SÍNTESE DO 4º ENCONTRO DO VOO DE BEIJA-FLORES
UNIPAZ-RJ - Encontro Virtual – 17/11/2020
Tema do Encontro: Compartilhando Nossos Voos!
Caminhos para a realização do Seminário da AVIPAZ

Seguindo a trilha do Encontro anterior realizado pela UNIPAZ-SP e desta vez, coordenado pela
UNIPAZ-RJ, a reunião teve como proposta dar continuidade para a apresentação de alternativas
que possam transcender os desafios levantados e, assim, completar o ciclo e desenharmos
caminhos conjuntos e colaborativos.
Para o 4º Encontro a pergunta orientadora foi: O Voo não pode parar: Quais os caminhos que
podemos percorrer, para viabilizar e amenizar os desafios?
A programação contemplou um tempo maior para as discussões de grupo e o compartilhamento
das propostas apresentadas:

1. Programação proposta:
18:00: Boas vindas!
18:05: Harmonização do grupo - Holopraxis
18:10: Compartilhando os voos do Rio de Janeiro
18:30: Pergunta orientadora: O Voo não pode parar: Quais os caminhos podemos percorrer para
viabilizar e amenizar os desafios?
18:50 Partilha dos Relatores: 5 minutos para cada.
19:20: Considerações finais.
19:30: Encerramento.

2. Síntese dos Caminhos para viabilizar e amenizar os desafios
apresentados pelos grupos:
●

Conclusão em 2020, do processo de formação de facilitadores que ainda não haviam
terminado em razão da pandemia, a partir da proposta feita na reunião passada pela
coordenação do Seminário da AVIPAZ para o fechamento deste processo.
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Realização de levantamento em todas as Unidades de UNIPAZ (através do CGU) para
avaliação de como está a situação em cada Estado, com relação aos Seminários/ AVIPAZ
que foram suspensos em função da pandemia:
- Estão sendo realizados de forma online/remota?
- Tem condições de realização de forma presencial, seguindo os protocolos sanitários?
Nesta modalidade do presencial, ver possibilidade de realização em pequenos grupos e
em lugares abertos.
- Poderiam ser realizados de forma hibrida (remota e presencial), também seguindo os
protocolos?
- Quais os grupos que teriam acesso neste momento a modalidade do AVIPAZ
online/remota (acesso a computadores, disponibilidade, etc).
Realização de levantamento em todas as Unidades de UNIPAZ (através do CGUU) sobre os
Facilitadores em cada Unidade da UNIPAZ, para registro, publicação e divulgação de
resultados:
- Quantos facilitadores formados e quantos estão atuando?
- Onde estão atuando? Com que públicos?
- Quais os principais resultados do trabalho?
Fazer de forma massiva a divulgação da metodologia da AVIPAZ e da Educação Para a Paz
nas redes sociais como Youtube, Facebook, organizando nos Estados lives gratuitas para
essa divulgação.
Contatar a Central de Favelas que também poderiam ajudar na divulgação, vendo
possibilidades de realização do AVIPAZ de forma remota/online para grupos de favelas/
comunidades.
Em alguns grupos de discussão foram apresentados alguns caminhos que estão sendo
trilhados pelas diferentes Unidades:
- Rio de Janeiro: A partir do conhecimento que alguns Facilitadores já estavam facilitando
de forma online/remota Gloria Sobrinho realizou um treinamento para os Facilitadores
para aplicação do Seminário/ AVIPAZ de forma remota/online somente da Ecologia Pessoal.
A divulgação está sendo feita através das mídias individuais dos facilitadores.
- Recife: estão se organizando para a modalidade online/remota para grupos de
estudantes de universidade.
- Brasília: o investimento está concentrado na modalidade do Curso EAD e os projetos
desenvolvidos junto ao Ministério Público nas escolas foram suspensos neste momento
de pandemia. Estão aguardando a mudança de cenário para a modalidade presencial.
- São Paulo: O foco neste momento é realizar a captação de recursos financeiros junto a
pessoas físicas, para criação de um fundo para o investimento em Programas Sociais,
porque estão no limite de trabalhos voluntários. Estão empenhados na construção de um
Programa do AVIPAZ, a proposta é retomar o trabalho presencial, assim que for possível e
remunerar os Facilitadores com os recursos deste Fundo. Estão ajudando no suporte do
EAD dos Seminários/AVIPAZ de Brasília.
- Portugal: estão construindo o Seminário AVIPAZ online/ remoto e pretendem divulgar
em rádios, voltados para escolas secundaristas, uma vez que este público juvenil já tem a
familiaridade com essa linguagem virtual.
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- Belo Horizonte: estão realizando lives semanais gratuitas pelo Youtube, convidando os
Facilitadores com temas e conteúdos das formações. O público neste espaço tem variado
de 30 a 130 pessoas.
- Santa Catarina: são 3 Unidades de UNIPAZ e cada uma está num momento diferenciado.
Estão planejando um Encontro de integração online/ remota entre os facilitadores para
trabalhar os conceitos da AVIPAZ.
Proposta de realização neste momento, de Seminários online/ remotos que não seja
somente o EAD e usar as redes para divulgação e atingir públicos diferentes com a
adaptação de linguagens.
Comunicação dos resultados da metodologia, por meio do relato de experiências exitosas
nos diferentes Estados e ver possibilidade junto ao CGU de investir em uma peça
publicitária do conjunto de todas as Unidades para divulgar esse trabalho.
Realização de parcerias público/ privado, com governos e instituições para que o trabalho
não seja apenas com o voluntariado.
Foi identificado como a metodologia tem a sua atualidade neste momento de pandemia,
onde Pierre deve estar sorrindo, vendo os conceitos que construiu e desenvolveu, e são
hoje os pilares da Unipaz, passeando entre nós: como a impermanência, fantasia da
separatividade e tantos outros conceitos.
Os grupos discutiram como é importante trabalhar esses conceitos da metodologia e
aplicar na realidade que estamos vivendo: como o medo, o apego.. Ver o que é possível
fazer no momento presente, no aqui e agora.
Organização de grupos de estudos (remotos) nas Unidades dos conteúdos e a reciclagem
dos facilitadores.
Muitos grupos manifestaram que ficaram emocionados com a apresentação de vídeo do
Programa Beija-Flor do Rio de Janeiro, e o quanto esse trabalho nos inspira e nos
entusiasmam para as possibilidades de realização junto a públicos tão variados:
comunidades, escolas, professores, lideranças comunitárias, crianças e adolescentes.

3. Considerações Finais :
Para finalizar, Glória Sobrinho em nome do Colegiado do Programa Beija-Flor agradece aos
participantes e relembra o quanto essas trilhas de 26 anos do Programa de Ação transformadora
Socioambiental Pierre Weil desenvolvido pela Unipaz no Rio, tem inspirado e fortalecido a todos a
continuar no movimento de Construção da PAZ.
Na percepção dela, acredita que, quando introjetamos os conceitos da AVIPAZ, podemos
utilizar diferentes instrumentos e linguagens, como a expressão corporal, uma obra de arte, o
teatro, a música, o saber popular, entre outros, o Terceiro Incluído nos inspirar. É evocar a
Presença no momento do Seminário e usar nosso potencial criativo, usando a metodologia e
utilizando a arte para expressar a síntese.
Agradecemos a participação de cada beija-flor presente nesse 4º Encontro e desejamos que ele
nos inspire a continuar no movimento d’A Arte de Viver em Paz!!!

Colegiado do Programa Beija-Flor – Unipaz-RJ
17/11/2020.
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