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Curso

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

Ana Andréa Martins
Rafael Leonel de Carvalho Evangelista
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Eu sou.....

Trabalho na/o......

Todos me conhecem por ser......

Mas se me conhecessem bem saberiam que ......
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Objetivo
Capacitar os servidores na utilização da Comunicação Não Violenta
(CNV) consigo mesmo e nos relacionamentos pessoais e profissionais,
especialmente em situações de mediação de conflitos.

 

Objetivos específicos
Propiciar reflexões acerca do processo de violência invisível.

Aguçar a capacidade de identificar a violência nas relações intra
e interpessoais.

Apresentar a técnica da CNV como uma escolha em mediações
de conflitos.

Apresentar a técnica da CNV como uma escolha para o aprimoramento
dos relacionamentos nas relações intra e interpessoais.

Gerar aprendizagem, por meio de vivências em grupo, utilizando
a linguagem da CNV (com dinâmicas e situações-problema).
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Conteúdo do curso
1º dia: CNV geral / Conflito e percepção

2º dia: Observação e sentimentos

3º dia: Necessidades e pedidos

4º dia: Empatia e conexão

5º dia: Prática / Pós curso???

 

Sem conexão, não existe 
comunicação.
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Combinados

Comunidade com espaço para todos e todas
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Adquirir 
conhecimento

AprenderCurso
Aprenda a andar de bicicleta on-line...

Como você aprendeu              
a andar de bicicleta?

 

Então...

Divirtam-se!

#Juntos
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Algo mais... 
O que mais queremos cuidar? 
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13% dos profissionais sentem-se altamente engajados com seu trabalho.

24% estão ativamente engajados.

63% não se sentem engajados.

87% das pessoas consideram o trabalho uma fonte de frustração.

Pesquisa *Gallup (2011-2012) – Relatório 2014 – realizada em mais de 150 países –
23 milhões de profissionais.

Felicidade x trabalho
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Falta de reconhecimento e de serem ouvidos.

Superiores ignoram as suas necessidades e expectativas.

Falta de comunicação aberta e franca e de interesse sincero por seus
problemas.

Pouco diálogo, tanto com colegas como com seus líderes.

84% dos profissionais que pedem demissão relatam como motivo
o relacionamento com a chefia imediata.

Pesquisa *Gallup (2011-2012) – Relatório 2014 – realizada em mais de 150 países –
23 milhões de profissionais.

Motivos para o desengajamento profissional

 

Dados de absenteísmo do GDF
A maior parte dos afastamentos são por CID F (transtornos mentais)
seguidos por transtornos osteomusculares

Presenteísmo e burnout
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Cultura do trabalho – algumas reflexões
Dia a dia;

Cultura individualista e competitiva;

Modelo mecanicista de trabalho;

Reprodução de um pensamento no qual não há lugar para os
sentimentos;

Hierarquia é o melhor instrumento de ordem;

Comunicação defensiva e inconsciente;

Prática do “poder sobre” – fazer por obrigação.

 

Piloto automático
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Uma forma de comunicação

 

Como vejo o conflito?
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Linguagem de comunicação dominante

Vergonha
Medo
Recompensa
Submissão
Brigas...

Dominação
Ter razão
Fuga
Exigência
Punição

 

Normalmente, como resolvo o conflito?

Visão negativa e destrutiva
Atribuir culpa – apontar para o outro.

Julgar – criar rótulo.

Reprimir comportamento – não é assim 
que se faz.

Polarizar – alguém está certo e alguém 
está errado.

Centralizar poder decisório – eu decido.
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Percepção

 

O que vc vê nesta imagemO que você vê nesta imagem?
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“O comportamento das pessoas baseia-se em sua 
percepção da realidade, não na realidade em si.”

(ROBBINS, S. P.)

“Não vemos as coisas como elas são, 
as vemos como nós somos.”

(ROBBINS, S. P.)
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“Para além das ideias
de certo e errado
existe um campo.        

Eu me encontrarei
lá com você.” 

Rumi

 

Vilão 
x 

Vítima

Que jogo queremos jogar?

Vida maravilhosa

 



20 

 

 

 



21 

 

“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.”

 

“Ser empático é ver o mundo
com os olhos do outro e não
ver o nosso mundo refletido
nos olhos dele.”

Carl Rogers

Estudava componentes de uma RELAÇÃO DE APOIO
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Girafa e chacal (lobo)

 

Diálogo

Empatia

Acolhimento da dor

Cuidado

Fazer pedidos

Cooperação genuína

Parceria

Contribuir para o bem-estar de todos...

Quando minha intenção é a CONEXÃO

 



24 

 

Autocompaixão

Essência/intenção
e como praticar?
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Vamos praticar!

 

Exercício

Escuta empática

Olá, tudo bem?
Como você está hoje?
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Empatia
Obstáculos para a escuta empática

Aconselhar

Competir pelo sofrimento

Educar

Consolar

Contar uma história

Acabar com a escuta ou mudar de assunto

 

“É espantoso como problemas que parecem insolúveis
se tornam solúveis quando alguém escuta. Como
confusões que parecem irremediáveis viram riachos
relativamente claros correndo, quando se é escutado.”

Carl Rogers
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Autocompaixão

Essência/intenção
e como praticar?
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Na vida real...

 

RaquelMarcos
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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

3o

2o

1o

 

Como podemos construir pontes nos ambientes 
organizacionais?
Desenvolvendo habilidades de pensamento, linguagem e comunicação
que permitam nos conectarmos, de forma compassiva, conosco e com os
outros, desenvolvendo práticas de cooperação genuínas.
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Outra forma de comunicação
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http://egov.df.gov.br

 

Que 
bom!

Que 
tal! 

Que 
pena!!

 



32 

 

 

Material extra para instrutor.
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Paradigma da dominação

 

Guerra
Briga
Insulto
Violência
Tristeza
Mágoa
Agressão

Visão negativa/destrutiva 
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Sensações negativas e tóxicas 
Transpiração
Dispersão
Tensão muscular
Hostilidade
Pessimismo
Descuido verbal
Raiva

Como meu corpo reage ao conflito, 
quando tenho uma visão negativa?

 

Comportamento HABITUAL da nossa comunicação – CHACAL

Eu quero que você sofra e sinta vergonha;
Eu quero que você sinta culpa;
Acho que, se você sentir dor, vai aprender o que 
é certo e o que é errado;
Foi você que buscou esse problema;
Eu acho que a dor é para o seu próprio bem;
Eu lhe avisei;
Você deveria saber;
Você deveria ter me escutado;
Quero que você sofra como eu sofri,                 
para você saber como eu me sinto...

Fonte: A linguagem da girafa: um passeio divertido pelos fundamentos da CNV (com adaptações).
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Girafa –
símbolo da Comunicação

Não Violenta

Fonte: http://cnv-apprentiegirafe.blogspot.com/

 

Fonte: A linguagem da girafa: um passeio divertido pelos fundamentos da CNV (com adaptações).

Comportamento NATURAL da GIRAFA

Minha intenção é a CONEXÃO.
Escuto para compreender e não para 
responder.
Eu valorizo saúde e segurança para você, 
para mim e para os outros.
Tomarei ações que não têm a intenção 
de ferir ou de punir – SOMENTE DE 
PROTEGER.
Fiz tudo que pude antes de recorrer a 
esta ação.
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Vamos fazer diferente? 

 

Olhando o conflito de forma positiva e construtiva.

Paz;
Solução;
Aproximação;
Entendimento;
Alegria;
Realização;
Oportunidade.
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Como meu corpo reage com o olhar positivo?

Equilíbrio;
Atenção;
Agilidade;
Benignidade;
Otimismo;
Racionalidade.

 

Buscar soluções;
Compreender comportamentos;
Construir juntos;
Compartilhar soluções;
Resolver com agilidade;
Não deixar o problema crescer.

Como resolvo o conflito?
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Benefícios
Melhorar o clima; 

Melhorar a gestão e a resolução dos conflitos;  

Evitar o estresse – liberação de cortisol;

Gerenciar os conflitos de forma mais produtiva;

Manter relações mais saudáveis;

Ter satisfação e realização pessoal;

Entre outros...

 

Organizações humanizadas buscam paradigma                
da cooperação

Intenção é cuidar da vida – conexão entre as pessoas;
Linguagem EMPÁTICA:
» compassiva;
» consciente das escolhas;
» conectada aos sentimentos e às necessidades de todos;
» cuide do que é importante para todos;
» autorresponsável;
» colaboração genuína;
» aprendizagem do cuidado.
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Contribuição da CNV
Apoiar, de maneira valiosa, na qualidade das relações, em como as
pessoas se relacionam, se comunicam e se sentem no ambiente de
trabalho. Se elas se sentem bem, verão propósito naquilo que fazem,
e, se existir senso de pertencimento e de importância no trabalho e
nas relações, isso muda completamente a questão da produtividade e
dos resultados.

 

Comunicação Violenta
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Comunicação Não Violenta

 

A comunicação violenta que habita em nós

Mais sobre a raiva
ICNV Brasil – Sistemas de dominação 
www.institutocnvb.com.br/single-
post/sistemas-de-raiva-e-dominacao
“O espaço” – Resumo sobre raiva: 
https://oespaco.net/2018/11/comunica
cao-nao-violenta-expressando-raiva.html
Spotify: Entrevista com Carolina Nalon
https://open.spotify.com/episode/6rHrJ
G9SWczwSs7zLArJNV
CNV em Rede: “A raiva segundo CNV” 
https://youtu.be/QUe7yPAB5-U

 

 


