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      Se o mundo hoje é impiedoso, foi porque nossas 
atitudes o tornaram assim. Se mudarmos a nós 
mesmos, poderemos mudar o mundo, e essa mudança 
começará por nossa linguagem e nossos métodos de 
comunicação. 

Arun Gandhi 



   

 

  Assertividade é um 
comportamento ativo, direto e 

honesto, que transmite autorespeito e 
respeito pelos outros. 

  Vera Martins 



  Tenho interesse genuíno em melhorar 
minhas relações no trabalho e ter mais 
compaixão por mim e pelos outros? 



COMPORTAMENTO PASSIVO 

 

• Voz hesitante 

• Baixa autoestima 

• Pouco contato visual 

• Não reclama 

• Evita exposição 

• Pensa na resposta depois do momento 

 



   

  Estágio de escravidão emocional 

    

  Vemos a nós mesmos como 
responsáveis pelo sentimentos dos outros.  

 



COMPORTAMENTO AGRESSIVO 
 
• Comunicação não verbal agressiva 
• Autoritário 
• Invade o espaço do outro 
• Intimida 
• Falas com julgamentos 
• Comportamento Agressivo 
  
 



Estágio Ranzinza: 

 

  “O problema é seu. Não sou 
responsável pelos seus sentimentos.” 

 



COMPORTAMENTO PASSIVO AGRESSIVO 
 
• Se expressa,mas não com a pessoa 

certa 
• Evita o conflito declarado 
• Resmunga muito 
• Alto grau de ressentimento 
• Tom de voz irônico 
• Impaciência 
• Postura fechada 
  
 



COMPORTAMENTO ASSERTIVO 
•Não tem medo de se expor 
•Tom de voz moderado e neutro 
•Postura tranqüila 
•Ouve atentamente 
•Busca soluções e aceita acordos 
• Faz perguntas e repete o que entendeu  
 



Libertação emocional:  

 

  Afirmar claramente o que necessitamos e 
igualmente empenharmos para que as necessidades 
dos outros sejam satisfeitas.  

 





 A COMUNICAÇÃO NÃO 
VIOLENTA 



 Os quatro componentes da CNV: 

 

1. Observação  

2. Sentimento 

3. Necessidade 

4. Pedido 

 



1) SEPARAR OBSERVAÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

  Observar claramente o que o outro faz que nos 
incomoda sem acrescentar nenhuma avaliação. 

   Quando combinamos observações com 
avaliações, os outros tendem a receber isso como 
crítica e a resistir ao que dizemos. 



2) IDENTIFICANDO E EXPRESSANDO MEUS 
SENTIMENTOS 

 

  Analisar bem o que são sentimentos e o que são 
julgamentos.  

   

 

Ex. 1: “Me sinto ignorado” 

Ex. 2: “Me sinto assustado” ou “Me sinto solitário” 

 



- Abatido 
- Aflito 
- Amedrontado 
- Apático 
- Cansado 
- Confuso 
- Culpado 
- Deprimido 
- Desamparado 
- Desanimado 
- Desconfortável 

- Desiludido 
- Enojado 
- Exausto 
- Fraco 
- Frustrado 
- Furioso 
- Hesitante 
- Hostil 
- Impaciente 
- Indiferente 
- Inseguro 

- Insensível 
- Irritado 
- Oprimido 
- Preocupado 
- Pessimista 
- Solitário 
- Temeroso 
- Triste 
 



   

 

  Reconhecer a raiz dos sentimentos.O 
que os outros fazem pode ser estímulo 
para os sentimentos, mas não a causa.  

 

  Expressar nossa vulnerabilidade pode 
ajudar a resolver conflitos. 



 3) CONECTAR OS SENTIMENTOS 
COM AS NOSSAS NECESSIDADES 

 

   



   

  Do que você precisa? E o que você gostaria de 
pedir ao outro em relação a essa necessidade? 

 

  Assim, ficará mais fácil para os outros reagirem 
com compaixão.  

 

   



  Quando ouço você dizer que sou a pessoa mais 
egoísta que você já viu, fico magoado, porque preciso 
de algum reconhecimento por meus esforços em levar 
em consideração o que você prefere.  

 



   

 

  Sinto-me zangado por a supervisora não ter 
cumprido sua promessa, porque eu contava com 
aquele final de semana para ir visitar meu irmão.  

 



4) PEDINDO ADEQUADAMENTE O QUE 
PRECISAMOS! 

 

  Formular pedidos em linguagem clara, positiva e 
de ações concretas. 

  

 



 

  Expressar o que estamos pedindo e não o que não 
estamos pedindo. Use linguagem positiva. 

 

  Ex. “Gostaria que você não passasse tanto tempo 
no trabalho” 

 

  

 



A linguagem vaga favorece uma confusão interna 

Ex.: “Gostaria que você fosse mais aberto comigo” 

 

Ex.: Gostaria que você falasse mais o que você pensa 
quando discutimos.  

 



E quando o outro age 
agressivamente comigo? 



  Opções de como receber mensagens 
negativas, de agressão: 

 
1- Culpar a nós mesmos 
2- Culpar os outros 
3-Escutar nossos próprios sentimentos e 

necessidades 
4-Escutar os sentimentos e necessidades dos 

outros 
 



RECEBER COM EMPATIA O QUE O OUTRO TRAZ 

 

  Não importa que palavras as pessoas usem, 
procuramos escutar suas observações, sentimentos e 
necessidades e o que elas estão pedindo. 

 



 
    Há algum tempo, em um pequeno e distante povoado, havia 
uma casa abandonada. Certo dia de verão, um cachorrinho 
buscando esconder-se do sol, entrou por uma abertura de uma 
das portas da tal casa. Ao entrar, o cachorrinho subiu muito 
lentamente as velhas escadas de madeira, com medo que estas 
se quebrassem. Ao terminar de subir, viu uma porta semi 
aberta. Com cuidado, entrou no quarto. Para sua surpresa, se 
deu conta que dentro deste quarto haviam muitos 
cachorrinhos observando-lhe tao fixamente como ele os 
observava.  Contente, o cachorrinho começou a mover o rabo a 
a levantar suas orelhas pouco a pouco. Todos seus amigos 
imitando-lhe fizeram o mesmo. Se fixou em um deles, sorriu 
para ele e latiu alegremente. O cachorrinho se surpreendeu: 
todos os cachorrinhos do quarto também lhe sorriram e 
latiram alegremente com ele.  

 



 
 

   Havia se divertido muito, mas já era tarde e saiu do quarto, ficou 
pensando consigo mesmo: Que lugar agradável. Vou voltar muitas vezes 
para visitá-lo.  

  O cachorrinho contou sua experiência para seus amigo e, após algum 
tempo, um outro cachorrinho entrou no mesmo lugar, subiu as escadas 
procurando o quarto, o encontrou e entrou. Mas, diferente do primeiro, este 
cachorrinho ao ver os outros cachorros se sentiu ameaçado, “todos o 
olhavam com desconfiança”. Sentiu tanto medo que começou a ladrar e 
grunir. Logo descobriu que os cachorros do quarto lhe gruniam e ladravam 
ao mesmo tempo que ele. Para este cachorro, a visita não foi tão agradável 
como para seu amigo e,  quando saiu do quarto pensou: Que lugar horrível 
este. Nunca mais voltarei aquí.  

  Em frente da tal casa se encontrava um velho letreiro escrito “A casa 
dos espelhos” 

 

  Todos os rostos do mundo são espelhos. Decida qual rosto levará por 
dentro e esse será o que mostrará e o que verá nos outros.  
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