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● Objetivos:

Espera-se que os evangelizandos:
➔ Conheçam os perfis de comunicação (agressiva, passiva ou assertiva);
➔ Aprendam o que é a comunicação não violenta;
➔ Compreendam os quatro passos para uma comunicação não violenta

(observação, sentimento, necessidade e pedido);
➔ Participem das atividades com alegria e fraternidade;
➔ Exercitem o respeito pelos outros e pelo ambiente.

● Conteúdo:

Quem sistematizou a Comunicação Não Violenta (CNV) foi o psicólogo americano
Marshall Rosenberg, na década de 1960. Um desses livros, que é muito indicado para
quem quer aprender a como trabalhar os conflitos interpessoais de maneira mais
saudável e compassiva é Comunicação Não Violenta: Técnicas para aprimorar
relacionamentos pessoais e profissionais. Marshall morreu em 2015, deixando suas ricas
contribuições para as relações humanas.

A Comunicação Não Violenta é uma abordagem para se relacionar de uma maneira mais
autêntica e ”desarmada“. Isso significa que podemos iniciar conversas transformando
nossas intenções iniciais para criarmos conexão com o outro, ou seja, “desligando” o
modo de ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da vida e permitindo que
nossas vulnerabilidades sejam mostradas.

Isso pode ser muito desafiador, mas desse modo, permitimos que o outro nos entenda e
também mostre o que está acontecendo dentro dele, uma vez que ambos somos
vulneráveis, em vez de somente nos atacarmos, e a discussão acabar por aí. Por isso,
com essa abordagem, é possível criar um espaço para conexão que nos permite enxergar
tanto as nossas necessidades não atendidas, quanto as da outra pessoa.

Todo esse processo acontece através da empatia, que é uma ferramenta poderosa que
nos ajuda a nos colocarmos no lugar uns dos outros e, assim, gerarmos compreensão.

COMO PRATICAR A COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA?

1. Observação: fazer observações sobre as ações ou falas da pessoa que estão nos
incomodando ou gerando conflito, em uma discussão, por exemplo. É importante que



essas observações sejam baseadas em fatos, e não em nossas interpretações acerca do
que a pessoa quis dizer com suas atitudes, mas sim, o que de fato ela fez ou falou.

2. Sentimentos: Depois de observar o que causou o conflito, podemos nos voltar para nós
mesmos, percebendo e identificando os sentimentos que estão sendo aflorados dentro de
nós a partir das atitudes da pessoa. Estamos sentindo raiva? Frustração? Medo?
Preocupação? Alívio?

Nesse momento é bem importante utilizarmos palavras que sejam, de fato, sentimentos e
não julgamentos. Por exemplo, quando digo que estou me sentindo “ignorada” isso não é
de fato um sentimento, pois a palavra descreve a ação de uma terceira pessoa “você está
me ignorando”. A ideia aqui é que você se pergunte: “se estou com a sensação de que
estou sendo ignorada, o que eu de fato sinto?”.

3. Necessidades: Após nomear esses sentimentos, podemos então identificar as
necessidades que são apontadas por eles. Se estamos nos sentindo frustrados, qual foi a
necessidade que não foi atendida e que gerou essa frustração?

Comunique suas necessidades se responsabilizando por elas, por exemplo, em vez de
dizer “estou irritada porque vocês não lavam a louça” você pode entender quais
necessidades suas não estão sendo atendidas e comunicá-las “estou irritada porque eu
estou cansada e gostaria de chegar em casa e encontrá-la limpa. Cooperação é algo
importante para convivermos bem e gostaria de conversar sobre os acordos que vão nos
ajudar a conviver melhor aqui em casa”

4. Pedido: Depois de entendermos melhor o que precisamos, podemos fazer ao outro um
pedido claro para nossas necessidades sejam atendidas. Na conversa, todas essas
questões podem ser trazidas à tona, para que fique claro o que está se passando entre
nós e o outro. Isto é, podemos comunicar a ele as nossas observações, a partir do que
ele fez ou falou, depois explicar o que sentimos a partir dessas atitudes, bem como do
que precisamos e não está sendo suprido e então, fazermos um pedido claro do que
queremos.

● Aula propriamente dita:

1. Aquecimento: 5 minutos

Fazer a prece inicial (5 min)

2. Desenvolvimento: 40 minutos

Primeiro momento (20 min)

Distribuir para cada evangelizando uma cópia do Anexo 1 e lápis.
Pedir para que leiam as perguntas e respondam SIM ou NÃO, de acordo como agiriam
nas situações descritas.
Ao terminarem pedir que somem um ponto para cada vez que responderam SIM às
questões 1, 2, 3, 6, 7 e 10 e NÃO às questões 4, 5, 8 e 9.



Explicar que os resultados acima de sete indicam que você é extremamente assertivo em
algumas situações bastante críticas; de quatro a seis indicam que você é médio em
assertividade, isto é, responde assertivamente em algumas situações, mas se torna
inassertivo em outras. Resultados abaixo de quatro revelam que você é inassertivo na
maioria das situações.

Questionar os evangelizandos se eles sabem o que é ser ASSERTIVO. Ouvir as
respostas e passar o vídeo “Agressivo, passivo e assertivo” (até 2:40min).

Perguntar o que entenderam e complementar dizendo que na vida podemos ter 3 tipos
básicos de postura frente às situações: AGRESSIVA, PASSIVA ou ASSERTIVA. Ser
assertivo significa defender seus direitos e expressar sentimentos positivos e negativos
sempre que necessário. Saber o que seria o certo, mas não agir desse modo
regularmente não conta como ser realmente assertivo.

Segundo momento (10 min)

Questionar os evangelizandos como fazemos para ter uma postura assertiva nas
situações cotidianas. Ouvir as respostas e explicar que podemos utilizar a
COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA para termos posturas mais assertivas no dia a dia.

Perguntar se já ouviram falar em COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA, se sabem o que é.
Ouvir as respostas e passar o vídeo “O que é Comunicação Não Violenta (CNV)?”.

Perguntar o que entenderam e explicar que a CNV é uma abordagem para se relacionar
de uma maneira mais autêntica e ”desarmada“. Isso significa que podemos iniciar
conversas transformando nossas intenções iniciais para criarmos conexão com o outro,
ou seja, “desligando” o modo de ataque ou defesa que aprendemos a utilizar ao longo da
vida.

Destacar os quatro principais pontos para exercitar a CNV:

1. Observação
2. Sentimentos
3. Necessidades
4. Pedido

Exemplo de comunicação violenta: “Você chegou atrasado, isso é muito desrespeitoso”.
Uma forma de reformular a frase de maneira não violenta seria: “Quando você chega 10
minutos atrasado a uma reunião que marcamos juntos (observação), eu me sinto
desrespeitado (sentimentos), pois a pontualidade é importante para me mostrar que você
está comprometido com nossas reuniões (necessidades). No futuro, você poderia chegar
na hora? (pedido)”.

Terceiro momento (10 min)

Pedir aos evangelizandos que formem duplas.
Distribuir para cada dupla um exemplar do Anexo 2 e pedir para que respondam dentro da
perspectiva da CNV.



Corrigir os exercícios:
Exercício 1 - Resposta correta: 2, 3, 6 e 7.
Exercício 2 - Resposta correta: 2, 3, 4 e 7.
Exercício 3 - Resposta correta: 2, 4, 6 e 8.
Exercício 4 - Resposta correta: 2, 5 e 6.

3. Encerramento: (15 minutos)

Dividir os evangelizandos em 2 grupos e distribuir para cada uma situação para ser
resolvida utilizando a CNV.

Situação 1: Maria levou o pendrive com todo o material de uso da apresentação do
trabalho para sua casa. Maria faltou na aula, com isso ninguém pôde apresentar o
trabalho na aula e receberam advertência do professor.

Situação 2: Eu faço um almoço surpresa para o meu filho. Às 12h está tudo pronto, mesa
arrumada, casa limpa e estou esperando ele chegar. Às 12h30 o risoto está começando a
endurecer. Às 13h30 a comida já esfriou. Às 14h quando ele chega eu brigo, digo que ele
não tem consideração e vou dormir com raiva e com fome.

Ouvir como cada grupo resolveria a situação utilizando a CNV.

Fazer a prece final.

● Recursos Didáticos

➔ Notebook
➔ Datashow
➔ Cópias Anexo 1
➔ Cópias Anexo 2
➔ Lápis
➔ Vídeo “Agressivo, passivo e assertivo”
➔ Vìdeo “O que é Comunicação Não Violenta (CNV)?”

● Referências eletrônicas

Conteúdo. COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: O QUE É E COMO PRATICAR.Disponível
em:<https://www.personare.com.br/comunicacao-nao-violenta-o-que-e-e-como-praticar-m
39168>. Acessado em: 17/11/2019.

Vídeo “Agressivo, passivo e assertivo”. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=rd1mCZVNnxE>. Acessado em: 17/11/2019.

Vìdeo “O que é Comunicação Não Violenta (CNV)?”. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=6pbpOV7_8RY>. Acessado em: 17/11/2019.



Exercícios CNV. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/doc/297472878/EXERCICIO-CNV-gabarito>. Acessado em:
17/11/2019.

Exemplos de CNV. Disponível em: <https://blog.trello.com/br/comunicacao-nao-violenta>.
Acessado em: 17/11/2019.

Exemplos de CNV. Disponível em: <http://raizesds.com.br/pt/comunicacao-nao-violenta/>.
Acessado em: 17/11/2019.



Anexo 1

Inventário de Assertividade

A seguir responda sim ou não aos itens que melhor descrevam o seu modo de agir:

1. Quando alguém lhe faz uma crítica injusta, tem coragem de discordar?
2. Você reclama de um atendimento muito ruim em uma loja ou restaurante?
3. Quando a comida vem errada em um restaurante, você devolve?
4. Ao sair com um(a) amigo(a), nunca é você quem escolhe o que vão fazer?
5. Quando alguém lhe faz um elogio, você fica sem saber o que dizer?
6. Você consegue expressar o que sente?
7. Você elogia amigos ou parentes quando acha que merecem?
8. Você tem dificuldade de pedir um favor?
9. Quando um amigo ou parente lhe pede dinheiro emprestado, fica sem jeito de dizer não?
10. Quando não concorda com a opinião de uma pessoa, você expressa seu modo de pensar?
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Anexo 2

EXERCÍCIO 1 - OBSERVAÇÃO OU AVALIAÇÃO?
Para determinar sua habilidade de discernir entre observações e avaliações, faça o exercício a
seguir. Circule o número de qualquer afirmação que seja uma observação pura, sem nenhuma
avaliação associada.

1. Ontem, João estava com raiva de mim sem nenhum motivo.
2. Ontem à noite, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia à TV.
3. Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião.
4. Meu pai é um homem bom.
5. Luís é agressivo.
6. Cláudia foi a primeira da fila todos os dias desta semana.
7. Antônio me disse que eu não fico bem de amarelo.
8. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela.

EXERCÍCIO 2 - EXPRESSANDO SENTIMENTOS
Se você quiser verificar se estamos de acordo a respeito da expressão verbal dos sentimentos,
faça um círculo ao redor do número em frente de cada uma das afirmações que corresponda a
sentimentos que estão sendo expressos verbalmente.

1. Acho que você não me ama.
2. Estou triste porque você está partindo.
3. Fico com medo quando você diz isso.
4. Estou feliz que você possa vir.
5. Você é nojento.
6. Sinto vontade de bater em você.
7. Sinto-me bem a respeito do que você fez por mim.
8. Não tenho nenhum valor.

EXERCÍCIO 3 - RECONHECENDO NECESSIDADES
Para praticar a identificação de necessidades, faça um círculo ao redor do número em frente de
todas as afirmações abaixo em que a pessoa estiver assumindo a responsabilidade por seus
sentimentos.

1. Você me irrita quando deixa documentos da empresa no chão da sala de conferências.
2. Fico com raiva quando você diz isso, porque quero respeito e ouço suas palavras como um
insulto.
3. Sinto-me frustrada quando você chega atrasado.
4. Estou triste por você não vir para jantar, porque eu estava esperando que pudéssemos passar a
noite juntos.
5. Estou desapontado porque você disse que faria aquilo e não o fez.
6. Estou desmotivado porque gostaria de já ter progredido mais em meu trabalho.
7. Fico com medo quando você levanta a voz.
8. Estou grato por você ter me oferecido uma carona, porque eu precisava chegar em casa antes
das crianças.



EXERCÍCIO 4 - EXPRESSANDO PEDIDOS
Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule o número em
frente de qualquer uma das frases a seguir em que a pessoa esteja claramente solicitando que
alguma ação específica seja feita.

1. Quero que você me compreenda.
2. Gostaria que você me dissesse uma coisa que eu fiz de que você gostou.
3. Gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo.
4. Gostaria que você me deixasse ser eu mesma.
5. Gostaria que você dirigisse dentro do limite de velocidade.
6. Gostaria que você preparasse o jantar mais vezes.


