
Realização Apoio

GUIA DE ORIENTAÇÃO DA OFICINA 
SUPERANDO A VIOLÊNCIA

1 – Explicação do Projeto.
O Projeto consiste de 4 oficinas e uma ação até julho. 
A Oficina 1 é sobre Superação da Violência, a 2 é sobre 
Coerência Humana, a 3 é Convergir na Diversidade e a 
4 é Ação Transformadora.
De agosto a setembro é preparação do Encontro Pernambucano 
de Não Violência na UFRPE. Onde cada escola organizará 
sua participação.
Um Novembro participaremos da JEPEX 2017 que é a Jornada de 
Ensino, Pesquisa e Extensão da UFRPE, onde prepararemos textos, 
artigos, relatos e apresentações sobre a experiência do projeto.
Em Dezembro teremos um encontro de avaliação e projeção de 
novas imagens.

2 – Explicação sobre as varias formas de violência
Normalmente só vemos a violência física, mas existem varias 
formas de violência:
- Pedir que as pessoas digam as varias formas:
- Lembrar caso não seja dito: Violência Econômica, Racial, Religiosa, 
Sexual, Moral, Psicológica, Interna, Domestica, de Gênero, Politica e 
Virtual.

3 – Apresentação: nome, o que gosta de fazer e o que 
mais lhe indigna.
Pedir que cada um diga o nome, o que gosta de fazer e o que mais 
lhe deixa indignado(a)

4 – Que violências eu vivencio. 
Antes desse exercício explicar que na Não Violência define que 
vivemos em uma cultura da violência que afeta todos(as). E que 
para superarmos, precisamos refletir sobre como recebemos tal 
violência e como a reproduzimos.
- Violência que sofro:  (Que tipos e exemplos de violência eu sofro, 
dentro daquelas que listamos no começo)
- Violência que reproduzo: (Que tipos e exemplos de violência eu 
reproduzo, pensar em ações que me deixam uma sensação ruim, de 
coisas que não gostaria de voltar a fazer).

5 – Duplas: Comunicação direta e Não Violenta.
Dividir em duplas e ficar um(a) de frente para o(a) outro(a). Evitar 
casais de namorados(as) juntos. 
Cada pessoa imagina na sua frente a pessoa em que tem algum 
problema, de qualquer âmbito da sua vida(familiar, trabalho, escola, 
bairro, religião e de amizade).
Cada um irá dizer o que gostaria de falar, mas não consegue. Não se 
censure, diga tudo o que gostaria de dizer, tenha coragem. A Não 
Violência exige muita coragem, e esse exercício é para ampliar 
nossos papeis e fortalecer nossa coragem.
Quando um estiver falando o outro fica em silencio, não é para dar 
“sugestões” nem fazer comentários. É para ouvir somente.

6 - Divisão em duplas – Comunicação Direta e Não Violenta.
As vezes temos um problema com alguém, e falamos desse 
problema com todas as pessoas ao nosso redor, exceto com a pessoa 
em questão. Um dos ingredientes que ajudam a resolver um problema 
é a comunicação. Temos que ter uma ferramenta de comunicação 
direta e não violenta para evitar que os problemas cresçam e que se 
resolva, ou no mínimo que possamos fazer nossa parte.

7 - Divisão em grupos (entre 3 e 4 pessoas)
Solução não violenta a problemas sociais. Cada grupo irá escolher 
um problema e sugerir uma forma de solução para o problema 
usando a Não Violência Ativa. Uma pessoa explica a turma o que foi 
pensado no grupo.

8 – Respiração e breve Meditação
Essa é uma ferramenta para recuperar nossa atenção e nossa 
capacidade de raciocínio que perdemos nas situações de tensão e 
confusão. A respiração baixa nos ajuda a tranquilizar o corpo, o 
coração e a mente. Tudo isso facilita a que possamos dar a melhor 
resposta a um problema. Pois é comum que ao tentar resolver um 
problema com a “cabeça quente” acabamos piorando nosso 
problema. O que era um problema, ao final se torna 3.
Faça um circulo com todas as cadeiras viradas para fora do circulo.
Inicio do exercício da Respiração e breve Meditação.
Tentar sentar com as costas retas no banco, retirar óculos, mochila 
e sentar o mais confortável possível.
Deixar que os pensamentos passem, nem retenha nem afaste.. 
deixe que passem..
Deixe passar um tempo..
Respire e mande o ar para a parte inferior da barriga.. infle a 
barriga em sua parte de baixo..
Coloque sua atenção na respiração..
Deixe um tempo..
Agora imagine alguém que esteja passando por alguma dificuldade, 
seja de qualquer tipo..
Peça que o melhor lhe aconteça..
Envie para ele o tipo de energia que essa pessoa precisa.. seja 
afeto, seja compreensão, seja desprendimento, seja paz... envie o 
que essa pessoa precisa..
Deixe passar um tempo..
Agora, aos poucos vá voltando..
Para encerrar, deseje Paz, Força e Alegria. (Paz com o passado, 
Força no Presente para alcançar cada vez mais alegria no futuro).
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