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APRESENTAÇÃO
Querido(a) Estudante,
Pensando em você e nesta etapa da sua vida, que é cheia de desafios na
convivência humana e gera, muitas vezes, dúvidas, irritações, inseguranças, incertezas, medos..., o que é muito comum na realidade
dos adolescentes e jovens, o nosso Grupo de Trabalho de Orientação
Educacional da Rede Salesiana Brasil de Escolas preparou esta Cartilha
de Comunicação Não-Violenta (CNV).
Nosso propósito é compartilhar algumas reflexões e orientações que
o(a) ajudarão a se comunicar melhor com os seus familiares, amigos e
com pessoas com quem você convive no dia a dia.
A CNV é um modo assertivo de nos comunicar que possibilita expressar
as nossas ideias e respeitar as ideias dos outros e, assim, construir
relações interpessoais mais positivas.
Convidamos você a ler esta Cartilha, debater as informações apresentadas com colegas, educadores e familiares e praticar a CNV. Com certeza,
você perceberá mudanças na sua vida e terá a boa sensação de quanto
vale a pena ter uma linguagem que se expressa com a mente, com o
corpo e com o coração.
Boa leitura e boa CNV!

Ir. Adair Aparecida Sberga e Ana Paula Costa e Silva
Diretoras Executivas da Rede Salesiana Brasil de Escolas

¹Optamos por utilizar a expressão “Comunicação Não-Violenta” (com iniciais maiúsculas e com hífen) com o
intuito de contribuir para a disseminação do termo e sua concepção, criado por Marshall Bertram Rosenberg,
cujo propósito é o de favorecer, nas relações interpessoais, uma comunicação mais assertiva, eficaz, empática
e pacífica.
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1
VAMOS ENTENDER
O QUE É COMUNICAÇÃO
NÃO-VIOLENTA?

6

Olá! Certamente você já ouviu
falar

de

Comunicação

Não-

Violenta. Certo? Pois bem! Vamos
procurar, de forma resumida,
explicar esse importante viés da
comunicação.
A

Comunicação

Não-Violenta

(CNV) é uma forma importante
de praticar a boa comunicação,
porque as palavras carregam forçae
poder em si mesmas. Sabemos o podem que possuem as
palavras. Sabemos que elas consolam, mas também podem
ferir; se a palavra constrói e edifica, também pode destruir.
E é aí que entra a Comunicação Não-Violenta.
Falar de CNV pressupõe falar em uma linguagem de paz de desvelar
o nosso lado melhor de ser, o lado bom que cada um(a) tem. Quer ver
só? Quando o(a) seu(sua) amigo(a) está com uma expressão de tristeza
no rosto, imediatamente você se coloca à disposição dele(a), não é?
Conecta-se de alguma forma com a alma dele(a). Existe aí uma conexão
e até compaixão e cuidado. Você fala e ouve com o coração! Isso é uma
forma de Comunicação Não-Violenta.
Ao identificar as necessidades de alguém, imediatamente, existe
uma busca em responder a essa necessidade, e é nesse sentido que vai
emergir uma comunicação em que a conexão seja de qualidade. Não
basta se comunicar bem com aqueles de quem gostamos ou com os mais
próximos. É preciso escolher uma expressão que mostre o lado humano,
sensível, de compaixão, intrínseco a cada um(a).
7

Na CNV, você e eu aprendemos a olhar pela janela do outro, não
somente pela nossa própria janela! Porque essa forma de expressão traz
a empatia como “chão” para uma comunicação adequada e compassiva.
Assim, comunicar-se com empatia significa expor as necessidades e os
sentimentos, de maneira que não venha a ferir ou magoar, e que gere
benefícios no cotidiano, pois estimula a conexão consigo mesmo, favorecendo uma consciência reflexiva, além de ser uma expressão de paz e
de compaixão.
As palavras e o jeito de olhar podem funcionar como ponte que liga,
ou como muro que divide ou cerca que protege! Sendo assim, aqui vai
uma pergunta: que tipo de comunicação você pretende estabelecer no
decorrer de cada dia da sua vida? Uma comunicação que se coloca como
cerca ou muro ou aquela que é ponte?
A CNV é uma comunicação mais eficaz para estabelecer relações
saudáveis nas nossas salas de aula, nos nossos pátios e em todo e qualquer
espaço sociocomunitário! Ela regenera as relações e gera benefícios em
todos os níveis da convivência. Vale a pena praticá-la!!!! Vamos lá?
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2
COMO VOCÊ
SE COMUNICA?

9

A comunicação é um conjunto de estratégias e ações realizadas com o
intuito de estabelecer canais de interação entre as pessoas que integram
os mais diversos ambientes, tanto sociais quanto virtuais.

O seu

principal objetivo é tornar esses canais de interação ágeis, conectados
e transparentes.
Neste tópico, você terá vários exemplos de tipos de comunicação, como
a agressiva, a defensiva e a assertiva. Somos convidados a conhecer suas
características e a compreender seus efeitos.

▶▶ Comunicação agressiva: luta
No nosso dia a dia, deparamo-nos com muitas pessoas que usam as mais
variadas formas de ser e de estar. Em algumas dessas situações, elas
podem usar formas agressivas de se comunicarem, que impacta negativamente as relações.

■■ A pessoa que tem estilo de comunicação
agressiva tem como foco principal estar
sempre por cima, vencendo os outros,
forçando e dominando uma fala, para que
os esses interlocutores percam ou desistam
de uma conversa ou de uma situação.

■■ “O

mundo é dos espertos”; “se alguém

bater, bata de volta.” “Não leve desaforo
para casa, revide.” Com esse tipo de fala,
a pessoa vai aprendendo ou ensinando

»»

comportamentos agressivos.
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A pessoa com esse tipo de comportamento, responde de forma agressiva
à maioria das situações e gera conflitos desnecessários que, muitas vezes,
ela mesma nem percebe. Pode ser identificada por comportamentos
como: falar alto, ignorar a fala do outro, reagir ao que o outro fala com
agressividade, interromper os outros enquanto se expressa, apresentar
dificuldade de escuta. Isso desgasta, psicologicamente, quem a rodeia.
Esse tipo de pessoa, geralmente, tem opiniões bem fortes e não tem
medo de expressá-las, mesmo quando não lhe é solicitado. Por exemplo:
“Sou sincero, falo na cara, não importa se vão gostar ou não.”

▶▶ Comunicação passiva: fuga
■■ Na comunicação passiva a pessoa aceita o que
é dito ou se conforma com os acontecimentos
à sua volta, mesmo não concordando.

■■ Ela

desvaloriza

quase

sempre

suas

capacidades para resolver problemas ou
situações.

■■ Essa

atitude

origina-se

de

falsas

representações da realidade que a rodeia,
de imaginar o outro com mais poder do que
realmente ele tem.

A pessoa passiva apresenta-se com uma atitude de “evitamento” das
outras pessoas e das situações. E, como não se afirma, torna-se normalmente bastante ansiosa, alguém que acaba sendo explorada e vítima dos
outros. Ela fala como se não pudesse fazer nada por si própria e ignora
os seus direitos e sentimentos.
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Normalmente, as pessoas passivas são tímidas e raramente são participativas. Elas têm vergonha de perguntar por quê, têm medo de dizer não,
sentem falta de confiança para dar uma opinião, não reclamam, mesmo
estando descontentes. Como exemplos de falas de pessoas passivas,
podemos citar:

■■“não

posso dizer o que penso, tenho

receio de magoar alguém”;

■■“não quero dramatizar”;
■■“é preciso deixar as pessoas à vontade”;
■■“não gosto de prolongar a discussão com
intervenções não construtivas”.

▶▶ Comunicação assertiva: posicionamento firme e gentil
É uma forma de expressão em que se busca
e se valoriza o respeito por si mesmo e pelos
outros; em que se expressam pensamentos
e sentimentos de forma tranquila e apropriada, sem violar o direito dos outros, ao
mesmo tempo em que se busca conhecer e
entender a forma de os outros se expressarem, pensarem e sentirem, sempre com o
intuito de compreendê-los melhor.

12

A mensagem básica, que está por trás de um comportamento assertivo,
é que a pessoa antes de reagir é capaz de refletir sobre seu pensamento
e seu sentimento, pois ela compreende que a forma como pensa e sente
é a forma como encara e reage diante das situações. Uma mensagem
assertiva é emitida sem pretender dominar, humilhar ou denegrir a
pessoa a quem se dirige; é aquela que, mesmo sendo uma fala verdadeira, promove uma comunicação que harmoniza pensamentos e ações.
Observe alguns exemplos de falas em que há comunicação assertiva:

“Eu gostaria de realizar
meu trabalho sem inter-

“Você está sempre
Em vez de

rupções. Pode ser?”

interrompendo o
meu trabalho.”

“Eu me senti traído na
confiança que tinha

Em vez de

“Você é um traidor.”

em você.”

Essas pessoas que usam a comunicação assertiva são autênticas, ou
seja, não mentem, não são irônicas, não utilizam mímica ou entonação
opostas ao que estão expressando por palavras, não falam por trás ou
denigrem a imagem do outro, e sim mantêm um equilíbrio psicológico
que favorece o bem-estar no ambiente de trabalho e na família.
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Ainda podemos acrescentar uma observação importante: a assertividade não garante a não ocorrência de conflitos entre duas pessoas;
o que acontece é que, se duas pessoas em desacordo se comunicam de
forma assertiva, é mais provável que reconheçam o desacordo que está
havendo e logo cheguem a um consenso.
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3
E AS REDES SOCIAIS?
PRIVACIDADE, CUIDADOS
E ORIENTAÇÕES!

15

É fato que as redes sociais
ocupam um lugar de destaque
neste mundo cada vez mais tecnológico. Estamos inseridos em
ambientes digitais, trocamos
dados e mensagens de e para
qualquer lugar do mundo. A
informação está globalizada, e a
internet conecta as pessoas independentemente da distância,
estabelecendo ligações sem fronteiras. Estamos todos conectados a uma
grande rede; pessoas que nunca vimos podem ter acesso às nossas informações. E esse mesmo cenário, que oferece tantas facilidades e possibilidades, traz também muitos desafios.
Se você realizar uma busca, neste exato momento, encontrará resultados positivos, como inúmeros exemplos de atos de cidadania, pessoas
que pensam no bem comum, informações relevantes, lazer, cultura;
e, também encontrará situações negativas, como atos de vandalismo,
homofobia, oporofobia, intolerância religiosa, incentivo ao racismo,
pedofilia, entre outros.
Diante dessa realidade, é fundamental buscar opções que nos permitam
usufruir de todos os recursos disponíveis,

evitando

riscos

desnecessários.

É importante saber a quais situações
podemos ser expostos e, assim, pensar
no limite entre o público e o privado.
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Acreditamos que você já faça tudo isso, mas vale a pena recordar:

■■ evite revelar detalhes do seu cotidiano;
■■ sempre
que
possível,
utilize

as

configurações

de

privacidade disponíveis;

■■ estabeleça critérios ao selecionar as fotos e os vídeos que irá postar;
■■ evite informar os lugares que frequenta e, se decidir registrar que esteve em
determinado local, faça isso ao sair de lá;

■■ evite expor a sua condição financeira;
■■ altere, de tempo em tempo, as

senhas

dos

seus

e-mails

e

das

redes sociais;

■■ evite as redes wi-fi públicas, dados de navegação podem ser rastreados, por
isso, quanto menos você utilizar esse tipo de rede, melhor;

■■ tenha sempre em mente que nem toda informação disponível na internet é
confiável, portanto tome cuidado com os boatos (hoaxes) e as notícias falsas
(fake news);

■■ não

baixe arquivos, enviados para o seu e-mail, de contatos que você não

conhece ou tem dúvida.

■■ não adicione pessoas desconhecidas em serviços de mensagens instantâneas
(como WhatsApp) e nas suas redes sociais, isso dá a eles acesso às suas
informações pessoais, fotos, locais frequentados etc.;

■■ há sites que pedem muitas informações, porém, antes de passá-las, pesquise
sobre eles, procure entender quais são os seus objetivos e, caso alguma empresa
não deixe isso claro, não se inscreva na sua página;

■■ embora

as compras on-line tragam uma comodidade e possam ser uma

excelente opção, é importante que você utilize sites confiáveis e lembre-se de que
isso envolve informar os seus dados pessoais e financeiros, então tenha muita
cautela, escolha bem os sites em que fará as suas compras e busque informações
sobre eles em páginas especializadas, como a do Reclame Aqui.
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Se você ainda não toma esses cuidados e está se perguntando “Para que
tudo isso?”, pense na seguinte situação: você é abordado na rua por
alguém que nunca viu antes e vai lhe fazendo perguntas do tipo: “Onde
você mora? Com quem? O que você faz? Quais lugares você frequenta?
Recebe mesada? Qual é o número do seu RG e do seu CPF?”. No mínimo,
você vai achar isso bem estranho e, possivelmente, buscará uma saída
para não se expor dessa forma, afinal, é um estranho. Além disso, quem
sai por aí distribuindo fotos, falando nos ônibus, nas ruas, a quem quer
que seja, sobre os horários e os locais que costuma frequentar?
Então... Pode até parecer exagero, mas todos esses dados podem, sim, ser
descobertos nas redes sociais. É fato que as pessoas cuidam da própria
segurança com muros e cercas elétricas nas suas casas, têm cautela nas
relações, mas, às vezes, esquecem-se de que o mundo virtual faz parte
do real e também oferece riscos. Inclusive, pode ser tão violento quanto
o mundo real e deixa os seus usuários expostos a sequestros, golpes de
todos os tipos, medo, constrangimento... Certamente, podemos ter
controle sobre o que é postado nas redes sociais, mas o número de pessoas
que podem ter acesso a essas informações, isso foge ao nosso controle.
Basta prestar atenção para perceber que, frequentemente, somos bombardeados por sites e organizações em busca de dados e informações que
são utilizados por eles para divulgar, melhorar seus negócios e faturar.
Além disso, há pessoas mal-intencionadas que utilizam as informações
disponíveis nas redes sociais para atrair os mais inocentes, enganar,
assaltar, matar, entre tantas outras coisas ruins. Por isso, o uso correto
das ferramentas da Tecnologia de Comunicação e Informação (TIC) disponíveis é muito importante, pois permite usufruir dos seus benefícios
e pode proteger desses e de outros possíveis perigos e danos.
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Com esses cuidados simples, é possível controlar quais informações
postar e, assim, evitar uma exposição indevida que pode colocar você
em risco, prejudicar a sua imagem e até mesmo a sua segurança e a da
sua família. E, se entendermos bem a palavra privacidade, veremos que
significa a habilidade que a pessoa tem de controlar a sua exposição,
deixando disponíveis, a respeito de si mesma, apenas as informações
que deseja que os outros saibam.

■■Você já desenvolveu essa habilidade?
■■Tem utilizado a internet e as redes sociais
a seu favor ou contra você?

■■Tem praticado a CNV nas redes sociais?

Lembre-se: tão importante quanto não invadir a privacidade das
outras pessoas é preservar a própria privacidade e ser um promotor de
mensagens que levem alegria, esperança e paz aos que nos cercam.

19

4
E A COMUNICAÇÃO
NOS ESPAÇOS
DE CONVIVÊNCIA?

20

[...] Não pergunte o que realmente sou; qual o meu verdadeiro eu; o que de essencial existe em mim. Pergunte
como posso reescrever-me, de maneira a viver uma vida
melhor ou mais bela. (RORTY, apud COSTA, 1994, p. 21).
A forma como nos comunicamos nos
conta sobre o nosso jeito de ser e estar
no mundo e, principalmente, como nos
relacionamos nos espaços coletivos e de
convivência. É impossível uma pessoa
não se comunicar, pois essa premissa
está em comunhão com a crença de
que toda expressão é uma forma de se
comunicar e é condição fundamental
da vida humana e das relações.
Quando cuidamos do modo como nos comunicamos nos nossos espaços,
estamos garantindo que as ações comunicativas ganhem sentido e pertencimento naquela comunidade e, por sua vez, essas ações produzem
efeitos que evitam desgastes nos relacionamentos. Por essa razão, acreditamos que as relações dialógicas são importantes para o processo do
estar com o outro. E, se levarmos em conta que, na nossa vida, estamos
em contínua conversa com o outro, o processo de comunicar-se é fundamental, pois é pelo jeito de nos comunicarmos, que elaboramos, construímos e reconstruímos nossa experiência de vida.
Nesse processo de comunicação, é importante valorizarmos as relações
nos nossos ambientes de convivência, preocupamo-nos com o contexto
no qual as relações se estabelecem, cuidarmos do “quê” e do “como”
falamos com os colegas, pois é no modo como nos relacionamos que
21

vamos nos constituindo como pessoas, construindo os nossos comportamentos, que formam o nosso caráter e este a nossa identidade.
Nesse sentido, as escolas salesianas se preocupam com a formação
integral dos seus estudantes. Isso significa que a educação salesiana
acontece para além dos conteúdos pedagógicos e, por isso, propõe para
você e aos seus colegas a CNV, que é uma das estratégias que ajudam a
desenvolver o melhor de nós mesmos.
Provavelmente, você passa uma parte significativa – se não a maior
parte – do seu tempo, na escola, ou nas nossas casas salesianas. É um
espaço que acolhe, não apenas fisicamente, mas também como espaço
de família, que se propõe a escutar cada estudante com atenção, respeito
e cuidado. Assim, a escola, por ser o espaço que transcende o aprendizado pedagógico, um lugar onde nos sentimos em casa e que é rodeado de
pessoas que queremos bem, provoca-nos a pensar e a nos perguntarmos:

■■ Estamos atentos e cuidando da maneira
como nós nos expressamos?

■■ Estamos

agindo de forma respeitosa,

considerando

o

modo

de

ser

de

cada pessoa?

■■ Estamos
de

conscientes da necessidade

desenvolvermos

socioemocionais

e

competências
de

convivência

saudável com os outros?

■■ Estamos
nas

agindo de forma colaborativa

diversas

situações

que

são apresentadas?

22

nos

Outras perguntas também são necessárias sobre as nossas relações nos
nossos espaços dos quais participamos:

■■ No

nosso espaço escolar e familiar, que efeitos

podemos atribuir às situações de conflito?

■■ Seria

algo a ser evitado, pois gera sofrimento, ou

algo inevitável, que gera aprendizado?

Se entendemos que essas situações são aprendizado, os relacionamentos
tendem a se equilibrar e a prosseguir sobre novas bases, ajudando-nos
a crescer nas nossas relações interpessoais. Desse modo, o que era tido
como confronto, pode produzir abertura, colaboração, novas visões,
ideias mais criativas, altruísmo e soluções de interesse comum; o que
aparentemente parecia ser contraposto, pode ser visto e considerado
como aproximação e amadurecimento entre os seres humanos.
Assim, se damos significado construtivo às situações que aparecem na
nossa convivência, buscando o entendimento e a compreensão uns dos
outros, o resultado será de alegria, solução e paz.
Nessa direção, John Paul Lederach, sociólogo e professor americano,
especialista em resoluções de conflitos, tem algo a nos ensinar: “Em
vez de ver a paz como uma condição final estática, a transformação de
conflitos a considera uma qualidade relacional em contínua evolução e
desenvolvimento”. (2012, p. 36).
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Então, conflitos teremos sempre, e a paz é uma busca de todos os dias e
para a vida toda. Por isso, as escolas salesianas estão fortemente empenhadas em desenvolver, junto com você, querido(a) estudante, espaços
de comunicação no qual esteja presente o método dialógico proposto
pelos nossos fundadores Dom Bosco e Madre Mazzarello. Eles praticavam uma escuta atenta dos jovens e, com eles, construíam relações
saudáveis e de confiança. E sabemos que a confiança era a qualidade
primeira que Dom Bosco e Madre Mazzarello valorizavam e reconheciam como sendo fundamental no acompanhamento dos jovens.
Dom Bosco conversava com seus jovens
nos encontros casuais todos os dias.
Procurava-os para contatos breves, ocasionais que demonstravam interesse pela
pessoa. Os longos diálogos na intimidade
de um escritório ou de um parlatório foram
muito raros, bastava-lhe uma palavra, às
vezes, um olhar ou um aperto de mão no
pátio durante o recreio. (ESCRITÓRIO
NACIONAL

VOCAÇÕES:

CENTRO

SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL,
2018, p. 21). https://bit.ly/2mjuPEO
24

Madre Mazzarello que vai diariamente
se encontrar com todas as suas Irmãs
em seus vários ofícios, tem frequentemente ocasião de fazer sua saudação:
“Viva Jesus”. As Irmãs da sala de
costura, todas com a cabeça inclinada
sobre o trabalho, ficam alegres quando
a Madre abre a porta, olha-as um
momento e, aproximando-se desta ou
daquela, diz: “Viva Jesus! Viva Maria!
Já fizeste alguma coisa que não seja
para Jesus?” (Cronistoria. v. II, pag.
94-95). https://bit.ly/2kPMxPR
Considerando a prática educativa de Dom Bosco e de Madre Mazzarello,
quanto à capacidade de aproximação, à escuta e à habilidade de
desenvolver, com os jovens, uma relação de confiança, algumas
indagações surgem para reflexão:

■■ O

que você, estudante salesiano(a), deve valorizar e

cuidar nas nossas casas?

■■ Como você pode fazer uso da CNV na mediação com
os colegas?

■■ Que

tipo de comunicação está focada no valor, no

respeito e na consciência da nossa condição de ser
uma pessoa que só existe com interdependência com
o outro?

25

Algumas atitudes, querido(a) estudante, precisam estar presentes
na nossa comunicação com os nossos colegas e amigos, uma vez que
acreditamos e reconhecemos, de forma genuína, que nós sabemos e
temos competência para encontrar os nossos caminhos pautados no
amor e na honestidade.
Como vocês sabem, valorizamos, nos nossos espaços de convivência,
uma comunicação fraterna, cuidadosa, delicada e generosa, e os
nossos educadores estão sempre disponíveis, atentos e serenos para
conversar e acolher as suas dificuldades, pois, na casa salesiana, junto
da ação educativa pedagógica, estão as boas relações de amizade, de
alegria, de fé, de escuta, de boa convivência, independentemente de
qualquer condição social. Com isso compreendemos que todos somos
corresponsáveis de construir “a casa do amor de Deus” nos nossos
espaços. Tudo isso está na essência do Sistema Preventivo Salesiano,
que compreende os princípios da razão, da religião e da amorevolezza
(amabilidade, bondade e afeto demonstrado).
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5
QUEM NUNCA DISSE
“SIM” QUERENDO DIZER
“NÃO”? – COMO LIDAR
COM O NÃO?
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Talvez não aconteça com você, mas é muito comum alguém dizer “SIM”
apenas para não desapontar as pessoas com as quais convive. E não existe
problema em querer agradar, muito menos a quem amamos e respeitamos. Contudo, isso se torna um problema quando há muito empenho
em agradar aos outros para não decepcionar ninguém e, assim, esquecer-se de agradar a si mesmo.
Mas, calma! A proposta deste texto não é que você tenha um comportamento egoísta ou desagradável com as pessoas, mas que busque o equilíbrio entre o “SIM” e o “NÃO, de forma que consiga dizer “NÃO” sempre
que necessário, que saiba estabelecer limites e evite ceder a chantagens
e manipulações, sejam elas quais forem.
Na busca por esse equilíbrio entre o “SIM” e o “NÃO”, o autoconhecimento é fundamental. Ao identificar o que não gosta, o que não faz
sentido para você, o que afronta os seus valores, você pode fazer as suas
escolhas de forma mais assertiva. Consegue reconhecer o que não quer
e discordar sempre que necessário. Por isso, aprender a dizer “NÃO”, de
maneira a se valorizar e a não desrespeitar o outro, além de ser um grande
desafio, é fundamental para seu desenvolvimento pessoal. Afinal, sempre que uma
pessoa não considera o próprio querer e
os próprios valores, isso pode resultar em
aceitar situações indesejadas, concordar
com ideias das quais discorda e até fazer
coisas que não deseja fazer. Assemelhase a abrir mão do livre-arbítrio e dar aos
outros o poder de decidir por nós.

28

Saber dizer um “NÃO” de forma adequada, valoriza a própria integridade, poupa tempo e preserva a saúde, tanto física quanto mental e
emocional. Aos poucos, você perceberá que o “NÃO”, ao invés de fragilizar, fortalece e faz aumentar a confiança e os vínculos. Com certeza,
no início, o “NÃO” pode produzir um impacto negativo, mas em longo
prazo causará admiração. É como se você estivesse trocando a popularidade pelo respeito. Conforme for adquirindo consciência de que algo
está além das suas possibilidades ou que não condiz com os seus valores,
conseguirá dizer “não consigo fazer isso por você”, sem remorso, e
perceberá como isso pode ser libertador. Aprenderá que pode dizer
“Não” de várias maneiras, sendo gentil e educado(a). Um bom exemplo
é o famoso “eu adoraria, mas...”, ou “talvez eu desaponte você, mas não
posso lhe ajudar nisso...”. Em alguns casos, você dirá simplesmente:
“NÃO!” Sem contar que, em situações mais extremas, um “NÃO” pode
até salvar a sua vida.
O

autoconhecimento

nos

possibilita

nos apropriarmos de nós mesmos, cria
condições de sermos mais assertivos, de
podermos esclarecer para o outro o nosso
propósito, o nosso posicionamento, afirmando-nos como pessoa e ser humano.
Deixando evidente que a negação não
é para a pessoa, mas para o pedido ou a
situação, que o “NÃO” é apenas a melhor
resposta para aquele momento, significa,
também, que permaneceremos juntos e
seremos sempre parceiros em tudo que
não nos desrespeite como pessoa ou afete
a nossa integridade física e emocional.
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6
O CUIDADO COM O OUTRO
NA COMUNICAÇÃO
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Os jovens, assim como você, conectam-se de forma múltipla e se movem
em diferentes espaços, por meio de diversas linguagens e redes sociais.
Com certeza, você mantém uma grande rede de amigos em diferentes
espaços e valoriza muito os seus relacionamentos e busca criar vínculos
com aqueles com que se sentem confiante em dividir as suas opiniões e,
principalmente, emoções e sentimentos. Dessa forma, as conexões vão
assumindo conceitos sociais, dando destaque à imagem do outro e de
si mesmo, na busca por desenvolver ferramentas que permitam suprir
a intensa expectativa por conexão, comunicação, relacionamento e o
cuidado com o outro.
Assim, o cuidado com a
relação de confiança e
de transparência e com
as relações de respeito é
imprescindível para que
a comunicação aconteça
com leveza e eficácia. E
esse cuidado

acontece

quando desperta, entre
você e a outra pessoa,
a empatia, o vínculo
afetivo e a segurança de ambas as partes. Quando conseguimos expressar
os nossos sentimentos, opiniões e ideias, sentimo-nos compreendidos e confiantes em dividir as nossas particularidades. E sabemos que
o espaço escolar e social é um local onde essa comunicação acontece.
Inclusive, é comum criar vínculos com aqueles colegas que pensam,
agem e demonstram os mesmos interesses que nós, pois as afinidades
nos possibilitam vivenciar a empatia, que nos conduz à compreensão do
“cuidar do outro”.
31

Outro fator importante é manter a permanência e a confiança entre
amigos. Para isso é indispensável manter os valores que, no decorrer da
amizade, fortaleceram-se. Tais valores são laços que solidificam todos
os sentimentos envolvidos entre as partes, que vão constituindo uma
segurança maior, levando a amizade a despertar aspectos confidenciais
de sentimentos e de vida.
Como já falamos, quando um(a)
amigo(a) confidencia fatos da sua vida
familiar ou escolar, das suas relações,
emoções e sentimentos, isso configura
empatia,

consideração,

confiança,

segurança e respeito que sente pelo
outro. Isso só acontece quando é
mantida uma comunicação saudável
e sincera entre as partes. Por isso,
reforçamos a necessidade de estarmos
sempre muito atentos ao cuidado
que devemos ter nas relações com os
outros. Cuidar, principalmente, com
respeito ao jeito próprio e único de ser
de cada pessoa.
Outra atitude importante: alguém já lhe confidenciou um segredo?
Guardar o segredo de um(a) amigo(a) é louvável, desde que o assunto
não prejudique ou coloque em risco ambas as partes. É fundamental ter bom senso e, sempre que necessário, buscar o auxílio de um(a)
adulto(a) de confiança, tomando cuidado para que o(a) amigo(a) não se
sinta “enganado(a)”. Quando alguém acredita, confidencia, partilha e
deposita toda a confiança em você, é importante manter a fidelidade,
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pois o cuidado das relações interpessoais solidifica a amizade. Também
para esse(a) amigo(a), você pode ser aquele com quem ele(a) divide os
seus mais preciosos sentimentos e emoções, que podem ser bons e não
tão bons. Contudo, cuidado para não assumir compromissos de verbalizar algo para alguém, quando você não se sente seguro(a). Na dúvida,
sobre o que partilhar, busque orientações com um familiar, um(a) educador(a) ou um(a) adulto(a) da sua confiança para, juntos, buscarem as
melhores estratégias de comunicação.
Então, querido estudante, almejamos que você pense bem e reflita com
carinho sobre essas questões para exercer uma comunicação que o(a)
leve a compreender e ser compreendido(a); a criar laços de confiança,
de cumplicidade, de transparência e de confidencialidade.
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7
EXPRESSAR A GRATIDÃO É
COISA DO CORAÇÃO

34

“A gratidão é a fina flor da caridade!
São Francisco de Sales

Você já parou para pensar sobre o que significa gratidão? Quando você
se sente muito grato(a) por algo que aconteceu ou pela presença de
alguém na sua vida, qual é a sensação? É uma sensação boa ou ruim?
Certamente, você respondeu que é uma sensação muito boa, que traz
paz, alegria e satisfação, não é mesmo?

Podemos dizer que a gratidão é, ao
mesmo tempo, um sentimento e uma
emoção, que envolve o reconhecimento do valor de algo ou de alguém
nas nossas vidas. Há muitas formas
de expressarmos nossa gratidão, por
meio de palavras, atitudes, exemplos,
gestos simples e pequenas ações
que valem muito! Essa forma de nos
comunicarmos gera benefícios no
nosso interior e promove empatia
com o outro.
No dia a dia, você costuma agradecer
às pessoas e a Deus pelas coisas que
acontecem?
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Muitas vezes, estamos envolvidos com tantas atividades, estudos e compromissos, que não prestamos atenção nos vários motivos que temos
para agradecer, não prestamos atenção nas coisas simples, como o
encontro com os professores e com os colegas na escola, as brincadeiras
com os amigos, a convivência com os nossos familiares, o nosso lar, as
roupas que usamos, tudo o que temos; não somente os bens materiais,
mas especialmente os valores da nossa família, o amor dos irmãos, tios,
primos, avós, amigos, enfim, de todos aqueles que convivem conosco e
querem o nosso bem.
Convidamos você a refletir sobre situações simples do cotidiano, para
que possa perceber o quanto a gratidão está presente na sua vida. Ao
pensar sobre as suas atitudes e reações diante dessas situações, você
pode fazer um exercício de autoavaliação.

■■1ª. Quando você se prepara muito para uma prova e alcança excelentes
resultados, fica muito feliz e satisfeito pela conquista, que foi fruto da
sua dedicação, sim? Nessas situações, você se lembra de agradecer a
Deus? Agradecer pelo dom da vida, por ter lhe concedido inteligência
e a capacidade de aprender e se desenvolver como pessoa humana ao
longo da vida? E quanto aos professores? Recorda-se de agradecer
pela dedicação deles, pelas horas e horas que passam planejando as
aulas e buscando diferentes formas de explicar os conteúdos para
facilitar a sua aprendizagem?

■■2ª. Quando um(a) amigo(a) o ajuda a fazer um trabalho ou explica
algum conteúdo mais complicado que não havia compreendido bem,
você se lembra de agradecer? Ou simplesmente acha que ele(a) não
fez mais que a sua obrigação?
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■■3ª.

Quando você recebe um presente dos seus pais ou familiares,

reconhece o esforço deles para comprar algo que pudesse agradálo(a) e lhes agradece, seja com um sorriso, um gesto, uma palavra
de reconhecimento do valor da presença deles, que é muito mais
preciosa que qualquer presente que poderiam comprar? Ou para você
é simplesmente mais um presente, em meio a outros que

já

ganhou?

■■4ª.

Quando um(a) irmão(irmã) ou amigo(a) percebe que você está

triste e chega para conversar, para perguntar o que aconteceu e se
coloca à disposição para escutá-lo(a), você reconhece isso como um
gesto de acolhida e de caridade e lhe agradece pela paciência, pela sua
presença ao seu lado?

Então, após essa breve reflexão, consegue perceber em que medida a
gratidão está presente no seu ser e no seu viver?
Desde crianças, na nossa cultura, tendemos mais a pedir do que a
agradecer. Sempre lembramos de apresentar a Deus inúmeros pedidos,
incansavelmente, todos os dias... Mas, ao alcançarmos uma graça, nem
sempre nos lembramos de agradecer.
Porém temos uma boa notícia! A gratidão pode ser cultivada a cada dia,
ao longo da vida, pois tem relação com a forma como percebemos o
mundo, as pessoas e tudo o que nos acontece.
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Convidamos você a realizar dois exercícios diários para cultivar o hábito
da gratidão.
1º. A cada dia, ao amanhecer, lembre-se
de agradecer a Deus pelo dom da vida,
pela sua família, pela escola, pelos professores e colegas que encontrará ao
longo do dia.

2º. Crie o seu Caderno da Gratidão. Todos os dias,
antes de dormir, pense em tudo o que fez ao longo
do dia, desde o momento em que acordou. Anote no
caderno, pelo menos, 3 (três) agradecimentos. Nos
primeiros dias, pode parecer difícil, mas, aos poucos,
você criará o hábito e sentirá necessidade de anotar
muitos agradecimentos.

Com esses exercícios simples, você perceberá que a gratidão estará mais
e mais presente na sua vida. Quanto mais você agradece, mais motivos o
mundo lhe dá para agradecer.
Lembre-se! GRATIDÃO GERA GRATIDÃO!
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8
O JEITO SALESIANO DE
SE COMUNICAR
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Certamente você já constatou que as crianças, os adolescentes e os
jovens, de um modo geral, são muito comunicativos, por essa razão têm
muitos amigos e vivem a vida com alegria. A amizade é uma das maiores
riquezas na vida de uma pessoa, e a Bíblia confirma isso dizendo que
“um amigo fiel é uma poderosa proteção: quem o achou, descobriu um
tesouro.” (Ecl 6, 14).
As amizades fecundas e prazerosas não se constroem só
com pessoas da mesma idade.
Há crianças que são amigas de
pessoas idosas e gostam muito
de conversar com elas, de
aprender com a sua sabedoria.
Há idosos que têm amigos
jovens e confiam plenamente
neles, no seu bom senso e na
sua capacidade de fazer análises, por isso pedem a sua opinião diante
de algumas situações. O fruto de uma boa amizade surge de uma
boa comunicação.
A geração Z, que são os nascidos a partir do ano 1998/2000, quando veio
ao mundo, já o encontrou totalmente conectado, por isso é uma geração
que valoriza muito a comunicação e está em constante diálogo. Além de
gostar da velocidade e de fazer tudo com muita rapidez, é multitarefeira, mantém muita comunicação via aplicativos, fazendo muitos amigos
virtuais e, mesmo assim, não dispensam a comunicação presencial e o
contato com os amigos.
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Esse contato físico, olho no olho, que traz a sensação de conforto e
segurança, de amizade verdadeira, jamais será substituído. Somos
sinestésicos e precisamos sentir a energia do outro, necessitamos de
calor humano. Quanto mais amigos fizermos, mais felizes seremos.
Portanto, nas escolas e obras salesianas, apreciam-se muito as amizades
e se incentiva a ter bons amigos e a ser uma boa companhia.
Para que isso se frutifique, temos um método, que é o jeito salesiano de
se comunicar, um jeito familiar, pautado na boa educação e na abertura
ao outro. Por exemplo, é sinal de uma boa educação ser capaz de escutar
até o fim o que o outro tem a nos dizer é sinal de uma boa educação; além
disso, saber dizer “Bom dia! Como vai você?” e olhar para a pessoa,
esperando a resposta com atenção; agradecer aos nossos amigos,
pais, professores, funcionários da escola, ou alguém que nos prestou
um auxílio, mesmo que possa parecer um gesto insignificante; pedir
desculpas quando “pisamos na bola” e fizemos algo que não foi legal, em
um gesto de humildade; pedir licença; ser delicado ao prestar um favor
a alguém; falar somente o bem do outro; ser sempre uma companhia
agradável que tece relações
de paz, de compreensão e
de bondade; ser generoso
ao doar algo sempre que
podemos; ser voluntário
e serviçal na escola e na
família etc. Enfim, são tantas
as formas de se comunicar!
Até com o silêncio podemos
comunicar a bondade para
uma pessoa.
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No entanto, também nos relacionamentos com amigos e familiares,
teremos conflitos. Isso é normal, faz parte da vida. Mas, é preciso esclarecer o conflito, primeiro para nós mesmos, procurando deixar clara a
situação e depois colocando foco na solução. E qual é a solução diante
de um conflito? Certamente não é se fechar e ficar calado. Nem ficar
deduzindo a história sobre por qual motivo o outro fez isso ou falou
aquilo. A solução é aprender a dialogar para encontrar a verdade ou
para entregar a verdade e fortalecer a confiança mútua.
Antes de promover o diálogo para solucionar um
conflito ou mal-entendido, primeiro, é preciso esclarecer o que aconteceu que gerou a situação desagradável (o fato); segundo, se esse é um fato recorrente, se já aconteceu outras vezes; terceiro, identificar
qual é o sentimento que essa situação está provocando em você. É preciso se escutar com o coração, para
encontrar a paz. Quando a paz estiver reinando dentro
de você, é a hora de promover o diálogo, com o objetivo
de resolver a situação. Lembre-se que a solução não é
encontrar um vencedor, mas restabelecer a paz entre
os envolvidos. Esse é o ponto que trará alegria para
ambos. Para isso, deve-se escutar com o coração e falar
com o coração. Então, antes da conversa, programe o
seu cérebro para focar na solução, porque o foco no
problema nos conduz a apontar o erro do outro, para
rebaixá-lo, julgá-lo ou ameaçá-lo. É necessário estabelecer o processo da empatia e se colocar no lugar
do outro para entendê-lo. Busque a verdade e não
os erros, foque na solução e no restabelecimento da
amizade, pois isso é o mais importante.
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Então, ao promover o diálogo, apresente o fato que aconteceu, se isso é
recorrente, o sentimento que isso provocou em você e o foco na solução.
Um bom exemplo de uma conversa com um(a) amigo(a) seria: “Hoje de
manhã eu estava chegando à escola e você me ignorou, ontem também
você fez isso. Eu fiquei muito chateado(a) e triste. Aprecio a nossa
amizade. O que eu poderia fazer para estreitar o laço da nossa amizade?”
Veja que é um diálogo verdadeiro, não é ameaçador, não é de cobrança e
tem o foco na solução.
O jeito salesiano de se comunicar é um jeito certeiro, baseado na razão,
ou seja, na reflexão e na decisão em vista do bem próprio e do bem do
outro. Contudo, é um diálogo cheio de amorevolezza, o que significa
dizer que é cheio de paz, de bondade, de solidariedade e de afeto demonstrado. Esse jeito tem as suas raízes nas atitudes de Jesus, que sempre
disse as verdades, com muita caridade. Por isso, o jeito salesiano de se
comunicar promove a comunicação que fortalece amizades para a vida
toda. Então, todo(a) estudante salesiano(a) é convidado(a) a práxis da
Comunicação Não-Violenta!
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CONSIDERAÇÕES
Querido(a) Estudante,
Esta Cartilha quis retratar para você que o jeito salesiano de se comunicar,
proposto por Dom Bosco e Madre Mazzarello, está em sintonia com a
Comunicação Não-Violenta. Esta traz, em sua estrutura, um modo
assertivo, acolhedor, amigo, empático, solidário e amoroso de ser e de
conviver.
Praticando desde cedo a CNV, você vai incorporar comportamentos
e atitudes, que lhe possibilitarão uma identidade mais madura, com
maior consciência do seu modo de se comunicar, com mais habilidade
para escutar, para discernir, para aceitar as diferenças e para conviver
com serenidade nos espaços familiares e sociais.
Por isso, esta Cartilha é um recurso ou um suporte, que serve para
consulta, para debates, para compartilhamento, para decisões e
mudanças de atitudes. Use-a pessoal e coletivamente e crie formas
diversas de estima à CNV na sua escola e na sua família.
Além disso, sugerimos outras leituras complementares, que vão contribuir para a sua formação e conscientização sobre processos de comunicação e mediação com as redes sociais. Eis algumas propostas:

■■ Comunicação

não-violenta:
técnicas
para
aprimorar
relacionamentos pessoais e profissionais, de Marshall B.
Rosenberg, traduzido por Mário Vilela, da editora Ágora, 2006.

■■ “Irresistível: por que você é viciado em tecnologia e como lidar
com ela”, de Adam Alter, traduzido por Cássio de Arantes Leite, da
editora Objetiva, 2018.
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Tendo conhecimento de tudo isso, você vai não só praticar, como
também propagar a CNV e contribuir para a ampliação do movimento
em favor da paz nas relações interpessoais e sociais.

CNV,

PRATIQUE
ESSA IDEIA!
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