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“A Violência se aprende, a 
Não Violência também”

Realização Apoio

História da 

Não Violência

HISTÓRIA DA NÃO VIOLÊNCIA 

Referências da Não Violência no Mundo

Mahatma Gandhi - Líder da independencia da India contra o 
imperio Ingles, usou a Não violência pra liberar um dos maiores 
países do mundo do imperialismo.
Martin Luther King - Inspira-se em Gandhi para lutar pelos 
Direitos Civis dos negros dos Estados Unidos. Em seu discurso 
mais famoso dizia: “ Eu tenho um sonho, que minha quatro 
pequenas �lhas vão viver em uma nação onde não serão julgadas 
pela cor de sua pele.” 
Rosa Parks - A costureira é reconhecida como a mãe dos Direitos 
Civis, graças a desobediência de não seguir a lei que obrigava os 
negros a cederem as vagas do ônibus assim que um branco 
�casse de pé. Após seu ato foi presa e seu ato de rebeldia inspira o 
Boicote aos ônibus de Montgomery, durante 381 dias mais de 40 
mil negros americanos boicotaram as companhias de ônibus.
Silo - Pensador humanista, o argentino Silo cria o Movimento 
Humanista que defende a Não Violência Ativa como metodologia 
de ação. O projeto Não Violência nas Escolas se inspira em seus 
ensinamentos.
Mandela - Lider da luta contra o Apartheid na Africa do Sul, que 
separava os brancos e seus privilegios e a população negra. Ficou 
preso por 27 anos e ao sair torna-se o primeiro presidente negro 
da Africa do Sul e defende uma política de reconciliação.
Frida Kahlo - Símbolo da independência e da luta feminista, 
artista sempre retratou com intensidade a mulher em suas obras.

Referências da Não Violência no Brasil

Marielle Franco - Militante feminista negra da Maré, lutava contra 
o genocídio da população favelada na Câmara Municipal do Rio 
de Janeiro.
Chico Mendes - Sindicalista dos Trabalhadores Rurais e 
ambientalista brasileiro, lutava em favor dos direitos dos 
trabalhadores e contra o desmatamento. Inspira a luta contra a 

violência no campo e na �oresta.
Paulo Freire - Pedagogo nascido em Recife criou um método de 
alfabetização que aliava educação e conscientização sociopolítica. 
Defendia a libertação do povo pobre e seu livro mais famoso é a 
Pedagogia do Oprimido. Após o exílio volta ao Brasil defendendo a volta 
da Democracia.
Josué de Castro - Professor e acadêmico pernambucano lutou contra a 
fome no Brasil. Dedicou-se ao mapeamento e erradicação da fome. Seu 
livro mais famoso é Geogra�a da Fome, também presidiu a FAO - Órgão 
da ONU para a Agricultura e Alimentação.
Margarida Maria Alves - Primeira presidente do sindicato de 
Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande (PB), defendeu as trabalhadoras 
rurais e inspira a Marcha das Margaridas que leva milhares de mulheres a 
cada 3 anos desde o ano de 2000 a Brasília reivindicando direitos às 
mulheres do campo.

Princípios e Táticas da Não Violência

Princípios

Regra de ouro - Trate os demais como gostaria de ser tratada
Desacreditar do poder do tirano - Não crer no poder dos que oprimem é 
uma capacidade que qualquer um pode acessar a qualquer momento, e 
esse ato tem uma capacidade de igualar a luta de igualar a disputa.
Não agressão - É a luta contra toda pensamento mal, toda precipitação 
injusti�cada, contra a mentira, o ódio e o fato de desejar o mal a qualquer 
pessoa.
Acreditar no futuro - Ter fé ou certeza que o futuro será melhor que o 
presente.
Regeneração social - Assumir para si a responsabilidade da regeneração 
do tecido social destruído por outros.
Compaixão e a solidariedade - Num sistema individualista e egoísta 
ajudar a outros seres humanos é um ato revolucionário e não violento.

Táticas

Desobediência Civil - Quando uma lei é injusta, só nos resta desobedecer. 
É uma ação direta frente a violência institucionalizada.

Não Cooperação - Se você acupa algum cargo, função ou papel de 
responsabilidade e é orientado a reprimir, não cooperar com ordens 
opressoras é Não Violência. 

Greve - É quando trabalhadores cessam o trabalha com intenção de obter 
direitos, benefícios ou lutando por melhoria nas condições de trabalho.

Conversão da agressão: Quando um ato de violência chega até você, 
devolva com um ato de ensinamento, coerência e ou resistência.

Reparação dupla de todo mal cometido - Quando você sentir que 
cometeu um ato de violência(em qualquer sentido) dobre suas ações não 
violentas no mesmo lugar onde você contaminou com violência.

Organização de grupos de amigas(os) em prol da luta não violenta.

Divisão em grupos(de 3 a 5 pessoas por grupo)

Cada grupo irá buscar exemplos de utilização dos princípios e táticas da 
Não Violência frente atos de violência em 4 lugares:

Na sua cidade - ____________________________________
No seu bairro -  ____________________________________
Na sua família - ____________________________________
Na sua vida -     ____________________________________

Ao terminar, cada grupo irá criar uma encenação, poesia, história, conto, 
relato, crônica ou algo que represente o que foi mais signi�cativo para o 
grupo no trabalho anterior.

Cada grupo terá um tempo para apresentação.
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