

jogo das 
necessidades

A libertação emocional envolve afirmar claramente o 

que necessitamos, de uma maneira que deixe óbvio 

que estamos igualmente empenhados em que as 
necessidades dos outros sejam satisfeitas.

~ Marshall Rosenberg
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COMUNICAÇÃO 
NÃO-VIOLENTAL

2° dia

Nós sentimos a todo momento. 
O problema é que não aprendemos a ser 

conscientes do que está vivo em nós.

- Marshall Rosenberg -

o que está 
vivo em mim 

agora?



dez - 2019

2

vamos explorar  
as necessidades por 

trás das falas?

um conta 
sobre uma 

fala ou ação 
difícil que 
vivenciou

o outro 
sugere as 

necessidades 
possíveis

em duplas

como foi o 
exercício?
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os 4 componente 
da CNV

sentimento 
necessidade

pedido
observação

observação
x 

avaliação 
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sentimento
x

pseudossentimento 

necessidade
x

estratégia 

pedido
x

exigência
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vamos 
exercitar?

escuta 
CNV em trios

as 4 formas possíveis 
de reagir a uma fala:

me 
culpando

culpando 
o outro

expressando 
meus 

sentimentos e 
necessidades

escutando 
sentimentos e 
necessidades 

do outro

1 32 4

vamos 
exercitar?
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padrões de 
comunicação que 
geram desconexão

Diagnosticar, julgar, rotular, criticar

Negar responsabilidade pelos 
próprios sentimentos e necessidades

Demandar [você deve - você não deve]

Paradigma de merecimento 
[você merece - você não merece]

exercício em cena
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"Uma palavra na 
boca é como uma 
flecha no arco". ~ Kaká Werá
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COMUNICAÇÃO 
NÃO-VIOLENTAL

3° dia

assertividade nas conversas

Tenha clareza de que 
necessidade quer atender 
ao se comunicar e diga o 

que você espera do outro.
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você pode 
me dizer o 

que me 
ouviu dizer?

te ouvi 
dizer….

compreendi 
bem?

dar a partir 
do coração

(ouvir e dizer não)

O problema nunca é 
o "não", mas o que 

nos dizemos quando 
alguém nos diz não.
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O "não" é apenas 
uma forma de 
expressão do que a 
outra pessoa quer.
(por trás do não há
também um pedido) ?

como você se sente 
ao dizer "não"?

como você se sente 
ao ouvir "não"?

o que 
acontece 

quando você diz 
"sim" quando 
queria dizer 

"não"?
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o que 
a raiva 
tem a te 
dizer?

As pessoas ou 
situações podem 

acionar sua raiva, mas 
a causa são seus 

próprios julgamentos.

Julgar as pessoas 
como erradas te 
impede de se conectar 
com suas necessidades 
não atendidas.
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Ter clareza sobre suas 
necessidades não 

atendidas te ajuda a 
identificar soluções 

satisfatórias para todos.

Criar estratégias 
focadas em atender 
suas necessidades 
transforma a raiva em 
ações positivas.

Use sua raiva para 
descobrir o que você 
necessita e escolha 
como atender suas 

necessidades de forma 
construtiva.
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vamos 
exercitar?

Passos 
para 
expressar 
a raiva:

1. Parar. Respirar.

2. Identificar nossos 
pensamentos que estão 
julgando as pessoas.

3. Conectar-nos com nossas 
necessidades

4. Expressar nossos 
sentimentos e necessidades 
não atendidos.

luto 
celebração
[escolha]

A CNV 
propõe irmos 
além da culpa 
com:



dez - 2019

7

A cada escolha 
que fizer, esteja 
consciente da 
necessidade que 
ela atende. 
[escolho… porque quero…] vamos 

praticar?

O objetivo da CNV 
não é mudar as 

pessoas e seu 
comportamento 

para conseguir o 
que queremos, mas, 

sim, estabelecer 
relacionamentos 

baseados em 
honestidade e 

empatia, que 
acabarão 

atendendo às 
necessidades de 

todos.

~ Marshall Rosenberg

obrigada


