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Curso
Relações autênticas, com base                   
na Comunicação Não Violenta (CNV)

Amanda Danyelle de Amorim Caldas
Thays Rettore Orlando Cabral Zocratto Gomes
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Linguagem de paz em um mundo de conflitos

 

Convite

 



3 

 

CNV – O que é?
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Onde começa a violência?
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Violência
Os brasileiros são 2,8% da população mundial e responsáveis por 11%
de todas as mortes anuais no planeta.

Há mais crianças morrendo no Rio de Janeiro do que no Iraque,
na Palestina, na Colômbia.

No Brasil, consideramos normal usar a violência para atender a
necessidades.

Estatísticas mundiais – Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2015.

 

Suicídio no mundo
800 mil pessoas/anual;
Uma a cada 30 segundos;

Cerca de 78% ocorrem em países de renda média e baixa.

Estatísticas mundiais – Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2015.
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Suicídio no Brasil
Oitavo país com mais suicídios no mundo;

Um caso a cada 46 minutos, com “um subdiagnóstico estimado de
20%”;

Estima-se que, para cada pessoa que comete suicídio, existem; pelo
menos; outras 20 que tentaram, mas não conseguiram consumar o ato.

Organização Mundial da Saúde – dados divulgados em 2016, referentes ao ano
de 2012.

 

Sequestro emocional

 



7 

 

O trabalho da amigdala é centrado
no medo,

Teve muita importância para a
evolução e a sobrevivência da nossa
espécie.

Amigdala cortical
Sentinela emocional

 

Histórico
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“É na maneira como falamos e ouvimos
os outros que está a chave para o
problema das desavenças e discórdias.”

Marshall Rosenberg

 

“Felicidade é quando o que você pensa, o que
você diz e o que você faz estão em harmonia.”

Mahatma Gandhi
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“Era dessa parede cheia, quando já não havia
mais espaço para receber feridas silenciosas,
que essa violência que tanto nos assusta nos
jornais transborda.”

Arun Gandhi

 

“A não violência não é uma estratégia que se possa 
utilizar hoje e descartar amanhã,                                   

nem é algo que nos torne dóceis e influenciáveis.”

 



10 

 

Maior coração – ouve com o coração;

Grande pescoço – tem visão abrangente;

Alimento – acácia.

 

Girafa  e  Chacal (lobo)
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escassez

Por que descascar a cebola?
Paradigma de dominação
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Raquel

Marcos

“Você é muito folgada, Raquel. Estamos todos te
esperando há um tempão. Você sempre se atrasa para
reunião e parece não estar nem um pouco
comprometida com a nossa equipe! Pronto, falei!”

Na próxima quinta, teremos outra reunião. 
Como é para você chegar às 14h nesse dia?”

Porque comprometimento e respeito são 
muito importantes para mim.

Eu me senti irritado com isso.

“Raquel, a reunião estava marcada para 
14h, e você chegou às 14h40. 

4o passo

3o passo

2o passo

1o passo
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