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INTENÇÃO



Criar um espaço de Convivência e 
Coaprendizagem que nos permita aprender 
sobre Dialogo aplicado e Mediação e 
transformação de Conflito.





INSPIRAÇÃO



https://www.youtube.com/watch?v=PpvbfuF0ENo







“... Os homens não são somente eles; são também a
sua origem, a região onde nasceram, a fazenda ou o
apartamento da cidade onde aprenderam a andar, os
brinquedos que brincaram em crianças, as lendas que
ouviram dos mais velhos, a comida de que se
alimentaram, as escolas que frequentaram, os
esportes em que se exercitaram, os poetas que leram
e o Deus em que acreditaram”.

(Somerset Maugham, O Fio da Navalha)







O QUE EU TROUXE?
O QUE QUERO LEVAR?

O QUE TROUXEMOS?

O QUE QUEREMOS LEVAR? 





Cultura de Paz e Não Violência

Objetivo de uma Cultura de Paz é 

assegurar que os conflitos inerentes 

ao relacionamento humano sejam 

resolvidos de forma não-violenta, 

com base nos valores de 

Convivência, incluindo-se a justiça, 

liberdade, eqüidade, solidariedade, 

tolerância e respeito pela dignidade 

humana.



Cultura de Paz e Não Violência

Duas funções: 
1) tornar visíveis as violências que se 
perpetuam pela incapacidade de percebê-
las, pela omissão ou pela aceitação de 
condições aviltantes como sendo próprias 
da nossa socialização ou, pior ainda, 
intrínsecas à natureza e, portanto, 
inexoráveis; 

2) estimular a criatividade em busca de 
novas formas de convivência, novos 
conhecimentos e atividades promotoras 
de vinculação significativa, relação 
potencializadora de confiança mútua e 
convicção nas capacidades humanas ainda 
não exploradas.



Cultura de Paz e Não Violência

Violência direta – Física e psicológica. Levantamentos recentes do IBGE ( Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) revelam que cerca de 20% das crianças e adolescentes sofrem 
violência física, e 80% dos agressores são seus próprios pais e familiares.

Violência estrutural – A naturalização das desigualdades socioeconômicas e seu 
conseqüente acesso a serviço de proteção integral, não tornaram visível que situações de 
desigualdade sejam percebidas como violação da dignidade humana. “ Toda pessoa tem 
direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar, 
alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e 
direito a segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsistência fora de seu controle”. 

Violência Cultural – A mais disseminada e invisível das violências, que se perpetua e reproduz 
através dos preconceitos, causadores de discriminação e exclusão que resultam em violência. 
Os múltiplos preconceitos de gênero, de cor, de classe, de religião etc. concretizam-se como 
uma forma simbólica de pensar e agir na qual se legitima o menosprezo, a manipulação, a 
subordinação e segregação de outro ou outros, a partir de um sentimento de superioridade 
autocentrado –e nunca verificado! 



DIÁLOGO
CONVERSAÇÃO



O QUE É DIALOGO?



O diálogo é o primeiro passo em direção à convivência, visto que 

por meio da comunicação e da escuta, resgatamos, antes de tudo, 

nosso senso de vida comunitária.

E aplicável a uma vasta gama de situações e sempre que 

a fragmentação, polarização, dogmatismos e extremismos 

ameaçam a coesão do grupo: nos relacionamentos interpessoais 

e ações comunitárias, na política e na diplomacia, e também no 

mundo das instituições.



NOME

VALOR TALENTO

SONHO MEDO

Cracha do Conhecimento



"O diálogo não é apenas falarmos uns com os 
outros. Mais que falar, é uma maneira especial de 
ouvirmos aos outros – ouvir sem resistência – é 
ouvir de um ponto onde estamos dispostos a ser 
influenciados."

(Sarita Chanila)



"O mais importante que se tem a fazer é 
romper as barreiras entre as pessoas para 
que possamos atuar como uma única 
inteligência".

(David Bohm)



“Ouvir não é algo passivo, mas uma atitude 
ativa de dar respeito e espaço aos outros de 
forma que eles possam expressar-se abertamente 
e calmamente. Ouvir é um ato de amor. 
Pode parecer simples mas o impacto disso nos 
relacionamentos é incrível.” 



Diálogo de BOHM:
onde ciência e filosofia se encontram

Falar na primeira pessoa [Eu]

Respeitar as diferenças e a diversidade

Ouvir para aprender ou criar algo novo

Suspender temporariamente os 
pressupostos, crenças e certezas

Refletir sem julgar

Não buscar vencer ou convencer

David Bohm



Como percebo o que percebo?







PALAVRAS PODEM SER JANELAS OU PAREDES

Marshall B. Rosenberg



Diálogo...

Num diálogo, todos falam e todos escutam. É preciso saber silenciar, 
lembrando que todos necessitam aprender e ser fonte de aprendizado, uns 
com os outros.

Dialogar não significa concordar, submeter-se à outra pessoa. Mas respeitar o 
pensamento do outro que, apesar de diferente, vai ajudar na compreensão do 
fato.

Procure evitar interrupções e conversas paralelas,reforçando essa atitude de 
respeito ao outro.

Ajude as pessoas a não perder o objetivo inicial, não se desviar da discussão 
proposta. 

Cada diálogo supõe uma conclusão que beneficie o maior número possível de 
pessoas. Mas também não é respeitoso excluir opiniões diferentes da maioria. 
Dialogar é dar a devida importância ao que aflige a todos.

Em certas ocasiões, olhares, gestos, toques e até silêncios são mais eloquentes 
que discursos!



A CONVIVENCIA 
NASCE DO DIALOGO 

QUE CELEBRA 
NOSSAS DIFERENCAS

Dalai Lama



https://www.youtube.com/watch?v=3fo3WJ1orvk&t=9s


