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Junte-se 
a nós!
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3 laboratório de práticas

dialogarte: diálogos sobre cultura e empatia

6 no mundo do outro

1 curso de escutatória

programa de comunicação não-violenta 

5
aula aberta: com convidados4



Uma 
escola de
empatia

Somos uma escola criada
para ajudar pessoas a
desenvolverem habilidades
de empatia, cuidado e
sustentabilidade.
Acreditamos que estas
habilidades socioemocionais
são uma possibilidade para
fortalecer a conexão entre as
pessoas e assim tornar o
mundo mais justo e
compassivo. Todos nós
podemos aprender as
capacidades necessárias
para ser um agente de
mudanças.
 
 

A Comunicação Não-Violenta
(CNV), nossa principal
abordagem de trabalho, visa
fortalecer a conexão com nós
mesmos e com os outros,
aumentando nossa capacidade
de expressar honestamente e
escutar com empatia as
necessidades que
compartilhamos. É uma
possibilidade de dialogar sobre
os conflitos no âmbito
intrapessoal, interpessoal e
sistêmico.
 
 
 
 
 
 
 

"Cada interação, conversa e
pensamento, vemos-nos diante de
uma escolha: promover a paz ou
perpetuar a violência." 
Marshall Rosenberg



A finalidade de existirmos é conectarmos uns com
os outros. Por isto a escuta se faz tão importante. É
ela que nos permite conhecer o mundo para além
das nossas fronteiras. A escuta envolve a percepção
que temos de nós mesmos, do outro e do todo. Ela é
a base para relações de empatia.
 
Principais referências: Rubem Alves, Marshall
Rosenbreg, Carl Rogers.
 
Carga horária de 16 horas (dois módulos). Terceiro
módulo a ser lançado em 2020.
 
17 edições realizadas pelo Brasil!

Escutatória

"Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi
anunciado curso de escutatória..." Rubem Alves



Comunicação

Não-Violenta
Apresentação de Comunicação Não-Violenta: Construindo uma
comunidade de aprendizagem;
Curso Básico de Comunicação Não-Violenta;
Comunicação Não-Violenta e suas Diversidades.

conheça o programa de



de CNV
apresentação

Encontro de 2 horas destinado à pessoas que desejam iniciar o Programa de
Comunicação Não-Violenta da Escola de Empatia e colaborar para o início da
construção de uma comunidade de aprendizagem.
 
A apresentação é um formato que busca a participação de todas as pessoas
envolvidas para ter uma perspectiva ampla sobre um tema. Há uma exposição
central de ideias acerca da Comunicação Não-Violenta, feita pelos facilitadores da
Escola de Empatia, e será aberto um diálogo sobre a abordagem com todas as
pessoas presentes.



CNV
curso básico

A Oficina de CNV agora recebe o nome de Curso Básico de Comunicação Não-
Violenta. 17 turmas semestrais já passaram pelo processo desde 2016.
 
Este curso é composto por 5 encontros, com 3 horas de duração, totalizando a
carga horária de 15 horas (turmas quinzenais ou mensais). 
 
À partir de 2020, o Curso Básico ganha novos rumos! Os encontros acontecerão
nas cidades de Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Ipatinga e Piracema, em Minas
Gerais.

módulos:
1- O cerne da Comunicação
Não-Violenta.
2- A comunicação que
bloqueia a compaixão e a
prática de observar.
3- Identificando,
expressando e se
responsabilizando pelos
sentimentos.
4- Pedindo aquilo que
enriquecerá a nossa vida.
5- Conectando
compassivamente consigo
mesmo.



diversidades

A coragem da Psicologia, junto à objetividade do Direito, uniu facilitadores de
Comunicação Não-Violenta de Belo Horizonte em uma ousada missão: debruçar
e debulhar o cerne da comunicação humana, da linguagem da vida. Dito isso, o
Curso de Comunicação Não-Violenta e suas Diversidades propõe reflexão sobre
aspectos teóricos, históricos e vivenciais da Comunicação Não-Violenta e outras
abordagens de diálogo.
 
Carga horária: 30 horas, com certificado de participação para participantes com
100% de presença.

Alguns cursos nascem de várias mãos, esse nasceu de muitos corações!

CNV e suas



práticas
laboratório de

Laboratório destinado exclusivamente à experimentação e prática da
Comunicação Não-Violenta e empatia. Os encontros são mensais, com 2
horas de duração e não englobam o estudo teórico da abordagem.
 
Indicado para pessoas que já estudam a abordagem e desejam ter um
espaço de vivência e apoio.



aberta
aula

Aulas mensais, presenciais ou online, com facilitadores da Escola e
convidados sobre empatia, comunicação, autoconhecimento, inteligência
emocional e temas interligados.
 
Uma oportunidade de encontro de olhares, estudos e experiências
diversas.



Dialogarte Encontros para dialogar sobre empatia com o
intermédio de filmes, peças teatrais, literatura
e música.

No mundo

do outro
Rodas de conversa com convidados especiais
para abordar problemáticas sociais e pessoais
sob a perspectiva do mundo do outro.



Facilitadores

camila bruna corinne cris david

Conheça quem facilita:
 
- Camila Marques: Psicóloga especialista e Arteterapia. Investigadora de necessidades
humanas! Estuda e compartilha a Comunicação Não-Violenta e empatia.
- Bruna Perillo: Psicóloga, empreendedora, estudiosa da Comunicação Não-Violenta e
dos processos de desenvolvimento humano.
- Corinne Julie: Gestora social, mediadora de conflitos e facilitadora de Comunicação
Não Violenta. Escutadeira de plantão!
- Cristiane Frade: Pedagoga, professora nos anos iniciais do ensino fundamental,
voluntária na Sociedade São Vicente de Paulo.
- David Romeros: Mestre em Psicologia, facilitador de grupos e professor apaixonado
por escuta e acolhimento.



matriculadoaluno

Para ser um aluno matriculado da Escola de Empatia, você precisa se inscrever nos
cursos escolhidos no período de janeiro a fevereiro de 2020 e/ou se inscrever no
Curso Básico de Comunicação Não-Violenta, na opção semestral. 
 
Você terá como benefícios:
- 5% de desconto em qualquer atividade da Escola de Empatia (exceto o curso
Comunicação Não-Violenta e suas Diversidades);
- 1 kit de estudos da Escola de Empatia;
- Participação em sorteios mensais de livros e jogos.
 
Confira na página seguinte os valores dos nossos cursos.
 



contribuição
financeira

A Escola de Empatia está crescendo! Em 2020 temos o objetivo de tornar
ainda mais possível a realização dos nossos sonhos enquanto instituição. Isto
implica em ter mais sustentabilidade financeira para a Escola e para a vida
de quem trabalha nela.
 
Pensando nisso, criamos um novo sistema de arrecadação financeira, que
engloba valores pré-determinados e programas de inclusão. 
 
Abaixo nossos valores atualizados:
 
- Escutatória - 16 horas: 
R$500 (módulos 1 e 2). 
R$475 (5% de desconto para inscrições em janeiro ou fevereiro de 2020).
 
- Curso Básico de Comunicação Não-Violenta - 5 encontros de 3 horas,
totalizando 15 horas: 
R$60 (por encontro avulso).
R$285 (5% de desconto para matrícula nos 5 encontros).
 
- Comunicação Não-Violenta e suas Diversidades:
Inscrição feita externamente à Escola de Empatia.
 
- Laboratório de práticas: 
R$40 por encontro.
 
- Aula Aberta: preço variável.
 
- Dialogarte e No mundo do outro: 
R$30 por encontro.



programa de
inclusão

A Escola de Empatia irá oferecer bolsas integrais e parciais para pessoas que
não tiverem disponibilidade financeira, se encontrar em situação de
vulnerabilidade social e estiverem engajadas em ações de transformação
social.
 
Fique atento ao formulário de seleção de bolsistas.



mais informações: 
escoladeempatia@gmail.com
www.escoladeempatia..com.br

a nós
junte-se


