
Caros amigos e colegas, 

Escrevemos hoje para anunciar um processo que propõe um futuro radicalmente novo 

para o Centro de Comunicação Não-Violenta (CNVC). 

Muito tem mudado com a crescente divulgação da Comunicação Não-Violenta no 

mundo e seu contínuo desenvolvimento. Novos projetos, novas comunidades, novas 

linguagens. Novas oportunidades e desafios. Novas questões e novos modos de 

colaborar, coração-a-coração, a fim de respondê-las com criatividade amorosa. A 

comunidade CNV faz isso todos os dias. O CNVC, nossa estrutura atual, - que dá 

suporte a essa rede vibrante - foi constituído para servir um estágio anterior de nossa 

vida coletiva. É chegado o momento de reimaginarmos como podemos alinhar nossa 

estrutura organizacional com as nossas necessidades vivas e servirmos ao trabalho e 

à rede em sua jornada vital. 

Estamos nos dirigindo a todos aqueles que se dedicam à CNV com um convite para 

sonharmos e construirmos o que virá a seguir. Queremos fazer isso juntos, e os 

documentos que se seguem descrevem como fazê-lo. Juntos, nós iremos: 

- criar uma visão de mudança; 

- escolher as modificações mais essenciais, as que mais servem à vida, que devem 

ser feitas nas áreas-chave de nossa organização coletiva; 

- integrar as mudanças concretas acordadas em um cronograma de implementação; e 

- implementar as mudanças que abraçamos coletivamente. 

Todos que se sentirem chamados a esse trabalho, qualquer que seja seu 

relacionamento com a CNV, serão bem-vindos para contribuir ativamente em cada 

fase da jornada. Ao mesmo tempo, o processo que desenhamos enfatiza o uso das 

habilidades únicas daqueles que possuem experiências específicas - algumas 

desenvolvidas no decorrer de muitos anos - na aplicação da CNV em questões 

organizacionais chaves que vimos enfrentando. Dessa forma, buscamos nos 

beneficiar tanto do entusiasmo que há na nossa comunidade quanto da sabedoria. 

Cada um dos passos que descrevemos é colaborativo de maneiras distintas. Cada um 

se focaliza em tomar decisões – não em fazer propostas. Nem o atual Conselho, nem 

o conjunto de pessoas que integram o escritório do CNVC, utilizará seu veto. 

Conforme o processo avança, seu poder se originará cada vez mais da rede mundial 

de pessoas que aprendem e aplicam a CNV às suas vidas. 

O processo está descrito no documento “Process Toward a New Future”. São 

apresentadas discussões adicionais no documento “Commentary”. Esses documentos 

estão anexados à mensagem. Eles, assim como essa carta, estão disponíveis também 

em http://cnvc.org/future. 

Durante os últimos dois anos o Conselho tem trabalhado no sentido de estabelecer 

bases para repensar o CNVC. Isso começou com a celebração e a compreensão 

daquilo que a organização tem feito durante todos estes anos. O CNVC foi formado 

originalmente para apoiar Marshall na tarefa de levar seu trabalho para os locais onde 

http://cnvc.org/future


poderia ter mais impacto. Sua estrutura e função refletiam esse propósito. O fato de 

estarmos aqui hoje, com tantas pessoas ao redor do mundo dedicando-se 

apaixonadamente a aplicar e compartilhar a CNV, mostra que o CNVC tem feito uma 

contribuição extraordinária na realização dessa missão original. 

Agora estamos num momento em que a criatividade, a diversidade e o crescente 

alcance global da rede pedem novas respostas organizacionais aos desafios e 

oportunidades inéditos para o cultivo de paz e de parceria no mundo. 

Estamos cientes das energias mobilizadas recentemente, e também ao longo dos 

anos anteriores, vindas tanto da rede como de dentro do CNVC, na direção de criar 

um novo futuro organizacional. Compreendemos que a energia para essa mudança 

deve vir de um movimento coordenado nessa direção. Por isso, o Conselho do CNVC 

está colocando em ação um processo que, acreditamos, tem o potencial para nos 

levar coletivamente para um futuro mais dinâmico e transformador. Ele pretende ser 

suficientemente focado para que seja possível propiciar os primórdios de uma 

mudança significativa e multifacetada dentro de um ano.  

Há muitas e boas razões para que algumas pessoas na comunidade da CNV não 

sintam que o atual CNVC seja relevante para o seu trabalho, ou que não acreditem 

que é válido investir esforço em processos para aperfeiçoar o CNVC. Não esperamos 

que esse processo mude essas opiniões do dia para a noite. Contudo, ele marca um 

rompimento radical com o passado em aspectos cruciais e irá, esperamos, ser 

experimentado como um percurso curativo e gradual em direção a uma crescente 

relevância e confiabilidade. Esperamos que muitos de vocês sintam-se mobilizados a 

participar e apoiar essa mudança, para que, juntos, possamos criar algo novo e 

inspirador a serviço do sonho que o Marshall nutriu para esse trabalho e para o 

mundo.  

 

Suas perguntas e comentários são bem-vindos em future@cnvc.org 

Atenciosamente, 

Bob Wentworth, Dominic Barter, Stefan Wisbauer 

Conselho do Centro de Comunicação Não-Violenta.  

 

P.s.: encorajamos a discussão do processo em cnvc-futur@googlegroups.com (para 
assinar esta lista de email, escreva para cnvc-futur+subscribe@googlegroups.com ou 
visite https://groups.google.com/d/forum/cnvc-futur). Entre no grupo para certificar-se 
do recebimento de notícias futuras sobre o processo. 

 
P.p.s: Realizaremos algumas conferências online para responder às perguntas iniciais 

a partir da próxima semana. As datas e horários serão informadas nas listas de email, 

cnvc.org/future e nas redes sociais.  
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