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VIVENDO A
COMUNICAÇÃO
NÃO VIOLENTA

A Comunicação Não Violenta (CNV) é um dos temas mais trans-
formadores e fundamentais que nós da Sextante já publicamos.

Ela é tão essencial que deveria ser ensinada a todas as pessoas, 
assim como ler, escrever e fazer as quatro operações matemáticas. 

Mais do que uma técnica para resolver confl itos, é um modo de 
ser, de pensar e de viver que, como diz Marshall Rosenberg, “nos 
ensina a expressar o que está vivo em nós e a enxergar o que 
está vivo nos outros. Assim podemos descobrir o que fazer para 
enriquecer essa vida”.

Além de oferecer uma introdução à Comunicação Não Violenta, 
este livro trata dos seguintes temas:

• Podemos dar um jeito: como resolver confl itos de forma 
pacífi ca e efi caz

• Amar sendo eu mesmo: como criar relações amorosas sem 
abrir mão de nossos valores e integridade

• Superando a dor entre nós: como alcançar a reconciliação 
e a cura sem fazer concessões

• O propósito surpreendente da raiva: para além do 
gerenciamento da raiva, como encontrar sua virtude

• Criando fi lhos com compaixão: como educar de acordo 
com a CNV

• Espiritualidade prática: refl exões sobre a base espiritual 
da CNV
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“A Comunicação Não Violenta co-

necta uma alma a outra, permite a 

cura e nos ajuda a expressar com 

toda a sinceridade o que está ou 

não em harmonia com nossas ne-

cessidades. É o elemento que falta 

em tudo que fazemos.”

DEEPAK CHOPRA, autor de 

As sete leis espirituais do sucesso

“A Comunicação Não Violenta é um 

modo de ser, de pensar e de viver. 

Seu propósito é inspirar conexões 

sinceras entre as pessoas de ma-

neira que as necessidades de to-

dos sejam atendidas por meio da 

doação compassiva. 

Ela nos inspira a nos doarmos de 

coração. E também nos ajuda a nos 

conectarmos à nossa divindade in-

terior e ao que existe de mais vivo 

dentro de nós.

Podemos dizer que a CNV é o idio-

ma da compaixão, mas, na verdade, 

ela é uma linguagem da vida na qual 

a compaixão surge naturalmente. 

Espero que o conteúdo deste livro 

ajude você a se comunicar com os 

outros através dessa linguagem da 

vida e lhe mostre como ouvir essa 

mesma qualidade de comunicação 

na mensagem deles, qualquer que 

seja o modo como falem.”
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