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The Eirene project has been carried out in the school years 2018-2019, 20192020,2020-2021 with the following partners :
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Introdução

Teatro é uma esfera ampla.
A pedagogia teatral integra a arte e a educação para desenvolver a linguagem e fortalecer a consciência
social. A pedagogia do teatro está enraizada no drama e na encenação, mas trabalha para educar as pessoas
fora do próprio reino do teatro, ajudando os participantes a aprender sobre si mesmos, os seus pares e o seu
mundo circundante.
Drama na Educação é um termo usado para descrever o drama como um tema ensinado nas escolas, ou
como um método de ensinar outras disciplinas.
O Teatro na Educação utiliza teatro, drama na educação e técnicas pedagógicas para fins educativos.
Para efeitos deste projeto, referir-me-ei principalmente a ele como Drama Aplicado.
Drama Aplicado é um termo para descrever a prática dramática num contexto educacional, comunitário ou
terapêutico.
Judith Ackyroyd confirma a inclusão de ambos os elementos: "Identifiquei duas características que
considero fulcrais para a nossa compreensão do teatro aplicado; uma intenção de gerar mudança (de
consciência, atitude, comportamento, etc),e a participação do público."
Como afirma o praticante de teatro e professor Tim Prentki (2015), as raízes radicais do teatro aplicado
sempre se basearam na "premissa de que o mundo precisa de mudança, pode ser alterada, e os meios de
fazer mudança é a agência humana" e que "a própria mudança surge doencontro dialético entre o
entendimento desenvolvido através da experiência vivida e a capacidade de construir alternativas; que
inerentemente o processo teatral de um encontro entre a realidade e a imaginação".
A "capacidade de mudança" pode ser uma das principais razões para a utilização do drama neste curso.
"Enraizadas na teoria da aprendizagem social, as atividades dramáticas relacionadas com temas de bullying
são tipicamente estruturadas para ajudar os alunos a adquirir novos conhecimentos e competências,
observando outras pessoas e eventos sem se envolverem diretamente nos próprios
comportamentos (Beale, 2001). As crianças são encorajadas a processar emoções enquanto resolvem
problemas estratégias para lidar com o bullying. As crianças em idade escolar são muitas vezes capazes de
estabelecer ligações com as suas próprias vidas, partilhar ansiedades, ouvir as experiências dos outros e
articular as suas opiniões (Johnson, 2001)" https://sites.temple.edu/rtwiseowls/files/2014/05/gina-ross.pdf

Bullying e Drama
A questão do bullying tem uma natureza cíclica, onde alguém que é vítima de bullying pode ser
repetidamente vítima ao longo das suas vidas, e as cicatrizes podem deixar danos duradouros para os
indivíduos envolvidos. Além disso, como refere um artigo de investigação publicado em 19 de novembro,
62% das crianças em idade escolar que foram vítimas de bullying disseram que era por um colega e 37%
disseram que era alguém na escola, pelo que poder parar o ciclo é benéfico para a escola/comunidade em
geral, bem como para os indivíduos em causa.
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"O bullying é um problema generalizado para as crianças em idade escolar que podem ter graves implicações
para a saúde e bem-estar em geral (Beale, 2001). O bullying caracteriza-se por uma variedade de
comportamentos que podem levar à baixa autoestima, aumento da ansiedade, depressão, menor realização
académica e isolamento social naqueles que são vítimas (Attwood, 2004).
As crianças vítimas de bullying também estão em risco de absentismo crónico, redução do desempenho
académico,
apreensão,
solidão,
abandono
dos
pares
e
até
suicídio
(Beale,
2001)." https://sites.temple.edu/rtwiseowls/files/2014/05/gina-ross.pdf

7.347 pessoas com idades entre os 12 e os 20 anos participaram no inquérito da organização Ditch the Label,
no Reino Unido, publicado em novembro de 2019.
Outro benefício fundamental do drama é a natureza social inerente aos processos dramáticos. É um
esforço colaborativo que exige que cada membro participe, respeite, ouça e comunique entre si para ter
sucesso, sem julgamento. Estas são todas as ferramentas que contribuem para uma comunidade saudável
e igualitária. O bullying não é muitas vezes um incidente discreto ou autónomo, e a cultura de uma escola
pode ser um catalisador para comportamentos que conduzam ao bullying. Se o domínio e o poder são
atributos que são venerados numa cultura, então faz sentido que as pessoas usem todas as ferramentas que
tenham para adquirir esses atributos. Dito isto, se a inclusividade e o respeito por todos forem defendidos,
então faz sentido que a cultura mude e as interações interpessoais se tornem mais respeitosas.
"Pesquisas anteriores mostraram que várias abordagens diferentes [drama aplicado] incluem drama de
processo (Baer & Glasgow, 2008; Joronen, Häkämies & Åstedt-Kurki,2011), drama psicoeducacional (Beale,
2001; O'Toole & Burton, 2005) e teatro do fórum (Fredland, 2010; Gourd & Gourd, 2011; Johnson, 2011)
foram utilizados para alcançar um maior entendimento (Gourd & Gourd, 2011), maior
empatia(Joronen, Häkämies & Åstedt-Kurki,2011), novos conhecimentos (Fredland,2010) e uma redução
dos incidentes de bullying (Beale, 2001). Além disso, é encorajador notar que a transferibilidade foi evidente
na sequência de intervenções, uma vez que os estudantes relataram ter incorporado conhecimentos e
competências adquiridas através de atividades dramáticas em situações reais (O'Toole & Burton, 2005)."
https://sites.temple.edu/rtwiseowls/files/2014/05/gina-ross.pdf

Outras Influências
Outra ferramenta importante que foi explorada na pesquisa deste curso e que tem influenciado a
metodologia foi a Prática Restaurativa, do campo da Justiça Restaurativa. De acordo com Paul McCold e
Ted Wachtel (Em Busca doParadigm: Uma Teoria da Justiça Restaurativa. 2003) "As práticas restauradoras
proporcionam uma oportunidade para aqueles que foram mais afetados por um incidente se reunirem
para partilhar os seus sentimentos, descrever como foram afetados e desenvolver um plano para reparar
os danos causados ou prevenir uma reincidência. A abordagem restauradora é reintegrativa, permitindo
ao infrator fazer as pazes e derramar o rótulo de agressor." Isto tem claramente uma ligação direta com o
bullying e tem sido inestimável na formação das atividades e jogos incluídos neste recurso.
Paralelamente às formas mais tradicionais de abordagens dramáticas, incluí técnicas de mindfulness,
meditação e psicologia para fornecer ferramentas concretas para os participantes ajudarem no
desenvolvimento da sua Inteligência Emocional (IE).
Verificou-se que "as relações entre pares de bullying adolescentes são ... significativamente negativamente
correlacionado com a dimensão da EI [Inteligência Emocional] que foi conceptualizada por Lomas et al. (2012)
como Compreender as Emoções dos Outros."
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"Como o comportamento de bullying nas crianças em idade escolar está relacionado com níveis mais baixos
de compreensão das emoções dos outros, uma teoria é que as crianças que exibem comportamentos de
bullying não são capazes de entender completamente o impacto que têm nas suas vítimas. Na verdade, ao
diferenciar entre os diferentes componentes da empatia, é a componente cognitiva em que os rufias
parecem ter mais défice." (Wikipédia)
A maior parte do drama do curso visa desenvolver a compreensão dos participantes sobre o impacto do
bullying e o desenvolvimento da empatia para com as vítimas, no entanto "Além da incapacidade de se relacionar com as emoções dos outros, a investigação sugere também que
aqueles que se dedicam a comportamentos de bullying também podem não ter competências adequadas
para lidar com as suas próprias emoções, outro aspeto do EI muitas vezes referido como facilitação emocional
ou autoeficácia." (Wikipédia)
"O mau uso das emoções é significativo na previsão do comportamento dos problemas entre os
adolescentes, como a agressão, que pode ser característica no comportamentode bullying. Desta forma, a
capacidade de compreender e gerir as próprias emoções pode desempenhar um papel importante na
prevenção de comportamentos de bullying. Por exemplo, num estudo realizado entre adolescentes,
verificou-se que uma melhor gestão do stress poderia impedir a perpetuação da agressão e da
violência. (Polan, J., Sieving, R., Pettingell, S., Bearinger, L. & McMorris, B. (2012) Relações entre a
inteligência social-emocional das adolescentes e o seu envolvimento na agressão relacional e na luta física.
)"(Wikipédia)
Por isso, incluí atividades envolvendo meditações de mindfulness, que têm demonstrado diminuir as
respostas de stress no cérebro, e uma atividade explicando a resposta voo/luta/congelamento da
amígdala. Isto é útil para os autores aprenderem a controlar as suas tendências agressivas; para que as
vítimas construam resiliência e propriedade das suas respostas ao bullying, e para que os espectadores se
sintam habilitados a intervir.
Estas teorias formam a base para a metodologia que está a ser usada neste curso, onde técnicas de drama,
jogos e práticas são usadas como uma ferramenta para explorar o que são as questões do bullying para os
grupos, para descobrir e dar voz às razões subjacentes ao bullying, para curar os danos causados pelo bullying
e para dar ferramentas para impedir que o ciclo de bullying continue.

Visão geral do curso
O curso destina-se a guiar os alunos a um ponto em que têm as ferramentas, a consciência e a confiança
para intervir em situação de bullying e impedir que isso aconteça no futuro. Quer se trate de uma pessoa
que está a ser vítima de bullying, da pessoa que está a fazer bullying ou de alguém nas suas imediações, o
curso visa abordar a questão do bullying como um todo de uma forma holística. Procura facilitar temas
difíceis e desconfortáveis de uma forma que resulte na compreensão e crescimento dos participantes. Uma
vez que o bullying é um exercício de poder e de domínio, todas as técnicas envolvidas na sua mudança
baseiam-se na cooperação e no acordo.
Em primeiro lugar, temos de estabelecer uma definição para o bullying. De acordo com o psicólogo e pioneiro
na pesquisa de bullying, o Dr. Dan Olweus "Uma pessoa é intimidada quando é exposta, repetidamente e ao longo do tempo, a ações negativas por
parte de uma ou mais outras pessoas, e ele ou ela tem dificuldade em defender-se a si mesma."
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https://www.researchgate.net/publication/15391812_Bullying_at_School_Basic_Facts_and_Effects_of_a_S
chool_Based_Intervention_Program novembro de 1994
Estas ações negativas incluem: o uso da força, coação ou ameaça, para abusar, dominar agressivamente ou
intimidar. O comportamento é muitas vezes repetido e habitual.
Um pré-requisito essencial é a perceção (pelo rufia ou por outros) de um desequilíbrio de poder físico ou
social. Este desequilíbrio distingue o bullying do conflito.
O bullying na escola e no local de trabalho é também referido como "abuso de pares".
O bullying é uma subcategoria de comportamento agressivo caracterizada pelos seguintes três critérios
mínimos: (1) intenção hostil, (2) desequilíbrio de poder e (3) repetição durante um período de tempo.

Tentei abordar estes 3 critérios:
·
Explorando a "intenção hostil" – Ou seja, a intenção de fazer mal. Por que algumas pessoas sentem
a necessidade de atacar ou ser hostis com outras. O que falta em si mesmos?
·
Desequilíbrio de poder – de onde vem isto? Como pode ser reequilibrado tanto no agressor como na
vítima?
·
Repetição ao longo de um período de tempo – como quebrar o ciclo e criar novos padrões de
interação para o futuro.

A primeira secção do curso visa dar aos alunos a consciencialização e compreensão da questão do bullying.
Segue-se a exploração das causas de subalto, incluindo a dinâmica do poder e a natureza cíclica do bullying.
Em frente, os alunos aprendem ferramentas para interromper este ciclo, aumentando a
autoestima,praticando compaixão e intervenções que os capacitam a mudar os seus comportamentos. A
secção final centra-se em reforçar esta aprendizagem através da prática, utilizando o drama para produzir
uma apresentação final para mostrar aos seus pares.
Aqui está uma breve visão geral de cada um dos 12 workshops:
1. O que é tudo isto?
2. Colocar-se no seu lugar – desenvolvimento de grupo e aprofundamento da compreensão do bullying
3. Qual é o mal? – Explorar os impactos do bullying no indivíduo
4. Porque é que isto está a acontecer? Explorar as causas do bullying, incluindo por que as pessoas
intimidam e são intimidadas; para explorar como alguém pode tornar-se uma pessoa que intimida os
outros; desenvolver respostas empáticas aos outros e a nós mesmos; desenvolver a autorresponsabilidade
sobre os nossos comportamentos e a posse de sentimentos.
5. Por que ninguém ajuda? Para explorar porque é que as pessoas tentam, e não tentam, parar as ações
de bullying que vêem acontecer aos outros;
6. Como posso detê-lo? Para conhecer o "Efeito Espectador"; Para aprender formas de se tornar um
'Espectador Ativo'; Aumentar a autoestima e capacitar os alunos para combater o bullying na comunidade
escolar em geral.
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7. Como posso parar de fazê-lo? Explorar as razões da baixa autoestima e como alguém pode parar o ciclo
de bullying; explorar formas de assumir a responsabilidade pelas nossas próprias ações
e comportamentos.
8. Como podemos todos detê-lo? Explorar a diversidade e a aceitação de "outros"; para desenvolver
empatia e compaixão pelo 'outro'
9. Contar as nossas histórias – Explorar incidentes de bullying que têm sido experimentados pelo grupo
10 – 11. Criar um mundo diferente- Colocá-lo em prática. Usando cenas dramáticas para explorar questões
12. Apresentação/partilha final

Pedagogia
Cada workshop é estruturado de forma a permitir aos participantes desenvolverem-se na aprendizagem
(alimentação gota-a-gota) que incentive a confiança e a retenção de informação. Cada atividade é
projetada para levar à próxima, e, mesmo quando os tópicos são diferentes, existem habilidades e técnicas
dramáticas que são construídas ao longo das 12 semanas, culminando na performance/partilha final no
final, que refletirá não só as aprendizagens dos participantes sobre o tema do bullying, mas também as
suas habilidades dramáticas.
A base pedagógica deste curso tem a sua base na Pirâmide da Aprendizagem, pela natureza do drama
aplicado, em que a discussão, a prática e o ensino são inerentes à prática, e utilizam um modo de
aprendizagem ativo, em vez de passivo,
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas

Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

O Teatro Aplicado é o uso da prática dramática num contexto educativo, comunitário ou
terapêutico. É muitas vezes feito em espaços não teatrais, com participantes que não se
consideram artistas.

O teatro pode ser usado como uma ferramenta para explorar o bullying num ambiente seguro e
acessível,promovendo a consciencialização, educação e advocacia de forma libertadora,
interativa e transformadora.
O bullying é definido como um comportamento abusivo ou doloroso que ocorre repetidamente e que
geralmente envolve um desequilíbrio de poder ou força. Apesar da recente aposta no bullying nas
escolas, continua a ser um grande problema e preocupação com os estabelecimentos de ensino, em
especial aqueles que educam os jovens. A horrível realidade é o aumento dos suicídios relacionados
com o bullying e a evidência de que o bullying pode ter um impacto físico ou emocional sobre uma
criança que afeta o seu sentido de autoestima, a sua confiança e até mesmo o seu
desenvolvimento educacional e social.
O bullying pode assumir muitas formas, mas geralmente enquadra-se numa ou numa combinação
das seguintes categorias:
•

Bullying físico - Agressão provocada a uma pessoa ou grupo que pode ir de um empurrão a
ferimentos graves. O bullying físico pode incluir empurrar, socos, pontapés, tropeçar, puxar
o cabelo ou até mesmo danificar propriedade. O bullying físico também pode envolver o uso
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perigoso ou doloroso de um objeto ou arma. Tudo isto pode causar danos a curto e longo
prazo à vítima. Os rufias físicos, particularmente em ambiente escolar, são geralmente
maiores, mais fortes e mais agressivos do que as suas vítimas.
•

Bullying verbal - O uso deliberadamente pejorativo da linguagem para ofender, perturbar
ou envergonhar. O bullying verbal pode assumir a forma de: abuso sexual racial ou verbal,
abuso homofóbico, propagação de rumores, chamamento contínuo de nomes, e uso de
profanação, etc. Os autores do bullying verbal tendem a usar insultos persistentes para
menosprezar ou humilhar outro. Embora este tipo de bullying possa ocorrer na vida escolar,
pode haver efeitos duradouros e prejudiciais que perduram bem na idade adulta.

•

Bullying psicológico – A minação ou redução do sentido de autoestima ou confiança de uma
pessoa através de comportamentos intimidatórios, de zombaria ou derisivas insinuações e
ataques provocantes com base nos aspetos acima mencionados: raça, sexo, aparência,
história pessoal, etc.

•

Bullying social – A exclusão, afastamento ou rejeição infundada de uma pessoa ou grupo
por outro grupo de pares. O bullying social pode ser dissimulado ou levado a cabo nas costas
de alguém, e é muitas vezes comprometido a prejudicar a reputação social ou pública de
alguém e é muitas vezes concebido para causar humilhação. O bullying social
pode incluir: calúnias, espalhar mentiras e rumores, submeter alguém a piadas dolorosas
ou brincadeiras humilhantes, gozar e encorajar outros a evitar alguém.

•

Cyberbullying - O cyberbullying pode ser explícito ou dissimulado e envolver tecnologias
digitais como computadores, smartphones e internet para perturbar, envergonhar ou
humilhar deliberadamente outra pessoa. O cyberbullying geralmente envolve redes sociais,
mensagens instantâneas, textos, websites e outras plataformas online. O cyberbullying pode
incluir publicações abusivas ou dolorosas nas redes sociais, textos, e-mails ou o upload de
imagens ou vídeos pessoalmente ofensivos. O cyberbullying também pode envolver o
afastamento deliberado ou exclusão de alguém online, personificando outros on-line ou
roubando e usando o seu login em detalhes para deturpar os mesmos, e contactos através
da tecnologia para intimidar. Este tipo de bullying pode parecer particularmente invasivo,
pois acontece frequentemente fora da escola ou de outros contextos físicos e pode ocorrer
na própria casa da vítima. Devido a este aspeto em particular, uma vítima pode sentir-se
particularmente visada e vulnerável.

O bullying é uma violação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança:
O bullying de todos os tipos é, pela sua natureza, uma falta de respeito pelas outras pessoas, um
ataque e uma negação dos direitos humanos. No contexto das crianças entre os 10 e os 14 anos,
isso é especialmente verdade quando considerado contra a Convenção das Nações Unidas sobre os
Direitos da Criança (entrou em vigor a 2 de setembro de 1990). No contexto desta atenção ao
bullying, são violados os direitos-chave previstos na Convenção , incluindo os seguintes:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

O direito a um ambiente educativo seguro e solidário, livre de violência e agressividade a
nível emocional e físico.
O direito de ser protegido de lesões físicas e angústias emocionais.
O direito de ser salvaguardado contra ações (verbais ou físicas) que comprometam ou
comprometam a autoestima, dignidade e bem-estar de uma criança.
O direito ao desenvolvimento mental, físico, espiritual, moral, sexual e social saudável.
O direito de ser tratado de forma igual, livre de discriminação.
O direito de acesso a recreação e jogo seguros e positivos de desenvolvimento.
O direito à liberdade de expressão e de envolvimento.
O direito à liberdade de pensamento, consciência e religião.
O direito à privacidade.
Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança aqui.

O artigo 19.º da Convenção merece atenção porque decreta que qualquer pessoa ou festa: pais/
tutor/ professor/escola, etc.) encarregado de cuidar de uma criança é obrigado a proteger essa
criança.
Uso do Teatro Aplicado para combater o bullying
Teatro aplicado como modelos usados no The Playhouse pode ajudar a encontrar a cura em
histórias de sofrimento, transformação e paz. Explore o caminho para a paz ou relações
positivas e envolva-se com histórias e experiências da vida real em workshops acessíveis, móveis e
inspiradores. Vários modelos podem ser usados para abordar questões de preocupação social.
O Story-telling e o Playback Theatre são usados numa ampla gama de cenários, incluindo escolas.
O modelo incentiva os alunos a contarem histórias das suas próprias vidas e a desenvolverem uma
breve cena e guião para refletirem a sua experiência em relação ao bullying. Os alunos vêem então
o cenário a ser reproduzido e exploram formas de criar um ambiente escolar respeitoso e seguro.
O processo Spectator requer um Facilitador; um partido neutro que ajuda a moldar e desenvolver
os temas e roteiros do workshop, assume a responsabilidade, garante procedimentos justos e
orienta conversas; mas nunca deve intervir no conteúdo da performance ao vivo.
Os participantes observam como espectadores, uma situação deopressão ou bullying que deve
ser ultrapassada, antes de assumirem o papel de 'espect-atores que se envolvem na remodelação
do guião e das cenas. Os participantes concentram-se na resolução do problema da forma mais
realista e plausível possível. Embora o cenário seja jogado numa peça de teatro ficcional, o
resultado deve ser algo como uma "brainstorm" em grupo sobre problemas sociais dentro da
escola.
Estes modelos visam evitar o isolamento do público. Aos espectadores é dada capacidade de ação
no palco; isto eliminará quaisquer moções da classe dominante retratando ideias para um público
passivo. Os espectadores já não delegam o poder aos personagens para pensar ou agir no seu
lugar, mas libertar-se; eles pensam e agem por si mesmos; ensaiando uma revolução contra o
bullying!
O conceito Spectator representa uma abordagem que usa o teatro como meio de conhecimento e
transformação da realidade social dos alunos. As técnicas baseiam-se na transformação da
experiência do público do espectador na do'espect actor' para que também eles possam
desempenhar um papel ativo na prefiguraçãoda sua própriarealidade. Ou seja, depois de uma cena
de "bullying" ser jogada para a sua conclusão, os membros do público/alunos são convidados a
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interagir com a cena para "evitar" ou "subverter" o que vêem como resultado do Bullying. Podem
mudar e manipular a cena, considerando que ações e intervenções podem mudar o cenário e os
resultados.

Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Do que se trata?
Objetivo: Formar o grupo; criar confiança entre o grupo; estabelecer padrões de comportamento
acordados; introduzir técnicas de drama; avaliar o seu nível de compreensão sobre a questão do bullying;
introduzir terminologia de bullying; introduzir um pensamento crítico (a análise objetiva e a avaliação de uma
questão a fim de formar um juízo sobre a questão); para estabelecer a estrutura dos workshops.
Duração: 2horas
Workshop 1
Atividade 1 - Definição do Espaço
Título: Aquecimento sensorial
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Estabelecer o espaço como um espaço diferente do ambiente normal de sala de aula. Para que os
participantes se concentrem e preparem-se para trabalhar uns com os outros. Para consciencializar-se de si
mesmos, do seu ambiente e do espaço.
1. Limpe o espaço de quaisquer sacos/móveis que possam atrapalhar os participantes que se deslocam.
11

2. Peça aos participantes que caminhem silenciosamente pela sala. Peça-lhes que, mais uma vez,
reparem silenciosamente no espaço - Note o tamanho, a forma da sala e quaisquer objetos. Reparem
nos outros participantes.
3. Peça-lhes que percebam o que podem ouvir de dentro da sala, e depois de fora.
4. Peça-lhes para pararem onde estão e fechem os olhos. Reparem no que podem cheirar, depois no
que podem provar.
5. Finalmente, o que podem sentir? O chão debaixo dos pés/suas roupas/o ar no rosto e nas mãos. Qual
a temperatura? Há alguma brisa vindo de qualquer lugar?
6. Com os olhos ainda fechados, após a contagem de três, façam-nos apontar para um objeto na sala
(mesa/janela/porta, etc)
7. Pedir-lhes que abram os olhos- estão todos a apontar na mesma direção?

Atividade 2 - Conhecer-te
Título: A Cadeira à minha esquerda
Tempo: 15mins
Materiais Necessários: 1 Cadeira por pessoa; 1 cadeira extra

Objetivo: Permitir que os participantes se movam e interajam entre si, uma vez que não é competitivo e
promove a inclusão. Este é também um grande jogo para aprender nomes e introduzir drama (ver
variações).
1.

Peça a todos para se sentarem em círculo na cadeira. Certifique-se de que todos possam se ver.

2.

O facilitador deve colocar uma cadeira extra à sua esquerda

3.
O facilitador deve explicar que a cadeira à sua esquerda é livre, e gostaria de convidar uma pessoa
em particular para se sentar nela. Por exemplo, ela devia dizer: "A Cadeira à Minha Esquerda é Livre, e eu
gostaria que a Donna se sentasse nela"
4.
Donna move-se para a cadeira, e cruza os braços para mostrar que acabou de se mexer. Isto deixa
a cadeira original de Donnalivre no lado esquerdo deoutro participante.
5.
Esse participante escolhe outra pessoa que ainda não se mexeu e diz, por exemplo: "O meu nome é
Pedro. A Cadeira à minha Esquerda é Livre, e eu gostaria que Susan se sentasse nela". Susan, em seguida,
move-se para a cadeira e cruza os braços.
6.
Isto pode continuar até que todos os membros do grupo tenham tido a oportunidade de falar e
mover-se e todos têm os braços cruzados.
7. Isto pode ser repetido várias vezes até que o grupo seja capaz de fazê-lo suavemente e rapidamente.
Cada ronda tem os alunos descruzam/cruzam os braços para mostrar quem já se mexeu.
8.
Uma vez que o grupo esteja familiarizado com o jogo, introduza a segunda parte. Desta vez, diga-lhes
que devem adicionar uma emoção para a pessoa se mover para a cadeira com. Por exemplo: "O meu nome
é Maria. A cadeira à minha esquerda é livre, e eu gostaria shaun sentar-se em cima dele tristemente. Shaun
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move-se para a cadeira e senta-se nela de uma forma "triste", e cruza/cruza os braços para mostrar que teve
a sua vez.
As
instruções
incluem:
Infelizmente/excitadamente/feliz/furiosamente/letargicamente/embaraçado/incerto/corajosamente/et
c. Peça aos alunos que ajudem a apresentar sugestões quando as pessoas estão presas.
Opções: Pode adicionar outras formas de se deslocar para a cadeira, por exemplo: pessoa do desporto
(tenista/jogador de futebol/saltador de
vara/nadador/etc; uma forma de transporte
(carro/camião/trator/autocarro/avião/scooter/etc);
animal;
profissão
(bailarina/cowboy/professor/polícia/cantor/pop/futebolista/etc.), etc.
Variações: Podes mudar o jogo introduzindo uma parte extra na declaração e pedir aos participantes que
convidem os seus pares a sentarem-se na cadeira como um animal: "O meu nome é Donna, a cadeira à minha
esquerda é livre e eu gostaria que Helen se sentasse nela como um Macaco" etc...

Atividade 3 - Definição dos limites
Denominação: Contrato de grupo
Tempo: 15 minutos
Materiais Necessários: Flipchart; Marcadores ou placa branca/preta (terá de ter uma cópia para assinar e
exibir para futuras oficinas)
Objetivo: Estabelecer um bom ambiente de trabalho e fronteiras que garantam a segurança de todos; ajudar
a estabelecer a forma do grupo; começar a construir a confiança no grupo.

1. Comece por perguntar ao grupo se alguém sabe o que é um contrato de grupo. Já ouviram a palavra
contrato antes? Em que é que os faz pensar? Podes ter uma gama variada de respostas, algumas
pessoas podem pensar em contratos telefónicos ou advogados e alguns podem dizer que é uma coisa
adulta.
2. Explique aos participantes que existem muitos tipos de contratos. Diga-lhes que este é um contrato
que eles vão criar, e ajudará a determinar que tipo de comportamento é aceitável/inaceitável e que
fatores tornarão o seu tempo com o grupo mais benéfico e agradável para todos.
3. Peça as suas sugestões, verifique se todo o grupo concorda e discute se necessário, em seguida,
escreva-as no flipchart para que todos possam vê-las, com o título: "Concordamos com..."

Pode oferecer exemplos para ajudar o grupo a começar e perguntar o que eles notaram que foi útil/inútil
no exercício anterior. É uma boa ideia dizer o que se pretende colocar no contrato e sugerir coisas que
podem ser perdidas.
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4.
Sugestões incluem: Concordamos em tentar assistir a cada sessão / dar tudo um go /apoiar uns aos
outros / aparecer a tempo / ouvir uns aos outros / permitir que uma pessoa fale de cada vez / não
interrompa/respeite-se / encoraje-se / não olhe para os nossos telemóveis / mantenha informações privadas
que ouvimos a nós mesmos e não partilhe fora do grupo, etc...
5.
Uma vez que o grupo tenha concordado que o contrato está terminado, peça a todos para assinarem
a tabela Flip e exibirem, se possível.

Variações: Se o grupo for muito grande, divida o grupo em 2/3 grupos menores e peça-lhes que desenhem
um contrato de grupo nos seus grupos e feedback para um grupo maior. Uma vez que todos os grupos
tenham dado o seu feedback, desenhe um grande contrato que junte os grupos.

Atividade 4 – Aquecimento UP
Título: 10 Segundos Objetos
Tempo: 10 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Promover a construção de equipas; Desenvolver o pensamento criativo e a resolução de
problemas; introduzindo habilidades dramáticas-chave - Frozen Images ('Freezes') and sendo um público.
1. Explique-me que vais chamar um número e eles vão entrar em grupos desse montante. Repita isto
algumas vezes, com a instrução de que devem entrar em grupos com pessoas diferentes, para que
os grupos estejam misturados. Finalmente peça-lhes para entrar em grupos de 5 ou 6.
2. Explique que os grupos terão 10 segundos para trabalhar em conjunto para fazer uma 'Imagem
Congelada' de um objeto/situação que você chama, que envolve todos.
3. Chame um objeto/situação, conte 10 - 1 e grite 'Congelar'. Repita usando diferentes sugestões, para
que compreendam o jogo e comecem a trabalhar em conjunto mais facilmente. As sugestões
incluem: Uma árvore; uma máquina de lavar roupa; um carro; uma bicicleta; uma mesa de jantar;
uma casa; uma caverna com um monstro dentro; um dia na praia; um jogo de futebol; etc.
4. Veja todos os congelamentos de uma forma encorajadora, apontando como diferentes grupos
surgiram com ideias diferentes sobre a melhor forma de mostrar o objeto/situação. Uma vez
confortáveis com o exercício, peça-lhes que olhem para os "objetos" uns dos outros e digam o que
vêem no outro 'Freezes'. Mencione que expressões faciais e movimentos do corpo devem ser claros
para que o 'público' possa dizer o que está acontecendo. Pode lembrá-los que não há uma maneira
correta de fazer isto, e que é preciso que todos no grupo façam o filme.

Atividade 5 - Bullying é... o que?
Denominação: Debate em Movimento
Tempo: 30 minutos
Materiais necessários: Declarações; Acorde/Discorde cartazes (tamanho A4 é bom)
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Objetivo: Estimular a discussão e o debate dentro de um grupo sobre uma série de declarações sobre
bullying; Sensibilizar os indivíduos e os grupos para as questões relacionadas com o bullying que serão
explorados nos workshops.
1. Prepare uma lista de declarações sobre bullying (Ver 'Declarações sobre sugestões de Bullying
abaixo) Pode escolher qualquer uma ou todas estas declarações, ou preparar as suas próprias.
2. Coloque um sinal DE ACORDO num lado da sala e um sinal DE DESACORDO no lado oposto da sala.
3. Explique o exercício ao grupo e teste uma declaração engraçada para demonstrar.
4. Convidar os participantes a "votar com os pés", concordam ou discordam da declaração? Vá para o
lado de concordar ou o lado discordando. Se não têm a certeza ou não se importam se podem ficar
no meio, mas é preferível que as pessoas tomem um lado. É um espectro de opinião, por isso quanto
mais se aproximam do sinal, mais concordam com ele.
5. Permitir que cada lado dê razões para a sua decisão, lembrando as regras do Contrato de Grupo para
interagir (Respeito, escuta, etc). Pergunte se alguém quer mudar de lugar no espectro antes de dar
as respostas.
Declarações Simples
Uma afirmação engraçada/ simples para começar pode ser:
Futebol é melhor que o rugby / O chocolate é a melhor comida / Sponge Bob S é o melhor desenho animado
do mundo/outono é a melhor estação / Este é o melhor lugar para se viver / etc.
Declarações sobre bullying
•

O bullying não é grande coisa (a pesquisa de 2016 no Reino Unido mostrou que 1 em cada 2 pessoas
entre os 12 e os 18 anos foram vítimas de bullying em algum momento)

•

O bullying é uma parte normal da infância e deves ignorá-lo [Não é verdade. Não é "normal" ou
aceitável de qualquer forma e ignorar pode nem sempre fazê-lo parar]

•

Só os fracos são intimidados [Não é verdade. Qualquer um pode ser intimidado em momentos
diferentes.]

•

Eu dou-me com toda a gente a toda a hora [Não é verdade]

•

Enviar fotos embaraçosas de alguém para outros é bullying [Verdade]

•

69% das pessoas admitiram fazer algo abusivo a outra pessoa online [Verdade]

•

Quando deixas os amigos fora das coisas de propósito para lhes ferir os sentimentos, isso é bullying
[Verdade. Chama-se exclusão social.

•

Mais de um terço das pessoas desenvolve ansiedade social e depressão como resultado direto
dobullying. [Verdade. DTL Research 2016]

•

Aqueles que intimidam são muito mais propensos a ter vivido situações stressantes e traumáticas
nos últimostempos. [Verdade. Por exemplo, de acordo com a DTL, dos que faziam bullying
diariamente, 58% tinham sofrido a morte de um parente]

•

Um rufia é sempre um rufia [Não é verdade. O bullying é um comportamento culto e pode ser
alterado]
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•

As pessoas que são intimidadas, muitas vezes vão intimidar os outros [Verdade. Um relatório de
2016 descobriu que 24% das pessoas vítimas de bullying passaram a intimidar outra pessoa]

•

É fácil detetar os sinais de bullying [Não é verdade. O bullying emocional, verbal e online pode muitas
vezes deixar cicatrizes que as pessoas não vêem]

•

Os rufias tendem a ter baixa autoestima [Verdade]

•

O cyberbullying não envolve danos físicos, por isso não é grave [Não é verdade. As pessoas
suicidaram-se como resultado do ciberbullying, e pode causar sérias cicatrizes emocionais.

•

O bullying não é contra a lei [Não é verdade. Deve ser comunicado à polícia se envolve violência ou
agressão, roubo, assédio ou intimidação repetida (por exemplo, ameaças e telefonemas abusivos, emails ou mensagens de texto) e crimes de ódio]

Reflexão do Grupo: Há alguma coisa que o surpreenda na lista? O que aprendeu sobre o bullying que já não
sabia?

Atividade 6 - O que é bullying?
Denominação: Definição do Bullying
Tempo: 15 minutos
Materiais: Definição de bullying (abaixo); Flipchart e marcadores ou placa branca/preta (terá de ter uma
cópia para exibir para futuras oficinas); canetas e papel
Objetivo: Acordar como grupo sobre uma definição de bullying.

1.
Em grupos de 4/5, dê a cada grupo uma caneta e papel e mostre-lhes a definição de bullying abaixo.
Peça-lhes para discutirem se concordam ou se querem acrescentar alguma coisa.
DEFINIÇÃO DE BULLYING:
O bullying é geralmente definido como um comportamento que é:
●

repetido

●

destinado a magoar alguém física ou emocionalmente

●
muitas vezes direcionados para determinados grupos, por exemplo, por causa da raça, religião,
género ou orientação sexual.
2.
Peça a cada grupo que remente as suas opiniões e, como grupo completo, decida sobre uma
definição curta com a qual todos concordam.
3.
Solicite-lhes que identifiquem alguns comportamentos que seriam definidos como "bullying" de
acordo com a sua definição. Tome nota destes, pois serão utilizados na Oficina 2.

Atividade 7 - Encerramento do Workshop
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Título: Um círculo de encerramento
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Cadeiras
Objetivo: Avaliar e refletir sobre a aprendizagem e encerrar a sessão em grupo
1. Convide os alunos a sentarem-se em círculo e a pedir que as suas cadeiras toquem nas cadeiras ao
seu lado. Este deve ser um círculo muito apertado.
2. Peça a todos para relaxarem e pensarem nas atividades em que participaram hoje, talvez queiram
recapitular o que se realizou no workshop. Não apenas enumerar as atividades, mas resumir as
atividades nas suas próprias palavras o que aconteceu em workshop. (Variação é convidar os alunos
a fechar os olhos enquanto você está recapitulando a sessão; isto mantém a aula relaxada e focada.)
3. Em seguida, explique que gostaria que todos no círculo pudessem partilhar uma coisa que
aprenderam na sessão, e uma palavra para partilhar como se sentem.
4. Discuta as reflexões, e tome nota de quaisquer “insights” para a próxima sessão.
5. Agradeça aos participantes pelo seu trabalho e encerre a sessão.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 2
"COLOCAR-SE NO LUGAR DELES"

Objetivo: Estabelecer o grupo; construir normas de grupo; construir confiança entre o grupo; rever e definir
padrões de comportamento acordados; introduzir mindfulness; explorar técnicas de drama, por
exemplo, Imagem Congelada e Criar uma Cena; estabelecer práticas de trabalho em grupo (ouvir, cooperar,
igual contributo...); explorar a sua compreensão da questão do bullying; aprender mais sobre os "4 Tipos de
Bullying".

Duration: 2 horas

Atividade 1 - Definição do Espaço
Denominação: Consciência do hálito
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Estabelecer o espaço como um espaço diferente do ambiente normal de sala de aula. Para recordar
os participantes do workshop anterior. Para que os participantes se concentrem e preparem-se para
trabalhar uns com os outros. Para consciencializar-se de si mesmos, do seu ambiente e do espaço. Para
introduzir técnicas de mindfulness.
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1.
Limpe o espaço de quaisquer sacos/móveis que possam atrapalhar os participantes que se
deslocam.
2.
Peça aos participantes que se desloquem ao redor da sala, certificando-se de que não se cruzam.
Peça-lhes para pararem onde estão e fechem os olhos e apontem para um objeto na sala
(secretária/janela/porta, etc)
3.

Peça-lhes que abram os olhos - estão todos a fazer a mesma direção?

4.
Repita os passos 2 e 3 três ou quatro vezes. Da última vez que lhes pedires para pararem e fecharem
os olhos, pede-lhes que reparem no seu hálito.
5.
Peça-lhes que sigam a sua contagem e respire pelo nariz durante uma contagem de 4, em seguida,
expire através da boca para uma contagem de 5. Repita isto para uma respiração de 5 e fora de 6, em seguida,
respiração de 6 e fora de 7.

Atividade 2 - Definição da Intenção
Denominação: Recapitulação contratual
Tempo: 5-10 minutos
Materiais Necessários: Contrato de oficina anterior, marcadores/equipamento de escrita

Objetivo: Estabelecer uma forma de interagir no grupo que beneficie todos; Para criar confiança no grupo;
Incentivar a autorresponsabilidade e a comunicação; Garantir um espaço seguro para sercriativo; Dar espaço
para abordar quaisquer questões dinâmicas de grupo que possam surgir; criar um espaço onde cada voz seja
igual e ouvida; Criar um modelo de diálogo respeitoso.

1. Sentados ou em círculo, com o contrato apresentado claramente, revê rapidamente os acordos da
sessão anterior.

Se havia alguma coisa no contrato que o professor/facilitador notou ser um desafio para o grupo, este é
um momento para incentivar os participantes a refletir sobre isso antes de ir mais longe. Algumas
perguntas rápidas estão incluídas abaixo.

2.

Adicione quaisquer alterações acordadas no contrato.

Perguntas rápidas sugeridas podem ser:
●

Todos concordam que o contrato foi cumprido?

●

Houve algum ponto em que o contrato quebrou?

●

O que foi difícil de manter (escuta/comunicação respeitosa/etc.)? Porquê?
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●

O que é um desafio para o grupo? O que precisa de ser adicionado/retirado do contrato?

●
Como podemos torná-lo mais específico (incluir ações, por exemplo: Concordo em não olhar para o
meu telemóvel durante a duração do workshop / Vou enfrentar a pessoa que está a falar / Não vou falar
enquanto alguém estiver a falar / não divulgar quaisquer coisas pessoais que sejam partilhadas no grupo com
alguém de fora/etc.

NOTA: Cada grupo é diferente, e pode não ser necessário que o grupo gaste tanto tempo neste exercício
como atribuído. No entanto, ter um espaço para os alunos refletirem sobre a dinâmica do grupo, para
concordarem ativamente com comportamentosde grupo aceitáveis – e praticarem a
autorresponsabilidade pelo seu comportamento- é fundamental para a aprendizagem geral do curso.
Este exercício pode ser utilizado em qualquer ponto durante o processo de 12 semanas para resolver
problemas que possam surgir no grupo, pelo que é útil introduzi-lo precocemente. Se este processo estiver
incorporado nos workshops, irá fornecer uma ferramenta benéfica para os alunos verem como a sua
dinâmica de grupo pode mudar e aprofundar-se ao longo do tempo.

Atividade 3: Misturar
Denominação: Grupos
Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Mistura de grupo; construção de confiança; aprendizagem uns dos outros; aquecimento físico
1. Instrua o grupo de que, quando chama uma categoria (sugestões abaixo), deve entrar em grupos mais
pequenos ('aglomerados') com outros que partilham o mesmo atributo. Contagem regressiva de 15 para 0.
2. Pergunte a cada grupo quais são - normalmente haverá algumas pessoas no grupo errado, ou dois grupos
que não se encontraram.
3. Repetindo o exercício com várias categorias diferentes, eles vão aprender que precisam de comunicar
com muitas pessoas e terão que se mover ao redor da sala para encontrar o seu grupo.
Podes fazer isto com qualquer categoria, mas é uma ideia começar pelo geral e torná-lo mais específico.
As sugestões incluem: Números, de irmãos/irmãs, número/tipo de animais de estimação, cor dos
olhos, cor do cabelo, cordas meias, desporto favorito, comida favorita, transporte para a escola,
etc. Peça sugestões aos alunos.
Este é um bom exercício para misturar os participantes e fazê-los trabalhar com pessoas fora dos seus
grupos de amizade.

Atividade 4: Cooperação
Título: 10 segundos objetos
Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
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Objetivo: Desenvolver a construção de equipas e a coesão de grupo; desenvolver o pensamento criativo e a
resolução de problemas; reforçar as capacidades dramáticas (Imagens Congeladas)

1.
Conduzindo ao exercício anterior quando estiverem em grupos de 3-5, peça-lhes que façam uma
imagem congelada de um objeto/situação que envolva todos no seu grupo quando gritar "Congelar".
2.

Chame um objeto/situação (ver sugestões abaixo), conte 10 - 1 e grite 'Congelar'

3.
Veja todos os congelamentos, apontando como diferentes grupos surgiram com ideias diferentes
sobre a melhor forma de mostrar o objeto/situação. Repita estes 2 ou 3 times.
4.

Desta vez, chame outro número e faça-os fazer novos grupos desse número com pessoas diferentes.

5.

Repita o passo 2 e 3.

6.
Chame o número de grupo completo e faça-os criar uma imagem toda junta, dando-lhes ainda
apenas 10 segundos.
Uma situação (como 'Um Dia na Praia'/'Um Jogo de Futebol'/'Segunda-feira de Manhã') é geralmente mais
fácil para um grande grupo.
7.
As sugestões incluem: Moldura; anel; vaso; rádio; lâmpada; telecomando; relógio; cacho de
bananas; árvore em tempestade; sinos; Banjo, etc.

Este exercício conduz à atividade 'Grupos'.
À medida que o exercício prossegue, os grupos aprenderão que têm de aceitar ideias vindas de cada
indivíduo e ser decisivos nas suas ações. Lembre-os de que não há uma forma 'certa' de o fazer, e que o
principal objetivo é que o público seja capaz de reconhecer o que está a comunicar.

Atividade 5: Recapitulação da sessão anterior
Denominação: Recapitulação congelada
Tempo: 15mins
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Refrescar a memória dos participantes do que aprenderam na sessão anterior; Para incorporar a
aprendizagem; para incentivar a construção de equipas.
1.
Peça-lhes que entrem em grupos de 5 ou 6 e diga-lhes que têm 5 minutos para inventar o maior
número possível de 'Imagens Congeladas' para descrever o que aconteceu na sessão anterior.
2.
Treine-os para serem o mais detalhados e exagerados possível, utilizando a sua fisicalidade e
expressões faciais.
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3.
Que cada grupo mostre a sua "Recapitulação Congelada" ao resto do grupo em 1 minuto, sem
palavras. Depois de cada grupo ter mostrado as suas imagens, convide o público a adivinhar rapidamente o
que as imagens estavam a descrever.
4.
Tome nota do que se lembrava e omte-os a preencher quaisquer lacunas nos seus conhecimentos.
Se necessário, recapitula rapidamente asesão anterior, incluindo a definição de bullying que foi acordada.

Atividade 6: O que é o bullying, na verdade?
Denominação: Explorar ainda mais os '4 Tipos de Bullying'
Tempo: 1 hora 15 minutos
Materiais Necessários: recurso '4 Tipos de Bullying' de cada participante, impresso ou projetado no ecrã

Objetivo: Aprofundar a compreensão do bullying; investigar diferentes tipos de bullying; começar a usar o
drama para explorar como as situações podem ser vistas dos pontos de vista diferentes; desenvolver
empatia; introduzir competências dramáticas como passar de Imagem Congelada para Desenvolvimento de
Cenas.

1.
Divida em grupos não superiores a 5, de modo a que existam pelo menos 4 grupos. Se houver
mais, tudo bem. Alocar um dos '4 tipos de Bullying' (físico/verbal/ social/ciber) a cada grupo.
2.
Peça-lhes que discutam o que significa para eles e que desemotem 3 exemplos desse tipo de bullying.
Peça-lhes que pensem em quem está envolvido; onde está a acontecer e como isso faria as pessoas
envolvidas sentirem-se.
3.
Peça-lhes que escolham um destes exemplos e diga-lhes que têm 5 minutos para o transformar numa
"Imagem Congelada" envolvendo todos, como fizeram com os objetos no exercício anteriormente.
4.
Lembre-os de que se trata de uma imagem silenciosa, e que estão a tentar comunicar o máximo de
informação que puderem não verbalmente, para estarem atentos às suas expressões faciais e à sua
fisicalidade. Diga-lhes para serem o mais claros possível.
5.
Peça a cada grupo que partilhe a sua imagem com o resto do grupo, sem explicar nada sobre isso.
Pergunte ao público: onde acha que está a acontecer? Quem são os personagens? Que tipo de bullying achas
que está a acontecer à imagem? Se for necessário, permita que os alunos peçam ajuda nas suas Imagens
Congeladas para tornar a história mais clara. Finalmente, pergunte-lhes qual era a sua história. Que todos
lhes dêem uma salva de palmas e os feliciam pelo seu desempenho.
6.
Discussão em grupo completa: Quais são os 4 tipos de bullying? Quais são outros exemplos deste
tipo de bullying que não foram mostrados? Encaixam-se na definição de bullying que foi acordada (repetida
/destinada a ferir alguém física ou emocionalmente/dirigida a determinados grupos, por exemplo por causa
da raça, religion, género ou orientação sexual)?
7.
Escolha quatro grupos, mostrando diferentes tipos de bullying (físico, verbal, social, ciber) para
mostrar o seu congelamento novamente, um de cada vez.
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1.
Para cada uma das imagens, pergunte ao público: o que acham que aconteceu apenas befminério
estaimagem? O que acham que aconteceu depois?
2.
De volta aos seus pequenos grupos, dê-lhes 5 minutos para decidirem o que pensam que aconteceu
pouco antes da sua imagem e o que acontece logo a seguir, e peça para arranjar mais 2 Imagens Congeladas
para sabero que aconteceu antes edepois.
3.
Peça aos participantes que pensem nas personagens que estão a interpretar na cena - quem são?
Qual é a relação deles com os outros na cena do crime? O que pensa o seu carácter do que está a acontecer?
Rapidamente discussão estes no seu grupo.
4.
Durante os próximos 5 minutos, peça-lhes que adicionem palavras e movimentos às imagens para
desenvolverem ainda mais a sua cena. Diga-lhes para começarem simplesmente - cada personagem na cena
tem um movimento/gesto que podem fazer, e depois adicionar uma palavra ou frase para cada personagem.
Faça-os inventar movimentos de ligação para juntar as três imagens para fazer uma cena curta e adicionar
movimentos e palavras adicionais se assim o desejarem.
5.

Reproduzir todas as cenas para o grupo completo.

Discuta para cada um:
O que aconteceu na cena?
Uma palavra para descrever o que cada um dos personagens está a pensar?
Uma palavra descreve como cada um dos personagens se sente?
6.
Sacuda o personagem: Todos em pé num círculo grande, sacudam cada membro, em seguida, todo
o torso, em seguida, todo o corpo, para deixar os personagens e as situações que têm jogado.
7.
Discussão em grupo completa: Permitir aos participantes a oportunidade de refletir sobre as cenas
que viram. Perguntas prontas podem incluir: Está sobposiçãomais sobre o que é o bullying? O que o
surpreendeu? Como se sentiu ao interpretar a pessoa que está a ser intimidada / o rufia / os
amigos/colegas/espectadores. Deu-te mais alguma compreensão de como é a situação?
8.

Quando sentir que a discussão chegou ao fim natural, passe para a próxima atividade.

Atividade 7: Encerramento do Workshop
Título: Um círculo de encerramento
Tempo: 10 minutos
Materiais necessários: Cadeiras
Objetivo: Avaliar a aprendizagem; encerrar a sessão em grupo
1. Convide os alunos a sentarem-se em círculo e a pedir que as suas cadeiras toquem nas cadeiras ao seu
lado. Este deve ser um círculo apertado.
2. Peça a todos para relaxarem e pensarem nas atividades em que participaram hoje, talvez queiram
recapitular
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3. Em seguida, explique que gostaria que todos no círculo pudessem dizer-lhe como se sentem depois da
sessão. Pode sugerir que todos usem apenas uma palavra para descrever os seus sentimentos após a sessão,
se tiver tempo limitado.
Variações: Pode pedir para falarem sobre uma série de coisas no círculo de encerramento:
•

Hoje gostei...

•

Hoje não gostei...

•

O meu jogo favorito era... porque?

•

Qual seria o seu "por favor, não volte a jogar"

•

Acho que jogos como o de hoje são bons porque... ou talvez alguém queira dizer que não é bom
porque... (isto pode vomitar o que aprenderam, e dará ao facilitador uma ideia de impacto)

•

Tudo considerado, e depois de participar hoje, sinto-me agora...

Outra variação é convidar os alunos a fecharem os olhos enquanto recapitulam a sessão; isto mantém a
aula relaxada e focada.

4.Agradeça aos participantes pelo seu trabalho e encerre a sessão.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 3

"QUAL É O MAL?"
Objetivo: Explorar os danos que diferentes tipos de comportamentos de bullying podem ter na pessoa que
está a ser vítima de bullying; Desenvolver a confiança dentro do grupo; estabelecer que os comportamentos
de bullying são algo que todos nós experimentamos em algum momento; construir umadiferença partilhada
não comum da diferença entre aação e a pessoa; desenvolver ligações empáticas; incentivar a autorreflexão
através da empatia; introduzir a ligação entre sentimentos internos e comportamentos externos;introduzir
a ferramenta de autorregulação 'Grounding'.
Duração: 2 horas

Atividade 1 - Definição do Espaço
Título: 4-7-8 Respire
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: Cadeiras em círculo
Objetivo: Introduzir um espaço de acalmia para os participantes; concentrar-se; melhorar a concentração;
desenvolver a consciência da respiração e do corpo; introduzir a técnica de mindfulness.
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1.

Em círculo, peça aos participantes que se sentem de costas o mais direitas possível, com os dois pés
no chão e as mãos apoiadas sobre os joelhos. Explique que este é um exercício de respiração que
eles podem usar para se acalmarem se precisarem.

2. Peça-lhes que coloquem a ponta da língua contra o cume do tecido logo atrás dosdentes da frente,
perseguindo ligeiramente os lábios.
3. Diz-lhes para expirarem completamente pela boca, a fazerem um barulho de gritos.
4. Depois fecham a boca e inalam silenciosamente através do nariz a uma contagem mental de quatro.
5. Em seguida, sustêm a respiração para uma contagem desete.
6. Expire completamente pela boca, fazendo um som de gritos a uma contagem de oito.
7. Isto é só um suspiro. Agora inale novamente e repita o ciclo mais três vezes para um total de quatro
respirações.
Nota: com esta técnica de respiração, inala sempre quietly através do nariz e expira audívelmente através
da boca. A ponta da língua fica sempre em posição.

Atividade 2: Construção de confiança
Título: Passeio !às cegas!
Tempo: 15 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Construir confiança; Para concentrar a concentração; Incentivar a cooperação; Para desenvolver a
consciência espacial.
1. Divida o grupo em pares e peça-lhes que decidam quem é 'A' e 'B'. Diga-lhes que esta é uma atividade
silenciosa. Explique que cada um vai liderar um aooutro pelo espaço, fazendo turnos com os olhos
fechados.
2. A é instruído a fechar os olhos enquanto B segura a mão e o cotovelo de A suavemente e, em seguida,
guia-os lentamente ao redor do espaço, sem falar.
3. O objetivo de B é fazer com que o seu parceiro se sinta o mais seguro possível e impedi-los de
encontrar quaisquer obstáculos. O ideal é tentar manter os olhos fechados.
4. Deixe-os vaguear por mais ou menos 2 minutos, mantendo o seu movimento lento em todos os
momentos. Troca.
Reflexão de Grupo: Como fez o seu parceiro sentir-se seguro? O que fez o seu parceiro que o fez sentir-se
seguro? Como se sente agora, umexercício de respiração e uma caminhada de confiança? Foi mais fácil ou
mais difícil fazer a caminhada de confiança depois do exercício de respiração? Porque é que achas que foi?
[A respiração acalma o sistema parassimpático que, em seguida, permite que o corpo se sinta mais seguro e
seja menos umnxioso]
Atividade 3: O Bullying acontece a todos
Título: Tenho ...
Tempo: 20 minutos
26

Materiaisnecessários : Lista de declarações “Tenho..:” para ler em voz alta, e como referência para discussão
(folhetos /escritos ou projetados a bordo)
Objetivo: Abrir a conversa sobre como os comportamentos de bullying comuns podem ser, e como todos
nós podemos ter estado envolvidos numa situação de mentira, por vezes sem nos apercebermos; Para
ajudar a reduzir o estigma sobre o rótulo de "rufia"; Facilitar um diálogo honesto e aberto sobre as questões.
NOTA: Se a confiança for um problema importante dentro do grupo, pode ser útil permitir que os alunos
mantenhamas suasrespostas privadas na cabeça.
1. Sentados em círculo, de preferência de olhos fechados, explicam aos participantes que vão fazer uma
lista de declarações e que devem acompanhar o número de declarações que lhes são aplicáveis. Digalhes que esta é uma atividade silenciosa, ninguém mais saberá as suas respostas e não lhes será
pedido que elaborem, então peça para que sejam honestos consigo mesmos através dela.

Declarações:
Eu tenho...
● Os meus amigos e eu ignorámos deliberadamente alguém porque eu estava aborrecido com eles
● Gozou com a aparência de alguém mais do que uma vez
● Disse algo de doloroso sobre alguém na internet/na vida real porque estava zangado com outra coisa
● Viu alguém a ser gozado
● Bater em alguém
● Viu alguém a ser gozado e aliviado por não ter sido eu
● Arrependi-me de dizer algo sobre alguém, pois sabia que o tinha feito sentir-se mal
● Caiu com alguém e usou o que eu sabia sobre eles para gozar com eles
● Partilhava informação privada que tinha sobre alguém, a fim de o magoar
● Disse coisas dolorosas sobre alguém na Internet
● Alguém me disse coisas dolorosas na Internet
● excluí alguém por ser diferente
● Se alguém contasse aos outros um segredo que eu lhes tinha contado em confidência
● Fomos feridos fisicamente por outra pessoa

2. Discussão:
● Quantas pessoas tinham mais do que uma dessas afirmações que se lhes aplicam? Mais de 2? 3? Quantas
pessoas ficaram sem dedos?
● Veja a lista - Todos eles são exemplos de bullying? Quais são as acções que podem ser consideradas
"divertidas"/"apenas a dar uma gargalhada"? Qual é a diferença entre as duas?
● Se todos participámos em comportamentos de bullying, somos todos 'bullies'?
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● Qual é a diferença entre “Bully' e 'Alguém que tenha sido vítima de bullying'? Podemos concordar em dizer
"uma pessoa que tenha sido intimidada" em vez de "um agressor" para o resto do curso?
Atividade 4: Aquecimento
Título: Subidas de linha
Tempo: 70 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Energizar o aquecimento físico; aprender uns com os outros; desenvolver a confiança física.
1. Explique que gostaria que os alunos alinhassem, como um grupo completo, em ordem de altura, com
o mais alto numa extremidade da linha e o mais curto na outra. Dê-lhes uma contagem decrescente
de 10- 1 e depois verifique se eles se colocaram em ordem. Agora divida-os em 2 ou 3 grupos
numerados iguais.
2. Eles vão fazer a mesma coisa nos seus pequenos grupos - alinhem-se por ordem de uma categoria
que você chama - e o primeiro grupo a fazê-lo e dar o sinal* que eles estão terminados na ordem
correta, vai ganhar um ponto.
3. As categorias incluem: Idade (mais antiga na frente - mais jovem na parte de trás), alfabeticamente,
tamanho do sapato, comprimento do cabelo, aniversários, números de telefone, número de casa,
primeiro nome da mãe, etc.
Repita 3 ou 4 vezes.
*Todos eles podiam sentar-se no chão / em cadeiras / todos raise ambas as mãos acima da cabeça e gritar
uma frase acordada (Wow wow wow we're done!) quando eles terminam, desde que seja
acordado previamente e todos os grupos são capazes de fazer a mesma coisa.

Atividade 5: Que dano pode fazer?
Título: 'O Adolescente'
Tempo: 60 mins
Materiais necessários: Roteiro de visualização guiada por círculo de caracteres (passo 14 abaixo)
Objetivo: Explorar os efeitos do bullying sobre as pessoas; explorar por que razão pode fazer com que
algumas pessoas se sintam mais vulneráveis do que outras; desenvolver empatia; explorar a ligação entre
"pensamentos" e "sentimentos" e "ações".

1. Em grupos de 4 a 6, faça uma montagem rápida de 3 Imagens Congeladas mostrando "Um adolescente em
idade escolar". Inclua imagens deles em casa, na escola e com amigos. Peça-lhes que decidam sobre o nome
e a idade do "Adolescente" do seu grupo. Como sempre, todos os membros do grupo devem estar
envolvidos. Não asse maisde 5 minutos para este exercício, por isso eles têm que trabalhar juntos
rapidamente.
2. Peça rapidamente a cada grupo que apresente o seu Adolescente ao resto do grupo.
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3. Um exercício de dia na vida: Diga-lhes que vai chamar as horas do dia e que eles terão10 segundos para
criar uma Imagem Congelada mostrando o que o seu personagem está a fazer nessa altura.

As sugestões incluem: Pequeno-almoço; a caminho da escola; na aula; almoço; depois da escola; hora do
jantar; fim de semana; relaxamento; etc.

Mantenha-o em movimento rapidamente. Promp-los para inventar algo em vez da coisa 'certa' - porque
não há maneira errada de fazer isso. Mantenha o feedback ao mínimo – "Este adolescente está a trabalhar
arduamente nas aulas, enquanto este está a conversar com o amigo; este é muito desportivo, e thé um
parece estar dormindo; etc. Isto pode causar risos - isso é bom. A ideia é que criem um personagem que
sintam que é autêntico e real para eles, por isso tentem ser positivos e encorajadores sobre as suas
decisões.

4.
Assim que cada um tiver o seu caráter 'Adolescente', leia o seguinte [com toque dramático, se
quiser!]:

"Um dia, este adolescente acidentalmente tropeça, cai no chão e deixa cair o saco da escola numa poça
lamacenta em frente à escola. Tudo cai da bolsa, incluindo algo que não queriam que as pessoas vissem...
um grande brinquedo fofinho. Toda a gente da turma vê tudo e começa a rir-se deles. Alguém filma e partilha
o vídeo com toda a escola."

5.

Dê-lhes 3 minutos para chegar em 3 Imagens Congeladas mostrando:

Just Before The Event: como se sentem, estão com amigos ou sozinhos, etc.

Durante o Evento: (o tropeção e a queda): Quem está lá? Como reagem?

Just After the Event: (quando a personagem percebe que o vídeo foi partilhado): como se sentem? Quais
são as reações dos outros? Como reagem às respostas dos outros alunos, etc.
6.
Depois de terem feito as imagens, peça-lhes que adicionem um som/palavra e movimento/gesto a
cada image que ajude a contar a história, e depois encontrar uma maneira de ligar as imagens com o
movimento, para criar uma cena curta. Mantenha-o simples e ao ponto - lembre-se que eles estão a tentar
'mostrar', não 'dizer', ao público o que está a acontecer.
7.
Convide cada grupo paradar as suas cenas com o grupo completo. Pedir ao público para dizer o que
vêem a acontecer na cena do crime? O que estão os outros personagens da cena a fazer? Que sentimentos
estão a ser mostrados?
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8.
Discussão em grupo: O que notou sobre todas as respostas dos "Adolescentes" ao evento? Reagiram
de forma diferente? Quais foram os impactos que sofreram? Afetou mais alguns "adolescentes" do que
outros? Por que este pode ser o caso? O que era diferente? [Como se sentiram antes de tropeçarem?
Tinham amigos por pertoou estavam sozinhos?] Há mais alguma resposta que o adolescente possa ter tido?
[Pronta se necessário: consegue imaginá-los a sentirem-se tristes, zangados, chateados, etc.]

9.
Agora diga aos alunos que um dos seus 'Adolescentes' já tinha experimentado isto antes - que no ano
passado tinham estado noutra escola, e um vídeo embaraçoso diferente deles tinha sido partilhado por aí.
As pessoas tinham comentado e deixado mensagens, e um perfil falso deles tinha sido criado sem o seu
conhecimento. Foi a razão pela qual mudaram de escola.

Peça ao grupo que decida, pelas reações que viram, que adolescente foi. [Se os alunos não puderem tomar
uma decisão, o facilitador deve decidir.]

10.

Choose esta cena e um outro, onde o adolescente respondeu com resiliência.

11.
Explique-me que agora vão ver estas cenas outra vez, uma de cada vez. Desta vez, podem parar a
ação a qualquer momento gritando "Freeze" e depois dizer o que imaginam que as personagens estão a
pensar - Tracking de pensamento.
Isto às vezes pode levar tempo para o público se sentir confortável com, para que o facilitador possa gritar
'Freeze' em pontos-chave e pedir sugestões do público sobre o que a personagem está a pensar, para que
eles sejamsta rted. Pode haver mais do que uma resposta, mas lembre-os de ficar dentro dos reinos da
realidade para o personagem.

Porexemplo: No momento em que o adolescente se apercebe que estão a ser filmados, um pensamento
poderia ser "Não quero que a minha mãe veja isto", seguido de "Ele é meu amigo – eles não vão partilhálo" e "Quem me dera não estar aqui", etc.

Isto pode ser feito para qualquer uma das characters na cena mas, por enquanto, focar-se nos pensamentos
do 'Adolescente'. Encoraje o público a criar uma série de "pensamentos", e depois a concordar com alguns
para continuar com. Como isto está a explorar o impacto de uma situação traumática, é melhor que
sejamescolhidos pensamentos maisrealistas.

12.
Repete ambas as cenas várias vezes, permitindo que os intérpretes acrescentem palavras e
movimentos como quiserem, e incentivem o ator a interpretar o 'Adolescente' a responder ao 'Tracking' que
ouviram, [solicitando sempre que necessário] que lhe permitisse influenciar as suas performances
subsequentes. Encoraje os outros artistas na cena a responder à performance dos Adolescentes. Podes pedir
"Pensamentos" para os outros personagens da cena agora, também.
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Por exemplo: Podes voltar a tocar a cena, com o Adolescentea tremer dessa maneira? Como é que isso
pode mudar a sua reação ao que está a acontecer/as pessoas à sua volta? Pode mostrar-nos isso?

13.
De volta aos seus pequenos grupos, diga-lhes que agora vão para 'Flash Forward' uma semana no
futuro e imaginem o que os dois 'Teenagers' das cenas que estavam apenas a ver, estão agora a fazer /a
pensar /a sentir-se sobre o 'Schoolbag Event'. Peça-lhes para discutirem isto nos seus pequenos grupos e, em
seguida, rapidamente criar 3 Imagens Congeladas explorando quais os efeitos no comportamento do
adolescente em casa, na escola e com os amigos.
14.

Os grupos partilham estas Imagens Congeladas com todo o grupo.

15.
Se o tempo permitir, use o Thought Tracking para explorar os pensamentos do adolescente (focandose no 'Adolescente' que teve a reação mais forte ao Schoolbag event)
16.
Discussão em grupo: Houve alguma mudança de comportamento em qualquer um dos
'Adolescentes'?
[Por exemplo, são mais silenciosos, mais reservados, zangados, agressivos, facilmente perturbados, não
querendo ir à escola ou estar com os amigos, ou possivelmente tenham efeitos mais graves como abuso de
álcool/auto-mutilação/expressão de pensamentos suicidas; ou talvez não tenham alterações
de comportamento.] O que isto pode significar? Há uma série de comportamentos que os
diferentes "Adolescentes" mostram? Por que reagiram de forma diferente? Quais são asdiferenças nas suas
experiências? As reações das pessoas à sua volta têm impacto? Há algo que gostaria de dizer aos
adolescentes?
17.
Agradeçam aos participantes pelo trabalho sobre essa atividade e expliquem que ao "colocarem-se
na mente de outra pessoa", como fizeram com os 'Adolescentes', estavam a praticar 'Empatia', que é a
capacidade de compreender e partilhar os sentimentos de outra pessoa. Este é um poder fundamental para
combater o bullying e é uma importante habilidade de vida. No entanto, também pode ser
exageradoecansativo, por isso é importante que possa deixar passar os personagens, sentimentos e
situações.
18.
Peça-lhes para ficarem em círculo, e começando com o pé esquerdo, imaginem que os sentimentos
que sentiram eram pegajosos e que têm de os abanar... e agora o seu pé direito, a mão esquerda, depois a
mão direita, depois as costas, ombros, tronco, cabeça e finalmente dar um aperto de mão a todo o
corpo! Faça isso com os participantes e encoraje-os a vocalizar enquanto "abanam os sentimentos".
19.
Explaqueque agora que esses sentimentos partiram, é importante verificar em si mesmos
novamente...
Discussão: Como foi a experiência? Foi útil fazê-lo depois do exercício do Círculo de Personagens? Que
emoções viste a experiência adolescente? Quais foram os sentimentos que mostraram? (*Fazer um nota da
lista) Alguém ficou surpreendido? Achou um desafio fazer? Faz-te pensar no adolescente de uma forma
diferente, ou era o que esperavas?
Atividade 6: E... relaxar
Denominação: Ligação à terra
Tempo: 5 minutos
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Materiais necessários: Cadeiras; Terra Script (se necessário, abaixo)
Objetivo: Aterrar os participantes se tiverem sido desencadeados por alguma coisa na sessão. Este é um
exercício que pode ser usado a qualquer momento pelo grupo, para acalmá-los e recentrá-los.
1. Sentados em cadeiras em círculo, diga àsformigas que, se se sentirem confortáveis, podem fechar os
olhos. Instrua-os a respirar fundo pelo nariz para uma contagem de 6 e respire pela boca para uma
contagem de 8. Repita isto 3 vezes.
2. Leia o seguinte, lentamente: "Sinta a sua taxat no chão... Esteja atento à pressão sobre
os calcanhares,... nas bolas dos seus pés,... nos dedos dos dedos dos seus dedos... Pressione os pés
firmemente no chão. Note a diferença. Continue pressionando para a contagem de 6 enquanto
respira, em seguida, relaxe seus pés enquanto respira completamente para fora por 8, sentindo a
tensão solta das suas pernas... Mais uma vez, pressione os pés firmemente no chão enquanto respira
para uma contagem de 6, e relaxe a pressão enquanto respira para fora por uma contagem de 8..."
(Repita mais 2 vezes.)
3. Quando terminarem,peça-lhes que abram os olhos, que se estiquem e bocejam se quiserem.
4. Explique que esta é uma técnica chamada "Grounding" que podem usar quando se sentem
ansiosos ou a sua mente está a correr.
Atividade 7: Encerramento do Workshop
Denominação: Círculo de Encerramento
Tempo: 10mins
Materiais necessários: cadeiras
Objetivo: Refletir sobre a aprendizagem doworkshop; interrogar e feedback; tranquilizar.
1. Na sequência do exercício de ligação à terra na Atividade 5. Sentado em um círculo próximo
2. A discussão leva: Como foi a experiência de base? O que é que o exercício "Adolescente" te mostrou
sobre como o bullying events pode ter impacto nas pessoas? [Danos ocultos; as pessoas podem
reagir de forma diferente à mesma situação, etc.] Houve momentos em que experimentou algo
que mudou o seu comportamento – bom ou mau, pequeno ou grande? Exemplo: Obter uma boa
nota fez com que queira estudar mais /não querer socializar após a morte de um animal de
estimação, etc.
3. Diz uma coisa que te surpreendeu, e uma coisa que aprendeste.
Obrigado e adeus.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 4
"Por que é que isto está a acontecer?"
Objetivo: Explorar como alguém pode tornar-se uma pessoa que intimida os outros; desenvolver respostas
empáticas aos outros e a nós próprios; desenvolver a autorresponsabilidade e a propriedade dos
sentimentos; fornecer uma explicação para explosões emocionais ("A virar a sua tampa "); introduzir
mecanismos de autocontrolo e de reação, incluindo técnicas de atenção.
Duração: 2 horas
Actividade 1: Aquecimento
Título: Fazer uma Pose
Tempo: 2 mins
Materiais necessários: nenhum
Objectivo: Surpreender os participantes e reduzir o grau de cautela
1. Formar um círculo. Cada pessoa escolhe uma outra pessoa no círculo para
observarsecretamente.
2. Todos fecham os olhos e fazem uma pose.
3. Em "GO" — todos abrem os olhos e começam a copiar a pessoa que escolheram para assistir. (Na
postura, pose, postura, etc.)
Vejam como toda a equipa se transforma na mesma pose!

Atividade 2: Círculo de Energia
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Título: Passe o Aperto
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: nenhum
Objetivo: Melhorar a coesão, o foco e a concentração do grupo
1. Comece por ficar em círculo. Explique que o objetivo é trabalhar em equipa para passar um aperto de
pessoa para pessoa em torno do círculo. Peça aos alunos que dêem as mãos.
2. Diga aos alunos que vai enviar um aperto à volta do círculo, e depois apertar a mão da pessoa para a sua
direita. Depois apertam a mão da pessoa à sua direita e assim por diante. O aperto deve viajar ao redor do
círculo.
3. Uma vez que os alunos estejam confortáveis com isso, adicione uma rima ao aperto e veja se o mesmo
ritmo que é devolvido. Por exemplo, 2 curtos e um aperto longo ou 1 longo e 1 curto ou 3 curtos, etc.
4. Usando um relógio, o tempo que leva a viajar à volta do círculo. Estabelecer um alvo inicial a ser batido
por eles. Mudar de direção para ver qual é o caminho mais rápido.
Variações: Dependendo do tamanho do círculo, pode ser enviado um aperto em ambas as direções. Isto faz
com que seja um grande desafio para a pessoa que recebe 2 apertos e tem que passar os dois. Se o grupo é
successful no círculo sugere ritmos mais complexos.
Atividade 3: Revisão da aprendizagem
Título: Recapitulação da semana passada
Tempo: 10 minutos
Materiais necessários: cronómetro/temporizador
Objetivo: Recapitular a sessão anterior; incorporar a aprendizagem.
1. Em pequenos grupos de 4-6, os participantes têm 5 minutos para criar o máximo de Imagens
Congeladas que puderem para mostrar o que aconteceu no workshop anterior.
2. Cada grupo tem um prazo de 1 minuto para mostrar o maior número possível de imagens, com o
público a gritar sugestões sobre o que cada um representa. O limite de tempo mantém-no em
movimento rapidamente.
Nota: O facilitador pode ter de lembrá-los de atividades/momentos e pode pedir '
Congelamentos ' de outras partes na sessão anterior, se os grupos estiverem todos focados num
determinado momento ou exercício.
Atividade 4: Discussão de abertura
Título: Começar a pensar sobre causa e efeito
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Desenvolver a aprendizagem da sessão anterior sobre o impacto que o bullying pode ter em
alguém.
Introdução: Na última sessão analisámos o impacto que um evento de bullying pode ter em diferentes
pessoas, e como pode fazê-las comportarem-se de forma diferente.
Esta semana estamos a explorar como o bullying pode fazer com que alguém se comporte de uma forma
que magoe os outros e comece a aprender a gerir mais eficazmente as nossas emoções e
comportamentos.
1.
Pequena discussão em grupo (4 - 6 participantes):
●
Porque é que os 'Adolescentes' da sessão anterior tiveram reações diferentes ao evento
“Brinquedo de peluche” ?
●
O que pode afetar a capacidade de alguém lidar com uma situação difícil ou embaraçosa?
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●
Como é que outras coisas que acontecem na escola e/ou em casa podem influenciar as suas
reações? Por exemplo, eles podem já estar a ter um dia mau, porque...; um tempo stressante em casa
devido a...; Esta pode não ser a primeira vez que experimentam uma situação como esta... etc.
2.
Reflexões de feedback de pequenos grupos para o grupo inteiro. Discussão.
NOTA: É útil pedir-lhes que elaborem as sugestões que fazem, pois pode dar uma visão do que se sentem
stressados/ questões que possam ter

Atividade 5: Identificar emoções
Título: Uma montanha-russa emocional
Tempo: 20 minutos
Materiais necessários: espaço para os participantes andarem
Objetivo: Familiarizar os participantes com uma série de emoções, de forma a sentir-se confortável a falar
sobre eles; ajudar os participantes a identificar as suas emoções; explorar como e por que as pessoas se
sentem desconfortáveis mostrando algumas emoções.
1.
Peça ao grupo para criar um círculo grande. Diga aos participantes que vai chamar uma lista de
emoções (ver abaixo) e que eles devem criar individualmente uma 'Estátua' mostrando essa emoção.
2.
Uma vez que o grupo se sinta confortável com a atividade, (depois de 3 ou 4 'estátuas de emoção')
começam a apontar várias estátuas, e perguntar ao público "onde poderia estar esta personagem?", "quem
são eles?" e "por que se podem sentir assim?"
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Animado
Feliz
Isolado
Assustado
Seguro
Zangado
Preocupado
Divertido
Entediado
Confuso
Embaraçado
Calmo
Solitário
Triste
Simpático, etc.

Reflexão em grupo: A maioria das pessoas já experimentou todas estas emoções pelo menos uma vez,
mesmo por um momento? Por que não todo o tempo? Há alturas em que não te sentes a controlar os teus
sentimentos? Porque achas que isso acontece?

Atividade 6: Por que as nossas emoções assumem?
Título: Virar a tampa
Tempo: 50 minutos
Materiais necessários: “Virar a tampa” Recurso alternativo. Dicas sobre o recurso "Virar a tampa" para
baixo; Papel e canetas para cada participante.
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Objetivo: Dar aos participantes uma forma de compreender as suas emoções; explicar porque às vezes nos
sentimos sobrecarregados com emoções e agimos de formas que nos arrependemos depois; dar aos
participantes técnicas de lidar/auto-aconsotos
*Nota: Existe uma descrição alternativa disponível nos recursos, que pode ser mais adequado aos
participantes mais jovens.
1.
Sentado num grande círculo, leia o seguinte, ou diga nas suas próprias palavras, e demonstre o
seguinte:
Cérebro na Palma da Sua Mão
Faça um punho com o polegar enfiado dentro dos seus dedos. Explique que este é um modelo do seu
cérebro; o seu punho é o cérebro e o seu pulso e antebraço são a medula espinal.
O seu polegar, enfiado no meio do punho, é o meio do cérebro. É aqui que as nossas emoções e memórias
são criadas e processadas, bem como onde o reflexo da luta ou do voo é desencadeado. O meio-cérebro é o
nosso "cérebro emocional". Podemos imaginar isto como o "cérebro do andar de baixo".
A parte de trás da mão e dos dedos, enclausurando tudo, é o córtex cerebral. É aqui que ocorre um
funcionamento superior. Esta parte do nosso cérebro permite-nos pensar logicamente, agir com bondade e
empatia, e alberga as nossas capacidades de raciocínio e de resolução de problemas. O córtex é o nosso
"cérebro racional", ou "Cérebro de cima".
O cérebro é criado para comunicar consigo mesmo - como escadas que ligam o andar de cima e o andar de
baixo. Ele envia mensagens de secção em secção sobre o que os nossos corpos estão a sentir e a precisar.
Assim, quando uma criança grita, "NOOOOO!" e chicoteia para bater porque está zangada, o cérebro de um
pai interpreta estes dados como, "Hmm, eu não gosto disto, e preciso de ser tratado de forma diferente". Só
que nem sempre reagimos tão calmamente, certo?
Dê outra vista de olhos ao seu punho cerebral. Vês onde estão as tuas unhas? Esta é a parte lógica e de
raciocínio do cérebro que se move quando temos um problema para resolver. Mas por vezes o cérebro
emocional (polegar) e o cérebro racional (dedos) não comunicam tão bem. As emoções do cérebro médio
são simplesmente demasiado esmagadoras, o nosso reflexo de luta-ou-voo desencadeia, e nós "viramos as
tampas". Agora façam os quatro dedos ficar em pé direito. Virem-se.
Veem agora as pontas dos vossos dedos? Veem a que distância estão do meio-cérebro? Quando "viramos
as tampas", os nossos cérebros racionais têm uma ligação muito fraca com os nossos cérebros emocionais.
Os nossos sentimentos são intensos, e não somos capazes de aceder à parte lógica e solucionadora de
problemas do nosso cérebro. A fim de restaurar o nosso cérebro racional ao seu estado coerente, precisamos
de acalmar a nossa raiva e aliviar os nossos medos (voltar a fechar os dedos sobre o polegar).
Por exemplo: Imagine que está com pressa de sair de casa e depois não consegue encontrar a sua mala.
Continua a procurar no mesmo lugar vezes sem conta, ficando mais chateado e/ou zangado. O que está a
acontecer é que o seu meio-cérebro (polegar) já está em alerta máximo (porque está atrasado), mas ainda
está ligado ao andar de cima, pelo que se sente um pouco stressado. Mas quando o seu saco não está onde
pensava que estaria, o pânico instala-se e vira a tampa! Não consegue pensar com clareza, e as suas emoções,
neste caso, o pânico/pânico/pânico, assumem o controlo.
Discuta: Quais são as outras situações em que alguém pode "virar a tampa"? Já alguma vez viu isto acontecer?
É claro que os nossos cérebros não mudam de forma assim, mas esta simples demonstração é uma
ferramenta valiosa para compreender como funcionam durante situações emocionalmente carregadas.
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Tanto as crianças como os adultos experimentam tampas invertidas. Mas como o cérebro humano não está
completamente maduro (todas as partes comunicam eficazmente) até meados dos anos vinte, crianças e
jovens viram as suas tampas com muito mais frequência. Precisam de muito mais ajuda para "reconectar" o
cérebro racional com o cérebro emocional - isto é, acalmar - e aprender a responder a emoções fortes.
2.
Em pequenos grupos, peça a cada um deles que partilhem um momento em que tenham
experimentado isto, ou que vejam outra pessoa a "virar as tampas". Nos seus grupos, peça-lhes que escolham
um dos cenários para criar uma Imagem Congelada do incidente.
3.
Partilhe-as com o grupo completo, reflectindo sobre o que está a acontecer nas cenas. Pergunte ao
público o que a personagem poderia estar a pensar / sentir antes de isto ter acontecido. O que poderia ter
causado a tampa a virar?
4.
Nos seus pequenos grupos, peça-lhes que criem uma cena mostrando o que aconteceu antes,
durante e depois do incidente.
5.

Partilhar cenas com o grupo completo.

Discutir: Poderia ter sido evitado? O que poderia ter tornado a situação melhor? Quais são as coisas que a
própria personagem poderia ter feito de forma diferente? O que é que os outros poderiam ter feito de
diferente?
6.
Escolher uma ou duas cenas. Pedir aos participantes da audiência que tomem o lugar do intérprete
na cena para experimentar as ideias, demonstrando como poderia ter sido feito de forma diferente. Fazer
isto várias vezes, com sugestões diferentes, e permitir que a cena se desenvolva de formas diferentes.
Reflexão de grupo: O que funcionou? O que é que não funcionou?
7.
Dê a cada participante e caneta e papel. Peça-lhes que reflictam sobre um momento em que 'viraram
a tampa' e escrevam/descrevam a situação em que se encontravam, o que estavam a pensar e o que estavam
a sentir quando aconteceu. *Isso é só para eles, e não lhes será pedido que o mostrem a mais ninguém.
Peça-lhes que pensem e escrevam/desenhem como voltaram a "virar a tampa". Foram eles próprios capazes
de o fazer ou alguém os ajudou? Deixar a situação, ou fazer uma actividade física ajudou? Escrever sobre a
situação, ou falar com alguém em quem confiaram ajuda? Demorou muito tempo a virar a tampa para trás
ou foram capazes de o fazer rapidamente? O que os ajudaria no futuro, quando sentirem que a sua tampa
vai virar?
8.
Discussão em grupo: Mostrar-lhes 'Dicas sobre 'virar a tampa' para trás do recurso e discutir
diferentes abordagens que eles tenham encontrado.
9.
Discussão em grupo: Como é que isto se relaciona com a questão do bullying? A quem é que isto se
aplica - à pessoa que está a ser intimidada ou à pessoa que faz o assédio moral? A ambos? Como é que isto
ajuda a nossa compreensão do assédio moral? Será que isto ajuda a explicar porque é que as pessoas podem
reagir de formas diferentes a uma situação semelhante? Como é que saber isto pode afectar a forma como
se reage a situações diferentes?

Opcional/ Actividade adicional: Em pequenos grupos, criar uma apresentação curta (2-3 minutos de duração)
que poderiam mostrar aos estudantes mais jovens, para os ensinar a 'virar as tampas'. Incluir: o que significa,
quando acontece e o que podem fazer para ajudar a impedir que isso aconteça no futuro.
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Actividade 7: Introduzindo a Atenção
Título: Varrimento do corpo
Tempo: 5 mins
Materiais necessários: Cadeiras, música instrumental calmante* (* se desejado) Roteiro de Meditação
(abaixo)
Objectivo: Apresentar aos estudantes uma ferramenta que eles possam utilizar para regular as suas emoções.
Construir a resiliência
1.
Explique que "porque agora compreendemos quão intimamente as emoções e o comportamento
estão ligados, ter a capacidade de controlar as suas emoções em vez de as deixar controlar é um trunfo
poderoso. Esta é uma meditação que pratica a atenção. Isto permite-lhe obter uma pausa nos seus
pensamentos, o que, por sua vez, dá permissão ao seu corpo e mente para acalmar, aliviando quaisquer
emoções fortes ou conflituosas que possa estar a experimentar e permitindo-lhe escolher um
comportamento em vez de ser a única opção. Está relacionado com o exercício 'Grounding' da Actividade 5
na Wksp 3".
2.
Os alunos sentam-se em círculo, em cadeiras ou no chão. Comecem a música e leiam o seguinte lenta
e firmemente para permitir aos participantes algum tempo entre as instruções. O guião inteiro deve durar
aproximadamente 3 minutos.
"Comece por trazer a sua atenção para o seu corpo".
Pode fechar os olhos se isso for confortável para si.
Pode notar o seu corpo sentado onde quer que esteja sentado, sentando o peso do seu corpo na cadeira, no
chão.
Respire fundo.
E à medida que respira profundamente, traga mais oxigénio para animar o corpo. E ao expirar, tenha uma
sensação de relaxamento mais profundo.
Pode reparar nos seus pés no chão, reparar nas sensações dos seus pés a tocar no chão. O peso e a pressão,
a vibração, o calor.
Pode notar as pernas contra a cadeira, a pressão, a pulsação, o peso, a leveza.
Pode reparar nas costas contra a cadeira.
Traga a sua atenção para a zona do seu estômago. Se o seu estômago estiver tenso ou apertado, deixe-o
amolecer. Respire fundo.
Repare nas suas mãos. As suas mãos estão tensas ou apertadas? Veja se pode deixá-las amolecer.
Repare nos seus braços. Sinta qualquer sensação nos seus braços. Deixem os vossos ombros amolecer.
Repare no seu pescoço e garganta. Deixe-os amolecer. Relaxem.
Suavizar o maxilar. Deixe o rosto e os músculos faciais ficarem macios.
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Depois repare que todo o seu corpo está presente. Respire mais uma vez.
Esteja atento a todo o seu corpo o melhor que puder. Respire fundo. E depois, quando estiver pronto, pode
abrir os olhos.

Actividade 8: Encerramento do Workshop
Título: Círculo de Meditação de Encerramento
Tempo: 5 mins
Materiais necessários: cadeiras
Objectivo: Reflexão sobre a aprendizagem
Permanecendo no círculo da actividade anterior, peça aos participantes para darem feedback a uma coisa
que aprenderam e a uma coisa que os surpreendeu na sessão.
Dê tempo para discutir quaisquer questões ou gatilhos que possam ter surgido durante a sessão
Fechar o círculo.
Obrigado
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 5
"Por que ninguém ajuda?"
Objetivo: Explorar por que é que as pessoas tentam, ou não tentam parar as ações de bullying
que vêem acontecer aos outros; Dar aos alunos competências para intervirem numa situação de
bullying, a fim de combater o bullying como uma comunidade mais vasta.
Duração: 2 horas

Atividade 1: Definir o Espaço
Denominação: Verificação corporal
Tempo: 5 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Desenvolver o foco no corpo e na respiração; melhorar a concentração; introduzir a
'Pose Neutra'.
1.
De pé num círculo grande, peça aos participantes para ficarem numa postura neutra:
vertical, com os dois pés no chão, os pés à distância da anca, os ombros enrolados para trás, os
braços relaxados e pelos lados, com a cabeça virada para a frente. Peça-lhes que imaginem uma
corda saindo do topo das suas cabeças puxando-as suavemente um pouco mais alto.
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2.
Peça-lhes que respirem fundo, relaxem os músculos faciais e permitam que as suas
expressões se tornem neutras - Se alguém entrasse não seria capaz de dizer o que alguém estava a
pensar ou a sentir. Peça-lhes que percebam silenciosamente qualquer desconforto no seu corpo,
onde pretendem mover/contorcer/mudar de posição. Diga-lhes que isto é normal e que continue
a segurar por mais alguns momentos.
3.
Peça-lhes que se concentrem na respiração por alguns momentos, sentindo a respiração
entrar no corpo e sair novamente. Guie-os num ciclo de respiração calmante: respire para uma
contagem de 4, segure durante uma contagem de 7 e respire para fora por uma contagem de 8.
Repita isto 3 vezes.

Atividade 2: Aquecimento
Título: Eu para ti
Tempo: 5 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Incentivar a ligação e o foco; Para sensibilizar uns aos outros; Para responder à
comunicação não-verbal.
1.
Em círculo, a pessoa que começa deve fazer contacto visual com outra pessoa do círculo
(trabalhar através do círculo é o melhor).
2.
Depois fazem gestos para si mesmos e dizem "eu" seguido de um gesto para com a outra
pessoa em que dizem: "a ti". Deve ser perfeito.
3.
Se for visado, aceite a oferta e continue da mesma forma para uma nova pessoa em
círculo.
4.
Logo que tenha dado a volta ao círculo algumas vezes, deixe as palavras e faça com que os
seus alunos utilizem simplesmente gesto e contacto visual.
5.
Se forem bem sucedidos, então largue o gesto e utilize simplesmente o contacto visual.
Dica: Encoraje os seus alunos a serem claros e diretos. Também certifique-se de que todos os
alunos têm uma vez.
Atividade 3: O que é o Efeito Espectador?
Título: Os Espectadores
Tempo: 60 minutos
Materiais necessários: Nenhum
Objetivo: Introduzir o conceito de Espectador ,refletir sobre ele e introduzir ferramentas para se
tornar Espectadores Ativos.
1.

Leia o seguinte estudo de caso ao grupo:
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Na cantina da escola, uma rapariga equilibra precariamente a sua bandeja de comida à medida que
sai da fila do almoço. Mudou-se para a zona há alguns meses e, por ser muito tímida, ainda não fez
amigos na escola. Ao tentar encontrar o caminho para um lugar, percebe que a maioria das mesas
do refeitório estão cheias. Ela timidamente pergunta a um grupo de meninas se ela pode sentar-se
à sua mesa, umponto em que uma rapariga enfia a sua bolsa de escola no único lugar de reserva à
mesa e responde que não há mais espaço. A nova rapariga não tem onde se sentar e é deixada no
meio do refeitório...
2.
Em grupos de 4 - 6,peça-lhes que utilizem Molduras de congelação para contar a história
em 3 imagens. Adicione som/movimento. Adicione palavras. Encontre movimentos de ligação para
se juntar às imagens. Reproduza as imagens para construir uma cena improvisada.
3.
Pergunte a alguns dos grupos que mostrem as suas cenas. Use Rastreamento do
pensamento para aprofundar as cenas - Faça uma pausa em cada grupo e peça sugestões de
audiência do que as personagens podem estar a pensar nesse momento.
Discussão em grupo: O que notaram sobre a cena? Qual foi o evento de bullying que aconteceu?
Os diferentes grupos interpretaram-no de forma diferente? É um cenário realista? Já
viram/experimentaram algo assim a acontecer? O que acham que acontece a seguir?
4.
Escolha/peça a um dos grupos que voltem a tocar em frente ao resto do grupo e informe
os restantes alunosque estão agora a brincar com outros alunos/professores/funcionários da hora
do almoço no refeitório. Peça-lhes para decidirem se as suas personagens conhecem ou não as
personagens da cena – são amigos da rapariga à mesa? Já viram a nova rapariga antes? Estão
sentadoscom um grupo de amigos? Estão sentados sozinhos? Etc. Se houver espaço, arranje
lugares de uma forma que reflita a cena. Lembra-lhes que ninguém interveio na cena original.
5.

Cena de jogo.

Discussão em grupo: Como é que a cena mudou o público'? Repararam no que estava a
acontecer? Como é que isso afetou os artistas que atuam na cena, sabendo que estavam a ser
observados de uma forma diferente?
6.
Reproduzir a cena. Faça uma pausa em diferentes momentos e use o Tracking de
Pensamento para pedir aos personagens principais que digam uma palavra sobre o que estão a
pensar/sentir naquele momento. Mantenha-o em movimento rapidamente e tente obter cada
personagem em diferentes pontos.
7.
Pergunte a alguns dos 'públicos' (outros personagens do refeitório) o que estão a pensar.
Lembra-lhes que estão a interpretar uma personagem, não a si mesmos. Se necessário, indique-os
para uma série de opiniões - Notam mesmo o bullying? Como se sentem sobre asituação?
Conhecem-nos ou são estranhos? São amigos das raparigas da mesa? Querem fazer alguma coisa?
Acham que não é importante o suficiente para fazer algo? É algo que já experimentaram no
passado?
Grupo Discuteion: Acha que incidentes como este acontecem muitas vezes quando o bullying
ocorre na frente das pessoas, mas eles não fazem nada para o impedir?
Atividade 4: Reflexão sobre o comportamento
Título: Por que não ajudei?
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Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: canetas e papéis
Objective: Refletir sobre as suas ações na cena anterior; explorar razões para não intervir e
explorar como poderiam no futuro.
Em pequenos grupos, dê-lhes canetas e papel e faça-os escrever as suas respostas as seguintes
perguntas:
●

· Por que achas que as pessoas não repararam?

Se algo está a acontecer em frente a um grupo de pessoas, é provável que eles não notem porque
estão focados no próprio grupo.
●

Por que acha que não era grave?

Se outras pessoas não reagirem a uma situação,é provável que os outros também a ignorem,
acreditando que se fosse grave fariam alguma coisa.
●

Por que acha que as pessoas não ajudam?

Talvez acreditem que a pessoa trouxe a situação para si mesma? Podem não se sentir capazes –
fisicamente ou emoções– de intervir. Podem sentir-se ligados a eles (raça, sexo, etnia) ou vê-los
como um estranho.
●

O que poderiam ter feito?

Pode ajudar a vítima no momento ou denunciá-la ao professor/autoridade relevante.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 6
"COMO POSSO IMPEDIR QUE ACONTEÇA?"

1.

Objetivo: Conhecer o "Efeito Espectador"; Para aprender formas de se tornar um 'Espectador
Ativo'; Aumentar a autoestima e capacitar os alunos para combater o bullying na comunidade escolar
em geral.

2.

Duração: 2 horas

4.

Atividade 1: Reflexão a meio tempo

3.

5. Título: Post It Feedback
1. Tempo: 10 minutos
2. Materiais necessários: 6 grandes folhas de papel com declarações escritas claramente sobre
eles, /fita adesiva, post it pequenos, canetas/lápis/marcadores para cada membro do grupo

3. Objetivo: Proporcionar um espaço de reflexão no ponto intermédio do processo, para verificar
com os membros e permitir-lhes feedback sobre quaisquer preocupações que possam ter.
Para acompanhar o progresso do grupo e ver quaisquer lacunas na sua aprendizagem.
1. Escreva as seguintes declarações em grandes pedaços de papel e prenda-as às paredes
em torno da sala /ou espalhe-as no chão: Algo que me surpreendeu foi...; Algo que me
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aborreceu foi...; Algo que me fez sentir zangado foi...; Algo que me confundiu foi...; Algo
que fez feliz foi...; Algo que posso usar é...
2. Dê a cada participante 6 post it /pequenos pedaços de papel em azul. Explique que devem
pensar silenciosamente sobre as declarações em torno da sala, e depois responder às
declarações com uma palavra/frase curta e colá-las à declaração relevante.

6.

Activity 2: Revisão da Aprendizagem

1. Título: Recapitulação das últimas semanas
2. Tempo: 10 minutos
3. Materiais necessários: cronómetro/temporizador
4. Objetivo: Recapitular a sessão anterior; incorporar a aprendizagem, aquecer
1. Em pequenos grupos de 4-6, os participantes têm 5 minutos para criar o máximo de
Imagens que puderem para mostrar o que aconteceu no workshop anterior.
2. Os grupos mostram-se uns aos outros com um prazo de 1 minuto cada um para
mostrar o máximo possível. Isto mantém-no a andar rapidamente.

7. Atividade 3: Ajudar ou não ajudar?
1. Título: O Beco da Consciência: O espectador
2. Tempo: 15 minutos
3. Materiais necessários: Cronómetro/temporizador
4. Objetivo: Aprender a intervir com segurança numa situação que envolva bullying; desenvolver
a confiança para intervir.
Explique que na semana passada eram espectadores nesse cenário, e que todos nós podemos
ser espectadores. Todos os dias os acontecimentos desenrolam-se à nossa volta. Nalgum ponto,
vamos detetar alguém em perigo. Quando isso acontecer, decidiremos fazer ou dizer alguma
coisa (e tornarmo-nos um espectador ativo), ou simplesmente deixá-lo ir (e permanecer um
espectador passivo).
1. Escolha alguém para interpretar um dos alunos do refeitório que não está envolvido na
cena – o Espectador. Explique que vão decidir se fazem algo ou não, mas precisam de
ajuda. Os outros alunos vão ser a sua consciência.
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2. Divida todos os alunos, excluindo o Espectador , em 2 grupos, grupo A e Grupo B.
3. Explique que terão 5 minutos para encontrar tantas razões como os membros para
apoiar o argumento do seu grupo:
Grupo A - Razões pelas quais o espectador não deve envolver-se.
Grupo B – Razões pelas quais o Espectador deve envolver-se.
3. Uma vez que o membro tem sempre uma razão, o Grupo A alinha-se de frente para
fora, e o Grupo B alinha-se de frente para eles, por isso existe um corredor (ou 'Beco”)
entre eles. Este é "Beco da Consciência".
4. A pessoa que faz de "Espectador" começa no topo do 'Beco' e pergunta "Devemos

envolver?". À medida que passam por cada par, O Espectador ouve uma razão para e
contra o envolvimento. O Espectador pode fazer perguntas sobre a sua "consciência", se
assim o desejar.
5.

Quando o Espectador chega ao fim do 'corredor', se eles já se decidiram, com base
no que a sua "consciência" lhes disse, e revelam qual é a sua decisão.
Reflexão de Grupo: Quais as razões mais convincentes? Foi difícil encontrar razões para
intervir ou não intervir? Há outras razões para pensar?

8.

9.

Atividade 4: Como Intervir com Segurança

Denominação: Torne-se um Espectador Ativo
Tempo: 30 minutos
Materiais necessários: Cópias do Workshop 6 Recurso: Os 4 D's
Objetivo: Dar aos participantes procedimentos a seguir quando estiverem numa situação de
Espectador; praticar e incorporar essas competências.
Discutir: Às vezes, uma situação não parece certa. Podem ser comentários feitos por um amigo
que se sentem inapropriados ou que vêem alguém a ser assediado numa festa ou na escola. Ser
um espectador ativo significa estar atento ao comportamento de alguém. A investigação mostra
que a intervenção dos espectadores pode ser uma forma eficaz de parar um assalto antes de
acontecer, uma vez que os espectadores desempenham um papel fundamental na prevenção,
desencorajação e/ou intervenção quando um ato de violência tem potencial para ocorrer.
1. Em pequenos grupos de 4 - 6, peça-lhes para pensarem numa situação de bullying que
presenciaram e não intervieram. Peça-lhes que partilhem estas histórias uns com os
outros, e concordem com uma para trabalhar.
2. Utilizando Imagens crie 3 - 5 imagens que contam a história do início, do meio ao fim.
Adicione som/palavras e movimento. Encontre movimentos para ligar as imagens para
fazer uma cena curta. Toque as cenas para o grupo completo.
3. Agora dê a cada grupo uma cópia de ' Os 4 D's - as 4 formas de intervir numa situação de
bullying - Ação direta, distrair, delegar, atrasar (ver recursos anexados) Discuti-los como
um grupo completo e certificar-se de que todos os entendem.
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4. De volta aos seus pequenos grupos, discutir qual das intervenções poderia ter produzido
melhor resultado para a vítima? Pense nos personagens da cena, e como poderiam ter
sido capazes de usar um, ou mais, dos '4 D's'
5. Peça-lhes para recontarem a sua história, desta vez usando uma, ou mais dos 4 D's para
intervir. Podem narrar a história e usar uma série de quadros de congelamento para a
animar ou improvisar uma cena, se assim o desejarem.
6. Mostrem as cenas um ao outro.
7. Depois de cada cena, peça ao público que identifique:
•
O que o incidente de bullying foi;
• Que tipo de bullying demonstrou (físico, verbal, emocional, ciber, etc);
•
O que os espectadores fizeram para intervir;
•
Qual das 4 intervenções que utilizaram foram (direta, distraída, delegada ou demora)
Reflexão: O que aprendeu sobre intervir numa situação de bullying? Sentir-se-ia à vontade para
fazer isto se visse que esta situação acontecesse na vida real?
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 7
"Como posso parar de fazê-lo?"
"... ninguém é sempre um rufia, é apenas um comportamento que pode mudar.
Objetivo: Explorar as razões da baixa autoestima e como alguém pode parar o ciclo de bullying;
explorar padrões de pensamento negativos e como lidar com eles; explorar como assumir a
responsabilidade pelas nossas próprias ações e comportamentos.

Atividade 1: Definir o ritmo
Título: Respiração simples da meditação
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: Cadeira para cada participante
Objetivo: Reduzir a ansiedade; capacitar os participantes a se acalmarem; aumentar o mindfulness;
relaxar.
1.
Sentados num círculo grande, peça aos participantes que se sentem de pé nas suas cadeiras,
com os dois pés no chão e as mãos apoiadas no colo.
2.
Peça-lhes que simplesmente respirem lentamente, imaginando que estão a explodir um
balão grande lentamente e de forma constante, utilizando a menor quantidade de força que
conseguirem. Respire até que a última gota de fôlego seja libertada e, em seguida, deixe a
respiração encher os pulmões novamente. Repito.
3.
Peça-lhes para estarem cientes de qualquer aperto ou tensão que estão a segurar no seu
corpo – nos lábios, na mandíbula, nos ombros – e com cada slow outbreath, permita que a tensão
flua e o relaxamento flua para dentro.
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4.
Peça-lhes que pensem numa das suas declarações positivas da sessão anterior e repitamna silenciosamente durante alguns suspiros.
5.

Repita isto 5 vezes no total.

Atividade 2: Aquecimento
Title: Pop Up de energia
Tempo: 5 minutos
Materiais Necessários: Nenhuma/cadeira para participante caso a mobilidade for um problema
Objetivo: Aumentar o foco e a concentração; a formação de equipas; preparar os participantes para
a Atividade 4.
1. Num grande círculo, peça a todos para agachar (se em cadeiras, pedir-lhes para se inclinarem
para que a cabeça esteja de joelhos e braços pendurados nas pernas) Explique que, como
um grupo, contarão em voz alta de 1 a 10 ( onde 1 dificilmente é audível e 10 é o mais
loud possível) enquanto se movem, até que todos estejam de pé (sentados na vertical) com
as mãos chegando ao teto, e depois contam de volta para 1, voltando à posição de squat.
Nota: É importante que todos se observem mutuamente, para garantir que estão todos no mesmo
nível de energia e para manter o aumento da energia suave e gradual. Isto parece simples, mas
pode levar uma série de tentativas para que todos construam em volume e energy ao mesmo
tempo.
Atividade 3: Revisão da semana passada
Título: Explorar a autoestima
Tempo: 10 minutos
Materiais necessários: Cópias da cotação (abaixo) para cada grupo /mostrado ou projetado.
Objetivo: Refletir e incorporar a aprendizagem de uma sessão anterior sobre a autoestima e a sua
ligação ao bullying.
"Sim, fui intimidado em diferentes pontos da minha vida. Principalmente na escola e principalmente
bullying verbal, mas ocasionalmente foi esmurrado, pontapeado, etc. Olhando para trás, agora vejo
que o problema estava sempre com a pessoa que fez bullying, e não comigo. As pessoas intimidam
os outros porque se sentem inferiores a si mesmas, e querem ter uma sensação de superioridade
ou pertencer a um grupo, implicando com alguém – para que eles não sejam eles que são eles
próprios diferentes. É bastante triste realmente, mas ainda não é desculpa para vitimizar outra
pessoa."
1. Em pequenos grupos, peça aos participantes que discutam a citação acima: O que pode dizer
sobre a pessoa que o está a dizer? Como é que o bullying os afetou?
2. Reflexos de feedback para todo o grupo. O que achas que o Dan sente por si mesmo agora?
Tem alta autoestima ou baixa autoestima?
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Atividade 4: Aumento da Autoestima
Denominação: O Poder das Palavras
Tempo: 45 minutos
Materiais necessários: A lista de palavras/frases da Oficina 6, Atividade 5 que identificaram como
palavras que diminuem/aumentam a autoestima.
Objetivo: Dar aos participantes ferramentas para aumentar a autoestima; permitir que os
participantes se assessem às vozes e mensagens negativas à sua volta/nas suas mentes, e capacitálos paraterem controlo sobre os seuspensamentos.
1.
Mostre aos participantes a lista de palavras/frases que apresentaram na sessão anterior.
Peça a todos que escolham uma palavra/frase da lista negativa. Pode ser um em que pensaram, ou
algo que alguém dissesse.
2.
Convidar todos a sentarem-se num grande círculo. Coloque uma cadeira vazia no centro do
círculo e peça aos participantes que imaginem que alguém está sentado nela.
3.
Peça a cada um dos participantes, um a um, que avance, diga a sua palavra/frase à cadeira
vazia e, em seguida, congele no lugar.
4.
Uma vez que todos tenham tido uma viragem e esteja em círculo, peça-lhes que comecem a
repetir a sua palavra/frase novamente, dizendo-a da mesma forma (volume/tom)que puderem,
adicionando movimentos/gestos.
5.
Em seguida, faça com que todos comecem a sussurrar a sua palavra/frase, gradualmente
ficando cada vez mais alto cada vez que a repitam, como fizeram na atividade de
aquecimento (Atividade 2, Energia Pop Up) Enquanto fazem isto, peça-lhes que se movam
lentamente em direção à cadeira juntos, até que a are arodeiam e gritem a sua palavra/frase,
voltando depois a um sussurro.
6.
Instrua metade dos participantes a sair e a tornar-se o público e a repetir o Passo 5 e, em
seguida, troque.
O facilitador pode 'Zoom In' emalgumas vozes individuais, para que as diferentes mensagens
possam ser ouvidas claramente. Isto pode ser feito simplesmente gritando "Freeze!", e
depois apontando para os indivíduos. Em seguida, 'descongelar' os artistas (gritando "ação!" ou
equivalente) que continuam a entoar a sua palavra/frase negativa]
7. Após o exercício, faça com que os participantes sacudam vigorosamente os braços, mãos, pés,
pernas, tronco, ombros, cabeça – imaginando que todas aquelas vozes negativas estão a deixar o
seu corpo e a desaparecer no ar. Respire fundo, como da Atividade 1.
8.
Reflexão em grupo: Como se sentiu ao participar? Como se sentiu assistindo?
●
O que é que insioua pessoa sentada noassento? Se ouvirem estas coisas por tempo
suficiente, o que achas que pode acontecer?
●
O que acha que alguém pode dizer para contrariar essas mensagens? O que o faria sentir-se
melhor? Que palavras/ frases podem as vozes dizer para fazer a pessoa na cadeira sentir-se bem
consigo mesma?
9.
Em pequenos grupos, discutam palavras e frases positivas que gostariam de ouvir em casa;
na escola; do seu grupo de pares; da sua comunidade (local/religião); na sociedade mais vasta
(politics); nas redes sociais; nos jogos; na publicidade; etc.
NOTA: Tente afastar os elogios dos atributos físicos e, em vez disso, para as mensagens principais.
Por exemplo: É bom o suficiente; está bem como está; está a salvo; você não tem que ser perfeito;
etc. Isto pode requerer algumas solicitações.
10.
Repita os passos 1 - 7 do exercício acima, desta vez com frases positivas.
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(Exercício Adicional Opcional) Pergunte se alguém quer se voluntariar para sentar-se na cadeira
enquanto o grupo canta os seus slogans positivos. Encoraje os "altifalantes" a fazer contacto visual
e a tentar comunicar a mensagem com entusiasmo e sinceridade. Esta pode ser uma experiência
adorável, especialmente para os participantes que podem lutar com a aceitação de si mesmo ou de
grupo, mas é importante para as pessoas optarem por participar ou não.
11.
Discussão em grupo: Como se sentiu, participando e assistindo? Como acha que isto pode
relacionar-se com alguém que está a intimidar os outros? Achas que alguém que intimida outros
pode ter algumas destas vozes nacabeça?
Como cheguei aqui?
Título: Porquê Bully?
Tempo: 40 minutos
Materiais necessários: Cópia de “História do Bem”' - 1 e 2 recurso (abaixo)
Objetivo: Explorar as causas do bullying a partir da perspetiva do ciclo de bullying e
baixa autoestima; começar a reformular a conversa de 'mau' e 'bom' e explorar formas de
mudar comportamentos e reconstruir a comunicação; praticar a compaixão.
1.

Ler / mostrar o seguinte:

"A História de Ben 1: "Ben é um rapazde 15 anos que adora jogar futebol etem um grande grupo
deamigos. É também filho único de uma família muito pequena. Os pais são casados e chega muitas
vezes da escola para os ver. O Ben decidiu canalizar toda a sua energia para o seu futebol. Fê-lo
feliz. Ben regularmente bullies outras pessoas na sua classe.
2. Em pequenos grupos, crie uma imagem congelada de Ben.
3. Partilhar e refletir: Que tipo de pessoa é Ben? Que palavras poderíamos usar para descrevêlo.
4. Agora leia / dê-lhes a história completa:
Ben's Story 2: "Ben é um rapaz de 15 anos que adora jogar futebol e tem um grande grupo de
amigos. Infelizmente, não é muito próximo de nenhum deles. As amizades baseiam-se apenas no
seu amor pelo desporto e nada mais. Ben também é filho único com uma família muito sm. Os pais
dele são infelizmente casados, e muitas vezes chega a casa da escola para os ver lutar. Não
é incomum ele tentar impedir que os pais se ataquem fisicamente e é cansativo. Ele aprendeu que
esta é a forma como as pessoas se comportam umas com as outras.
Pergunta-se muitas vezes: "São assim tão infelizes por minha causa?" e "Quem é que me ajudaria
se eu precisasse de alguém com quem falar?". Durante todos estes anos de infelicidade em casa, o
Ben decidiu canalizar toda a sua energia para o seu football. Foi a única coisa que o fez feliz.
Um dia, Ben foi chamado ao gabinete do diretor. O diretor pediu ao Ben para explicar porque é que
as notas pioraram tanto no último ano. O Ben sentiu a sua queda no intestino. Ele estava agora a
falhar a maioria dos seus súbditos, umD provavelmente teria que repetir o ano. O seu foco no
futebol tinha começado a ter impacto na qualidade do seu desempenho na escola. Então, o diretor
ameaçou tirá-lo da equipa a não ser que as notas dele se voltassem rapidamente.
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Neste momento, a raiva do Ben implorapara construir descontroladamente, e ele não sabia como
gerir estes sentimentos. Começou desesperadamente a querer sentir-se melhor e, naquele
momento, não se importava como.
No final do dia, viu dois miúdos da turma a andar pelocorredor do sch ool. Ambos eram
bons alunos e estavam a falar de como se saíam bem no último teste. O Ben sentiu-se humilhado
enquanto passavam. Tinha falhado no mesmo teste. A sua raiva começou a surgir ainda mais e só
um pensamento lhe passou pela cabeça: se eu os humilhar, talvez não pareça mais um falhado..."
5. Em grupos, crie outra Imagem Congelada de Ben, utilizando a informação que agora têm
sobre ele.
6. Partilhar e discutir as diferenças nas duas imagens.
7. · Discussão em grupo: O anel dahistória completa muda o que pensávamos sobre o Ben? O
que aprendemos sobre ele ao ouvir a história completa? Que outras palavras poderiam
descrevê-lo?
•
•

O que ele quer sentir como resultado do bullying? (poderoso; no comando; melhor do que
a pessoa com quem estão a implicar...)
Há alguma coisa que pudesse ter feito diferente? (Falar com os pais sobre como o seu
comportamento o afeta; falar com o professor sobre como se sentia em casa; falar com os
amigos sobre como se sentia; praticar mindfulness, etc.)

8. Em grupos, pense em momentos em que Ben poderia ter feito algo diferente em casa, com
os amigos e na escola. Crie imagens de cada um destes 3 momentos.
9. Partilhar e discutir.
Atividade 6: Reflexão sobre 'O Bully'
Título: Como Alterar
Tempo: 20 minutos
Materiais necessários: grandes folhas de papel, marcadores
Objetivo: Refletir sobre a aprendizagem; abrir a discussão sobre a mudança de padrões de
pensamento e comportamento; incentivar a autorresponsabilidade; partilhar dicas práticas sobre
como mudar

1. Discussão em grupo: O que pode impedir alguém de mudar o seu comportamento de
bullying?
As sugestões podem incluir: Podem gostar do poder que têm de ser rufias; as expectativas e
preconceitos de outras pessoas sobre serem um rufia; padrões de comportamento – podem não
saber agir de forma diferente; medo de represálias – pessoas que o fazem; voltar a padrões antigos
– tentar mudar mas repetir os mesmos comportamentos de antes quando estão sob stress; etc.
2.
Em pequenos grupos, discuta: Quais são as coisas que podem ajudar alguém a parar de
intimidar os outros?
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3.
Feedback do grupo: Num pedaço de papel grande (flipchart), desenhe um esboço de uma
pessoa. No interior escreva as sugestões do que alguém poderia fazer para mudar o seu próprio
comportamento; lá fora escreva as sugestões de como os outros could ajudam.
As sugestões podem incluir: Falar com os pais/professor/adultos de confiança sobre como se
sentem; reconhecer que os seus comportamentos prejudicam os outros e a si mesmos; pedir apoio
aos seus amigos; procurar ajuda/orientação de profissionais de saúde mental/aconselhamento;
aprender a controlar as emoções do herdeiro (e não 'Virar a tampa'); mudar os
seus comportamentos – aprender novas formas de interagir; comunicar de forma clara e honesta
com as pessoas que sofreram; continuar a perseverar, em vez de desistir; etc.
4.
Reflexão de Grupo: Como é que isto muda a nossaperceção de pessoas que intimidam os
outros? Há alguma coisa que possamos fazer para ajudar alguém a mudar os
seus comportamentos?

Atividade 7: Círculo de Encerramento
Título: Terminando com nota positiva
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: cadeiras para participantes
Objetivo: Para os participantes no terreno; para praticar compaixão; para fechar a sessão.
1.
2.

Repita a versão de 2 minutos do exercício de respiração da Atividade 1.
Reflita sobre uma frase/palavra positiva que gostou hoje. Se possível, escolha um como
grupo, mas se não, cada pessoa escolha um eycomo.
3. Um a um, cada pessoa faz contacto visual com alguém do grupo, e usando o seu nome, dizlhes a sua frase/palavra positiva. ("Jenny, és uma pessoa maravilhosa, exatamente como
és") Eles respondem com'Obrigado',e depois fazem contactocom outra pessoa edizem-lhes
a sua frase ("Eduardo, tu és fantástico!") etc. Continue até que todos tenham uma ô vez.
4. Obrigado e adeus.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 8
Explorando a Diversidade!
Objetivo: Aprofundar a compreensão da diversidade e do nosso mundo interligado; explorar a
confiança; para capacitar a inclusividade para todos

Atividade 1: Definir o Espaço
Título: O que a confiança parece e soa
Tempo: 30 minutos
Materiais necessários: Folhas de papel grandes, marcadores
Objetivo: Aquecer; aumentar a consciência e o conhecimento da "confiança"; praticar encarnar
características confiantes; introduzir autoconfiança, como poses poderosas e visualização

1. Sentado num grande círculo, pergunte ao grupo "Como se parece uma pessoa confiante?" [Como
caminha / como faz contacto visual / etc.] Escreva palavras / frases em papel.
2. Peça aos participantes que fechem os olhos e façam 2 minutos de respiração consciente (ver
Atividade 1, workshop 7 para sugestões).
3. O facilitador chama então as palavras que escreveram e conduz a uma visualização, onde vêem
uma pessoa totalmente fictícia que encarna todas essas qualidades à sua frente. Observe da cabeça
aos pés. (Pés – apontando para a frente? Joelhos relaxados? Ancas direitas? Peito para a frente e
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para fora? Ombros enrolados para trás? etc.) Na contagem de três eles vão levantar-se, dar um
passo em frente a essa pessoa, e tornar-se neles. "1, 2, 3..."
4. Peça-lhes que tirem um momento para ajustar os seus corpos à postura diferente, abra os olhos,
ainda encarnando o eu confiante, comece a andar pela sala. Aponte onde concentrar a sua atenção:
comprimento do passo, postura, ombros, alinhamento da cabeça, etc.
5. Em seguida, peça-lhes para começarem a notar os outros e reconhecer as pessoas quando
passarem.
6. No total, peça-lhes que congelem e mantenham a pose mais confiante que possam imaginar – «A
Estátua Mais Confiante do Mundo». Atenção por 2 minutos.
Feedback do grupo: Como se sentiu? Que partes se sentiram desafiadoras/desconfortáveis? O que
repararam em ver os outros fazerem o exercício? Houve alguma surpresa? Alguém olhou ou se
sentiu diferente?
7. Repita brevemente os passos 4 e 6 para "Pessoa Não Confiante", com o facilitador a treiná-los
para fazer as posturas/gestos opostos ao caráter confiante. "Siga para 8" depois.
Feedback do grupo: Como se sentiu? Quais eram as diferenças entre os dois personagens fictícios,
exerivelmente? O que era mais confortável?

Exercício 'What Confidence Sounds Like'
1. Sentados num círculo grande, peça aos participantes que passem a palavra "Olá" à pessoa
ao seu lado, e assim por diante, para que viajem em torno do círculo uma vez.
2. Na segunda volta, instrua todos a dizê-lo de uma forma diferente, alterando a dinâmica,
velocidade ou toneladae. Repita isto várias vezes, incentivando os participantes a explorar e
exagerar toda a gama de emoção/tom/velocidade/intenção, etc.
3. Peça-lhes que comecem a andar pela sala. Instrua-os a cumprimentar cada pessoa com
quem se deparam de forma diferente, dizendo "Hello" com tantos significados como podem
pensar.
4.

Agora tente dizê-lo da forma menos confiante para todos, então da forma mais confiante.

5. Por fim, peça-lhes que se apresentem - "O meu nome é..." – alternando entre dizê-lo da
forma menos confiante e mais confiante. Peça a metade do grupo para sair e assistir por alguns
minutos, em seguida, trocar.
Feedback: Foi surpreendente a quantidade de informação que pode ser transmitida usando
expressões faciais / tom de voz/linguagem corporal? O que significa para a importância das palavras
que escolhe dizer? O que significa para a forma como diz as coisas – a atitude e a intenção sãoas
palavras mais insívais? O que aconteceu quando alguns se apresentaram com mais confiança e
outros menos confiantes? Como mudou a dinâmica entre eles? O que é que isto nos ensina sobre
como podemos escolher nos portar?
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Atividade 2: Exploração da Diversidade
Título: O Jogo da Batata
Tempo: 60 minutos
Materiais Necessários: Um saco de batatas (um para cada participante e facilitador)
Objetivo: Ajudar o grupo a entender como somos semelhantes e diferentes. Introduzir o conceito
de estereótipo, valorizar e respeitar diferenças e semelhanças

1.

Selecione uma batata para a sua demonstração.

Segure a sua batata na frente da aula e diga: "Tenho aqui uma batata. Não sei quanto a ti, mas
nunca pensei muito em batatas. Sempre as tomei como garantidas. Para mim, as batatas são todas
muito parecidas. Às vezes pergunto-me se as batatas não são muito parecidas com as pessoas."
2.

Passe ao redor do saco de batatas e peça a cada aluno que tire uma batata.

3. Diga a cada aluno para "examinar as suas batatas, conhecer os seus solavancos, cicatrizes e
defeitos e observar durante cerca de um minuto ou mais em silêncio. Dê um nome à sua batata
e conheça bem a sua batata para poder apresentar o seu novo 'amigo' ao grupo."
4. Depois de alguns minutos, diga que gostaria de começar por apresentar o seu "amigo" a eles.
(Partilhe uma história sobre a sua batata e como obteve os seus solavancos.)
5. Em seguida, diga aos alunos que a turma gostaria de conhecer os seus amigos. Pergunte quem
vai apresentar o seu amigo primeiro. (Perguntar para vários, se não todos, para dizer ao grupo
sobre as suas batatas.)
6. Quando os alunos tiverem apresentado os seus "amigos" à aula, leve a mala a cada pessoa.
Peça-lhes que, por favor, coloquem os seus "amigos" de volta no saco.
7.
Pergunte ao grupo “Concordaria com a afirmação de "todas as batatas são iguais"? Por
que sim ou por que não? Pede-lhes para tentarem escolher o seu "amigo". Misture as batatas
e enrole-as numa mesa. Peça a todos para virem e pegar as batatas.
8. Depois de teres o teu "amigo" de volta, diz: "Bem, talvez as batatas sejam um pouco como as
pessoas. Às vezes, juntamos pessoas de um grupo. Quando pensamos: 'São todos iguais',
estamos realmente a dizer que não demos tempo nem devíamos ser suficientemente
importantes para conhecer a pessoa. Quando o fazemos, descobrimos que todos são diferentes
e especiais de alguma forma, assim como os nossos amigos da batata"

Discussão em grupo: Peça aos alunos que pensem em grupos na escola ou na comunidade que
tendemos a lump juntos. Se tiverem dificuldade em pensar em grupos, é melhor ateá-los com alguns
dos seguintes grupos:
·

Pessoas de uma certa religião
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·

Pessoas em aulas de educação especial

·

Pessoas de um certo grupo étnico ou racial

·

Pessoas que vivem em ambientes rurais

·

Pessoas que vivem na cidade

·

Todas as meninas

·

Todos os meninos

Utilize grupos relevantes e significativos para a escola/comunidade que está a abordar.
9. Em pequenos grupos, discutam respostas às seguintes questões:
A. Quando juntamos todos do mesmo grupo e assumimos que todos têm as mesmascaracterísticas,
o que estamos a fazer? Como é que isto se chama? (Estereotipagem: Um estereótipo é uma imagem
fixa ou geral ou um conjunto de características que muitas pessoas acreditam representar um tipo
particular de pessoa ou coisa.)
BB . Conhece muitas pessoas dos grupos que tendemos a juntar-nos? Todos se encaixam no
estereótipo?
C. Por que estereótipos são perigosos? (Pode levar ao preconceito - uma opinião preconcebida que
não se baseia na razão ou na experiência real - e ações contra um grupo baseado nessas crenças.)
D. Como podemos evitar preconceito contra os outros?
Feedback do grupo: Tome nota das sugestões. O que é que isto tem a ver com o bullying? O que
podemos fazer para nos conectarmos com os outros que não conhecemos? O que podemos fazer
para parar o preconceito na nossa comunidade?

Activity 3: Ativar a compaixão por 'O Outro'
Título: Meditação da Bondade Amorosa
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Cadeiras para os participantes; Roteiro LKM
Objetivo: Reduzir a ansiedade intergrupo; aumentar a positividade; aumentar as ligações
empáticas; reduzir ostressce

1. Com os participantes sentados num grande círculo, leia o seguinte:
Relaxe o seu corpo:
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Fecha os olhos. Sente-se confortavelmente com os pés no chão e a coluna direita. Relaxe todo o seu
corpo. Mantenha os olhos fechados durante toda avisualização e traga a sua consciência para
dentro. Sem esforçar ou concentrar-se, relaxe e siga suavemente as instruções.
Respire fundo. E respire.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 9
A resolver o problema?
Objetivo: Permitir que os participantes aprofundem os seus conhecimentos sobre os sistemas em
vigor para apoiar os indivíduos que sofrem de bullying; praticar falar de questões emotivas de forma
pública e processual; ajudar a explorar a questão do bullying como um tema comunitário, em vez
de individualmente; praticar a tomada de decisão coletiva.

Atividade 1: E... relaxar
Denominação: Ligação à terra
Tempo: 5 minutos
Materiais necessários: Cadeiras; Script de ligação à terra (se necessário, abaixo)
Objetivo: Fundamentar os participantes; Para praticar mindfulness; Para acalmá-los e foque-los;
para prepará-los para trabalhar em conjunto. Este é um exercício que pode ser usado a qualquer
momento pelo grupo, para acalmá-los e reincidê-los.

1. Sentados em cadeiras em círculo, diga aos participantes que, se se sentirem
confortáveis, podem fechar os olhos. Instrua-os a respirar fundo pelo nariz para uma
contagem de 6 e respire pela boca para uma contagem de 8. Repita isto 3 vezes.
2. Leia o seguinte, devagar: "Sinta os pés no chão... Esteja atento à pressão sobre
os calcanhares,... nas bolas dos seus pés,... nos dedos dos dedos dos seus dedos...
Pressione os pés firmemente no chão. Note a diferença. Continue pressionando
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para a contagem de 6 enquanto respira, em seguida, relaxe seus pés enquanto
respira completamentey para 8, sentindo atensão solta das suas pernas... Mais uma
vez, pressione os pés firmemente no chão enquanto respira para uma contagem de
6 , erelaxe a pressão enquanto respira para fora por uma contagem de 8 ..." (Repetir
outro 2 vezes.)
3. Quando terminarem, peça-lhespara abrirem os olhos, estiquem-se e bocejem se
quiserem.
4. Explique que esta é uma técnica chamada "Grounding" que podem usar quando se
sentem ansiosos ou a sua mente está a correr.

Atividade 2: Aquecimento
Título: Saudações
Tempo: 20 minutos
Materiais: necessários: Nenhum
Objective: Aquecimento físico; melhorar o foco e a concentração, aprender a desenvolver
rapidamente personagens espontâneos; desenvolver habilidades de questionamento.
1. Peça aos alunos que andem por aí cumprimentando-se mutuamente.
2. Inicialmente, permita-lhes fazê-lo, no entanto, sentem-se confortáveis (provavelmente com um
aperto de mão ou uma onda).
3. Em seguida, peça aos jogadores a saudação uns aos outros de uma forma específica. Encorajeos a continuar a andar pela sala, cumprimentando pessoas diferentes de cada vez.
Algumas opções incluem: Cumprimentar alguém em quem não confias; Cumprimentar alguém
como se fosse um friend há muitoperdido; Cumprimenta alguém que tem muito mau hálito;
Cumprimenta alguém como tu que tens uma paixoneta por ela; Cumprimentam-se com uma
linguagem aleatória e inventada (rabiscos). A pessoa que recebe a saudação deve responder da
mesma forma; Cumprimenta alguém como se fosses umrapaz dasvacas; Cumprimenta alguém como
se fosses uma bailarina; Cumprimenta alguém como tu és uma pessoa de negócios muito tarde
para uma reunião; Cumprimenta alguém como um idoso que quer desesperadamente alguém com
quem falar, etc.
Nota: Se o tempo permitir, pode continuar este exercício leading em uma cena improvisada de
duas pessoas. Peça a dois alunos que tomem o palco e atribuam-lhes cada uma das sugestões
acima. Faça-os começar com uma saudação, então faça-os continuar a cena até que diga para
parar. (Por exemplo, o Jogador 1 é um idoso por filho que quer alguém com quem falar, e Player
2 é uma pessoa de negócios tarde para uma reunião. Comece com uma saudação, depois continue
a cena... ação!)
4. Peça a metade dos participantes que saiam do espaço de performance para se
tornarem públicos e vejam os interactions a acontecer no palco. Pergunta-lhes que
histórias vêem a acontecer entre as personagens. 'Congele' a ação no palco e deixe o
público fazer perguntas às próprias personagens para saber mais sobre o seu
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passado, comportamento e motivação. Os personagens sãoo melhor que podem lembre-os que eles são os especialistas!
5. Troque os grupos e repita.
6. Reflexão em grupo: Explique que se chama "assentos quentes" um personagem, e esta
técnica será utilizada na próxima atividade.
Atividade 3: Trazer a comunidade mais ampla
Título: O Documentário
Tempo: 90 minutos
Materiais Necessários: Recurso '10 Regras'; notícias locais/nacionais de bullying;
acesso à internet (se precisarem de pesquisar papéis/caráteres específicos)
Objetivo: Reforçar a aprendizagem dobullying e asquestões subjacentes; introduzir um
aspeto comunitário mais vasto na questão; modelar papéis e interações de adultos;
desenvolver um quadro que possa ser replicado no "mundo real"; reformular o bullying
como uma questão social, em vez de umproblema individual.
1. Imagine que há um documentário que está a explorar quem está a ajudar a parar o
bullying no seu país. Em grupo, vão fazer uma personagem que fala de bullying e do que
a sua organização está a fazer para ajudar.
Isto iráexpurgar os diferentes papéis e responsabilidades que todos têm no que diz
respeito a parar o bullying, e os participantes vão 'entrevistar' um leque de pessoas
de diferentes origens, perguntando-lhes qual é o seu papel; como se envolveram
no incidente; o que fizeram e como isso ajudou/dificultou o resultado. Se possível,
seguir-se-á um caso de bullying de alto nível que ocorreu na zona/país.
2.
Peça aos participantes que investiguem e tragam à vida real exemplos de bullying
retiradas de notícias locais/nacionais que tiveram envolvimento policial e
comunitário (assistentes sociais/políticos/encarregados de educação/igreja ou líderes
comunitários, por exemplo). É útil para si trazer exemplos. Partilhe e discuta estas
histórias como o grupo. Escolha um para trabalhar mais.
3.
Peça a todos que investiguem rapidamente a história para encontrar o máximo
de informação possível, em seguida, re feedback sobre o que aprenderam a construir
uma imagem detalhada da história e das pessoas envolvidas.
Como um grupo, identifique e escreva: Qual foi o caso de bullying? Quem foram as
vítimas? Quem foram os autores? Quais foram as circunstâncias em que aconteceu?
Qual era o background da vítima (família/escola/amigos e pares)? Qual era o background
do agressor(família/escola/amigos e pares)? Em quem teve impacto? Quem mais estava
envolvido na história? Quais foram as repercussões mais amplas?
Descubra quais são as leis anti- bullying na sua região. Os sites da polícia geralmente têm
informações sobre a sua resposta ao bullying e o que a lei diz que a sua resposta ao
bullying é.
4. Faça uma lista de todas as pessoas ligadas à história: os rufias e as vítimas, as suas
famílias, os seus amigos e pares, os seus professores, agentes da polícia, os agentes da
educação, os assistentes sociais, a comunidade e os líderes religiosos, políticos, etc.
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(Se necessário, pode utilizar outros exemplos de situações semelhantes para colmatar
eventuais lacunas de conhecimento.)
5. Em pequenos grupos, dar-lhes um papel/s para pesquisar mais aprofundadamente.
Peça-lhes que identifiquem: Qual é o papel de pessoa/organizações (O que fazem na
comunidade?) Como é que isso está relacionado com o bullying? Que poder têm para
mudar uma situação?
Para cada um dos personagens, pense em como, quando e por que ouviu falar deste
incidente; Qual foi a reação deles? Que ações tomaram? Qual foi o impacto destas
ações? Com quem mais se relacionavam, etc.
•
•

Escolas: investigação sobre as políticas que as escolas têm para travar o bullying
Autarquia: investigação que funções o governo local tem – oficiais de educação
anti-bullying /planos de ação/programas de sensibilização ou prevenção da comunidade

•
•
•

Polícia: quais são os requisitos legais no que diz respeito ao bullying
Governo nacional: investigar qual é o papel do governo na prevenção do bullying –
existem programas nacionais; leis; etc.
ONG's, sites e grupos de campanha que as pessoas podem ir para ajudar a
combater o bullying

6.
Crie um cenário de "entrevista documental" na sala, e um a um pedir a cada um
dos grupos que apresente as suas conclusões sobre os diferentes papéis e
responsabilidades que cada uma das personagens tem neste cenário – por exemplo, o
agente policial que foi chamado pela escola para investigar o incidente começaria por se
apresentar, depois recordar como souberam do incidente de bullying; qual era o seu
procedimento para lidar com ele; e quais eram os resultados.
Esta cture de strupode ser seguida para cada um dos caracteres. Os grupos podem
executar estes caracteres num formato Hot Seat, onde o público pode fazer perguntas
sobre as personagens no papel. Os caracteres podem ser interpretados por um do grupo,
ou por todos, num formato de perito de grupo, onde qualquer um dos participantes pode
responder como personagem.
O facilitador deve assumir o papel de cineasta principal: acolher os entrevistados; pedindo
perguntas ao público, e guiando a entrevista.
7.
Quando cada grupo tiver sido entrevistado,agradeça a todos os participantes pelo
seu contributo e dê uma visão geral rápida das conclusões: quem está a ajudar; que
recursos estão disponíveis para as pessoas que sofrem de bullying; etc.
8.
Reflexão em grupo: O que aprendeu sobre como o bullying é tratado ao seu
redor? Há algo que o surpreenda? Falta alguma coisa que gostaria de ver posta em
prática? (Por exemplo: apoio às vítimas e aos agressores/mais informações sobre
questões legais/etc.) Como pode dar feedback desta informação às entidades relevantes?

Atividade 4: Fim da Sessão
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Título: Um círculo de encerramento
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Cadeiras
Objetivo: Avaliar e encerrar a sessão em grupo
1. Convide os alunos a sentarem-se em círculo e a pedir que as suas cadeiras toquem
nas cadeiras ao seu lado. Este deve ser um círculo muito apertado.
2. Peça a todos para relaxarem e pensarem nas atividades em que participaram
hoje, talvez queiram recapitular. Uma variação é convidar os alunos a fecharem os olhos
enquanto recapitulam a sessão; esta manterá a classe relaxada e focada.
3. Em seguida, explique que gostaria que todos no círculo pudessem dizer-lhe como se
sentem depois da sessão. Pode sugerir que todos usem apenas uma palavra para
descrever os seus sentimentos após a sessão, se tiver tempo limitado.
Obrigado.
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Workshop 10
Desenvolvimento das Nossas Histórias
Objetivo: Expandir o nível criativo e de competência dos participantes; permitir-lhes explorar
caminhos criativos; permitir aos participantes explorar e demonstrar a aprendizagem e pôr isso
em prática de forma segura.

Atividade 1: Definir o espaço
Título: Contar a Respiração
Tempo: 10 minutos
Materiais necessários: cadeiras para participantes
Objetivo: Relaxar e concentrar;acalmar e desenvolver a concentração
1. Peça aos participantes que se sentem numa posição confortável com a coluna direita e a
cabeça inclinada ligeiramente para a frente. Peça-lhes para perderem suavementeos olhos e
respire fundo. Então deixe a respiração vir naturalmente sem tentar influenciá-la. Idealmente
será tranquilo e lento, mas profundidade e ritmo podem variar.
•
•
•

Para começar o exercício, conte "um" para si mesmo enquanto expira.
Da próxima vez que eu expirar, conte "dois", e assim em "cinco".
Em seguida, comece um novo ciclo, contando "um" na próxima exalação.

Nunca conte mais do que "cinco", e conte apenas quando expirar. Saberá que a sua atenção
vagueou quando chegar a "oito","12", até mesmo "19".
Tente fazê-lo entre 5 e 10 minutos, se possível.

64

Atividade 2: Aquecimento
Título: Contagem para cima, Contagem para baixo
Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Melhorar o foco e a concentração; incentivar o trabalho em equipa, a
concentração e as capacidades de audição.
1.

Num grande círculo, o grupo vai contar até 20, uma pessoa dizendo um número de cada
vez. Qualquer um pode começar a contagem. Então uma pessoa diferente diz queé o
próximo número – mas se duas ou mais pessoas falarem ao mesmo tempo, a contagem
tem de recomeçar desde o início. O grupo não pode comunicar uns com os outros, e não
pode dar a volta, com todos a fazerem turnos no círculo. Uma vez atingido 20, tente contar
20 - 1.
Reflexão: Como foi esta experiência? Conseguiram concentrar-se e sintonizar-se um com
o outro? O que aprendeu?

Atividade 3 – Criar confiança
Título: Passeio “às cegas”
Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: Nenhum
Objetivo: Construir confiança; Para focar a atenção; Incentivar a cooperação;
Desenvolver a consciência espacial; para refletir sobre a confiança
1. Divida o grupo em pares e peça-lhes que decidam quem é "A" e "B". Diga-lhes que esta é uma
atividade silenciosa. Explique que cada um deles vai dar uma volta no espaço, fazendo turnos
com os olhos fechados.
2. A é instruído a fechar os olhos enquanto B segura a mão e o cotovelo suavemente e, em
seguida, guia-os lentamente ao redor do espaço, sem falar.
3. O objetivo da B é fazer com que o seu parceiro se sinta o mais seguro possível e evitar que
eles se esbarrem em quaisquer obstáculos. A deve tentar manter os olhos sempre fechados.
4. Deixe-os vaguear durante 2 minutos ou mais, mantendo sempre o seu movimento lento. Troca.
5. Troque de volta para um fechando os olhos. Desta vez, B conduzirá A à volta da sala tocandolhes levemente a mão. À medida que os pares se tornam mais confortáveis, sugerem que
guiem apenas com as pontas dos dedos a tocarem- se. Troca.

Reflexão de Grupo: Como fez o seu parceiro sentir-se seguro? O que fez o seu parceiro que o
fez sentir-se seguro? Qual foi a diferença em liderar/ ser liderado pela mão e depois pontas
de dedo? Sentiu-se menos seguro? Confiou no seu parceiro? Como é que este tempo é diferente
da primeira vez que fez este exercício na Oficina 2?

Atividade 4: Mover-se no espaço
Título: Siga o seu nariz
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: nenhum
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Objetivo: Aquecimento físico; desenvolvimento da consciência espacial; consciência
corporal
1.
Peça ao grupo para se deslocar em torno da sala, enchendo o espaço, mudando de
ritmo, mudando de direção, estando atentos a outras pessoas, mas não tocando-as.
2. Agora fique atento ao seu nariz. Deixa o teu nariz levar-te à volta da sala. Siga-o para onde
quer que vá!
3.
Concentre-se em diferentes partes do corpo para que os participantes comecem a
descobrir novas formas de se moverem. Sugiro ser conduzido pelo estômago, um pouco de
pé, joelho, costas, orelha, rins, e assim por diante.

Atividade 5: Criar um mundo
Título: Fazer uma cena
Tempo: 60 minutos
Materiais necessários: Workshop 10 Atividade 4 Recurso
Objetivo: Incentivar os alunos a fazerem as suas próprias peças de teatro, utilizando
todas as competências e conhecimentos que acumularam; aprofundar o trabalho em
equipa; desenvolver confidence; refletir sobre a aprendizagem; experimentar o trabalho de
grupo sem ajuda; gerir a dinâmica e a criatividade do grupo.

Em grupos pequenos, dê a cada grupo uma cotação e 20 minutos para criar uma história
em torno dele. Deve ter todos os seguintes:
1.

•
•
•

2.

A citação completa deve ser falada por um personagem em algum momento da cena;
Deveria haver uma grande dificuldade que eles estão a lutar para superar;
O público deve ouvir os pensamentos internos das personagens principais em algum
momento.
Cada grupo partilha com o grupo completo.

Atividade 6: Fim da Sessão
Título: Um círculo de encerramento
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Cadeiras
Objetivo: Avaliar a sessão e encerrar a sessão em grupo
1. Convide os alunos a sentarem-se em círculo e a pedir que as suas cadeiras toquem nas
cadeiras beside eles. Este deve ser um círculo muito apertado.
2. Peça a todos para relaxarem e pensarem nas atividades em que participaram hoje, talvez
queiram recapitular. Uma variação é convidar os alunos a fecharem os olhos enquanto
recapitulam a sessão; isto mantém o ceidos cei dos cídas relaxado e focado.
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3. Em seguida, explique que gostaria que todos no círculo pudessem dizer-lhe como se
sentem depois da sessão. Talvez queira sugerir que todos usem apenas uma palavra para
descrever os seus sentimentos após a sessão, se tivertempo de lim-lo.

Variações:
•
•
•
•
•

O que aprendi sobre intervir numa situação de bullying foi...
Sinto-me mais confiante/menos confiante em intervir numa situação de bullying agora.
Hoje gostei...
Hoje não gostei...
Tudo considerado, e depois de participar hoje, sinto-me agora...

Obrigado e adeus.
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Workshop 11
"Criar um mundo melhor"
Objetivo: Estimular reflexões sobre o curso; rever a aprendizagem; incorporar a
aprendizagem; criar oportunidades de divulgação da aprendizagem para a
comunidade em geral

Atividade 1: Aquecimento
Título: Grupo Malabarismo
Tempo: 10 minutos
Materiais Necessários: 3 bolas de malabarismo / meias enroladas
Objetivo: Aquecer o grupo; aumentar o foco e a concentração; promover o
mindfulness; desenvolver a consciencialização do grupo
1.
Em círculo, introduza a primeira bola que é lançada de pessoa para pessoa. O
padrão precisa de ser lembrado e repetido, por isso, no primeiro assalto, uma vez que
uma pessoa atirou a bola a outra pessoa, cruzam os braços, para que não recebam a
bola novamente.
2. Uma vez estabelecido o padrão e repetido uma série de vezes e o grupo sabe a
quem estão a atirar a bola, adicione uma segunda bola. Depois uma terceira. O
grupo deve manter-se concentrado, lembrando o padrão. Se uma bola for largada,
deve ser recuperada e trazida de volta ao jogo o mais rápido possível.
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Quandoas iações:
•
•
•

O padrão pode ser invertido
Os participantes podem mover-se ao redor da sala, mantendo
ainda o padrão.
Se quiser reforçar as perspetivas positivas dentro do grupo, pode
perguntar aos participantes antes que comecem a pensar numa
palavrapositiva/frase curta que depois repetem cada vez que atiram a
bola.

Atividade 2: Como é que tudo está ligado
Denominação: A Árvore do Conhecimento
Tempo: 20 minutos
Materiais Necessários: Grandes folhas de papel para cada grupo e para o
facilitador; materiais de escrita
Objetivo: Refletir sobre Bullying e incorporar a aprendizagem
1. Em pequenos grupos (4 - 6), peça aos participantes que desenhem o contorno de
uma árvore num grande pedaço de papel.
2.
•
•
•
•

Explique aos alunos que:
As raízes da árvore mostrarão as "Causas Profundas" do bullying
O Tronco mostrará a questão do bullying
Os Ramos mostrarão o impacto do bullying
Os frutos apresentarão soluções ou ações para o bullying

3.
Peça-lhes que preencham a árvore com a informação que consideram
importante.
4.
Peça a cada um dos grupos que mostrem a sua Árvore do Conhecimento ao
resto do grupo.
5. Atividade do Grupo: Discutir as árvores dos grupos
Variação: Criar uma grande Árvore do Conhecimento, incluindo todas as
sugestões que os grupos menores criaram.

Atividade 3: Partilha do Conhecimento
Denominação: Tornar-se o Professor
Tempo: 60 minutos
Materiais Necessários: Material de papel/escrita para cada participante; acesso a
atividades de workshops anteriores, se necessário.
Objetivo: Refletir e incorporar a aprendizagem do curso; praticar técnicas aprendidas;
demonstrar aprendizagem; criar conteúdos que possam ser partilhados com a
comunidade em geral
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1. Peça a cada participante que escreva as respostas às seguintes perguntas sobre o
curso:
•
•

As 3 coisas mais importantes que aprendi durante este curso foram...
Três coisas práticas que aprendi foram...

2. Em grupos pequenos (4 - 6) peça-lhes que partilhem as respostas entre si.
3. Peça-lhes agora que escolham 3 coisas com as quais todos concordam, incluindo
um exercício prático (As atividades práticas incluem: exercícios respiratórios;
Virar a tampa; 4 D's, etc.)
4. Peça-lhes que imaginem agora que estão a ensinar uma turma de crianças
pequenas sobre as coisas que aprenderam. Como é que eles vão criar uma
apresentação que inclui uma atividade em que as crianças mais novas podem participar.
5.
•
•
•
•

Coisas a pensar:
Como podem partilhar melhor as vossas ideias com as crianças?
Em que estariam interessados e em que formatos gostam de ver/ ouvir?
Uso de linguagem adequada para a faixa etária
Formas de ajudar a entendê-los.

Permitir que os participantes decidam sobre o formato em que desejam apresentar,
mas sublinhe que têm apenas um curto período de tempo para criá-lo, e as ideias
mais simples são geralmente as melhores com crianças pequenas.
Os formatos incluem: tutorial do YouTube; cena curta; conversa interativa com
atividade guiada; música; peça de dança, ou qualquer outra coisa. Permita que os
participantes criem isto com o mínimo de entrada possível.
Diga-lhes que esta é a sua lição/apresentação, e que o que querem fazer está certo,
desde que estejam a ensinar alguma coisa.

6. Ter cada um dos grupos a apresentaras suas ideias para a sua 'Lição'
/apresentação ao resto do grupo. Como pode não haver tempo para cada grupo
fazer a sua lição completa, peça-lhes que descrevam qual é a sua lição e
demonstrem uma parte dela.

Atividade 4: Encerramento da Oficina
Title: Um círculo de encerramento
Tempo: 15 minutos
Materiais necessários: Cadeiras para cada participante
Objetivo: Avaliar a sessão e encerrar a sessão em grupo
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1. Convide os alunos a sentarem-se em círculo e a pedir que as suas cadeiras
toquem nas cadeiras ao seu lado.
2. Peça a todos para relaxarem e pensarem nas atividades em que participaram hoje,
e nas últimas sessões do curso.
3. Em seguida, explique quegostaria que todos no círculo pudessemdizer-lhe:
•
•
•

Algo que aprenderam e que vão partilhar com os outros.
A parte mais difícil do curso
Algo por que estão gratos.

Nota: Pode sugerir que todos usem apenas uma palavra, se o tempo for curto.
Obrigado e adeus.
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Programa Erasmus+, KA2 – Parcerias Estratégicas
Eirene: Utilizar caminhos de aprendizagem comunitários para combater o bullying
No.: 2018-1-IT02-KA201-048161

Workshop 12

Apresentações Finais
As razões para uma apresentação final incluem:
•
•
•
•
•
•

Aumentar ainda mais a confiança, a cooperação, a audição e as capacidades de comunicação dos
participantes
Para refletir sobre o processo
Para aprofundar a aprendizagem sobre o bullying, são causas e remédios
Para abrir a conversa sobre bullying a uma comunidade mais vasta
Partilhar a aprendizagem do curso e demonstrar interações interpessoais alternativas para um
grupo mais vasto
Ser um evento 'Multiplier'

As apresentações finais são uma componente importante do curso; no entanto, não devem
necessariamente ser vistos como "performances" no sentido tradicional. O termo "performance"
pode levar à ansiedade - mesmo para os profissionais - se não houver tempo suficiente de
preparação e se os alunos/facilitadores não estiverem confiantes sobre o material que estão a
partilhar. Isto pode dificultar a fruição dos alunos e facilitadores do processo, e levar ao
encerramento da energia criativa nas semanas que o antecederam.
As razões para uma apresentação final incluem:
Para dar aos alunos um resultado para trabalhar em
Este curso explora questões difíceis - pode haver muitas camadas de resistência a serem
empurradas - e para alguns grupos, como diz a facilitadora Sarah Woodland, "o jogo é muito mais
exequível, importante e valioso... do que o desempenho.
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Forma de Apresentação Final:
Há muitas formas que a apresentação final pode ter, e estas dependem do próprio grupo, bem como
o acesso a um espaço de performance e público. Alguns grupos podem querer realizar uma peça
completa para a sua comunidade escolar, enquanto outros podem querer abrir um workshop a um
público convidado para demonstrar aquilo em que têm trabalhado. Ambos são válidos e benéficos.
NOTA: Devido à natureza do curso, não é possível encaixar no tempo de planeamento ou ensaio
para a performance. Se um grupo quiser realizar cenas ou desenvolver ainda mais as cenas numa
performance mais longa, levará algum tempo fora do processo de workshop. No entanto, os
Workshops 9, 10 e 11 incluem atividades dramáticas de longa forma que são inerentemente
performativas e destinam-se a levar a material que pode ser partilhado no Workshop 12, se assim
o desejar.
A duração de uma performance depende do grupo e do material que desejam partilhar, mas se
realizar uma cena, é aconselhável concentrar-se numa peça mais curta que tenha mais tempo
para ser ensaiada.
Abaixo estão as sugestões de formas que a Apresentação Final poderia tomar e qual delas é
escolhida dependerá do grupo e facilitador para decidir qual é o certo para os participantes.

As sugestões para uma apresentação final incluem (mas não se limitam a):

Um Workshop Aberto: O workshop final pode ser aberto a um pequeno público convidado, que
pode assistir ao processo à medida que está a acontecer. Esta é uma forma de apresentação muito
descontraída e é útil se um grupo for resistente ao desempenho em público. O facilitador pode
decidir sobre uma seleção de atividades que o grupo já fez e desfrutou, e que mostram diferentes
elementos de aprendizagem do curso.
Uma visão geral: O grupo pode realizar uma seleção de cenas que criaram durante o curso para
mostrar o que aprenderam a um público. Estes esboços/cenas podem ser novos ou de workshops
anteriores, e, em ambos os casos, algum ensaio será necessário para refrescar a memória dos
participantes. É útil para alguém (o facilitador ou, idealmente, os próprios alunos) introduzir os
esboços e dar uma breve visão geral do workshop de onde provêm.
Uma partilha de grupo: Isto pode envolver indivíduos ou pequenos grupos que lideram os outros
estudantes em exercícios que escolheram. Poderia envolver respostas escritas ao curso (poemas /
canções/ prosa) que os participantes desejam partilhar.

Também pode ser uma combinação de todos os 3, mas o principal ponto a lembrar é que,
qualquer que seja o modelo escolhido, os participantes sentem-se incluídos na decisão e no
processo – este é o seu trabalho, tempo e investimento emocional. Deveria ser uma celebração
do esforço que se tem feito para participar, e uma oportunidade de se unirem em grupo e de
desfrutarem do que conseguiram.

Coisas a considerar:
Planeamento:
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•

•
•
•
•
•
•
•

O que quer conseguir com a apresentação? Maior confiança/ trabalho de equipa; ligação
com uma comunidade mais ampla; maior consciencialização sobre as questões; promover
uma agenda de mudança; etc.
Quem convidar? Outros alunos; pais; comunidade mais ampla?
Onde vai acontecer? Na sala de aula / salão escolar / centro comunitário / teatro / etc.
Quando terá lugar? Durante a escola ou depois
Haverá certificados para os participantes?
Haverá comida e refrescos fornecidos?
Será introduzido pelo facilitador/professor/alunos em si?
Haverá uma forma de avaliação/interrogatório para o público? Para os participantes?

A Apresentação:
•
•
•
•
•

Onde se sentará o público?
Haverá requisitos técnicos (Música, por exemplo) e quem será o responsável por eles?
A área do palco será claramente definida?
De onde entrarão e sairão os participantes?
O que os participantes vão usar? Usar 'all black' / todas as roupas similares é útil se
estiverem a desempenhar papéis diferentes na apresentação.

Boa sorte!
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Recurso
Workshop 2 Atividade 6

Os 4 Tipos de Bullying
Bullying físico
O bullying físico inclui bater, pontapear, tropeçar, beliscar e empurrar ou danificar propriedade. O
bullying físico causa danos a curto e longo prazo.

Bullying verbal
O bullying verbal inclui chamar nomes, insultos, provocações, intimidações, comentários
homofóbicos ou racistas, ou abuso verbal. Embora o bullying verbal possa começar inofensivo,
pode aumentar para níveis que começam a afetar o alvo individual. Continue a ler nesta secção
técnicas para lidar com o bullying verbal.

Bullying social
O bullying social, por vezes referido como bullying disfarçado, é muitas vezes mais difícil de
reconhecer e pode ser realizado nas costas da pessoa vítima de bullying. É projetado para
prejudicar a reputação social de alguém e/ou causar humilhação. O bullying social inclui:
•
•
•
•
•
•

mentir e espalhar rumores
gestos faciais ou físicos negativos, olhares ameaçadores ou desprezões
jogando piadas desagradáveis para envergonhar e humilhar
imitando indelicadamente
encorajando outros a socialmente excluir alguém
prejudicando a reputação social de alguém ou aceitação social.

Cyber bullying
O bullying cibernético pode ser comportamentos de bullying evidentes ou dissimulados utilizando
tecnologias digitais, incluindo hardware, como computadores e smartphones, e software como
redes sociais, mensagens instantâneas, textos, websites e outras plataformas online.
O bullying cibernético pode acontecer a qualquer momento. Pode ser em público ou em privado e
às vezes só é conhecido pelo alvo e pela pessoa que faz bullying. O bullying cibernético pode
incluir:
•
•
•
•

Textos abusivos ou ofensivos enviam e-mails ou posts, imagens ou vídeos
Excluindo deliberadamente outros online
Fofocas desagradáveis ou rumores
Imitar outros on-line ou usar o seu login
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Workshop 4 Atividade 6
Recurso alternativo “Virar a tampa”
Referências: Como Ensinar Crianças Sobre o Cérebro: Lançar Fortes Fundações para a
Inteligência Emocional (pelo Dr. Hazel Harrison)
O livro do Dr. Dan Siegel e Tina Payne Bryson' "The Whole Brain Child"
Imagina que o teu cérebro é uma casa de dois andares. Lá em cima há o neo-córtex, que é o nosso
cérebro pensante. Lá em baixo há o sistema Límbico, que é o nosso cérebro que sente.
As personagens que vivem no andar de cima são pensadores, solucionadores de problemas,
planeadores, reguladores de emoções, criativos, tipos flexíveis e empáticos. Podem acalmar-te,
tranquilizar-te e pensar nas coisas racionalmente.
Os personagens que vivem lá em baixo são os que sentem. Estão muito focados em manter-nos
seguros e garantir que as nossas necessidades são satisfeitas. O nosso instinto de sobrevivência
tem origem aqui. Estes personagens procuram perigo, soam o alarme e certificam-se de que
estamos prontos para lutar, correr ou esconder-nos quando nos deparamos com uma ameaça. (Por
exemplo, eles são responsáveis por puxar a sua mão para longe quando você toca em algo muito
quente.)
Os nossos cérebros funcionam melhor quando as escadas trabalham juntas. Imagine que as
escadas que ligam acima e abaixo estão muito ocupadas com personagens carregando mensagens
para cima e para baixo uns aos outros. Isto é o que nos ajuda a fazer boas escolhas, fazer amigos
e dar-nos bem com outras pessoas, inventar jogos emocionantes para jogar, acalmarmo-nos e
sairmos de situações difíceis.
Às vezes, no cérebro de baixo, o alerta dispara porque um dos personagens detetou algum perigo
- um pombo voa perto da sua cabeça, por exemplo - e imediatamente o seu caráter assustado envia
o alarme! O teu corpo congela, ou saltas para fora do caminho, ou as tuas mãos fecham-se e
preparas-te para lutar. O teu cérebro de baixo tomou conta e enviou mensagens diretamente para
os teus músculos, contornando o cérebro de cima. Isto chama-se "Virar a Tampa".
Quando se sente calmo e seguro em geral, o cérebro de cima pode ver o que aconteceu - ver o
pombo - e dizer lá para baixo baixo que está tudo bem. Isto tranquiliza o caráter assustado, a tampa
volta para baixo, e tudo volta ao normal.
Pergunta: Consegue pensar numa altura em que algo assim lhe aconteceu? Já teve um susto ou
reagiu sem pensar?
Às vezes demora um pouco até a tampa voltar para baixo. Por exemplo: está com pressa de sair
de casa e não consegue encontrar a sua mala, continua a procurar no mesmo lugar vezes sem
conta. O que está a acontecer é que o teu cérebro de baixo já está em alerta máximo (porque estás
atrasado) mas ainda está a falar com o andar de cima, por isso sentes-te um pouco stressado. Mas
quando a tua mala não está onde pensaste que estaria, o personagem em pânico lá em baixo
assume e vira a tampa! Podes procurar no mesmo sítio vezes sem conta, à espera que esteja
sempre lá.
Pergunta: O que acha que pode fazer numa situação destas? Pare, não me deixe. Respire fundo.
Tranquiliza-te em pânico que está tudo bem, a sério - não há um Tiranossauro Rex que te vai comer
se não o encontrares - e deixa que a tua tampa volte a virar para baixo. Então os teus personagens
pensantes e lógicos lá em cima podem descobrir onde está e encontrá-lo.
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Muitas coisas podem fazer a tampa virar: Stress; mantendo muita tensão no corpo; cansaço; fome;
muitas emoções a serem agitadas ao mesmo tempo; memórias de outros tempos que sentiu que a
emoção; etc.

Quando a tua tampa se vira e o teu cérebro de baixo assume completamente, as tuas emoções
sobrecarregam-te. Pode gritar e bater com raiva ou frustração; pode desatar a chorar; pode congelar
com o terror; pode dizer coisas desagradáveis e atacar as pessoas; pode sentir que todos estão
contra si e quer machucá-lo; podes tremer de medo e querer enroscar-te numa bola...
Sem a tua tampa, o teu cérebro de baixo não pode falar com o teu cérebro de cima para descobrir
se existe um perigo real ou não.
Todos nós viramos as nossas pálpebras, mas muitas vezes as crianças e os jovens tendem a virar
as tampas mais do que os adultos. No cérebro dos jovens, o andar de baixo pode ficar um pouco
excitado e pressionar o botão de pânico para desencadear colapsos e birras sobre coisas muito
pequenas e isso é porque a parte de cima do cérebro ainda está sendo construída. Na verdade, só
terminará de ser construído em meados dos anos 20.

Como podemos 'virar as nossas pálpebras'de volta para baixo
•
•

•
•

Afaste-se da situação, se puder.
Reparem no seu corpo – reparem na respiração, nas mãos, nos braços, nos ombros, nas
costas, no torso, na perna esquerda, no pé esquerdo, no pé direito, no dedo grande
esquerdo, no dedo grande do pé direito.
Concentre-se na sua respiração. Respire por 4, espere por 7, fora por 8. Repita isto até se
sentir mais calmo.
Utilize o exercício de ligação à terra. Se conseguir sentar-se, empurre os pés para o chão
enquanto respira, relaxe-os enquanto respira novamente. Ou pode inclinar-se de costas
contra a parede e empurrá-la enquanto respira e relaxa enquanto respira.

Isto acalma o teu corpo, o que por sua vez diz ao teu cérebro de baixo que estás a salvo. Quando
o teu corpo está relaxado, o teu cérebro de baixo também pode relaxar (porque se houvesse mesmo
um Tiranossauro Rex a perseguir-te, ainda estarias a correr!) e quando isso acontece, o cérebro
de cima pode voltar a comunicar.
Uma vez que a sua tampa voltou a virar, é importante que se tranquilize de que ainda é uma pessoa
que valha a pena e que se elogie por ter virado a tampa para baixo. Se puder, encontre alguém com
quem conversar que possa dar-lhe apoio e tranquilidade, pois pode sentir-se instável e inseguro por
um tempo. Um abraço longo e seguro também é bom.
As "Tampas Viradas" podem por vezes continuar a rodar se a fonte do stress continuar.
É útil ter uma nota do que estava a acontecer antes da sua tampa virar - que situação em que você
estava, o que você estava pensando, o que você estava sentindo, etc. Isto pode ajudar o seu
cérebro lá em cima a conhecer o seu cérebro de baixo, e no futuro, pode ser capaz de tranquilizar
lá em baixo antes que a tampa vir completamente.
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Workshop 4 Atividade 6
Dicas em 'Virar a tampa” para baixo
Como pode evitar que a sua 'Tampa salte
•
•
•
•
•

•

Repare quando o seu corpo está tenso ou ansioso.
Faça alguns exercícios de respiração/ligação à terra
Afaste-se da situação / distraia-se com outra coisa
Evite situações que sabe que o farão 'virar', se sentir que pode acontecer.
Escreva sobre os momentos em que 'saltou a tampa' - pense em como se sentia,
no que estava a pensar e no que estava a acontecer à sua volta quando
aconteceu. Isto ajuda-o a saber quais podem ser os seus 'gatilhos', para que possa
evitar que volte a acontecer.
Faça uma lista de vezes em que foi capaz de “virar a tampa para baixo”, e o que
ajudou. Isto pode ser útil para se lembrar quando sente que pode acontecer de
novo.

Como 'virar a tampa' de volta para baixo
•
•

•
•
•

•
•

Afaste-se da situação, se puder.
Reparem no seu corpo – reparem na respiração, nas mãos, nos braços, nos
ombros, nas costas, no torso, na perna esquerda, no pé esquerdo, no pé direito, no
dedo grande esquerdo, no dedo grande do pé direito.
Esticar e/ou "sacudir" o seu corpo - pernas, braços, tronco.
Faça um exercício de respiração: Respire para uma contagem de 4, mantenha por
7, fora por 8. Repita isto até se sentir mais calmo.
Utilize o exercício de ligação à terra. Se conseguir sentar-se, empurre os pés para
o chão enquanto respira, relaxe-os enquanto respira novamente. Ou pode inclinarse de costas contra a parede e empurrá-la enquanto respira e relaxa enquanto
respira.
Encontre alguém em quem confie com quem possa falar, que possa dar-lhe apoio
e segurança.
Lembra-te que o teu cérebro lá em cima pode ajudar qualquer que seja esta
situação, e que este sentimento não vai durar para sempre.
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Workshop 5
Recurso Atividade 5

O Ciclo do Bullying

Criado pelo Dr. Dan Olweus
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Workshop 6
Recurso Atividade 4

Os 4 D's
Como intervir numa situação de bullying em segurança
·

Ação direta:
Chame o comportamento negativo, diga à pessoa para parar ou perguntar à vítima se está
bem. Faça isto como um grupo, se puder. Seja educado. Não agrave a situação - permaneça
calmo e diga por que algo o ofendeu. Cinge-te exatamente ao que aconteceu, não exageres.

Distraia:
Interrompa, inicie uma conversa com o agressor para permitir que o seu potencial alvo se
afaste ou que os amigos intervenham. Ou ter uma ideia para tirar a vítima da situação – digalhes que precisam de receber uma chamada, ou precisa de falar com elas; qualquer desculpa
para levá-los para longe para a segurança. Em alternativa, tente distrair ou redirecionar a
situação.

Delegado:
Se estás envergonhado ou tímido demais para falar, ou não te sentes seguro para o fazer,
arranja outra pessoa para intervir, como um professor ou pai.

Atraso:
Se a situação for demasiado perigosa para contestar (como existe a ameaça de violência ou
se está em menor número) apenas se afaste. Espere que a situação pas
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Workshop 6
Recurso Atividade 5

O que é a autoestima?
Por que é que algumas pessoas se sentem à vontade para intervir e outras não? Um
grande fator é o que sentimos sobre nós mesmos - a nossa autoestima.
Autoestima é como valorizamos e nos percebemos. Baseia-se nas nossas opiniões e
crenças sobre nós mesmos, que às vezes pode parecer muito difícil de mudar.
A sua autoestima pode afetar se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

gosto e valorizar-se como uma pessoa
são capazes de tomar decisões e afirmar-se
reconhecer os seus pontos fortes e positivos
sentir-se capaz de experimentar coisas novas ou difíceis
mostrar bondade para si mesmo
mover erros passados sem culpar-se injustamente
tomar o tempo que precisa para si mesmo
acreditar que importa e são bons o suficiente
acredita que mereces felicidade.

O que pode causar baixa autoestima?
As coisas que afetam a nossa autoestima diferem para todos.
A sua autoestima pode mudar de repente, ou pode ter tido baixa autoestima durante
algum tempo – o que pode dificultar o reconhecimento do que sente e faz mudanças.
Experiências de vida difíceis ou stressantes podem muitas vezes ser um fator, como ser
intimidado ou abusado, ou experimentar preconceitos, discriminação ou estigma.
Um dos fatores que influenciam o que sentimos sobre nós mesmos são as m
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Recurso adicional para o Workshop 9
10 Regras: Como falar eficazmente com alguém que está a fazer bullying
1. Compreender
A coisa a lembrar sobre o bullying é o facto de que as pessoas que o fazem são, muitas vezes,
incrivelmente vulneráveis e é geralmente um pedido de ajuda para realçar que há um problema
maior. Por isso, é importante tentar compreender com compaixão o seu raciocínio e o seu espaço
na cabeça. A maior parte do tempo, será impossível saber sem perguntar o que se passa
exatamente. Pode haver problemas em casa, ou talvez estejam a lutar com a sua própria identidade
e confiança. Podem nem dizer qual é o problema, e tudo bem. Saiba que as pessoas que são
perfeitamente felizes e confiantes nunca irão intimidar alguém.
2. Avaliar
Às vezes pode ser inseguro falar com alguém que está a intimidar-te, especialmente se sentires
que isso te vai colocar a ti, ou a outra pessoa, em risco imediato de danos. Neste caso, a regra 3 é
onde está. Se te sentires seguro a falar com eles, passa para a regra 4.
3. Mediar
Especialmente quando a situação é mais grave, talvez seja melhor usar um mediador. Isto é
essencialmente quando uma terceira pessoa (geralmente um adulto, mas nem sempre) facilitará
uma conversa entre a pessoa que está a ser vítima de bullying e a pessoa que faz o bullying para
garantir que tudo é gerido corretamente e de forma segura. Os mediadores são treinados para
garantir que ambas as partes falem e trabalharão para garantir que a questão seja resolvida. Os
mediadores estão disponíveis através de algumas escolas e faculdades e em casos mais graves,
em que está em causa um crime, a polícia.
4. Um para um
É sempre melhor falar com alguém a sós. Especialmente se há um líder num grupo de pessoas que
parece estar a liderar o bullying. Muitas vezes vão fazê-lo para um reforço positivo dos seus
companheiros porque sentem que as suas relações são baseadas na condição de que se
comportam de uma determinada forma, por isso, se eliminares o resto do grupo, terás uma dinâmica
muito diferente.
5. Faça-o nalgum lugar neutro
Sabemos que pode parecer assustador, mas confia em nós, eles também vão sentir medo. É por
isso que é importante que a conversa aconteça num espaço neutro. Ou seja, em algum lugar onde
nenhum de vocês esteja ligado, como um parque público ou starbucks. Além disso, se houver outras
pessoas por perto, provavelmente vai fazê-lo sentir-se mais seguro e vai ajudá-lo com as regras 6
e 7...
6. Não grite
Estás zangado e emotivo, entendemos, mas é provável que também estejam a sofrer. Nenhum
problema é resolvido através da discussão. Cada um de nós tem o seu próprio ego individual e
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gostamos de pensar que estamos sempre certos, por isso é natural defendermo-nos quando alguém
ameaça o seu ego. Se alguém está na sua cara e é agressivo, o seu instinto natural geralmente
será defender-se gritando mais alto para passar o seu ponto de vista. Nunca funciona. Se sentires
os teus níveis de raiva a aumentarem, tira um tempo e respira fundo. Pode parecer cliché, mas
funciona. Entenda que é normal ficar zangado e querer gritar, mas agora não vai beneficiar-te.
7. Não retalie
Isto anda de mãos dadas com a regra 6. É possível que a outra pessoa comece a gritar. Se o
fizerem, parem de falar e deixem-nos gritar o que quiserem. Uma vez terminados, falem
normalmente e com calma (sabemos o quão desafiante isto será, mas confie em nós). Será um
choque porque eles vão estar à espera que lhes grites. Eles vão começar a baixar gradualmente a
sua voz e você vai manter o controlo total sobre a situação.
8. Torná-lo igual
Para que isto funcione de verdade, ambas as partes têm de estar igualmente envolvidas no mesmo.
Nunca funcionará a seu favor se lhes der um sermão sobre como se sente e como o comportamento
deles está a perturbá-lo. Há muito mais hipóteses de resolver as coisas se encorajares uma
conversa bidirecciona. Pergunte-lhes como estão e pergunte se já fez alguma coisa para os
perturbar. Ouve-os tanto como falas com eles, porque, no fim das contas, todos gostamos de nos
sentir ouvidos. Isto também se ramifica para o equilíbrio de poder, deve ser sempre igual. Não se
trata de os desaudá-los e não se trata de te intimidarem até à submissão. Mantenha o seu
terreno quando necessário, mas também esteja preparado para se demitir quando tiver boas razões
para o fazer. A verdade é que ninguém, nem mesmo os seus pais/encarregados de tutela (por mais
que gostem de acreditar) têm razão a 100% do tempo. Todos cometemos erros e tudo bem.
9. Construir uma agenda
Isto vai ajudá-lo com as regras 6-8 e é muito fácil de fazer. Sempre que temos uma reunião no Ditch
the Label, normalmente vamos escrever uma agenda das coisas que queremos falar antes de irmos
para essa reunião. Isto ajuda a orientar o encontro na direção certa e também significa que
raramente esquecemos coisas de que estávamos destinados a falar.
10. Qual é o objetivo final?
Estás a fazê-lo porque queres uma discussão e queres aliviar o stress deles ou estás a fazê-lo
porque queres resolver a situação? Porque são coisas muito diferentes. Infelizmente, terá de
concordar em discordar das coisas. Pode até revelar-se que ficaram irritados com algo que fizeste
no passado, mas pensas que eles estão a exagerar. Não faz mal. Se quiser adicionar combustível
ao fogo e piorar as coisas, discuta-o e combata egos – mas, sinceramente, não lhe fará justiça. Às
vezes é mais fácil sentar-se, ouvir e pedir desculpa por tudo o que fez que possa tê-los perturbado.
É uma boa ideia começar a conversa com algo como
"Obrigado por te encontrares comigo hoje. Queria falar contigo a sós porque sinto que há muita
tensão entre nós dois e adoraria que conseguíssemos superar as tensões juntos. Está tudo bem?".
Nunca percas a noção do golo final, mesmo quando as coisas aquecem. Também pode ser uma
ideia não os acusar de te intimidarem, em vez de lhes dizer como o seu comportamento está a ter
impacto em ti. Todos temos uma definição diferente de bullying e o que significa intimidar alguém
e é provável que se tornem defensivos se começares a chamá-lo de rufia. Além disso, ninguém é
um rufia, é apenas um comportamento que pode mudar.
Em Resumo
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Sabemos que pode ser assustador quando se fala com alguém que está a tornar a tua vida num
inferno, mas a única coisa pior é ignorá-la e deixar-te sentir tão mal durante um longo período de
tempo. Usamos estas regras nas nossas próprias vidas e podemos dizer honestamente que no final
da conversa, normalmente saímos sentindo-nos muito positivos e ótimos. É um peso enorme fora
dos seus ombros e você sempre ficará surpreso com o que vai aprender sobre a outra pessoa você pode ter mais em comum do que você pensa.

Aprender a Facilitar
•

Faça a sua preparação com antecedência: quais são os seus pontos fortes? Fraquezas?
Seja honesto consigo mesmo. Pergunte a outros (de confiança). Aceite que não será
perfeito e que o drama é desarrumado. Sobre o que precisa ler mais? O que é preciso
fazer de antemão para estar num estado aberto, encorajador e confiante de estar na
oficina?

•

Aqueça-se gradualmente - Não espere ser capaz de liderar exercícios a partir da semana
11 para começar.

•

Constrói a confiança em ti e nas tuas próprias habilidades. Isto é aprendido através da
prática e da reflexão. Como correu? O que correu bem? O que correu bem? O que posso
aprender com isto?

•

Aprenda a fazê-lo fazendo-o, pensando nisso e experimentando algo novo da próxima vez.

•

Lembre-se que a sua principal intenção é manter os seus alunos seguros: física e
emocionalmente, para 'segurar o espaço' para que possam explorar dentro dos limites que
definiu. O facilitador não mostra uma opinião pessoal sobre o "certo e o errado" no que diz
respeito ao assunto, no entanto, estão muito seguros sobre quais são os limites do
comportamento e estão sempre conscientes da segurança e do bem-estar dos seus
alunos. Estes são tópicos inseguros, por isso deve manter sempre o grupo o mais seguro
possível - afastando-se de tópicos 'live' e usando apenas exemplos que estão distanciados
das suas experiências pessoais. Reaja com calma e com certeza se precisar de
restabelecer limites num exercício.

•

Não tenha medo de falhar - aprenda a falhar e aprenda a não estar certo, se for preciso.
Aprender a aprender com os erros. Estar no espaço desarrumado do drama. Aprende a
pedir desculpa. Veja tudo como um momento de aprendizagem, em vez de um momento
de ensino.

•

Seja honesto e gentil, consigo e com o grupo.

•

Continue a estar presente com os alunos - ouça realmente o que comunicam através da
sua linguagem corporal e do que não dizem, tanto quanto o que dizem. Sintonize-os em
vez de dentro da sua própria cabeça.

•

Refletir e dar Feedback constantemente.
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COMMUNITY ENGAGEMENT . METHODOLOGY PROVIDED BY
ACTION SYNERGY
TRANSLATIONS INTO PORTUGUESE
ENGAGEMENT THEORY AND PRACTICE

OF

COMMUNITY

Envolvimento comunitário
Uma apresentação teórica do conceito
e uma sugestão de técnicas

Modelo relacional de envolvimento comunitário (Kim A. Johnston ,2010)
A tendência para uma forma de tomada de decisão organizacional mais socialmente inclusiva e
responsiva apoia uma crença crescente de que envolver uma comunidade para programas
específicos pode levar a melhores resultados organizacionais e sociais (Adams & Hess, 2001;
Bruning, McGrew, & Cooper, 2006; Everett, 2001).

A Filosofia de Noivado
O envolvimento comunitário é uma estratégia de comunicação ou filosofia que orienta e impulsiona
um programa de comunicação comunitária. Em um ambiente comunitário, o envolvimento
proporciona um alto nível de interesse por membros da comunidade em um problema ou tópico
chave e pode predispor os membros a agir, estar envolvido, ou mesmo ignorar o tópico ou o
problema. O envolvimento é descrito como um conjunto de atitudes que predispõem um indivíduo
à ação(Barkan,1998, p. 64). Estas opiniões baseiam-se no interesse, confiança, conhecimento, um
sentimento de orgulho cívico,e um sentimento de pertença e apoio detido pelo
indivíduo(Barkan,1998). O envolvimento é caracterizado pelo esforço e envolvimento emocional
e é um importante motivador para a ação, ou como Barkan Zimmer-Gembeck et. al (2006).
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Barkan sugere que o envolvimento é um importante motivador para a ação, ou
como ZimmerGembeck et al (2006) descrevem, como demonstrações observáveis
de motivação caracterizadas pelo esforço e envolvimento emocional. O ato de envolvimento deve,
portanto, basear-se em apelos de relevância, contexto, emoção e reconhecimento de problemas
(Littlejohn, 1999). O envolvimento da comunidade captura assim tanto a intenção de comunicar
com um grupo comunitário como a facilitação de ações para capacitar o interesse dos membros da
comunidade. O envolvimento comunitário cria e exige um contexto propício à comunicação entre
organizações e públicos, uma vez que o objetivo é permitir que as organizações tocem decisões que
reflitam opiniões representativas sobre benefícios sociais e cívicos (Adams & Hess, 2001).

Tipologia de Envolvimento Comunitário
O envolvimento comunitário é alcançado através de atividades que desenvolvem conhecimentos,
competências, valores e motivação (O'Connor, 2006). Na prática, isso é conseguido através da
criação de sensibilização e interesse dos membros da comunidade através de programas de
comunicação como informação comunitária, consulta comunitária e participação da comunidade.

Informação comunitária
O envolvimento da comunidade bem-sucedido baseia-se em informações eficazes, apropriadas e
oportunas fornecidas aos membros da comunidade. O ato de envolver, ganhar atenção e
interesse pela informação prestada às comunidades deve basear-se em apelos de relevância,
contexto, emoção e reconhecimento de problemas (Littlejohn, 1999). Um programa de
informação comunitária no contexto do envolvimento da comunidade pode ser definido como a
difusão unidirecional de conceitos (informações) relativos a um tópico ou problema a um grupo
comunitário pré-definido, público ou membros individuais de uma comunidade.

Consulta comunitária
A consulta comunitária é definida como o processo utilizado para solicitar pareceres e pontos de
vista por indivíduos e membros da comunidade interessados relativamente a umaquestão
específica definida por uma organização. A consulta comunitária reconhece igualmente que,
embora os grupos de membros da comunidade possam exercer influência, a organização mantém
o direito de tomar a decisão (Bishop & Davis, 2002; Brackertz, Zwart, Meredyth, &Ralston, 2005;
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Thomas, 1990). O objetivo da consulta comunitária é, portanto, captar um leque diversificado de
opiniões dos membros da comunidade interessados, em vez de capturar as opiniões de todos os
membros da comunidade(Spicker,2006).

Participação Comunitária
A participação comunitária sugere um papel ativo dos membros da comunidade na criação de
sentido e desenvolvimento de soluções para problemas sociais complexos ou soluções propostas
que afetam uma comunidade específica(Janse & Konijnendijk,2007). No contexto de uma tipologia
de envolvimento da comunidade, a participação da comunidade é conceptualizada como o
envolvimento ativo dos membros da comunidade para desenvolver em conjunto significados e
negociar soluções para um problema através de processos dialógicos em interação com
a organização focal.

O envolvimento da comunidade pode envolver a utilização de conceitos-chave específicos
relevantes para o sector dos benefícios comunitários, tais como: sensibilização para a comunidade,
planeamento de impacto comunitário, governação baseada na comunidade, desenvolvimento de
recursos baseados em ativos, planeamento de impacto comunitário baseado na visão, planeamento
do bem-estar organizacional, construção de programas sobre recursos partilhados, investigação
comunitária e desenvolvimento de programas baseados na comunidade.
Espectro de Participação Pública
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Princípios do Envolvimento Comunitário (Mina Silberberg et al. 2011)
O envolvimento da comunidade é o processo de trabalho colaborativo com e através de grupos
de pessoas afiliadas pela proximidade geográfica, interesse especial ou situações semelhantes
para resolver questões que afetam o bem-estar dessas pessoas.
Conceito de comunidade
Perspetiva de Sistemas - Do ponto de vista dos sistemas, uma comunidade é semelhante a uma
criatura viva, composta por diferentes partes que representam funções, atividades ou interesses
especializados, cada um operando dentro de limites específicos para satisfazer as necessidades
da comunidade.
Perspetiva social - Uma comunidade também pode ser definida descrevendo as redes sociais e
políticas que ligam indivíduos, organizações comunitárias e líderes. Compreender estas redes é
fundamental para planear esforços de envolvimento.
Perspetiva Virtual - Algumas comunidades mapeiam em áreas geograficamente definidas, mas
hoje em dia, os indivíduos confiam cada vez mais em comunicações mediadas por computador
para aceder à informação, conhecer pessoas e tomar decisões que afetam as suas
vidas(Kozinets,2002).
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Perspetiva Individual - Os indivíduos têm o seu próprio sentido de adesão à comunidade que está
para além das definições de comunidade aplicadas por investigadores e líderes de envolvimento.
Além disso, podem ter a sensação de pertencer a mais do que uma comunidade. Além disso, o
seu sentido de adesão pode mudar ao longo do tempo e pode afetar a sua participação em
atividades comunitárias (Minkler et al. 2004).
Conceito de envolvimento da comunidade
O envolvimento da comunidade pode ser visto como uma continuidade do envolvimento da
comunidade.

Participação Comunitária
O envolvimento da comunidade requer a participação dos membros da comunidade em projetos
que abordam as suas questões. A participação comunitária significativa estende-se para além do
envolvimento físico para incluir a geração de ideias, contribuições para a tomada de decisões e
partilha de responsabilidades. Entre os fatores que motivam as pessoas a participar estão querer
desempenhar um papel ativo na melhorar as suas próprias vidas, cumprir obrigações sociais ou
religiosas, sentir a necessidade de um sentido de comunidade, e querer dinheiro ou recompensas
em espécie. Quaisquer que sejam as motivações das pessoas, obtendo uma participação
comunitária significativa e tendo uma iniciativa bem sucedida,sustentada exige que oslíderes de
compromisso respeitem, ouçam e aprendam com os membros da comunidade. A ausência de
respeito mútuo e co-aprendizagem pode resultar numa perda de tempo, confiança, recursose,
mais importante, eficácia (Henry, 2011; Miller et al., 2005; Minkler et al., 2009).

Capacitação comunitária
As raízes teóricas do "empoderamento" como elemento crítico do envolvimento da comunidade
podem ser rastreadas até ao educador brasileiro Paolo Freire (Freire, 1970; Hur,2006). Tal como
articulado por Kenneth Maton (2008),acapacitação é "um processo participativo e de
desenvolvimento baseado em grupo, através do qual indivíduos e grupos marginalizados ou
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oprimidos ganham maior controlo sobre as suas vidas e ambiente, adquirem recursos valorizados
e direitos básicos, e alcançam objetivos de vida importantes e redução da marginalização social".
Idealmente, o empoderamento é simultaneamente um processo e um resultado do envolvimento
da comunidade.

Edifício da Coligação
O envolvimento da comunidade envolve frequentemente a construção de coligações, definidas por
Cohen et al. (2002) como "uma união de pessoas e organizações que trabalham para influenciar
os resultados num problema específico" (p. 144). Os objetivos de uma coligação podem ir desde
a partilha de informações e recursos até à defesa de mudanças políticas específicas (Cohen et al.
2002).

Princípios

1. Seja claro sobre os propósitos ou objetivos do esforço de envolvimento e das
populaçõese/ou comunidades que deseja envolver. Aqueles que desejam envolver a
comunidade precisam de ser capazes de comunicar a essa comunidade porque é que a
sua participação vale a pena.
2. Torne-se conhecedor da cultura da comunidade, das condições económicas, das redes sociais,
das estruturas políticas e de poder, das normas e valores, das tendências demográficas, da história
e da experiência com os esforços de grupos externos para a envolver em vários programas.
Conheça a perceção da comunidade sobre aqueles que iniciam as atividades de noivado. É
importante aprender o máximo sobre a comunidade possível,através de métodos qualitativos e
quantitativos, e de tantas fontes quanto possível.
3. Vá à comunidade, estabeleça relações, construa confiança, trabalhe com a liderançaformal
einformal, e procure compromissos de organizações comunitárias e líderes para criar processos
de mobilização da comunidade. O noivado baseia-se no apoio à comunidade.
90

4. Lembre-se e aceite que a autodeterminação coletiva é da responsabilidade e do direito de todas
as pessoas de uma comunidade. Nenhuma entidade externa deve assumir que pode conceder a
uma comunidade o poder de agir por conta própria. Só porque uma instituição ou organização se
introduz na comunidade não significa que se torne automaticamente da comunidade.
5. Todos os aspetos do envolvimento da comunidade devem reconhecer e respeitar a diversidade
da comunidade. A sensibilização para as várias culturas de uma comunidade e outros fatores que
afetam a diversidade deve ser primordial no planeamento, conceção e implementação de
abordagens para envolver uma comunidade. A diversidade pode estar relacionada com o estado
económico, educacional, de emprego ou de saúde, bem como com as diferenças de cultura, língua,
raça, etnia, idade, género, mobilidade, alfabetização ou interesse pessoal.
6. O envolvimento comunitário só pode ser sustentado através da identificação e mobilização de
bens e pontos fortes comunitários e do desenvolvimento da capacidade e dos recursos da
comunidade para tomar decisões e tomar medidas. Os ativos comunitários incluem os interesses,
competências e experiências de indivíduos e organizações locais, bem como as redes de relações
que os ligam
7. As organizações que desejem envolver uma comunidade, bem como indivíduos que pretendam
alterar a mudança, devem estar preparadas para libertar o controlo de ações ou intervenções à
comunidade e ser suficientemente flexíveis para satisfazer as suas necessidades em mudança.
Envolver a comunidade é, em última análise, facilitar a açãoorientada para acomunidade.
8. A colaboração comunitária requer um compromisso a longo prazo por parte da
organização envolvente e dos seus parceiros.

Técnicas de envolvimento comunitário sugeridas pela Action Synergy

POL - Líder de Opinião Popular
A metodologia pol é elaborada pelo Center for Aids Intervention Research (CAIR), Medical College
of Wisconsin em Milwaukee, Wisconsin, EUA. A POL foi transferida para a HESED, no quadro da
Rede Global de Intervenção da SIDA (GAIN).

O que é um Líder de Opinião Popular?
Algumas pessoas em qualquer população comunitária são pessoas que são muito populares com
outras no seu grupo de amigos e conhecidos. Estas são muitas vezes as pessoas que mais falam
com os outros, são mais apreciadas, e são mais populares. Cerca de 10 a 15 % de qualquer
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população são normalmente os seus líderes de opinião. São pessoas cujas opiniões e crenças
lideram as opiniões dos outros.

O que é o modelo POL?
O POL é um modelo que identifica e treina pessoas naturalmente populares e bem-amadas
numa comunidade para funcionarem como educadores das suas redes sociais.

Por que a POL é eficaz?
A POL baseia-se na ideia de que novas tendências comportamentais podem ser estabelecidas
quando pessoas populares suficientes cujas opiniões são valorizadas por outros ativamente são
vistas e ouvidas para apoiar um novo valor. Denominada "teoriada difusão social", intervenções
baseadas neste modelo: identificar POLs de dentro de uma população alvo comunitária, ensinálos a falar com os outros sobre o novo comportamento, recrutar estes POLs para realizar conversas
com os outros.
A intervenção do POL é poderosa porque os temas chegam aos membros da comunidade de
pessoas que conhecem e gostam, dos seus próprios amigos.

Passos para a construção da intervenção
1. Fornecer informações
2. Trabalhar com atitudes
3. Intenção de construção
4. Planejamento da alteração
5. Construção de autoconfiança

Fases da intervenção
1. Pré-implementação
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Duas tarefas principais: Selecione a localização/comunidade de intervenção, selecione os
Líderes de Opinião Popular. 2. Implementação (5 sessões)
Principais tarefas: Treinar POLs para divulgar a mensagem, criar autoconfiança em POLs que eles
poderiam fazê-lo.
3. Manutenção (4 sessões)
Tarefa principal: Apoiar e reforçar os POLs reformular as normas sociais e
acredita em 4. Avaliação
Tarefa principal: Medir o progresso

Educação Dramática
O envolvimento da comunidade pode ser sucedido através da educação dramática porque faz com
que os membros da comunidade participem num procedimento que os envolva emocionalmente.
Sentem a importância disso e afetam a sua vontade de a difundir.

O que é drama? (InSite Drama 2018)
- O drama cria possibilidades de aprendizagem contextualizada – problema, temas, evento pode
ser visto num contexto específico e na perspetiva das pessoas afetadas por elas.
- O drama ajuda-nos na compreensão mais profunda de certos problemas.
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- Trabalhar com o problema no foco do nosso trabalho pode ser emocional e/ou
intelectualmente desafiante e exigente – há sempre a nossa humanidade em jogo. No
entanto, isto abre o potencial para uma aprendizagem e compreensão mais profundas das
nossas sociedades e de nós mesmos nela.
- (EN) Olhamos para estes problemas de diferentes aspetos e diferentes pontos de vista,
mudando frequentemente de perspetiva durante o trabalho dramático.
- Construímos um contexto fictício, mas detalhado: construímos uma história
criando situações específicas. - Por um lado, a ficção ajuda a distanciar-se e a
proteger.
- Por outro lado, a ficção ajuda a um envolvimento profundo. O drama acontece na nossa
cabeça ativando a nossa imaginação.

No drama, mudamos frequentemente formas de trabalho e perspetivas:
- Trabalhar em grandes grupos / pequenos grupos / pares / individualmente
- Assistir / ouvir / discutir / criar imagens imóvel / improvisação / realização - Trabalhar com o site
/ trabalhar com a personagem / trabalhar com o problema / trabalhar com a história - Construir a
história / ouvir a narrativa
- Perspetiva do rufia / cúmplice / espectador / vítima / professor / pai
- Ficção, história / reflexão, presente

Os passos básicos do drama estruturante
1. Definição dos objetivos
Com quem estou a trabalhar? (idade, dimensão do grupo, maturidade do grupo, experiência
em drama, quaisquer outras características importantes, por exemplo, necessidades
especiais)
- O que me interessa? Qual é o propósito do processo dramático? - Qual é o
interesse do grupo? Qual é o meu objetivo com o seu assunto de interesse?
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2. Definir a situação
- Lugar
- Tempo
- Funções
- quem estamos a jogar?
- qual é a distância do quadro?
- Problema dentro da ficção
-- tensão
- a sua relação com os problemas na realidade
3. Planear os passos para construir a situação, aprofundar e refletir sobre ela
4. Planejando as funções e as perguntas do facilitador
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TRANSLATIONS FROM ENGLISH INTO PORTUGUESE OF ACTION
SYNERGY METHODOLOGY
TO TACKLE BULLYING IN THE
EDUCATIONAL SYSTEM .

ENVOLVIMENTO COMUNITARIO : Capacitação dos líderes
POPULAR OPINION LEADER POL
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METODOLOGIA POL: EIRENE
GUIA ALARGADO
Sessão 1:

Capacitação dos líderes e coesão do grupo

Título do
atividade

Capacitação dos líderes

Idade

11+

Hora

5-10 minutos

Objetivos

▪ Apresentar a ideia do projeto
▪ Revelar aos líderes qual é o seu papel
▪ dar-lhes poder para estarem dispostos a trabalhar pela causa
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Passo a
passo

Passo 1
Os participantes sentam-se em círculo.
Passo 2
Os facilitadores fazem uma breve apresentação, respondendo às
seguintes perguntas:
Por que está aqui?
O Como foi escolhido?
o Qual é o problema que queremos resolver?
o Qual é o seu papel?
Passo 3
Apresentação dos consentimentos informados

Dicas

Certifique-se de que a sua introdução será forte o suficiente para
motivar os POLs a participar na formação e a ser comunicadores ativos
com a comunidade

Sessão 1:

Capacitação dos líderes e coesão do grupo

Título do
atividade

A história do meu nome

Idade

11+

Hora

5-10 minutos

Objetivos

▪ Apresentar os participantes.
▪ Para que o participante se sinta familiarizado um com o outro
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Passo a
passo

Passo 1
Os participantes sentam-se em círculo.
Passo 2
Peça a cada participante que apresente a história do seu nome:
de onde vem, se tiver parentes com o mesmo nome, ect.

Sessão 1:

Capacitação dos líderes e coesão do grupo

Título do
atividade

O círculo das coisas favoritas

Idade

11+

Hora

5-10 minutos

Objetivos

▪ Continuar com o processo de introdução uns dos
outros; ▪ Ajudar a formar coesão de grupo;

Preparação

Preparar listas de declarações

Passo a
passo

Passo 1
O grupo está sentado num círculo
Passo 2
Comece a ler as declarações um após o outro. Não faça
comentários e/ou explicações entre as frases.

Reflexão

Sessão 1:

▪ Qual foi a sensação de participar nesta atividade?
▪ O que te faz pensar? Que ideias tem agora em mente?
▪ que experimentaste algo novo sobre os outros do grupo? E sobre
si mesmo?

Capacitação dos líderes e coesão do grupo
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Título da
atividade

A árvore das expectativas

Idade

11+

Hora

20 minutos

Objetivos

▪ visualizar as expectativas do POL
▪ Ajudá-los a compreender o seu papel na formação ▪
Introduzir o tema principal da formação

Preparação
Passo a
passo

Desenhe um três no flipchart
Passo 1
O grupo está sentado em círculo
Passo 2
Cada participante deve responder a duas perguntas sobre duas
notas adesivas diferentes:
o Que espero aprender aqui?
o Que eu não gosto de discutir aqui?
Passo 3
Cada participante coloca as suas notas sobre as três expectativas
Passo 4
Discussão em grupo sobre as expectativas

Dicas

Se os participantes não puderem escrever ou tiverem dificuldades em
escrever por conta própria, o facilitador escreve as respostas e
coloca-as no flipchart.

Sessão 1:

Capacitação dos líderes e coesão do grupo

Título do
atividade

Fornecer informações

Idade

11+

Hora

10 minutos
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Objetivos

▪ Introduzir o tema do bullying
▪ tornar o POL sensato sobre o tema.

Preparação

Prepare factos básicos para o bullying no seu país

Passo a
passo

Passo 1
Apresentar os factos básicos:
Passo 2
▪ Discutir com o grupo
▪ perguntar ao grupo se sabiam desses factos.
✔ estão surpreendidos? O que acreditam que a situação na
comunidade deles é?

Sessão 2

O rosto da violência

Título do
atividade

Atividade de aquecimento

Idade

11+

Hora

5-15 minutos

Objetivos

▪ Para diferenciar a realidade externa da realidade interna do
grupo
▪ Para aquecer os participantes para o trabalho de grupo
▪ Contribuir para o grupo e a confiança individual e coesão

Passo a
passo

Passo 1
Bem-vindos aos participantes
Passo 2
Lembre-lhes as regras do grupo e o prazo
Passo 3
Dê as instruções para o exercício
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Reflexão

Estas são as atividades mais subestimadas pelos facilitadores.
Aprendemos que os exercícios de aquecimento bem selecionados são
muito importantes para o trabalho. Essas atividades reduzem a tensão
no grupo e ajudam os participantes a ventilar as emoções. São
frequentemente usados no meio das sessões para mudar a emoção
dominante ou dinâmica no grupo.

Dicas

Recomenda-se vivamente que os facilitadores tenham preparado um
conjunto de diferentes atividades deste tipo para usá-las quando é
necessário mesmo fora do programa de formação.
Recomenda-se vivamente que cada sessão comece com a atividade
temática de aquecimento.

Fontes(s)

Uma grande variedade de atividades de aquecimento podem ser
encontradas em:
https://www.salto-youth.net/tools/

Sessão 2

O rosto da violência

Título do
atividade

Definição da violência

Idade

11+
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Hora

45 minutos

Objetivos

Passo a
passo

▪ Definir a violência
▪ Gerar uma lista com associações relacionadas com o
tema. ▪ para enquadrar o que o POL define como violência

Passo 1
Peça aos POLs que reflitam sobre estas questões:
o O que significa violência para mim?
O que são as suas primeiras associações quando ouve esta
palavra? Passo 2
Peça aos POLs que reflitam sobre os tipos de violência
respondendo às seguintes questões:
o Pode diferenciar da lista diferentes tipos de violência?
o Quais são as suas manifestações?

Dicas

Recomenda-se que os facilitadores estejam prontos com algumas
informações adicionais sobre o tema.

Folha de recursos. Tipos de violência
Violênciafísica: usando força física, como bater, bater ou empurrar.
Violência emocional/psicológica:muitas vezes a forma mais difícil de
identificar. Pode incluir humilhação, ameaça, insulto, pressão e
expressões de ciúmes ou possessividade, como o controlo de
decisões e atividades.
Violência sexual: pressionar ou forçar alguém a praticar atos sexuais
(desde beijos a sexo) contra a sua vontade ou fazer comentários
sexuais que façam alguém sentir-se humilhado ou desconfortável. Não
importa se houve um comportamento sexual consentido
anteriormente.
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Sessão 2

O rosto da violência

Título do
atividade

Quatro cantos de violência

Idade

Todas as faixas etárias (selecione e adapte os exemplos de acordo
com a faixa etária)

Hora

20 - 30 minutos

Objetivos

▪ introduzir o tema da violência.
▪ classificar e diferenciar várias formas de
violência. ▪ mostrar diferentes perceções subjetivas de
violência.

Preparação

Lista de declarações, 4 folhas de papel (A3 ou A4), rotuladas:
Agressão, Ofensa, Violência, Outras.

Passo a
passo

Passo 1
▪ Fixe as folhas de papel com os termos cada um num canto da sala.
▪ Explicar que daqui a pouco vai ler em voz alta diferentes declarações
relacionadas com os temas em torno da violência.
▪ Após cada declaração, os participantes terão tempo para se
posicionarem num canto da sala, dependendo da sua opinião.
Passo 2
▪ começar a ler as declarações.
▪ Depois de cada declaração perguntar a alguns participantes (diferentes
por cada declaração) com base na sua decisão, por que se
posicionaram no respetivo canto.
▪ discutir brevemente com os outros participantes do grupo e continuar
com a próxima declaração.

Dicas

Para efeitos do PS, é importante adaptar as declarações de acordo
com a realidade cultural da comunidade de intervenção
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s

Folha de cálculo: Quatro cantos de violência (Exemplos de declaração)
ulta a mulher. Duas jovens mulheres gritam umas com as outras em um restaurante,
aquele puxando o cabelo do outro.

Dois adolescentes provocam-se uns aos outros, até que um chama o outro de "filho da mãe".
Philipp acha que é tarefa de um homem tomar decisões por si e pela namorada. Três polícias
intervêm por uma luta entre vários adolescentes num parque.
Klaus torna-se desafiador e ofendido quando a namorada fala com outros homens.
"Tu, falhado!"
Dois boxers num ringue de boxe, pouco antes da luta começar.
Porque a Maria não gosta de beber álcool numa festa que tem de ouvir constantemente: "Vamos
lá, não sejas tão abafado"
Recebes um belo sorriso de alguém de quem gostas.

Prisão domiciliária. Uma mãe grita com o filho: "Para de ser tão irritante!"
Linda pergunta ao Jim se lhe pode pedir um euro emprestado.

No elétrico observa-se como um idoso olha gananciosamente para uma jovem de cima a baixo.
Um pai bate no filho, porque voltou para casa duas horas depois do que o acordado.
O Anton gosta de assustar as namoradas a conduzir corajosamente o seu carro.
Dois amigos masculinos sentam-se em frente a uma rapariga no subsolo. De repente, a diz à
rapariga: "Dás-me um broche/ Vais chupar-me a pila?" Ambos os rapazes riem-se alto.
Isabella e Aisha atiram pedras no gato e trancam-na numa caixa.
Um rapaz de 16 anos gosta de fazer sexo com a namorada, que já lhe tinha dito que agora não
gosta disto. No entanto, pergunta-lhe o mesmo meia hora depois.
Um adolescente vai para a rua. De repente, outro pedestre esbarra nele.
Pedro muitas vezes destrói objetos em casa quando está furioso.
A tia Margit beija o Michael de cima a baixo sempre quando visita a família, embora não goste
nada disto.
Recebes um grande elogio de alguém que te sentes próximo
Uma rapariga rouba a bolsa de outra rapariga numa piscina.
Piotr pede-lhe para levar o caixote do lixo. Ele responde: "Fá-lo tu mesmo"
Na escola, um rapaz passa por um grupo de raparigas. Tropeça e quase cai. As raparigas riem-se
dele.
Num clube de discoteca, um rapaz aproxima-se de uma rapariga a dizer: "Tens pernas quentes"
Reparaste que alguém fala mal de ti nas tuas costas.
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Um adolescente é atacado por um grupo de jovens na rua. Ameaçam-no e gostam de ter o
telemóvel. Ao tentar defender-se, um dos agressores cai na calçada quebrando-lhe o osso do
nariz.

Sessão 2

O rosto da violência

Título do
Tipos de violência – trabalhar em estudos de caso

atividade
Tempo

11+
40 minutos
Objetivos
▪ sensibilizar para o tema da violencia de bullying.

Ajudar os participantes a descobrir/definir a sua posição clara contra a

violência: O que é violência para mim pessoalmente? Quando
começa a violência para mim?
Passo 1

Passo a passo
Explique aos participantes que neste exercício não há erro
respostas ou opiniões: "Este exercício destina-se a explorar e definir os seus
próprios limites quanto à violência em parceria".
Passo 2 Escreva e leia cada
estudo de caso sobre violência de bullying um a um passo
3 Responda as
perguntas após cada estudo de caso.
Dicas Leia cada estudo de caso sobre
violência e use o pau de conversação para facilitar uma
discussão com as
questões que se seguem a cada estudo de caso Considere dividir o grupo para trabalhar
em grupos de pequenas dimensões

Folha de recursos. Questões de estudos de caso
.
∙ É violência?
∙ Como poderia reagir de forma diferente?
∙ O que faria? Quer ir embora? Pode dizer alguma coisa?
Porquê? Seria diferente se fosse um cara batendo em outro
cara?
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∙ O que se pode fazer em situações como esta? Quais são as
suas opções? ∙ Qual é a nossa responsabilidade de impedir
que outros usem violência? ∙ O que acha?
∙ Quem tem a responsabilidade nesta situação?

Sessão 2

O rosto da violência

Título do
Bloco de competências de comunicação

atividade

11+
Tempo

20 minutos
Obje ti v os
responsabilidade pessoal de cada membro da

▪ Introduzir o tópico da
comunidade para reduzir a
violência ▪ Para ajudar os POLs a entender o seu papel ▪ Para
endireitar a capacidade dos POLs de comunicar a mensagem anti-violência
Preparar a
Preparação de como faria a demonstração tendo em conta
os resultados do inquérito de fase de implementação pré-implementação
passo 1

Passo a passo
Passo 2 Discussão sobre a demonstração:
▪ é realista? ▪ Quais
são as possíveis reações do seu amigo? ▪ como lhe responderia?
▪ Como escolher o primeiro amigo com quem conversar?
Passo 3: Instruções para trabalhos de casa
▪ Partilhe pelo menos com
uma pessoa onde esteve e o que aprendeu
durante a sessão
Dicas Mesmo que
esta atividade seja no final da sessão este um dos aspetos mais importantes do trabalho
com os POLs. Considere dar mais algum tempo para esta atividade, a fim de
responder a todas as perguntas dos POLs.
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Folha de recursos. Exemplo de abertura da discussão com um amigo

POL: ... Estou a visitar um treino muito interessante... Há outros
jovens na minha idade... e discutimos temas muito interessantes
relacionados com o bullying e a violência em geral...
Amigo: (?)
POL: Aprendi que há muitos alunos que estão a passar por
momentos difíceis no ambiente escolar porque os rufias estão a
insultá-los ou estão a fazê-los sentirem-se mal.
Amigo: (...)
POL: Entendi que não só bater numa pessoa é violência, mas também
dizer-lhe as suas palavras más, gritar, gritar, insultá-lo ou à sua família
e assediar sexualmente. Sabes que essas coisas os fazem sentir-se
mal... e acredito que, se um aluno respeita outro aluno, não deve tratálo assim...
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Sessão 3

Compreender o ciclo de violência

Título do
Feedback das primeiras conversas

atividade

Idade

11+
Tempo

20 minutos

Objetivos ▪ Fornecer feedback das conversas com os amigos ▪ Fornecer
informações sobre as reações dos membros da rede social
Passo 1

Passo a passo
Discuta com os POLs: com quantas pessoas da lista o POL
suas reações? O que disseste? Como é que.

falou? Quais foram as

sente-se depois da conversa?
Passo 2 Se necessário: brainstorming do
grupo com propostas para melhorar as conversas?
Dicas Utilize a mesma
atividade para receber feedback de todos os tópicos discutidos com os amigos e
para receber informações sobre todas as conversas realizadas. É importante não
faltar a esta atividade porque é uma parte importante do processo de
avaliação
interna eexterna! Utilize uma lista de contactos para facilitar o processo

Mesa - conversas com amigos

POLE:

sessão Nº/ data
nome

planeado
conversa

realizado
conversa

planeado
conversa

realizado
conversa

planeado
conversa
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realizado
conversa

planeado
conversa

Sessão 3

Compreender o ciclo de violência

Título do
Compreender o ciclo da violência

atividade

11+
Tempo

50

minutos
Objetivos ▪ Para
refletir sobre a própria experiência com a violência de cada um dos POLs
▪ Para
entender qual é o círculo de preparação da violência Antes
da sessão, cole
cinco pedaços de papel flipchart numa parede. Em cada artigo
escreva
uma das cinco categorias abaixo: ∙ Violência usada contra mim?

∙ Violência que tenho usado contra os outros?
∙ Violência que
testemunhei? ∙ Como me sinto quando uso violência? ∙ Como me sinto
quando a violência é usada contra mim? Passo 1

Passo a passo
Dê aos POLs algum tempo para responder às perguntas

passo
Discuta as respostas (sem anunciar quem é o autor) no grande grupo.
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Folha de recursos 6. Perguntas
1. Qual é o tipo de violência mais comum usado contra nós?
2. Como nos sentimos sobre ser vítima deste tipo de violência?
3. Qual é o tipo de violência mais comum que usamos contra os outros?
4. Como sabemos se estamos a usar a violência contra alguém?
Com quem somos mais violentos?
5. Como nos sentimos quando usamos a violência contra os outros?
8. Algum tipo de violência é pior que outra?
9. Algumas pessoas dizem que a violência é como um ciclo, ou seja,
alguém que é vítima de violência é mais propenso a cometer atos de
violência mais tarde. Se isto é verdade, como podemos interromper o
ciclo de violência?

Sessão 3

Compreender o ciclo da violência

Título do
atividade

Parar

Idade

11+

Hora

20 - 40 minutos
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Objetivos

Preparação

Passo a
passo

▪ Identificar os limites individuais de cada um, perceber e respeitar os
limites dos outros
▪ envolver individualmente e examinar sentimentos de proximidade,
distância e contacto corporal.

Sala grande com espaço suficiente para todos os participantes ficarem
em duas linhas viradas uma para a outra.
Passo 1
Derramou os participantes em pares aleatoriamente (por exemplo,
contar 1-2 ou escolher uma tira/cartão de papel colorido). Os
participantes em cada par estão virados uns para os outros, mas o
mais longe possível uns dos outros (no mínimo 10 metros de
distância). Assim, uma linha de participantes numa das extremidades
da sala enfrenta a outra linha na extremidade oposta.

Passo 2
▪ Os participantes numa única linha recebem a tarefa de permanecer em
pé no local. Os participantes na outra linha têm a tarefa de abordar
lentamente (!), dirigindo-se passo a passo em direção ao seu parceiro
de pares, até que o parceiro lhes dê um Sinal de Paragem.
▪ Manter um contacto visual com o parceiro deve ajudar a perceber
quaisquer alterações no seu estado enquanto os participantes
ambulantes se aproximam cada vez mais deles.
▪ Os participantes em pé têm a tarefa de detetar o quão perto gostariam de
deixar o seu parceiro chegar a eles. Quando um participante em pé
sente que o parceiro já se aproximou o suficiente, então deve dizer
"Pare!". O parceiro para e permanece de pé, até que todos os outros
participantes ambulantes tenham parado.
Passo 3
Os parceiros ambulantes voltam às suas posições iniciais para a
segunda ronda. Eles vão começar de novo a aproximarem-se
lentamente dos seus parceiros de pares. Desta vez, os parceiros
permanentes não vão dizer "Parem", mas darão um sinal de
elevação
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sua mão, quando sentem que a pessoa que se aproxima chegou perto
o suficiente deles.
Passo 4
▪ A terceira ronda é a mais desafiante e requer muita atenção e calma no
grupo. Os participantes ambulantes devem desta vez - sem qualquer sinal
- discernir-se sozinhos quando têm de parar, quando se aproximarem o
parceiro o suficiente.
▪ Depois de as três rondas se repetirem com a mudança de papéis, os
participantes de pé aproximam-se agora dos seus parceiros, que têm de
dar sinais a dizer Stop", levantando-se uma mão, ou, finalmente, não
dando qualquer sinal.

Reflexão

Deixe algum tempo para os participantes discutirem em seu par qual das
três rondas se sentiu mais confortável/ desconfortável para eles. Após
discutir em todo o grupo como se sentiram os participantes ao
experimentar a proximidade e a distância. Pergunte-lhes se aprenderam
algo novo sobre os seus limites pessoais e as formas de comunicar isto?
Refira-se às diferenças nas fronteiras pessoais que poderiam ter aparecido
no grupo: Como lidar com os limites pessoais dos outros?

Sessão 3

Compreender o ciclo da violência

Título do
atividade

A origem da violência

Idade

11+

Hora

50 minutos

Objetivos

Preparação

▪ Incentivar o intercâmbio de reflexões no grupo sobre atribuições de
papéis e modelos de papel internalizados.

Escolha uma história realista a partir da vida quotidiana dos POLs
– fácil para eles se identificarem com
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Passo a
passo

Passo 1.
Apresentar o estudo de caso
Passo 2.
Discutir as seguintes questões no grupo:
1. Isto é bullying?
2. Quem é a vítima e quem é o violador?
3. Acredita que havia uma maneira de evitar o conflito e as
complicações? O que poderia ser feito nesta direção?
4. Acredita que as pessoas envolvidas podem reagir de forma
diferente? Como é que é?

Dicas

Escolha uma história que seja fácil para o POLS identificar-se com

Sessão 4

Violeta (flor) e violência

Título do
atividade

Não mexa a violência com amor!

Idade

11+

Hora

20 minutos

Objetivos

▪ fazer com que os POLs pensem nas emoções das vítimas.

Passo a passo

Passo 1.
Leia cada uma das situações
Passo 2
Discuta com o grupo cada um dos casos

Dicas

Se tiver pouco tempo, considere ignorar alguns dos casos

Folha de recursos. Como se sente o outro?

Bullying em relacionamentos jovens
1. Maria não fala com Jenny porque é nova na escola.
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2. Linda dá uma bofetada "amigável" na cara da amiga Nadia quando a
vê. 3. O Peter está a chamar às raparigas nomes como "tu puta", "puta",
"deficiente" na frente de todas as outras.
4. John publica as fotos pessoais da namorada na Intern

Sessão 4

Violeta (flor) e violência

Título da
atividade

Aja como um homem/ aja como uma mulher

Idade

11+

Hora

40 minutos

Objetivos ▪ enquadrar as expectativas de género direcionadas aos meninos e
meninas da escola.
Passo a
passo

Passo 1
Peça aos POLs que partilhem a experiência quando alguém disse
"aja como um homem" ou algo parecido com eles:
Por que acha que a pessoa disse isto?
Como se sentiu?
Faça o mesmo com "agir como uma mulher".
Passo 2
Em letras grandes, escreva em dois pedaços de papel flipchart a frase
"Agir como um homem" e "Agir como uma mulher". Peça aos
participantes que partilhem as suas ideias sobre o que isto significa.
Estas são as expectativas da sociedade sobre quem os homens e as
mulheres devem ser, como devem agir e o que devem sentir e dizer.
Desenhe uma caixa nos jornais, e escreva os significados de "agir
como um homem" e "agir como uma mulher" dentro desta caixa.
Algumas respostas exemplo são "ser duros" ou "não chorar".
Passo 3
Iniciar uma discussão
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Reflexão

Perguntas para discussões:
1. Qual destas mensagens pode ser potencialmente
prejudicial? Porquê? (Nota: O facilitador deve colocar uma estrela
ao lado de cada mensagem e discutir cada mensagem uma a
uma).
2. Como é que viver na caixa limita a vida e as relações dos
homens? Como é que viver no limite da caixa
a vida e as relações das mulheres?
3. O que acontece aos homens que não seguem as regras de
género (por exemplo, tentem "viver fora da caixa")? O que
acontece a mulheres que não seguem as regras de género? O
que as pessoas dizem sobre eles? Como são tratados?
4. O que é necessário para facilitar a vida de homens e
mulheres fora das caixas? Como podemos
contribuir?

Sessão 4

Violeta (flor) e violência

Título da
atividade

Bloco de habilidades de comunicação: "Agir como um
homem" e "Agir como uma mulher"

Idade

11+

Hora

30 minutos

Objetivos

Preparação

▪ Para demonstrar como iniciar as conversas sobre o tema
▪ Aumentar a autoconfiança dos POLs para falar sobre o tema
▪ Melhorar as suas capacidades de comunicação

Pense numa maneira apropriada de começar a conversa
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Passo a passo

Passo 1
Demonstração dos facilitadores
Passo 2
Discussão sobre a demonstração:
o É realista?
o Quais são as possíveis reações do seu amigo?
Como lhe responderia?
Passo 3
Instrução para os trabalhos de casa:
Fale com os amigos da sua lista sobre os tópicos que discutimos
hoje
Passo 4
Discuta com o grupo quais são as possíveis respostas do
amigo.
Passo 5
Papéis desempenha
Como apoiar a mudança desejada e evitar
comportamentos "maus"
(1) Dividir o grupo são casais – pedir-lhes para jogar o diálogo a
partir da demonstração
(2) Observar as conversas e fornecer feedback

Dicas

Certifique-se de ter tempo suficiente para responder a todas as
perguntas dos POLs
Tente deixá-los prontos para responder mesmo a reações
negativas ou provocatórias
As peças de papel são fortemente recomendadas

Sessão 5

INTELIGENTE

Título do
atividade

Expressando emoções

Idade

11+

Hora

30 - 45 minutos

Objetivos

▪ Para ajudar os POLs a perceber qual é a ligação entre violência e
emoções
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Preparação

Desenhe cinco colunas em papel flipchart e escreva as seguintes
emoções como títulos: Medo, Afeto, Tristeza, Felicidade e Raiva

Passo a
passo

Passo 1
Trabalho individual
Peça a cada um dos POLs que se classificem de 1 a 5 como é fácil
expressar cada um dos 5 sentimentos: Medo, Afeto, Tristeza,
Felicidade e Raiva
Passo 2
A discussão em grupo pergunta ao POLS:
∙ Quais dessas emoções são mais fáceis de expressar, e qual é a
mais difícil
∙ Por que homens e mulheres têm formas diferentes de expressar
emoções? Como é que os pares, a família, a comunidade, os meios
de comunicação, etc. influenciar como homens e mulheres
expressam emoções?
∙ Como é que a forma como expressamos as nossas emoções
influencia as nossas relações com outras pessoas (parceiros,
família, amigos, etc.)?
∙ Que reações emocionais estão a mostrar força e o que estão a
provar fraqueza?

Folha de recursos. Expressando emoções
Classificação de 1 a 5, qual dessas emoções é mais fácil/ difícil
para você expressar 1 2 3 4 5
Medo
Afeição
Tristeza
Felicidade
Raiva

Sessão 5

INTELIGENTE

Título do
atividade

O que sinto quando estou zangado? O que faço quando estou
zangado?

Idade

11+
118

Hora

30 minutos

Objetivos

o Para ajudar os POLs a entender a ligação entre os sentimentos e o
comportamento
o Para ilustrar que a emoção não é uma razão nem uma desculpa de
ser um rufia
o Ajudar os POLs a diferenciar as emoções dos comportamentos e
das reações.

Passo a
passo

Passo 1
Dê algum tempo aos participantes para pensarem na situação
recente quando se sentiram zangados.
Passo 2
Divida o grupo em casais – peça-lhes para partilharem com o parceiro
essas situações e respondam às perguntas:
∙ O que sinto quando estou zangado?
∙ O que faço quando estou zangado?
Passo 3
Criar cenários com o grupo quais são as formas "positivas" /
"não agressivas" para mostrar raiva expressa?

Sessão 5

INTELIGENTE

Título da
atividade

Bloco de competências de comunicação: Expressar emoções

Idade

11+

Hora

30 minutos

Objetivos

Preparação

negativas

▪ Para demonstrar como iniciar as conversas sobre o tema
▪ Aumentar a autoconfiança dos POLs para falar sobre o tema
▪ Melhorar as suas capacidades de comunicação

Pense numa maneira apropriada de começar a conversa
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Passo a passo

Passo 1
Demonstração do facilitador
Passo 2
Discussão sobre a demonstração:
▪ é realista?
▪ Quais são as possíveis reações do seu amigo?
▪ como lhe responderia?
Passo 3
Instrução para trabalhos de casa
Discuta com os amigos da sua lista os tópicos discutidos
hoje.
Passo 4
Discuta com o grupo quais são as possíveis reações dos
amigos.
Passo 5
Papéis desempenha
Como apoiar a mudança desejada e evitar
comportamentos "maus"
o Dividir o grupo são casais – pedir-lhes para jogar o diálogo a
partir da demonstração
o Observe as conversas e forneça feedback

Dicas

Certifique-se de ter tempo suficiente para responder a todas as
perguntas dos POLs
Tente deixá-los prontos para responder mesmo a reações
negativas ou provocatórias
As peças de papel são fortemente recomendadas

Sessão 6

O anúncio

Título da
atividade

Atividade criativa. A brochura

Idade

11+

Hora

40 min.
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Passo a
passo

Passo 1.
Divida o grupo em pequenos grupos – por 3
Passo 2.
Peça-lhes que criem uma brochura contendo todas as mensagens
importantes das diferentes sessões do treino
Passo 3.
Discussão em grupo
o Apresentar os resultados do trabalho
o Por que escolhemos este grupo alvo?
o Quais são as principais mensagens que queremos
comunicar com o grupo alvo?

Sessão 6

O anúncio

Título da
atividade

Contagem regressiva final

Idade

11+

Hora

40 min.

Objetivos

Avaliação do trabalho

Preparação

Preparar uma linha de avaliação no flipchart, escala de 0 a 10
Forneça a cada um dos POLs notas pegajosas
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Passo a passo

Peça a cada um dos POLs para escalar de 0 a 10 as seguintes
perguntas:
1. Aprendi coisas novas e interessantes durante o treino.
2. Acho útil o que aprendi durante o treino.
3. Vou tentar implementar as coisas que aprendi no meu
dia-a-dia: no meu pessoal
relação, quando falo com os meus amigos.
4. Continuarei a falar sobre os tópicos que discutimos
durante o treino com os meus amigos.
5. Sinto-me mais confiante quando falo sobre os temas
do bullying do que antes do treino

Dicas

Faça um questionário de perguntas fechadas.
Esta atividade é uma parte importante da avaliação interna da
formação.

Questionário curto para avaliação da formação (opcional)
declaração

5

1. Aprendi coisas novas e interessantes durante o treino.

2. Acho útil o que aprendi durante o treino.

3. Vou tentar implementar as coisas que aprendi no meu dia-a-dia: na minha
relação pessoal, quando falo com os meus amigos.

4. Continuarei a falar sobre os tópicos que discutimos durante o treino com
os meus amigos.

5. Sinto-me mais confiante quando falo sobre os temas do bullying do que
antes do treino

5 – totalmente de acordo
4- concordar
3 - Não sei
2 – Discordar
1- totalmente discordar
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2
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