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INTRODUÇÃO

Iniciamos uma nova vida com o eclodir da Pandemia de 2020. Nenhum evento 

na história recente nos afetou tão profunda e amplamente. A pandemia não 

apenas recordou nossa fragilidade física, mas também nos mostrou que 

quando o sentimento de controle de nós mesmos está em declínio (como 

na infância, na doença ou na velhice) a nossa dependência (dos outros, dos 

gestores públicos, do sistema em geral) aumenta. Isso nos leva a valorizar as 

relações sociais, fortalecendo os vínculos que temos uns com os outros, e 

aumentando a necessidade de rever a forma como lidamos com os conflitos. 

Nossos ideais culturais de justiça também precisam se transformar. Segundo 

números do Conselho Nacional de Justiça - CNJ - existem no Brasil cerca de 

100 milhões de ações judicializadas, o que equivale à  metade da população 

brasileira.

Motivo que leva a MEDIARB a lançar essa primeira cartilha com o intuito de 

incentivar os métodos mais adequados de tratamento de conflitos.  Pois, 

entendemos que uma boa comunicação aliada às boas técnicas de negociação 

são capazes de agilizar a resolução dos mais diversos conflitos. Devolvendo 

aos envolvidos o poder de decisão, valorizando a atuação do advogado na 

esfera privada e  desjudicializando questões. 

Esta cartilha foi elaborada pela equipe da MEDIARB e tem como objetivo 

orientar de modo simples, prático, o uso dos métodos mais adequados de 

tratamento de conflitos.

BOA LEITURA
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Variáveis da condição humana

“NUNCA DUVIDE QUE 
UM PEQUENO GRUPO DE 
PESSOAS CONSCIENTES 

E ENGAJADAS POSSA 
MUDAR O MUNDO. DE 

FATO, SEMPRE FOI ASSIM 
QUE O MUNDO MUDOU”

Margaret Mead
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O registro da comunicação mais antigo que conhecemos ocorreu na França há 

cerca de 32 mil anos atrás  quando “homos sapiens” ilustraram a imagem de 

um touro com barro e carvão nas paredes de uma cripta.

Não é possível definir qual foi a intenção dessa comunicação, porém, é a partir 

desse fato que  a humanidade inicia o registro de informações visuais com a 

finalidade de comunicar-se.

Existem dados históricos de que, acerca de  5 mil anos, povos egípcios formaram 

códigos visuais através de desenhos e figuras conhecidos como pictogramas. 

Essas ilustrações eram capazes de representar suas condições reais de vida.

Em geral esses registros eram chamados de hieróglifos e eram feitos por 

escribas1. Com o tempo, essas figuras começaram a ser desenhadas também 

para representar sons e surgiu uma maneira de escrita que representava 

palavras, os fonogramas.

Apenas há 3 mil anos os sumérios perceberam que esta forma de escrita era 

muito complexa e criaram uma nova forma que representasse somente os 

sons. Nessa nova forma, as figuras foram sendo simplificadas até se tornarem 

letras. Surge a primeira escrita codificada da nossa história: o alfabeto como 

conhecemos hoje.

Durante muito tempo, a escrita foi a principal forma de registro e comunicação 

das informações que eram transmitidas verbalmente. Além dela, a arte 

se desenvolveu como expressão, registro e comunicação de objetos, 

lugares, pessoas, imagens e emoções. Estas duas formas de linguagem 

se complementaram durante séculos no papel de registrar nossa história. 

Em alguns livros, era possível encontrar ilustrações ou pinturas que 

complementavam a escrita.

A partir do século XIX, com a invenção da fotografia e de novas técnicas 

1 O escriba ou escrivão era aquele que na antiguidade dominava a escrita e a usava para, 
a mando do regente, redigir as normas do povo daquela região ou de uma determinada religião. 
Também podia exercer as funções de contador, secretário, copista e arquivista. 
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de ilustrações, a linguagem visual, associada à linguagem verbal (escrita), 

começou a se tornar uma nova ferramenta de comunicação. Ela vem sendo 

muito aplicada nos meios de comunicação de massa e transformou a forma 

como recebemos, entendemos e assimilamos informações.
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A importância de educar para o diálogo

 “O DIÁLOGO É A BASE PARA 
A COLABORAÇÃO” 

        
Paulo Freire
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A educação para o diálogo tem o poder de transformar vidas, tanto pelo 

conhecimento adquirido pela narrativa2, quanto pela escutativa3. Seja pelas 

relações criadas entre interlocutores, pelos temas debatidos de forma 

organizada, pelo estudo, compreensão da história individual, coletiva e, 

principalmente, porque um bom diálogo nos permite a continuidade da 

convivência.

A educação para o diálogo aparece como uma ferramenta para promover a 

resolução de desentendimentos dentro de uma sociedade.

O instrumento é importante para que a convivência entre as pessoas seja 

tranquila e se reflita em benefícios para todos.

O poder advindo do diálogo desempenha um papel principal no combate à 

violência, ao bullying4, aos preconceitos raciais, de gênero, na efetivação do 

sentimento de justiça, na diminuição da hostilidade no tratamento humano. 

Quando está presente em todos os ambientes, o diálogo pode prevenir 

conflitos, baixar gravidade de certos atos e até eliminar de vez as diferenças. 

Precisamos sempre ter em mente que um diálogo produtivo é uma  conversa 

entre duas ou mais pessoas na qual deverá sempre ocorrer uma troca de ideias 

de maneira urbanizada para se chegar a um bom entendimento.

2 Narrativa é o relato feito por alguém de algo, de uma sequência de acontecimentos. Essa 
sucessão de acontecimentos é chamada de enredo e considera um período de tempo e de espaço 
(quando e onde acontece). Quem assume o papel de narrar, contar ou relatar algo é chamado de 
narrador.
3 A escuta ativa é um dos ingredientes mais importantes na comunicação e muitas vezes é 
o ponto mais fraco da interação. Não existe escuta ativa quando dentro de um diálogo não há uma 
abertura para com o outro, ou seja, não há uma atenção plena sobre o que a outra pessoa deseja 
expressar.
4 Bullying é a prática de atos violentos, intencionais e repetidos contra uma pessoa indefesa. 
Podem causar danos físicos e psicológicos às vítimas. O termo surgiu a partir do inglês bully, pala-
vra que significa tirano, brigão ou valentão, na tradução para o português.
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Diálogos produtivos

 “SE VOCÊ TEM ALGO ÚTIL A 
DIZER, DIGA. 

SE NÃO TEM, NÃO DIGA” 
        

Tim Hurson
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Embora seja uma autoridade no assunto, devemos discordar de Hurson5 uma 

vez que entendemos que o conceito de utilidade é polissêmico6.

Regras importantes para a produtividades dos diálogos devem ser estabelecidas 

pelos seus componentes. Diálogos produtivos são dinâmicos, constituem 

vivencias retratadas de forma verbal. Podem ser conclusões, impressões, 

ideias e relatos de sentimentos compartilhados com alguma finalidade.

Talvez, a única regra que deva ser comum em todas as sessões dialógicas seja 

“não ignorar as diferenças”. O diálogo é o maior instrumento influenciador, 

manipulador e inspirador que a humanidade possui.

Saber dialogar é um sinal de maturidade e sabedoria social. Para desenvolver  

a  humanidade em nossas relações, precisamos aprender a ter interlocuções 

francas. Só assim produziremos a transformação.

Estima-se que o homem tenha começado a falar há aproximadamente 40 mil 

anos, e sem dúvidas, esse foi o nosso maior salto ontológico7. 

Foi o desenvolvimento da habilidade da fala que nos permitiu construir uma 

história, buscar objetivos e criar culturas. Descobrindo, assim, que o ato de 

falar não só transmitia ideias como também influenciava, mudava, criava 

comportamentos, opiniões e crenças.

Nos tempos atuais o diálogo ganhou contornos científicos, políticos, 

comerciais, sociais e educacionais nos quais se estabelecem regras práticas 

para transformar conversas em diálogos de caráter proveitoso.

5 Tim Hurson é palestrante, escritor e teórico da criatividade e mora em Toronto, Ontário, 
Canadá. Ele nasceu em Joanesburgo, na África do Sul, e cresceu em Nova York, EUA. Ele agora é 
um cidadão canadense.
6 A polissemia ou polissêmica lexical (do grego poli: “muitos”; sema: “sentido”), é o fato de 
uma determinada palavra ou expressão possuir vários conceitos, e até mesmo adquirir um novo 
sentido com a evolução histórica.
7 Expressão da Ontologia lukácsiana, especialmente o salto do ser orgânico ao ser social 
(ver obra: Ontologia do Ser Social).
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Escuta ativa

 “FALAR É UMA 
NECESSIDADE. 

ESCUTAR É UMA ARTE” 
        

Tim Hurson
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Escuta ativa, além de ser uma verdadeira arte, constitui uma ferramenta da 

comunicação eficaz para os diálogos produtivos. A escuta ativa ocorre no 

momento em que pessoas se disponibilizam a conversar prestando atenção 

plena na fala umas das outras.  O que, por vezes, requer muito treino.

Porém, ela não se constitui simplesmente no ato de silenciar-se para ouvir, 

mas, ao mostrar-se interessado pelo que ouve e não emitir  julgamentos sobre 

quem está falando. 

É necessário desenvolver um interesse genuíno para entender a realidade do 

outro, e, para isso, uma abstração é necessária. Cada pessoa vê o mundo a partir 

de seu ângulo. É como se cada um de nós tivessemos óculos que impusessem 

essas lentes para toda relação existente .

No livro “Trocando as lentes”, o escritor Howard Zehr8 sugere algumas 

alternativas aos pressupostos básicos sobre o crime, a justiça e o modo como 

vivemos em comunidade. Aprofundaremo-nos nessa obra em outra cartilha 

que tratará de justiça restaurativa.

Já nas primeiras páginas faz  a análise do caso de um menino de 17 anos que 

pratica um assalto mal sucedido e, na luta, acaba cegando, com uma faca, a 

vítima. Zehr analisa o crime sob o ponto de vista de todos os envolvidos, (do 

ofensor, da mulher que sofreu a ofensa e da comunidade).Ainda analisa o 

processo de recuperação da vítima, a sentença imposta e as respectivas 

consequências.

Para o autor, durante todo o processo, ofensor e vítima tiveram suas 

necessidades negligenciadas. Faltou para os atores envolvidos no caso 

(ofensor, vitima, gestor público, comunidade de apoio, imprensa e comunidade 

jurídica) praticar a escuta ativa. Através do apontamento das falhas por não 

enxergar o ponto de vista do outro, sem emitir julgamentos,  Zehr nos ensina 

8 Howard Zehr, nascido em 2 de julho de 1944, fotógrafo e jornalista é reconhecido mun-
dialmente como um dos pioneiros da justiça restaurativa. Atualmente é professor de Sociologia e 
Justiça Restaurativa na Eastern Mennonite University, no graduate Conflict Transformation Pro-
gram Estados Unidos, e codiretor do Center for Justice and Peacebuilding.
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que existem alternativas e mais caminhos a serem explorados.

Trata-se de uma prática que observa com interesse o que o outro está tentando 

expressar, realizando pequenos questionamentos pertinentes para uma boa 

compreensão do comunicado. 

Existe enternecimento e sensibilidade na escuta ativa. Não no sentido de 

concordar com tudo o que é dito, mas no sentido de abertamente entender 

que existem pessoas com pensamentos e ideias divergentes que precisam e 

merecem compartilhar o mesmo espaço. Nesse contexto, entramos no que 

ficou conhecido como comunicação não violenta.
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Comunicação não violenta

 “EU TENHO A ESCOLHA DE 
VER SUAS RECLAMAÇÕES 

COMO UM ATAQUE DIRIGIDO 
CONTRA MIM, OU COMO 
UMA OPORTUNIDADE DE 

COMPREENDER O QUE SE 
PASSA COM VOCÊ” 

        
Tim Hurson
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Ao iniciar a década de  60, viveu-se o apogeu do movimento a favor dos diretos 

civis impulsionados pelas mobilizações contra a segregação racial nos Estados 

Unidos. Foi nesse cenário que surge Marshall Rosenberg9, um norte americano, 

graduado em psicologia, que começou atuar como orientador educacional 

em instituições de ensino primário e superior  que rejeitava a segregação 

racial. O papel de Rosenberg, durante essa conturbada transição, era ensinar 

mediações e técnicas de comunicação. Nesse contexto, ele elaborou o método 

da Comunicação Não Violenta - CNV.

Hoje o método desenvolvido por Marshall Rosenberg foi adotado como guia 

para  resolução de conflitos em mais de 70 países. A CNV também é aplicada 

no desenvolvimento de novos sistemas sociais, orientada em prol de parceria 

e o compartilhamento de poder nas mais diversas relações.

Em seu livro homônimo, o psicólogo define a CNV como uma abordagem da 

comunicação eficaz que abrange as habilidades de bem falar e bem ouvir.

O bem falar e o bem ouvir nos conduzem a entrega amorosa, possibilitando 

a conexão com nós mesmos e com os demais. Permite, dessa forma,  que a 

fraternidade se desenvolva. 

CNV é uma técnica  baseada em competências de linguagem e comunicação 

que ajuda na organização da forma como cada pessoa se expressa e ouve. 

A proposta é que a CNV traga respostas e  estímulos de comunicação genuínos. 

Deixando as  formas automáticas e repetitivas no passado,  transformando-

nos em seres mais receptivos através da observação de repetições de padrões 

para além dos familiares e sociais, observando também fatores externos que 

interferem sobre cada ser humanos em especial.

A ideia é de decomposição total dos padrões instintivos e seus mecânicos 

automáticos, a fim de preponderar a assimilação social nas 3 esferas 

9 Marshall Bertram Rosenberg, psicólogo americano, (Ohio, 6 de outubro de 1934; Albu-
querque - 7 de fevereiro de 2015)[1]. Em 1961 obteve seu PHD em psicologia clínica pela Universi-
dade de Wisconsin - Madison.
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comunitárias em que todos estamos envolvidos.

Os tratos diários recorrentes com outras pessoas são categorizados em três 

ambientes sociais distintos:

• Ambiente íntimo: relacionamentos íntimos com uma comunicação 

frequente. Constituído em regra por parentes e amigos, alguns incluem 

colegas de trabalho, dependendo do nível de intimidade.

• Ambiente externo: pessoas que não conhecemos e com as quais 

temos uma interação pontual, como caixas de mercado, atendentes de 

loja motoristas de Uber, estranhos na rua, etc.

• Ambiente intermediário: qualquer pessoa no meio termo, o que pode 

incluir colegas de trabalho, alunos, pais dos amigos dos seus filhos, 

caixas de supermercados se as idas forem constantes, etc.

Interagimos  com esses três ambientes de maneira dinâmica e cadenciada, e 

muitas  vezes com 2 deles, ou até mesmo os 3 ao mesmo tempo. Para que 

se consiga transitar entre todos esses ambientes sociais, se relacionando 

harmonicamente com os seus integrantes, é preciso desenvolver empatia e 

carisma.
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Empatia

“NÃO É SENTIR PELO OUTRO, MAS 
SENTIR COM O OUTRO. QUANDO 

A GENTE LÊ O ROTEIRO DE OUTRA 
VIDA. É SER ATOR EM OUTRO PALCO. 

É COMPREENDER. É NÃO DIZER 
“EU SEI COMO VOCÊ SE SENTE”. É 
QUANDO A GENTE NÃO DIMINUI 

A DOR DO OUTRO. É DESCER 
ATÉ O FUNDO DO POÇO E FAZER 

COMPANHIA PARA QUEM PRECISA. 
NÃO É SER HERÓI, É SER AMIGO. É 

ABRAÇAR A ALMA”
        

Tim Hurson
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A empatia é um convite a conhecer mais de si  e compreender, de forma mais 

aprofundada, o verdadeiro poder da reflexão consciente e como desenvolvê-la.

O autoconhecimento é o passo básico para compreender mais  e melhor as 

pessoas.

A empatia é uma qualidade que está intimamente ligada à inteligência 

emocional. Portanto, assim como todas as outras qualidades, não está presente 

em todos os seres humanos.

Precisamos ter em mente que é possível desenvolver o sentimento de empatia.  

Isso pode exigir tempo e  esforço diferentes de cada pessoa, dependendo 

do grau de maturidade dessa em relação ao que se está buscando no seu 

desenvolvimento íntimo e social.

Neste processo, o mais importante é a busca e o interesse no melhoramento 

das relações. Sentir empatia por outra pessoa é enxergar as necessidades 

e os sentimentos dela, abrir a mente e o coração para as percepções dos 

constantes movimentos que acontecem a nossa volta a fim de nos conduzir 

para um desenvolvimento maior e mais completo.

Algumas técnicas podem ser usadas para afixar ou aumentar o grau de empatia:

1) Esteja disponível a ouvir na essência o que acomete o outro. Ao ouvir 

atentamente, nos tornamos receptivos para que a outra pessoa nos 

mostre o seu mundo realmente como ele é. Então, ouça atentamente e 

esteja aberto.

2) Abandone hábitos preconceituosos e de  julgamentos. Ouvir, sem 

preestabelecer valores ajuda a decifrar o diferente.

3) Rejeite comparações. Quando comparamos, reduzimos o outro a 

determinada situação já conhecida por nós. 

4) Não tenha medo do diferente. Cultive curiosidade sobre tudo que 
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parecer estranho. Ao se relacionar com díspares, novas visões e 

vivências passam a  integrar  nosso universo.

5) Estabeleça confiança, sendo sincero e gentil. 

6) Seja franco sobre suas percepções anteriores.

7) Tenha em mente que os erros são universais e, até certo ponto, 

inevitáveis.

8) Passe a prestar mais atenção no que acontece a sua volta.

9) Acima de tudo, seja honesto ao falar sobre possíveis compromissos.

Empatia é um sentimento extraordinário, desenvolvê-lo por uma pessoa ou fato 

faz mudar o interior do ser humano. Em regra, pensamos que a empatia ocorre 

no nível dos indivíduos, mas as pessoas empáticas afirmam que a empatia é um 

fenômeno de massa que traz importantes mudanças sociais. 

Para que a empatia floresça em escala coletiva, necessitamos  que suas 

sementes sejam plantadas diariamente, criando uma referência política 

resistente e abundante, espalhando não apenas conhecimento, mas uma 

conexão empática em todos os ambientes globais.
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É possível pensar melhor

“SEJA COMO FOR O QUE 
PENSES, CREIO QUE É 

MELHOR DIZÊ-LO COM BOAS 
PALAVRAS”

William Shakespeare



23

Produzir pensamentos produtivos é uma possibilidade comprovada. Podemos, 

de fato, pensar melhor, de forma mais eficaz e solida se aplicarmos algumas 

ferramentas. 

Essa técnica já é empregada por várias empresas e indivíduos para criar 

soluções originais para problemas de grande complexidade. 

O pensamento produtivo pode mudar significativamente a vida das pessoas 

e das empresas. Uma vez que se concentra e se fundamenta em princípios 

objetivos e consistentes, mostra a  essencialidade da separação dos 

pensamentos criativos e críticos. Propõe batalharmos pelas ideias mais 

criativas, inovadoras e buscarmos analogias inesperadas como bem nos 

recomenda o filósofo Heráclito para quem: “a analogia inesperada é mais 

pungente do que a óbvia”. 

A analogia inesperada é o cerne do pensamento produtivo. O modelo de pensamento 

produtivo compõe-se de seis momentos intimamente entrelaçados:

1º: O que está havendo? Apreender e assimilar qual é o desafio a ser 

superado.

2º: O que trará a sensação de vitória nesse caso? Antever o resultado 

ideal e estabelecer critérios vitoriosos.

3º: Qual é o problema? Reconhecer a contrariedade e/ou oportunidade 

real.

4º: Construir respostas. Comparar todas as soluções possíveis.

5º: Criar a solução. Definir qual solução é a melhor e potencializá-la.

6º: Alinhar instrumentos e ferramentas. Criar um plano de ação que 

retire seus pensamentos do mundo das ideias e os transfira para o 

mundo material.
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Para entender o circuito da comunicação produtiva também precisamos seguir 

um processo que, assim como no item do pensamento produtivo, consiste em 

uma sequência lógica para se atingir uma comunicação perfeita.

Todo processo de comunicação apresenta passos e elementos comuns: 

emissor, receptor, mensagem, meio, codificação, decodificação, resposta, 

feedback e ruído.

Emissor é a pessoa ou representante de instituição que precisa enviar 

mensagem codificada, usando-se de meios adequados, para aproximar-se do 

receptor que irá decodificá-la e enviar respostas por meio de um feedback. 

A mensagem é o objeto central de qualquer comunicação estabelecida entre 

emissor e  receptor. Ela é o conjunto de elementos informativos que conecta 

as partes. Por meio da mensagem é que o fenômeno comunicativo é gerado. 

Já os meios de comunicação são os recursos que possibilitam a transmissão e 

troca de informações entre pessoas. Existem diferentes meios de comunicação. 

Os individuais, a exemplo do telefone, cartas, e-mails  e os de massa como 

televisão, jornal, rádio, internet. A diferença entre os meios de comunicação é 

somente o alcance.

Quando a comunicação não é efetiva, falamos que houve algum ruído, que são 

problemas relacionados à transmissão de mensagens. Infelizmente ruídos são 

mais comuns do que imaginamos.

Chris Anderson, CEO do TED Talks, falando sobre mudanças climáticas disse: 

“desde a primeira vez que as pessoas se reuniram para derrubar um mamute 

até o primeiro passo do homem na Lua, o diálogo tem sido uma força motriz 

gigantesca. Mas há um problema: os ruídos na comunicação”.



25

A codificação é o modo pelo qual o conteúdo é exposto, ao 

passo que, a decodificação é como esse conteúdo foi entendido. 

Se todo processo de comunicação envolve essas etapas, por que as explicar? 

Porque quando entendemos que cada uma delas é importante para se 

comunicar e garantindo a boa decodificação, maiores são as chances de 

entendimento entre os interlocutores.

Através da  comunicação eficaz é possível alcançar diversos objetivos também, 

é possível ir além, já que através de uma comunicação integra-da conseguimos 

conduzir com mais suavidade e leveza à solução dos problemas mais doloridos 

e obscuros, que na maior parte das vezes são renegados e escondidos pelas 

pessoas neles envolvidas.

Quando sua mensagem é única, se torna fácil reconhecê-la em  meio de tanto 

barulho. E é através da sua voz, da sua personalidade e do uso correto de 

técnicas de conversação que você irá construir e reconstruir relacionamentos.
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Circuito da  comunicação produtiva

“SE VOCÊ FALAR COM UM HOMEM 
NUMA LINGUAGEM QUE ELE 

COMPREENDE, ISSO ENTRA NA 
CABEÇA DELE. SE VOCÊ FALAR COM 
ELE EM SUA PRÓPRIA LINGUAGEM, 

VOCÊ ATINGE SEU CORAÇÃO”

Nelson Mandela
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Para entender o circuito da comunicação produtiva também precisamos seguir 

um processo que, assim como no item do pensamento produtivo, consiste em 

uma sequência lógica para se atingir uma comunicação perfeita.

Todo processo de comunicação apresenta passos e elementos comuns: 

emissor, receptor, mensagem, meio, codificação, decodificação, resposta, 

feedback e ruído.

Emissor é a pessoa ou representante de instituição que precisa enviar 

mensagem codificada, usando-se de meios adequados, para aproximar-se do 

receptor que irá decodificá-la e enviar respostas por meio de um feedback. 

A mensagem é o objeto central de qualquer comunicação estabelecida entre 

emissor e  receptor. Ela é o conjunto de elementos informativos que conecta 

as partes. Por meio da mensagem é que o fenômeno comunicativo é gerado. 

Já os meios de comunicação são os recursos que possibilitam a transmissão e 

troca de informações entre pessoas. Existem diferentes meios de comunicação. 

Os individuais, a exemplo do telefone, cartas, e-mails  e os de massa como 

televisão, jornal, rádio, internet. A diferença entre os meios de comunicação é 

somente o alcance.

Quando a comunicação não é efetiva, falamos que houve algum ruído, que são 

problemas relacionados à transmissão de mensagens. Infelizmente ruídos são 

mais comuns do que imaginamos.

Chris Anderson, CEO do TED Talks, ao falar sobre mudanças climáticas, disse: 

“desde a primeira vez que as pessoas se reuniram para derrubar um mamute 

até o primeiro passo do homem na Lua, o diálogo tem sido uma força motriz 

gigantesca. Mas, há um problema: os ruídos na comunicação”.

A codificação é o modo pelo qual o conteúdo é exposto. A decodificação é 

como esse conteúdo foi entendido.
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Se todo processo de comunicação envolve essas etapas, por que explicá-las?

Porque quando entendemos que cada uma delas é importante para se 

comunicar e garantimos a boa decodificação, maiores são as chances de 

entendimento entre os interlocutores.

Através da comunicação eficaz é possível alcançar diversos objetivos. É 

possível ir além, pois, através de uma comunicação integrada conseguimos 

conduzir com mais suavidade e leveza a solução dos problemas mais doloridos 

e obscuros que, na maior parte das vezes, são renegados e escondidos pelas 

pessoas neles envolvidas.

Quando sua mensagem é única, torna-se fácil reconhecê-la em meio de tanto 

barulho. E é através da sua voz, da sua personalidade e do uso correto de 

técnicas de conversação que você irá construir e reconstruir relacionamentos.



29

Funções da comunicação não verbal

“O OLHAR É ALGO FASCINANTE, 
ENCANTADOR, ÀS VEZES ATÉ 

PERTURBADOR, MAS SEMPRE COM 
PODER ATRAENTE. É UM MISTÉRIO 

E UMA REVELAÇÃO AO MESMO 
TEMPO. CARREGAMOS NO ARQUIVO 
DE NOSSAS LEMBRANÇAS O OLHAR 

SINCERO DAS MEMÓRIAS DO PASSADO 
ENTRE NOSSAS RELAÇÕES HUMANAS 

E COM A NATUREZA. 

 (O segredo)
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A principal função da comunicação não verbal é complementar o processo da 

comunicação verbal. Por meio dessa complementação, é possível dar ênfase à 

mensagem ou contrapor-se ao que foi dito. 

A comunicação não verbal possui outras 5 funções:

1 - Função Cambiaria: substituir uma expressão ou frase recolocando 

novo sentido ao que foi dito;

2 - Função Explicativa: atribuir ajustes à fala, pausas e gestos, dando 

maior compreensão ao que é dito;

3 - Função Hierárquica: expor relações de poder e influências 

interpessoais;

4 - Função Negativa: contradizer, desmentir ou impugnar o que está 

sendo dito;

5 - Função Aditiva: complementar, adicionar informações ao que está 

sendo transmitido.

A necessidade de comunicação não verbal também é inata ao ser humano. 

Antes de estruturar uma linguagem falada ou escrita, o ser humano já se 

comunicava através da simbologia e dos gestos. 

Ainda usamos essa comunicação. Na maior parte do tempo, de forma 

inconsciente. Seu estudo e aprimoramento tem tanto poder de transmissão 

que é preciso atentar para não prejudicar, modificar ou extinguir  relações por 

meio dela.
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Linguagem corporal

“HÁ UM VELHO DITADO QUE DIZ QUE 
UMA IMAGEM VALE MAIS DO QUE MIL 

PALAVRAS. MAS QUANTO VALE, ENTÃO, 
A LINGUAGEM CORPORAL? TODOS NÓS 

TEMOS TREJEITOS E UMA POSTURA 
AO FALAR QUE DIZEM MUITO SOBRE 

O QUE ESTAMOS SENTINDO EM CADA 
MOMENTO”.

Sbcoaching
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No ambiente da autocomposição, assim como na vida, é importante entender 

a linguagem corporal e usá-la a seu favor. 

O corpo denuncia o que está por detrás das palavras que são ditas e dos 

pensamentos que não são expressados.

Nosso corpo é uma tela que demonstra e ilustra nossas emoções. A postura 

humana é delatora, mostra a todos o que  estamos sentindo: medo, tensão, 

insegurança, alegria, raiva, pavor, desejo de vingança, etc.

As relações interpessoais têm influência direta na comunicação não verbal de 

um grupo. Entendemos por relacionamento interpessoal a conexão feita por 

pessoas de um mesmo círculo, ainda que provisório.

Uma linguagem corporal positiva e assertiva fará com que sua equipe acredite 

no que você está transmitindo através de também de palavras. Ou seja, a forma, 

o jeito como se fala é tão importante quanto o que se fala. Seja investigativo 

tanto na mediação como em outras formas de soluções adequadas de conflitos. 

É imprescindível observar com  atenção a linguagem do seu corpo.

Com base em uma pesquisa feita na Universidade da Califórnia, Los Angeles 

(UCLA) 10, apenas 7% da comunicação é baseada nas palavras que realmente 

dizemos, 38% vem do tom de voz e 55% da linguagem corporal. Aprender 

como interpretar essa leitura dos 55% lhe permitirá entender o que não está 

sendo dito pelas partes envolvidas em um conflito. Esta é a conhecida regra  de 

comunicação 7-38-55.

10 O estudo que o Professor Mehrabian conduziu com outros colegas da UCLA, pretendia 
testar o poder do tom de voz e o poder da linguagem corporal, nomeadamente expressões faciais 
(não verbal) comparado com o poder das palavras, sozinhas, na percepção da atitude e emoções do 
orador, particularmente quando exista inconsistência entre a parte verbal e não verbal. Os resulta-
dos do estudo foram publicados em Maio de 1967 no Journal of Personality and Social Psychology 
e em junho de 1967 no Journal of Consulting Psychology, e referem que a regra 7-38-55 apenas se 
aplica em contextos em que exista inconsistência ou ambiguidade na comunicação de sentimen-
tos/sensações e atitudes, ou seja, quando existe incongruência entre as palavras, o tom de voz e a 
linguagem corporal (não verbal) do comunicador naqueles contextos.
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O mundo na era visual
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Hoje, vivemos em um mundo cada vez mais visual. Nunca na história da 

humanidade usamos tantos recursos visuais de uma forma tão sofisticada e 

associada à linguagem verbal.

A grande maioria das pessoas ao acordar, antes mesmo de sair da cama, 

olham o celular. Este é um dispositivo totalmente visual, tanto na forma como 

seus aplicativos são apresentados, até o formato de como os conteúdos são 

construídos e disponibilizados dentro deles. 

Esta linguagem também é usada em outros dispositivos que estão inseridos 

na nossa rotina: computadores, TVs, alguns carros e assim por diante. São 

dispositivos que possuem sistemas visuais de organização e fluxo das 

informações. 

A linguagem visual é aplicada no uso de metodologias em diversas áreas do 

conhecimento em ambientes. O uso associado dessas duas linguagens é 

fundamental para eficácia no processo de retenção das informações.  

Precisamos capturar a atenção de quem nos ouve e assiste e essa nova 

linguagem nos ajuda quando usamos ferramentas visuais apoiando a nossa 

fala, por exemplo. Elas também nos permitem construir conteúdos mais fáceis 

de compartilhar, que geram maior entendimento e, por serem lúdicas, criam 

identificação e conexões entre as pessoas.

Não precisamos ser profissional da área gráfica, podemos fazer isso de forma 

simples e aplicar esta linguagem para organizar conteúdos que coletamos 

durante mediação, conciliações, arbitragens, audiências, palestras ou aulas. 

O objetivo dessa linguagem é criar sínteses visuais, “lembranças”, para sua 

memória no momento em que precisar rever ou falar sobre  o assunto.

Esta nova forma de linguagem, tornou-se permanente ao passo que a 

comunicação precisa de um caminho no qual as pessoas não sejam apenas 

impactadas por informações, mas, possam expressar seus pensamentos, 

angústias e ideias.
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O objetivo é melhorar as relações humanas, ao facilitar a compreensão, e 

diminuir  os ruídos na comunicação. É empoderar quem fala, com apoio visual ao 

discurso, o que traz mais confiança. Além da comprovação de que, ao usarmos 

desenhos, imagens ou organização visual feitas à mão livre ou buscá-las em 

plataformas digitais, acessamos nossa criança interior, criando conexões entre 

as pessoas.
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Conclusão

Nossa mente possui a habilidade inata de usar infindáveis  recursos. 

A organização espacial, as ferramentas visuais, a escuta ativa, a escrita, a 

síntese, a empatia, a produção de pensamentos,  e todas as outras formas 

trabalhadas aqui, constituem recursos necessários para desenvolver e aplicar 

forma eficaz de comunicação.

Precisamos entender e aprender como usar essas ferramentas para que 

consigamos transmitir ideias e pensamentos de grande complexidade. 

E praticar. A fluidez de sabedoria não vem do talento, mas do treino. É 

assim, através da preparação que alcançamos o cuidado na ordenação das 

informações e possibilitamos a interação imediata.

As técnicas aqui abordadas mostram-se indispensáveis  para o bom dinamismo, 

integração social e alcance de melhores resultados.

A comunicação interpessoal nas organizações autocompositivas reflete a 

capacidade de operar seus processos de maneira eficiente dentro de uma 

estrutura gradual e complexa.

Acima de tudo, espelha a coerência no desempenhar das tarefas auxiliares 

da justiça, ao discorrer sobre metas e objetivos e transmitir conhecimentos e 

feedbacks a seus clientes, apoiadores mediadores, árbitros e facilitadores.
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