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Resumo: O presente artigo trata da apresentação do projeto de extensão “Observatório da 

Juventude, Educação e Sociedade”, que foi institucionalizado em 2010, resultante de um 

convênio, firmado em 2009 e renovado em 2014, entre a Universidade de Passo Fundo e a 

Cátedra da Unesco, representada pela Universidade Católica de Brasília. O projeto visa 

desenvolver atividades técnico-científicas de ensino, pesquisa e extensão. De caráter multi 

e interdisciplinar, o projeto conta com uma equipe  composta por professores e acadêmicos 

de diferentes setores e áreas do conhecimento, tais como professores da educação básica de 

Passo Fundo e da região, representantes de órgãos governamentais e de organizações não 

governamentais e profissionais liberais, que estudam e trabalham com juventude, em 

escolas ou em outras instituições. Desenvolve ações que potencializam a percepção, a 

investigação, o estudo e a compreensão das diferentes manifestações de violência, nos 

espaços de convivência, buscando identificar suas origens e construir alternativas de 

prevenção da violência e resolução dos conflitos. Tem investido também na formação de 

jovens e de educadores para serem protagonistas na promoção de uma cultura de paz. 

Nesse sentido, inúmeras ações já foram ou vêm sendo desenvolvidas, quer no âmbito da 

universidade, quer em escolas, quer em entidades que atuam na educação não formal. 

Dessa maneira, o Observatório vem cumprindo seu papel articulador entre universidade e 

comunidade, especialmente no âmbito da extensão, bem como vem atuando com ações de 

ensino e de pesquisa, tendo em vista a qualificação dos processos educativos.  
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Introdução 

O Observatório da Juventude, Educação e Sociedade resulta de um convênio 

interinstitucional celebrado entre a Universidade de Passo Fundo (UPF) e a Universidade 

Católica de Brasília, que objetiva a implementação de um Núcleo da Cátedra da Unesco na 

UPF. Visa servir como um centro de referência, envolvendo pesquisa, ensino e extensão, 

no desenvolvimento de ações e produção de conhecimentos relacionados à juventude, 

voltados a subsidiar políticas públicas sociais e educacionais regionais, promovendo ações 

colaborativas e permanentes com as redes Brasil, Ibero-americana e Internacional de 

Observatórios de Juventude e de violências nas Escolas da Cátedra da Unesco. Na UPF, 

desde o seu início, o observatório foi instituído como projeto de extensão vinculado ao 

Centro Regional de Educação, da Faculdade de Educação (CRE/Faed) e à Vice-Reitoria de 

Extensão e Assuntos Comunitários.   

Nesse sentido, o Observatório vem se constituindo como um Núcleo configurado 

com docentes, profissionais voluntários e acadêmicos da UPF e de instituições parceiras 

que transitam em diversas áreas de conhecimento, dentre elas, pedagogia, serviço social, 

filosofia, psicologia, direito, matemática, estética, arquitetura e urbanismo, etc, conferindo-

lhe caráter interinstitucional e multidisciplinar.  

Em sua missão extensionista, busca atender demandas relacionadas à promoção de 

culturas de paz, provenientes de escolas de Passo Fundo e região e de outras instituições de 

Passo Fundo, como o Centro de Atendimento Sócio Educativo (Case), as Casas de 

Acolhimento, o Lar da Menina, da Fundação Lucas Araújo,  etc...  Nesse sentido, foca seu 

trabalho em desenvolver “escutas sensíveis e dialógicas” com os profissionais que atuam 

nessas diferentes realidades, buscando potencializar o seu protagonismo pessoal e coletivo, 

em busca de transformações possíveis nos espaços e nas relações de convivência. Com 

esse intuito, nas ações extensionistas, busca envolver acadêmicos e estudantes da educação 

básica. Reciprocamente, encontra nesses territórios de inserção, um veio de alimentação e 

oxigenação que desafia o pensamento crítico e criativo, de forma permanente, em busca da 

produção de novos conhecimentos técnico-científicos que respondam a situações 

conflituosas que ocorrem no cotidiano das instituições, inclusive no ambiente universitário.  

A Unesco afirma que, mesmo diante do aparato de acordos, resoluções, declarações 

e legislações de âmbito nacional e internacional que visam à garantia dos direitos humanos 

fundamentais, diariamente continuam ocorrendo graves violações, atos de extrema 

barbárie, praticados, em muitos casos, pelas pessoas ou instituições que deveriam ter a 
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missão de zelar pela vida e pela integridade dos sujeitos, onde as principais vítimas são as 

crianças e os adolescentes. Tais violações são  praticadas por famílias e instituições 

públicas e privadas que, em tese, seriam responsáveis pelo seu resguardo. Waiselfisz 

(2014, p. 05) afirma: “o que chega à luz pública, o que consegue furar o véu da vergonha, 

do estigma e do ocultamento parece ser só a ponta do iceberg, uma mínima parcela das 

agressões, negligências e violências que, de fato, existem e subsistem em nossa sociedade”. 

Maldonado (2012) afirma que a violência é um fenômeno multicausal e 

mutifacetado que se manifesta, contamina e perpassa os âmbitos de convivência societal. 

Nesse sentido, compreende-se que é necessário que a universidade protagonize 

iniciativas e desenvolva esforços intelectuais contínuos, originais e coletivos de 

compreensão dos fenômenos culturais e de reconfiguração dos saberes que são necessários 

à  vida em sociedade saudável.  

Compreende-se que, assim como existe uma produção cultural de violências nos 

processos cotidianos da sociedade, irradiada por currículo oculto, baseado no paradigma 

bélico que nos educa para a violência, é preciso investir numa produção cultural da paz. 

Entende-se por cultura de paz o conjunto de valores, atitudes, comportamentos e estilos de 

vida, baseados em princípios como o respeito à vida, aos direitos humanos e de todos os 

seres vivos, a igualdade de direitos e oportunidades entre mulheres e homens, de 

expressão, opinião e informação, liberdade, justiça, democracia, tolerância, solidariedade, 

cooperação, pluralismo, diversidade cultural, diálogo como forma de resolução de 

conflitos, etc. (ONU, 1999).   

Nesse cenário, o escopo deste trabalho é o de apresentar algumas das ações que o 

Observatório da Juventude vem desenvolvendo em decorrência do compromisso da 

Universidade de Passo Fundo assumido com a Cátedra da Unesco. Trata-se de iniciativas 

que envolvem atividades de extensão, desenvolvidas junto a escolas e instituições, mas 

também atividades de pesquisa e de ensino, realizadas no âmbito universitário. 

 

As faces das violências 

Segundo informações publicadas no Mapa da Violência de 2014, do Centro 

Brasileiro de Estudos Latino Americano, uma melhor caracterização das situações 

violentas vividas pelas crianças e adolescentes no Brasil pode ser obtida a partir dos dados 

de atendimento às vítimas de violência no âmbito do Sistema de Informações do Ministério 

da Saúde (SIM). Segundo dados expressos nesse documento, se a violência letal por causas 
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externas atinge principalmente crianças e adolescentes do sexo masculino (em torno de 

80% dos óbitos registrados pelo SIM na última década – proporção ainda maior quando se 

trata de homicídios – em torno de 90% do sexo masculino), a relação se inverte nos 

atendimentos do SUS. Efetivamente, os dados apontam que, no ano de 2011, os 

atendimentos femininos por violências representaram 60% das notificações; número que 

cresce ainda mais quando relacionado à faixa dos 10 aos 14 anos de idade, eis que alcança 

um índice de  68%. Violências físicas representaram 40,5% do total de atendimentos, 

especialmente concentrados na faixa dos 15 aos 19 anos de idade, mas essa variável tem 

expressividade em todas as faixas. Até os 14 anos de idade, os principais agressores são os 

pais. No final da adolescência, esse papel é assumido por amigos ou conhecidos, e também 

por desconhecidos (WAISELFISZ, 2014). 

Ao se tratar dos índices de homicídio entre os jovens, pesquisas do Observatório de 

Segurança Pública do estado de São Paulo reiteram as estatísticas, apresentando 

informações de que, entre os jovens, o risco aumenta consideravelmente, atingindo índices 

absolutamente inaceitáveis e que beiram o massacre implacável. Isso pode ser 

compreendido ao verificar  a média anual do número de homicídios de jovens a cada cem 

mil habitantes: Recife, 255,7; Vitória, 201; Rio de Janeiro, 141,1; Cuiabá, 135,4; Porto 

Velho, 125,8; São Paulo, 122,3; e Macapá, 100. Além disso, 22 capitais apresentam taxas 

muito superiores a trinta homicídios por cem mil habitantes. Uma única capital apresenta 

taxa abaixo de vinte homicídios por cem mil habitantes. Trata-se de  Palmas, no Tocantins, 

onde esse índice é de 18,8. Os homens com idades que variam dos 15 aos 34 anos são as 

maiores vítimas da violência, tendo, tal  situação, se agravado entre 1980 e 1998. O estudo 

destaca que esses números podem ser compreendidos dentro do atual quadro de quebra de 

expectativas dos jovens e de sua virtual exclusão social e simbólica (OSP, 2014). 

Essa realidade, que pode ser identificada como estrutural, fala da 

institucionalização de uma “cultura de violência”, que se expressa das mais distintas 

formas e roupagens, em diferentes espaços sociais e instituições, entre elas, a escola, a qial 

é uma instituição que tem como finalidade a construção de saberes e convivência e a 

socialização. Porém, segundo Abramovay (2005), a escola é também lócus de produção e 

reprodução de violência nas suas mais variadas formas, e, atualmente, verifica-se com 

maior nitidez uma tensão entre o sistema escolar e as expectativas dos jovens. Ao mesmo 

tempo em que a escola sofre os determinantes estruturais e conjunturais da violência mais 

ampla produzida socialmente, é preciso considerar que nesse espaço também se produzem 
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expressões de violência particulares que não podem ser banalizadas ou naturalizadas com 

base no pressuposto de que a escola apenas reproduz aspectos da totalidade da realidade 

social.  

Entre os fatores que contribuem para o estabelecimento de conflitos e violência nos 

espaços escolares, podem ser citados: a normatização e a organização do funcionamento da 

instituição; a descaracterização e a desvalorização do aluno como parte importante do 

processo ensino/aprendizagem; a falta de diálogo entre professores, diretores e equipe 

técnica; o desinteresse pela cultura; as condições de vida dos jovens, o que vai além da sua 

identidade como aluno; a desconsideração sobre o que é “ser jovem”, inviabilizando a 

noção do sujeito, perdendo a dimensão do que é a identidade juvenil e sua diversidade; e, 

por fim, as diversas desigualdades sociais. Atrelado a isso, estudos da Unesco indicam a 

existência de uma visão negativa da escola – alunos, professores, funcionários – e das 

relações sociais que nela se dão (ABRAMOVAY, 2005). 

O estudo da Unesco sobre violências nas escolas mapeia diversos tipos de violência 

nas relações primárias entre alunos e entre estes e seus professores, assim como contra o 

patrimônio público das escolas brasileiras, ressaltando a diversidade de tipos de atos 

considerados como violentos por alunos, pais e professores.  A esse cenário acrescentam-

se, ainda, outras expressões que provocam medo e insegurança, gerando tensões 

cotidianas, tais como o “(...) surgimento de armas nas escolas, inclusive armas de fogo, a 

disseminação do uso de drogas e a expansão do fenômeno das gangues, influenciando na 

rotina das escolas, eventualmente associadas ao narcotráfico”, conforme destacam 

(Abramovay e Rua (2002, p. 29). Essas autoras, em seus estudos, destacam o caráter 

multifacetário da questão e ressaltam que há espaço para detectar como a escola colabora 

tanto para a reprodução de situações de violência no seu espaço quanto para potencializar 

uma cultura contra violência. Tudo isso é, contudo, contraposto  no plano dos discursos, 

que tende à generalização e que impõe o sentido de quase impotência, caracterizando  a 

escola como um epifenômeno da sociedade. 

Atualmente, apesar de existir muitas variações dos tipos de violência que se 

expressam no ambiente escolar, observa-se uma mudança quanto à prevalência do tipo de 

violência na escola: a violência contra as pessoas estaria substituindo progressivamente os 

atos de vandalismo e os delitos contra a propriedade. Mesmo com a dificuldade de se obter 

um mapa do fenômeno em escala nacional – o que se deve ao fato de que a maior parte dos 
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estudos existentes consiste em estudos de caso –, aponta-se que essa é uma tendência 

também no contexto brasileiro,. 

As perspectivas apresentadas nas pesquisas citadas também são observadas na 

realidade local regional, sobretudo no que se refere à violência nas escolas. No entanto, 

não foi realizado nenhum diagnóstico inicial com dados da realidade local e regional, 

quando do início das atividades do Observatório da Juventude, Educação e Sociedade na 

UPF. A proposição do projeto partiu dos indicadores de pesquisas de âmbito nacional e 

internacional, que comprovadamente apontavam altos índices de violência envolvendo as 

populações jovens, bem como os recentes, e cada vez mais comuns, debates e episódios de 

violência nas escolas. A propositura do projeto veio justamente ao encontro da necessidade 

de se produzirem dados, estatísticas e indicadores sobre a violência que atinge os jovens e 

a violência escolar no município de Passo Fundo e região.  Veio também como 

contribuição na construção colaborativa de alternativas de prevenção a ela. 

 

Observatório da Juventude em ação 

 Nesses cinco anos de existência, o Observatório da Juventude tem se constituído 

como um núcleo de estudos e de pesquisa, investindo na formação permanente dos seus 

integrantes, buscando interagir com intelectuais de múltiplas áreas de conhecimento e 

instituições, que  pensam essa realidade da violência, em busca de alternativas a ela.  De 

forma imbricada ao ensino, o projeto tem buscado contribuir também com a formação 

continuada de acadêmicos, docentes da UPF e colaboradores, proporcionando estudos e 

oficinas de vivências, que oferecem metodologias de prevenção da violência e visam 

fundamentar e fomentar ações criativas, abalizadas em uma cultura de paz. Cabe aqui citar 

algumas ações que foram e estão sendo implementadas ao longo desses anos de trabalho.  

Desde 2012, o Observatório da Juventude vem implementando o “curso de 

Educação para uma cultura de paz e do bem viver”, que, por meio de oficinas 

fundamentadas em pedagogias participativas e dialógicas, inspiradas no Projeto de 

Alternativas à Violência (PAV), busca capacitar e empoderar educadores e acadêmicos, 

visando ao protagonismo em processos educativos de prevenção de violências, 

possibilitando a atuação como facilitadores em novas oficinas ou na resolução de conflitos 

nos espaços escolares e não escolares de convivência.   
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Nesse processo formativo, o Observatório da Juventude, Educação e Sociedade  

conta com o apoio de duas instituições parceiras: o Serviço de Paz (Serpaz), de São 

Leopoldo; e a Ecopaz, de Guaporé. O projeto é desenvolvido sob forma de diferentes 

modalidades de oficinas, com metodologias voltadas à resolução de conflitos de forma não 

violenta,  contribuindo, assim para o desenvolvimento de uma cultura de paz: a) oficina de 

sensibilização e escutatória (4hs), que promove dinâmicas e vivências que criam 

disposições de abertura para olhar, sentir e pensar a si e ao outro como legítimo outro, 

favorecendo a criação de vínculos e relações saudáveis na convivência social; b) oficina 

básica (20hs), que focaliza a construção de vínculos de pertencimento a uma comunidade 

de vida, trabalha as habilidades básicas de resolução de conflitos desenvolvendo a 

autoestima, autoconfiança, solidariedade e cooperação no grupo; c) oficina avançada 

(20hs), que: promove vivências e reflexões de situações geradoras de conflitos e 

violências, injustiças sociais, preconceitos, discriminações; busca aprofundar as raízes 

subjetivas da violência, trabalhando as suas emoções originárias; desenvolve habilidades 

de diálogos intersubjetivos a partir de pautas comuns e da construção de consensos na 

convivência social; d) oficina de treinamento e capacitação de facilitadores (20hs), que 

focaliza o aprendizado de atuar como integrante de uma equipe, de autoavaliar-se nos 

processos de integração grupal, desenvolvendo autoconfiança e espírito de liderança, 

aprendendo a facilitar e a construir valores de pertencimento a uma comunidade de vida; e) 

oficina de manutenção e aprofundamento (4hs), que oferece condições de continuidade ao 

fortalecimento dos vínculos de grupo bem como ao estudo e aprofundamento de 

perspectivas da educação como formação humana, centrada na gestão e na ética do cuidado 

consigo mesmo, com o outro e com a vida. 

Com o apoio da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, já foram 

realizadas, de janeiro de 2012 a julho de 2015, 11 oficinas básicas, cinco oficinas 

avançadas e três oficinas de capacitação de facilitadores, atendendo a um conjunto de 269  

acadêmicos, funcionários e professores da UPF e de outras instituições de ensino superior, 

de professores e estudantes de escolas públicas, além de lideranças de movimentos sociais 

e organizações não governamentais que operam no âmbito da educação não formal. Além 

de capacitar os integrantes do Observatório para atender a demandas de extensão, as 

oficinas agregam outros profissionais ao núcleo, sensibilizando-os e capacitando-os para 

atuar nos seus ambientes de inserção. 
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Em decorrência desse processo formativo, inúmeras oficinas de sensibilização 

foram desenvolvidas no âmbito universitário, em diferentes cursos e campi, protagonizadas 

por acadêmicos e facilitadores que se vinculam ao Observatório da Juventude. Da mesma 

forma, pela sua ação, as temáticas do Observatório foram incluídas e desenvolvidas em 

estudos, semanas pedagógicas e acadêmicas, entrevistas, documentários, reportagens, etc. 

Nesae ínterim, foram desenvolvidos inúmeros estudos de aprofundamento visando 

possibilitar a formação continuada dos integrantes do Observatório da Juventude, com 

vistas ao seu fortalecimento como coletivo intelectual dinamizador de processos 

educativos. Em 2014, foram realizados os cursos “Educando para a paz, educando para a 

vida: fundamentos e perspectivas” e “Diálogos com quem gosta de ensinar”, com 60 horas 

presenciais, e tendo como meta oportunizar estudos de aprofundamento com perspectivas 

crítico-humanistas voltados aos fundamentos da educação a partir de olhares antropo-bio-

psico-sociológicos como possibilidade de contribuir para a construção de uma cultura de 

paz e do bem viver. O curso contou com a assessoria do antropólogo e educador popular 

Carlos Rodrigues Brandão (Unicamp) e dos professores Malvina do Amaral Dorneles 

(UFRGS) e Adriano Vieira (UCB). Como resultado desse processo, foi elaborada e 

divulgada a “carta em favor de uma educação para a paz”, que foi subscrita por todos os 

participantes do curso.  

Uma dimensão importante do Observatório da Juventude é a sua inserção em 

atividades extensionistas junto à comunidade regional. Atendendo a demandas 

provenientes de escolas e de instituições educativas não escolares, amparado nos processos 

autoformativos dos seus integrantes, o Observatório da Juventude tem desenvolvido 

inúmeros projetos, envolvendo gestores, educadores, estudantes e profissionais técnicos de 

diferentes áreas de conhecimento. 

Em 2012, foram desenvolvidas escutatórias em várias escolas de Passo Fundo, e, a 

partir disso, foram constituídos dois projetos pioneiros que se desdobraram nos anos 

subsequentes. O primeiro foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio Prof.ª 

Eulina Braga, de Passo Fundo, com um curso de formação intitulado “Educação e cultura 

de paz: um novo olhar sobre o conviver”. O curso foi implementado sob forma de oficinas, 

envolvendo grupos distintos e simultâneos de professores e de estudantes. Teve por 

objetivo promover estudos e vivências sobre o papel da educação na formação humana, 

capacitando teórica e metodologicamente para a resolução de conflitos e prevenção de 

violências no contexto escolar. Em 2014, o mesmo curso foi desenvolvido na Escola 
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Municipal de Ensino Fundamental Padre José de Anchieta, em Passo Fundo. Em ambos os 

projetos, além dos gestores, professores, funcionários e estudantes, houve a presença de 

representantes dos pais. Nas avaliações realizadas com os participantes, ficou evidenciada 

a importância do trabalho formativo para o fortalecimento do protagonismo coletivo nos 

espaços escolares. 

Com essa mesma perspectiva, também foi desenvolvido, nesse mesmo período, um 

projeto formativo na Escola Estadual Técnico Agrícola Desidério Finamor, em Lagoa 

Vermelha, envolvendo grupos diferenciados de educadores e estudantes. O curso foi 

denominado “Educação e cultura de paz: aprendendo a ser e a conviver” e teve por 

objetivo proporcionar, com uma perspectiva humanizadora da educação, reflexões teórico-

metodológicas voltadas a potencializar o protagonismo individual e coletivo frente aos 

desafios da convivência escolar, contribuindo para constituir a escola como espaço de 

humanização das relações e de construção de valores de uma cultura de paz.  

Em 2013, o Observatório da Juventude assumiu um curso com 160 educadores, de 

oito escolas públicas estaduais dos municípios de Tapejara, Santa Margarida do Sul, Ibiaçá 

e Vila Langaro, sendo elas: Escola Estadual de Ensino Médio Senhor dos Caminhos, 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Severino Dalzotto, Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Fernando Borba e Escola Estadual de Ensino Médio Valeriano Ughini 

(Tapejara - RS); Escola Estadual de Ensino Fundamental Cecília Meireles e Escola 

Estadual de Ensino Médio Professora Adelaide Picolotto (Ibiaçá – RS); Escola Estadual de 

Ensino Médio Belarmino Américo da Veiga (Santa Cecília do Sul – RS) e Escola Estadual 

de Ensino Médio Marquês de Maricá (Vila Lângaro – RS). O Curso foi denominado 

“Educação e cultura do bem viver: cuidar-se para cuidar” e teve por objetivo abordar 

elementos teóricos e metodológicos, centrados no cuidado como dimensão fundamental do 

bem viver, aprofundando reflexões voltadas à criação de alternativas de promoção e 

reinvenção das relações nos espaços de convivência. Visava ainda capacitar para a 

resolução dialogada de conflitos que ocorrem na convivência, valorizando a 

interdisciplinaridade dos fazeres pedagógicos em seus diversos níveis e áreas de 

conhecimento. Buscava fortalecer a comunidade escolar na valorização dos aprendizados 

do ser e do conviver e na construção de uma cultura de paz. O curso foi desenvolvido em 

forma de oficinas e estendeu-se pelo ano de 2014. 

Da mesma forma, nesse período, foi desenvolvido o curso “Educação e cultura de 

paz: a arte de ser e de conviver”, envolvendo professores da Escola Estadual de Ensino 
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Médio Alberto Pasqualini, em Passo Fundo. O objetivo do curso foi o de proporcionar um 

trabalho direcionado ao cuidado com as relações intra e interpessoais, desenvolvendo 

reflexões  de ressignificação dos espaços de convivência na escola, com vistas à prevenção 

das violências e ao cultivo da cultura de paz. O mesmo curso foi implementado com 

professores da Escola Estadual Giovani Mognon, em São Domingos do Sul. 

Em concomitância a esse processo, outras ações extensionistas foram e vêm sendo 

desenvolvidas. Cabe citar o trabalho de sensibilização realizado com os educadores e 

técnicos que atuam nas casas de acolhimento, vinculadas à Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Passo Fundo e, também, o trabalho com os educadores que atuam no 

“Lar da Menina” da Fundação Lucas Araújo, de Passo Fundo. Utilizando da metodologia 

do PAV, integrantes do Observatório, por meio da realização de oficinas, têm buscado 

ouvir e dialogar com os profissionais que atuam nessas instituições, construindo e 

prospectando com eles caminhos e processos formativos que os fortifiquem como sujeitos, 

potencializando seu agir no coletivo, tendo em vista a construção de uma cultura pela paz.  

Outra ação importante do Observatório da Juventude relaciona-se ao trabalho de 

estágio supervisionado I do curso de Pedagogia da UPF, realizado por acadêmica, 

facilitadora do PAV, com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa 

submetidos à reclusão, no Case, de Passo Fundo, no decorrer do segundo semestre de 

2014. O objetivo foi proporcionar situações de convivência, com reflexões coletivas sobre 

o cotidiano, favorecendo o auto e mútuo conhecimento, bem como desenvolver ações 

coletivas, voltadas ao cultivo das emoções e ao cuidado consigo e com os outros, nos 

diferentes espaços de convivência.  

Ao considerar os resultados dos trabalhos formativos realizados, o Observatório e 

as instituições proponentes e parceiras passaram a prospectar a continuidade das ações para 

o segundo semestre de 2015 e 2016. Tais prospecções reafirmam não apenas o impacto 

positivo no que diz respeito às ações implementadas, mas também ratificam a importância 

da metodologia que vem sendo desenvolvida, fundada na dialogicidade, no compromisso e 

na reciprocidade contínuos em prol da cultura de paz. 

No âmbito da pesquisa, o Observatório da Juventude tem contribuído com 

discussões e aprofundamentos teóricos, propondo o desenvolvimento de um projeto de 

pesquisa intitulado “Gestão do Cuidado em Educação: processos, perspectivas e 

possibilidades”, o qual está institucionalizado na Universidade de Passo Fundo. O projeto 

se propõe a investigar os processos formativos e de sensibilizações, desenvolvidos na 
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extensão, assim como os processos educacionais, operacionalizados em espaços escolares e 

não escolares, voltados à educação para a construção de uma cultura de paz, tendo em vista 

a perspectiva do cuidado intra e interpessoal. Dessa maneira, o projeto visa identificar, 

propor e construir colaborativamente instrumentos teórico-metodológicos, que promovam 

novas formas de sentir, pensar e agir na educação, em prol dos aprendizados da 

convivência, bem como aprofundar a gestão do cuidado em educação. Com isso, pretende-

se contribuir para a elaboração de alternativas possíveis ao enfrentamento da problemática 

da violência nos espaços de convivência. 

Nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista a necessidade de aprofundamentos 

teóricos sobre Cultura de Paz, o Observatório da Juventude elaborou uma proposta de 

especialização, cujo projeto, intitulado “Educação para o cuidado e cultura de paz”, foi 

institucionalizado e aprovado pela UPF. As aulas ocorrerão outubro de 2015 a abril de 

2017 e o  curso tem por objetivo proporcionar a atualização teórica e metodológica nos 

campos de conhecimentos que dão sustentação conceitual à perspectiva do cuidado em 

educação, concebida na perspectiva multidimensional e integral, bem como a apropriação 

de metodologias de alternativas à violência voltadas à gestão de processos educativos 

promotores de culturas de paz. A especialização abordará as seguintes temáticas: 

antropologia da paz e da cooperação, gestão e ética do cuidado em educação, 

espiritualidade e educação, novos paradigmas e metodologias de pesquisa em educação, 

perspectivas sociopolíticas de juventude, diversidade e educação, direitos humanos e 

cultura da paz e metodologias de cultura da paz. O curso contará com a participação, no 

seu corpo docente, de professores que são efetivos participantes e/ou colaboradores do 

Observatório da Juventude.   

 

Considerações finais 

Passados cinco anos desde a assinatura do convênio com a Cátedra da Unesco, o 

Observatório da Juventude tem produzido frutos significativos no âmbito da Universidade 

de Passo Fundo. Mesmo que de maneira sucinta, pela sistematização das ações 

desenvolvidas e aqui apresentadas, é possível ilustrar a interconexão do projeto e o seu 

potencial, no que diz respeito à tríplice dimensão constituinte e do próprio sentido de ser da 

universidade, que possibilita articular a extensão, o ensino e a pesquisa,  dimensões 

indissociáveis, eis que uma alimenta a outra, num movimento permanente de ação e 

retroação, dando sentido e fortalecendo a universidade, no território da sua inserção. 
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 Por seu caráter multi e interdisciplinar, o Observatório da Juventude tem 

conseguido agregar professores e acadêmicos de diferentes áreas de conhecimento na 

realização das pautas e agendas. Há que se destacar também a importância da participação 

voluntária de profissionais inseridos nas instituições da comunidade, que buscam o 

Observatório como espaço de inspiração, socialização e apoio, o que tem potencializado 

um diálogo profícuo, potencializador e irradiador.  

O cenário, contudo, ainda  impõe muitos desafios a serem conciliados. O 

Observatório se constituiu, em sua origem, e se renova constantemente  como projeto de 

extensão, e, como tal, se estrutura e reestrutura constantemente pra sustentar seus 

compromissos, aliados aos seus ideais. Assim, o grupo almeja avançar ainda mais, no 

sentido de sua proposta original, ou seja, na busca de se constituir institucionalmente como 

um núcleo profícuo em atividades de extensão, ensino e pesquisa, com suporte necessário, 

que possibilite realizar sua missão, qual seja, a realização de um trabalho conjunto e 

agregador entre a Universidade e a comunidade, que possibilite promover efetivamente 

uma educação por uma cultura de paz. 
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