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Resumo:  

O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas, Cátedra da UNESCO, da 

Universidade de Passo Fundo, é um núcleo multi e interdisciplinar que intervém em ações 

de ensino, pesquisa e extensão, relacionadas à juventude e violências nas escolas, 

vislumbrando uma cultura de paz e do bem viver. Apresentam-se resultados preliminares 

da experiência de um curso de formação, realizado em 2013, que faz parte de um projeto 

de extensão pioneiro desenvolvido desde 2012 em Escola Pública de Passo Fundo, Estado 

do Rio Grande do Sul (Brasil). Envolveram-se professores, funcionários, estudantes, pais e 

gestores, contribuindo na leitura da realidade e delineando demandas na construção 

coletiva de alternativas de enfrentamento e prevenção de violências. Nas oficinas do curso 

aportes teóricos e metodológicos foram apresentados, possibilitando novas formas de 

pensar e agir, fortalecendo o respeito consigo e com os outros, escuta, diálogo, 

solidariedade e cooperação, valores potencializadores de uma cultura de Paz. 

 

Palavras-chave: Observatório da Juventude; Educação para Paz; Violências; 

Interdisciplinaridade. 
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1. Introdução  

 A tarefa de educar, em espaços formais, tem sido um constante desafio para aqueles 

que atuam na rede de ensino. O problema dos conflitos e das violências vividas na escola e 

em sala de aula, presente em relações interpessoais, seja entre professores e alunos ou entre 

alunos, faz repensar estas práticas docentes, de modo a se buscar alternativas para 

complementá-las, fortalecendo a convivência. 

 A proposta apresentada neste trabalho responde à demanda de uma escola estadual 

de ensino médio do Município de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, a 

qual foi apresentada pela sua Direção à Coordenação do Observatório da Juventude e de 

Violências nas escolas, da Universidade de Passo Fundo (UPF), em reunião realizada na 

Faculdade de Educação, no início de 2013.  

A partir de então foi elaborado, conjuntamente, um curso de extensão multi e 

interdisclinar, voltado à Formação Continuada com os Educadores 

(professores/funcionários), lideranças estudantis e organização de pais (CPM e Conselho 

Escolar). O curso deu continuidade à parceria,  que ocorreu em 2012, entre a Escola e o 

Observatório da Juventude, quando foram realizadas duas ações de “escutatória”, visando 

fazer uma leitura da realidade, bem como identificar situações e demandas geradoras de 

temáticas a serem abordadas na formação continuada a ser desenvolvida na escola. 

Além disso, em 2013, foram realizadas duas novas ações de “escutatória”, com o 

intuito de aproximar o Observatório da escola, o que contribuiu pra fortalecer a 

necessidade de se investir num curso de formação aos profissionais de educação e também 

a lideranças estudantis. Diante das necessidades identificadas e apresentadas pela escola 

verificou-se a importância de se desenvolver ações de valorização dos aprendizados do ser 

e do conviver (DELORS, 2001). 

Estas interlocuções motivaram quatro professores da Escola (o diretor, a vice-

diretora do turno da manhã, a orientadora pedagógica e um professor) a fazer oficinas do 

“Curso de Alternativas à Violência: educação para uma cultura de paz”, promovido pelo 

Observatório da Juventude, com o apoio da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários da UPF, no intuito de serem elos de diálogo entre Observatório e Escola.  

A seguir, apresenta-se, uma breve contextualização sobre a importância da inserção 

da Educação para a Paz no contexto escolar, tendo em vista a busca da formação integral 

envolvendo estudantes, mas também os profissionais da educação e membros da 

comunidade escolar. 
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2. Educação para uma Cultura de Paz  

 Atualmente vivemos em uma sociedade que fomenta o individualismo e a 

competição nas relações humanas, que são potencializadoras e conflitos e de violências. 

Como se fossem naturais, estas questões adentram no âmbito escolar, tanto verbalmente, 

como em atitudes concretas de agressividade presentes nas relações de convívio. 

Guimarães (2006, p.343) comenta que não somente vivemos em uma sociedade 

violenta, mas que construímos, cotidianamente, uma cultura de violência seja nas famílias, 

nas escolas, pelos meios de comunicação, etc. O autor concorda com a metáfora criada por 

Eduardo Galeano (1999), que afirma que vivemos nos ambientes escolares e na sociedade 

no “mundo do avesso”, ou seja, que na escola os valores morais estão invertidos, onde, por 

exemplo, se valoriza a falta de escrúpulos, se despreza a honestidade ou o trabalho. 

Segundo Galeano (1999) a escola ensina a nos conformarmos com a realidade que se nos 

apresenta e a padecermos na sociedade em que vivemos, ao invés de buscarmos formas 

para transformá-la, de acordo com valores éticos e morais. Contudo, ele acredita na 

possibilidade da construção de uma nova realidade, começando por repensar que: “a 

natureza se realiza em movimento e também nós, seus filhos, que somos o que somos e ao 

mesmo tempo somos o que fazemos para mudar o que somos”. 

Barros (2011) enfatiza a necessidade de educar para sermos éticos e humanos, 

tendo em vista o quanto atualmente vivemos numa sociedade antiética e desumana. 

Neste sentido, como participantes do observatório, acreditamos que, assim como 

aprendemos a ser violentos, também é possível aprendermos a sermos pessoas pacíficas, 

portadoras do bem viver, que buscam resolver situações conflituosas através da escuta e do 

diálogo, valores fundamentais na educação para a paz, que contribuem para construir uma 

cultura de não violência, centrada da vida e no bem viver. 

3. Observatório da Juventude e ações de educação para a Paz 

O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas, da UPF, ao considerar os 

problemas das violências presentes nos espaços escolares e seus entornos tem buscado 

conhecer a realidade e desenvolver ações, voltadas à formação e capacitação de educadores 

e estudantes, que possibilitem trabalhar coletivamente a prevenção e o enfrentamento a 

violência, ou seja, que propiciem e colaborem com a construção de uma Educação para a 

Paz. Assim, desde 2010, o Observatório vem se constituindo como um centro 

multidisciplinar de referência no desenvolvimento de ações coletivas, de produção de 
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conhecimentos relacionados à juventude e à violência nas escolas, com participações de 

representantes de entidades governamentais, de ONGS, bem como com a participação de 

professores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento da UPF, buscando ampliar 

o conhecimento de realidades a partir de diferentes olhares sobre a problemática e sobre as 

experiências vivenciadas pelos integrantes do grupo, tanto na prevenção como na resolução 

não violenta de conflitos. 

Neste sentido, tem promovido estudos e momentos de reflexões que abordam 

diferentes perspectivas conceituais de violências e Educação para a Paz, inspirando-se para 

criar, alternativas educacionais de enfrentamento e de prevenção de situações conflituosas 

nos espaços escolares. Também tem realizado oficinas de sensibilização, tanto para alunos 

como para professores, que favorecem reflexões sobre as violências presentes nos 

ambientes escolares. Da mesma forma tem realizado oficinas de escutatória, especialmente 

para professores das redes municipais e estadual de ensino, buscando ouvir depoimentos, 

que propiciem conhecer a realidade de violências vivenciadas nas escolas. Amparado e 

instigados em tais ações, o Observatório tem buscado pensar propostas educacionais 

buscando envolver o trabalho conjunto dos professores, funcionários, estudantes e pais, 

com vistas a transformar a escola num espaço de convivência saudável e prazerosa. 

Nasceu assim a proposta formativa abordada neste trabalho, cujo objetivo foi o de 

oferecer aportes teóricos e metodológicos visando contribuir com educadores para repensar 

e ressignificar conceitos e práticas, capacitando-se para atuar na resolução de conflitos, 

operar na prevenção de violências e investir na produção de valores de uma cultura de paz 

no convívio escolar.   

4. O Curso “educação e cultura de paz: um novo olhar sobre o conviver” 

O curso de formação realizado pelo Observatório teve a duração de 20 horas, sendo 

estas desenvolvidas em cinco oficinas de trabalho, com a duração de quatro horas 

atividade, para dois grupos distintos: um grupo constituído por membros da equipe diretiva 

da escola, os professores, os pais e os funcionários; e outro grupo constituído só por 

alunos, que foram criteriosamente convidados pela orientação pedagógica da escola com o 

apoio dos professores.  

O curso teve seu início em agosto de 2013, sendo finalizado em dezembro do mesmo 

ano.  As oficinas foram elaboradas e desenvolvidas, de forma conjunta e articulada, com 

professores, colaboradores voluntários e bolsistas, que integram o Observatório da 

Juventude. Preliminarmente foram considerados os registros realizados pela coordenação 
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do Observatório nas ações de escutatória anteriormente desenvolvidas, que apontava para 

as potencialidades e fragilidades no processo educacional desenvolvido na Escola. 

As oficinas visaram integrar e favorecer a participação e a capacitação teórica e 

metodológica dos participantes, num processo de ação e reflexão, contribuindo para a 

ressignificação dos modos de ser, estar e conviver na escola. Nas oficinas foram utilizadas 

dinâmicas de afirmação pessoal, jogos animados, sociodramas e práticas de comunicação 

efetiva e afetiva, ajudando a construir vínculos de pertencimento a uma comunidade de 

vida e a valorização das relações ético-afetivas no ambiente escolar, desenvolvendo valores 

de autoestima, autoconfiança, solidariedade e cooperação. Através de estudos de textos, 

disponibilizados para leitura prévia, buscou-se abordar os conceitos pertinentes ao papel da 

educação na formação humana, bem como ferramentas conceituais voltadas à  

compreensão do multifacetado fenômeno das violências, suas origens, distinções e 

manifestações.   

As atividades foram desenvolvidas no ambiente escolar e junto à Faculdade de 

Educação da Universidade de Passo Fundo.  

Em todo este processo, cabe ressaltar a importância da participação efetiva das 

bolsistas de extensão do Observatório da Juventude que, não somente acompanharam, mas 

que contribuíram ativamente na construção dos processos definidos nas oficinas do curso.  

As oficinas, com suas datas e temas respectivos, foram desenvolvidas da seguinte 

forma: 

a) Primeira Oficina: 24 de agosto de 2013 - Local: Faculdade de Educação 

 Tema: Um novo olhar sobre o conviver: reconhecer-se para transformar. 

b) Segunda Oficina: 28 de setembro de 2013 - Local: Faculdade de Educação - Tema: 

Um novo olhar sobre o conviver: os Nós da Convivência 

c) Terceira Oficina: 19 de outubro de 2013 - Local: Escola 

Tema: Um novo olhar sobre o conviver: Emoções e linguagem na convivência. 

d) Quarta Oficina: Sábado, 09 de novembro de 2013 - Local: Escola 

Tema: Um novo olhar sobre o conviver:  A resolução dos conflitos da convivência 

e) Quinta Oficina: Sábado, 07 de dezembro de 2013 -  Local: Escola 

Tema: Um novo olhar sobre o conviver: avaliando e confraternizando  

O encerramento do curso foi feito de forma integrada com todos os participantes, 

proporcionando que tivesse um caráter avaliativo, prospectivo e de confraternização. 

Ressalta-se especialmente a participação dos professores da área de matemática da 

escola, que se mostraram muito satisfeitos com a metodologia proposta. 
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Ao longo do curso, foram realizadas, pelos participantes, avaliações qualitativas, de 

forma a identificar como o trabalho estava sendo recebido e quais deveriam ser os ajustes 

necessários para a continuidade e o aprimoramento da proposta, os quais foram 

incorporados nas elaborações das oficinas subsequentes. Também foi realizada uma 

avaliação final qualitativa geral, aplicada no final do curso.  

Apresentamos a seguir, algumas avaliações feitas pelos participantes das oficinas e 

algumas conclusões do trabalho realizado. 

5. Resultados de Avaliações 

 Como exemplo, apresentamos, a seguir, alguns trechos de avaliações qualitativas 

realizadas pelos professores na segunda oficina, realizada no dia 28 de setembro de 2013, 

sendo o tema: Um novo olhar sobre o conviver: os Nós da Convivência. 

 Ao questionarmos no que os encontros já realizados contribuíram com a formação 

de cada professor, um professor destacou: “os encontros nos fortalecem enquanto grupos, 

enquanto profissionais, educadores. Reafirmam a essência do nosso papel de mediadores 

e nos tornam pessoas melhores”. Outro professor ressalta que os encontros colaboram para 

“repensar a minha prática como educador, a pensar em mudar muitos conceitos prontos e 

construir um novo”. Outro aspecto positivo destacado por uma professora foi o fato dos 

encontros “contribuírem com momentos de reflexão, parada que nem sempre é possível 

nos dias tão corridos, com momentos de conhecimento de si mesmo e das pessoas com as 

quais convivemos”. Além disso, a fala de uma professora salienta que os encontros 

auxiliam a “repor o gás e retornar à escola com ideias novas e, principalmente, vontade 

de fazer”. 

 Outro questionamento realizado foi o que poderia ser diferente para os próximos 

encontros. Os professores destacaram: “estou gostando muito, não vejo necessidade de 

fazer diferente. Cada dia está sendo novo”, “todos os momentos têm sido muito 

importantes”, além de “acho que a dinâmica está excelente, completa. Foram felizes com 

a escolha do texto amplo”, salienta uma professora ao mencionar o texto trabalhado “Os 

quatro pilares da Educação” da obra de Jacques Delors “Educação: Um tesouro a 

descobrir”.  

 A leitura de avaliações como as apresentadas, bem como pelas demais que 

recebidas nos possibilitou perceber que o curso teve êxito em sua proposta, sendo bem 

recebido e aproveitado pelos participantes.  
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 Além disso, percebeu-se que a metodologia de reflexão, a partir de experiências e 

de vivências, possibilitou o (re)pensar das próprias ações, ajudando-os a conscientizar-se 

de que no dia-a-dia da escola, nas relações interpessoais, a educação é perpassada por 

valores potencializadores de uma cultura de paz e do bem viver, mas também por valores 

que promovem a desagregação dos vínculos, acirram os conflitos e as violências. 

 Percebeu-se ser possível sensibilizar e capacitar os educadores e os integrantes da 

comunidade escolar, a assumir uma perspectiva humanizadora da educação, voltada a 

colocar o poder transformador dos sujeitos no protagonismo da resolução de conflitos e 

produção de valores de uma cultura de paz. Nas avaliações das oficinas, das vivências e 

estudos  sobre os aprendizados do ser e do conviver, foi possível constatar que tais ações 

contribuíram para transformar as relações, possibilitando constituir a escola como espaço 

ético-afetivo de convivência e de prevenção das violências. 

 Também foi possível, no decorrer do desenvolvimento das oficinas, das vivências e 

das capacitações teóricas e metodológicas, para a resolução de conflitos e prevenção de 

violências no contexto escolar, estimular aprendizados do ser e do conviver que 

contribuíssem para transformar as relações nos espaços de convivência. Constatou-se 

igualmente que o curso possibilitou o fortalecimento do coletivo dos educadores, 

estudantes, funcionários e pais no protagonismo de ações pedagógicas frente aos desafios 

do contexto escolar, aprofundando os sentimentos de pertença e de compromisso com a 

escola. 

6. Considerações Finais 

 A Faculdade de Educação (FAED), por meio do Observatório da Juventude e de 

violências nas escolas, tem se inserido nos contextos educativos, atentando para os desafios 

emergentes nas escolas, visando pesquisar tais realidades e dispondo-se a dialogar e 

contribuir com os que protagonizam processos de mudanças no âmbito escolar, o que exige 

novas formas de pensar e agir nos processos educativos e de gestão, vinculando-os aos 

novos paradigmas educacionais.  

 Desta forma, a FAED, através de ações como a do Observatório, exposta neste 

artigo, cumpre com seu compromisso de se aproximar dos contextos escolares, para 

dialogar, interagir e contribuir, problematizando práticas, bem como investindo no 

protagonismo coletivo de ressignificação e transformação dos afazeres educativos. 

O curso de formação continuada apresentado visou o desenvolvimento de uma 

práxis educativa centrada em novos olhares para a realidade de conflitos e violências que 

ocorrem no ambiente escolar e seu entorno, bem como possibilitou a capacitação para a 
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resolução de conflitos de forma não violenta, valorizando a interdisciplinaridade dos 

fazeres pedagógicos em seus diversos níveis e áreas de atuação escolar. Também buscou 

fortalecer a comunidade escolar, enquanto coletivo que protagoniza o desenvolvimento 

humano-cultural no contexto de inserção da escola. 

Os resultados das avaliações dos participantes das oficinas indicam a necessidade 

do comprometimento das instituições sociais, como um todo, para a construção de um 

ambiente mais democrático, harmonioso e saudável na sociedade, o que irá transparecer na 

Escola. Também se percebeu, que além da organização estrutural e física, os gestores 

precisam pensar a organização do trabalho pedagógico, investindo numa perspectiva de 

educação integral e na produção  dos valores que fundamentam uma cultura de paz.  

De modo geral, as experiências vividas pelo grupo do Observatório indicam que a 

Educação para a Paz se constrói com a participação de todos os que atuam nos espaços 

escolares; que ela incide num processo que envolve e convida cada um a olhar-para-si e a 

olhar-para-os-outros da convivência, buscando transformar-se e transformar as relações 

onde são gerados os valores que podem construir a cultura de paz; que os conflitos 

existentes podem ser resolvidos de forma não violenta, por meio do diálogo e da 

amorosidade nas relações; que a prevenção das violências, não se desvincula da 

necessidade da escola se constituir em ambiente democrático, que proporciona a 

participação permanente e gera mentes abertas ao diálogo e à tolerância tão fundamentais 

para a prevalência da cultura de paz.  
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