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COMUNICAÇÃO
CONSCIENTE

Comunicar 
também
é criar futuro.



COMUNICAÇÃO CONSCIENTE
Agenda

1 SER HUMANO
Evoluímos pela Linguagem
Somos em Relação

2 COMO NOS COMUNICAMOS 
Comunicação Pessoal e Social
Como isto nos afeta?

3 COMUNICAÇÃO CONSCIENTE  
Imagens de Futuro
Inspiração

4 NÓS COMO PRODUTORES  
O que aprendemos 
Caminhos 



COMUNICAÇÃO CONSCIENTE
Agenda

14h30 SER HUMANO
Evoluímos pela Linguagem | Somos em Relação

15h00 COMO NOS COMUNICAMOS 
Comunicação Pessoal e Social | Como isto nos afeta?

15h40 COMUNICAÇÃO CONSCIENTE  
Imagens de Futuro | Inspiração

16h10 Break - 10min

16h20 NÓS COMO PRODUTORES
O que aprendemos | Caminhos



Ser Humano
e Linguagem
EVOLUÇÃO



Evoluimos
pela linguagem
O ser humano (como o conhecemos hoje) 
conquistou o mundo, acima de tudo, graças à 
sua linguagem única.

Fonte: livro Sapiens, Yuval Noah Harari 

Ela nos possibilitou pensar de uma 
maneira sem precedentes, nos fez 
comunicar usando uma forma de 
linguagem totalmente nova e, assim, 
cooperar com flexibilidade e em 
grandes grupos criativamente. 



https://www.youtube.com/watch?v=nzj7Wg4DAbs


"A maior característica da nossa 
linguagem não é a sua versatilidade e  
capacidade de transmitir informações 
detalhadas.

(...) é a habilidade de criar e transmitir 
informação sobre coisas que nem 
existem.

Até onde sabemos, apenas os seres
humanos tem a capacidade de falar 
sobre coisas que eles nunca viram, 
tocaram, sentiram.

Vivemos uma realidade objetiva e uma 
realidade ficcional."

Fonte: livro Sapiens, Yuval Noah Harari



Somos
em relação
Vivemos num mundo onde outros seres 
vivos, os objetos e o ambiente estão em 
constante relação. Compartilhamos com 
eles o processo vital.

Assim, nessa relação, construímos o 
mundo em que vivemos. Por sua vez, 
ele também nos constrói no decorrer 
dessa viagem comum.

Fonte: Livro "A Árvore do Conhecimento”, Maturana e Varela



Love.

https://www.youtube.com/watch?v=_msOxaN4lys


5 elementos
principais do  
florescimento
pessoal: 

Emoções 
positivas

Relações positivas = qualidade das relações

● Amigos íntimos e presentes (Myers 2000)

● Relações saudáveis no ambiente de trabalho (Turner, Barling & Zacharatos, 2002)

● Estabelecer uma relação familiar de apoio e estímulo ao desenvolvimento pessoal (Winner 2000)

● Fazer atividades voluntárias para desenvolvimento de si e de outros (Larson 2000)

Fonte: https://www.authentichappiness.sas.upenn.edu/

Engajamento Significado
RealizaçãoRelações

positivas



Exercício 1
O indivíduo



Linguagem + Relação = Comunicação



Como nos
comunicamos?



Comunicação Pessoal Comunicação Positiva, Shelly Gable:

O modo como respondemos pode 
fortalecer ou minar um relacionamento.

Existem 4 formas básicas de responder:

➔ Resposta ativa e destrutiva

➔ Resposta passiva e destrutiva

➔ Resposta passiva e construtiva

➔ Resposta ativa e construtiva

Quando nos comunicamos 
uns com os outros. 



Comunicação Pessoal Teoria U, Otto Scharmer:

Proposta de comunicação: suspender os 
modos habituais e automatizados de 
estarmos no mundo e de interagirmos com 
ele, nos conectando com fontes mais 
profundas de sabedoria e criatividade.

Aponta 4 níveis de escuta, 
relacionados a 4 níveis de 
consciência.

Quando nos comunicamos 
uns com os outros. 



Teoria U, Otto Scharmer:

1  Downloading ou Recuperação: 
Quando valores, crenças, julgamentos e 
conhecimentos prévios são utilizados como 
referências para compreender o mundo e as 
pessoas. Está voltado ao passado, antigas 
opiniões e velhos modos de ser. 

2  Escuta Factual: 
Atenta às contradições detectadas nas 
informações recebidas do mundo e dos outros 
e proporciona o questionamento das crenças 
prévias, gerando novos dados de informação. 
É voltada ao presente, com mente aberta, 
mas coração e vontade ainda fechados.

3  Escuta Empática: 
Voltada ao presente, com mente e coração 
abertos e atenção focada no outro, vendo-o com 
seus próprios olhos, um diálogo real. Tem um 
imenso potencial curador e criativo, tanto para 
quem é ouvido quanto para aquele que ouve, já 
que nos coloca em contato com nossa 
vulnerabilidade e nos permite escutar e honrar 
sentimentos e necessidades, nossos e deles.

4  Escuta Gerativa: o nível de escuta que se 
busca pelo processo em U. Voltado ao futuro, 
pressupõe criatividade coletiva e ver e agir a 
partir do todo, da conexão com uma fonte mais 
profunda e sistêmica de sabedoria e de um fluxo 
poderoso de co-criação. Mente, coração e 
vontade encontram-se conectadas com as 
potências e as possibilidades emergentes.



Comunicação Pessoal
Quando nos comunicamos 
uns com os outros. 

Comunicação Não Violenta - CNV,
Marshall B. Rosenberg:

Proposta de comunicação: exercitar as 
habilidades de linguagem e comunicação 
que fortalecem a capacidade de 
continuarmos humanos mesmo em 
condições adversas.

De reações inconscientes, 
repetitivas e automáticas 
para respostas baseadas na 
consciência do que percebemos, 
sentimos e desejamos.



1  Observação
O que está de fato acontecendo: o que é 
enriquecedor? Procurar não fazer juízo de 
valor ou avaliação. Apenas o que agrada ou 
não naquilo que está sendo feito.

2  Sentimento
Como nos sentimos ao observar aquela ação? 
Magoados, assustados, angustiados, alegres, 
divertidos, irritados?

3  Necessidade
Quais das nossas necessidades estão ligadas 
aos sentimentos que identificamos aí.

4  Pedido
O que estamos querendo da outra pessoa 
para enriquecer nossa vida. (e torná-la ainda 
mais maravilhosa)

CNV, Marshall B. Rosenberg:
Reformular a maneira como nos expressamos 
e escutamos os outros.



Comunicação Social 
Quando comunicamos para 
muitos ao mesmo tempo.

ANTES
mídia - TV, rádio, jornal (imprensa) 
era a grande detentora 
desse poder.

HOJE
através dos meios digitais e da 
democratização do acesso,
cada um de nós
pode exercer este papel.



conteudo digital hojeNao penso, logo clico

Fonte: Excelacom por http://www.midiaweb.com.br/o-que-acontece-na-internet-em-um-minuto/



Exercício 2
O contexto



Abundance is 
our future

"Aqueles velhos jornais que 
dizem 'Se sangrar, vende' 
podem estar certos.
Com todos os aparelhos 
digitais nos trazendo notícias 
negativas 24x7, não é surpresa 
que nós estejamos pessimistas, 
que pensemos que o mundo 
está pior. Mas talvez este não 
seja o caso.”

https://www.youtube.com/watch?v=BltRufe5kkI
https://www.youtube.com/watch?v=BltRufe5kkI


Um Elefante 
no Escuro

_Rumi
Poeta Sufi,
século XIII



“Alguns hindus trouxeram um elefante para uma vila. Ninguém ali nunca havia visto um 
elefante. Eles o trazem durante a noite para um quarto escuro.
Um pequeno grupo adentra pela penumbra, toca o animal sem conseguir vê-lo e 
retorna, descrevendo sua experiência. 
Um encosta na tromba: “É uma criatura que se parece com uma mangueira d’água.”
Outro tocou uma orelha: “É um animal inquieto, com a forma de um leque, sempre em 
movimento.”
Outro tocou numa perna: “Um animal bastante passivo, quase imóvel, como a coluna 
de um templo.”
Outro subiu e apalpou suas costas: “Um trono de couro.”
O último, um jovem muito inteligente, analisou uma das presas e descreve orgulhoso 
de sua percepção apurada: “Ele tem uma espada grossa feita de porcelana.” 

Cada um de nós toca um local e compreende o todo a partir deste ponto 
de vista. Estamos apenas segurando partes do elefante? Quais são as 
crenças que tomamos como verdades absolutas?



Wans Spiess
wans.spiess@gmail.com

Daniela Marques
danimarques2@gmail.com

"Defrontamo-nos não com vários erros e uma verdade, 
mas sim com várias verdades parciais, e como 
encaixá-las coerentemente é, então, o quebra-cabeça 
supremo."

    __Ken Wilber



REFLEXÕES

O olhar de observador.

A existência de muitas 
nuances entre duas cores. 

A existências de múltiplas 
perspectivas.

Equanimidade.



*Fonte: https://singularityhub.com/2017/12/11/why-intelligent-optimism-is-crucial-to-human-progress

SingularityHub

https://singularityhub.com/2017/12/11/why-intelligent-optimism-is-crucial-to-human-progress/#sm.01paa9t710x1fn711e62mhm5txxdc


Nos manter animados
com o futuro de forma
informada e racional.

A mentalidade é fundamental se quisermos 
criar caminhos para um futuro melhor, 
reconhecendo o progresso que fizemos e o 
tremendo potencial que os
humanos têm para encontrar soluções 
para nossos problemas.

*Fonte:https://singularityhub.com/2017/12/11/why-intelligent-optimism-is-crucial-to-human-progress

Otimismo 
inteligente



Comunicação
Consciente



Wans Spiess
wans.spiess@gmail.com

Daniela Marques
danimarques2@gmail.com

“A energia segue a atenção. Onde quer que você coloque 
sua atenção, este é o lugar para onde a energia do 
sistema vai. A 'energia segue a atenção' significa que 
nós precisamos trocar nossa atenção do que nós 
estamos tentando evitar para o que nós queremos 
trazer para a realidade."

    __Otto Scharmer



Fonte: IVOH - Images and Voices of Hope -  www.iovh.org (ing) . 
IVE www.facebook.com/ivebrasil (port)

O IVE Brasil faz parte da comunidade global IVOH de agentes 
de mídia - jornalistas, publicitários, acadêmicos, artistas, 
fotógrafos, filmmakers, gamers, social media - que se esforçam 
em elevar a mídia como uma força em benefício do mundo.

“Acreditamos que as histórias que contamos criam o 
mundo em que vivemos, restauram a esperança e dão força 
às nossas comunidades.

Praticamos o diálogo e a reflexão para desenvolver nossa 
capacidade de criar narrativas restaurativas e nos inspiramos 
em exemplos coletados mundialmente.”

http://www.iovh.org
http://www.facebook.com/ivebrasil


Fonte: Researcher : Karen McIntyre

Jornalismo



Base para criação:  Pesquisa do Pew Research Center, liderada 
pelo psicólogo Jonah Berger, que reuniu 165 pesquisas nacionais 
sobre as preferências por notícias nos últimos 20 anos nos EUA.

"Jornalismo também é 
apontar com exatidão e 
profundidade as notícias 
que indicam progresso, 
melhoria, superação"

   Sérgio Davila,
editor-executivo

“Histórias que despertaram emoções 
– especialmente positivas – são mais 
propensas a serem compartilhadas 
pelos leitores.”



Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk&list=PLFEAF5C4E1BE608AC&index=18

Imaginação
baseada em fatos

Comunicação Institucional

https://www.youtube.com/watch?v=IocLkk3aYlk&list=PLFEAF5C4E1BE608AC&index=18


https://www.youtube.com/embed/EnzMDu59BcU

  Leitura Liberta
    Resenhas de livro viram filme e menos
    pena para presos.

Documentários



Colômbia, Natal 2010

A Operação Natal foi uma campanha lançada pelos militares colombianos para incentivar 
os guerrilheiros das FARC a se desmobilizarem.
Os militares selecionaram nove árvores de 15 metros de comprimento ao longo dos 
caminhos que os insurgentes usaram e os decoraram com luzes de Natal e uma 
mensagem encorajando-os a voltar para casa. 

A Operação Rios da Luz, em seguida, onde os civis próximos às áreas de conflito, bem 
como amigos e parentes das guerrilhas, foram encorajados a enviar uma carta de Natal 
em bolas flutuantes iluminadas por LED, através dos rios usados pelos insurgentes.



https://www.youtube.com/watch?v=dHWt_EWWfx0

Estratégias militares,
legais, políticas.
Que tal uma estratégia
de comunicação?

Ações Públicas



https://www.youtube.com/watch?v=RpTDPTaOdVk

Mensagem
através dos rios

https://www.youtube.com/watch?v=RpTDPTaOdVk
https://www.youtube.com/watch?v=RpTDPTaOdVk


Sucesso da Operação
Guerrilheiros desmobilizados
Natal de 2010

Operação Natal
331 guerrilheiros, 30% a mais 
em relação ao ano anterior.

Rios de Luz
180 guerrilheiros, incluindo 
um dos principais fabricantes 
de bombas das FARC. 



A comunicação
de cada dia

Os tuítes que arruinaram a vida de seus 
autores   https://bbc.in/2sCq2Oh

Que une e desune, mobiliza, gera 
reflexão, inspira e desestimula, 
conquista seguidores e "haters", 
informa, desinforma. Que pode 
nos beneficiar ou prejudicar.

Comentários preconceituosos resultam 
em nova garota-propaganda para a 
Salon Line   http://bit.ly/2JpKVXf

Redes Sociais 

https://bbc.in/2sCq2Oh
http://bit.ly/2JpKVXf


É preciso
incluir a reflexão
do meu papel
como parte do todo,
a maneira como
eu atuo e contribuo 
para o sistema.



Break



Não é aquilo que você desconhece que vai te causar 
os maiores problemas.

Mas aquilo que você tem certeza que é uma 
certeza, e não é.



Exercício
Construção Coletiva



Wans Spiess
wans.spiess@gmail.com

Daniela Marques
danimarques2@gmail.com

“A incrível capacidade humana de gerar
realidades imaginadas"

    __Yuval Noah harari 



Wans Spiess
wans.spiess@gmail.com

Daniela Marques
danimarques2@gmail.com

Check-out



Obrigada!

Wans Spiess | wans.spiess@gmail.com
Daniela Marques | daniela@dlabstudio.com.br







Fonte: Dados de 2015 - http://wersm.com/how-much-data-is-generated-every-minute-on-social-media/

Qual a qualidade da sua 
"presença" ao se comunicar?

O que vc escolhe postar nas 
suas redes sociais?

Quanto tempo hoje você 
investe nas redes?



A pegada 
digital que você 
está deixando é 
consciente?

Fonte: Kligiene, 2012

É o traço que fica depois de uma 
interação individual com com o 
meio digital, seja ver TV, escrever 
em um blog, postar nas redes 
sociais e até sensores. 

Não diz respeito apenas ao que 
postamos (ativa) mas também ao 
que postam sobre nós (passiva).



Qual a 
qualidade da 
sua "presença" 
ao comunicar?

Quanto tempo hoje você 
investe nas redes?

O que vc escolhe postar 
nas suas redes sociais?

Você lê/escuta mais do 
que posta?

Você procura e respeita 
opiniões diferentes?



Você pensa 
antes de curtir?

Fonte: Dados de 2015 - http://wersm.com/how-much-data-is-generated-every-minute-on-social-media/

#Facebook usuários dão like em mais
   de 4 milhões de posts por minuto.

#Instagram usuários geram mais de
   1,7 milhão de likes por minuto.



Fonte: Politize

Você checa 
antes de 
compartilhar?



OBSERVAÇÃO
O que  está

acontecendo?

EMOÇÃO
O que estou

sentindo?

NECESSIDADE
O que eu
preciso?

PEDIDO
O que eu 

quero.

OBSERVAÇÃO
O que  está

acontecendo?

EMOÇÃO
O que estou

sentindo?

NECESSIDADE
O que eu
preciso?

PEDIDO
O que eu 

quero.

Solução criada
por satisfazer

as duas partes

CNV


