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Resumo: O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas, projeto de extensão da  

Universidade de Passo Fundo (UPF), foi efetivado no ano de 2010, a partir de um convênio 

entre a UPF e a Cátedra da Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, representada 

pela Universidade Católica de Brasília. Foi criado tendo em vista a demanda social sobre 

alternativas para tratar significativas expressões de violência às quais está exposta a 

população juvenil no Brasil e no mundo, indicadas por pesquisas nacionais e internacionais. 

A equipe envolve professores da universidade e graduandos de diferentes áreas do 

conhecimento, professores que atuam em diferentes escolas de Passo Fundo, 

representantes de poderes públicos e de ongs que trabalham as questões das violências 

nas escolas e na sociedade em geral, o que caracteriza o caráter interdisciplinar nas ações 

que desenvolve. O Observatório promove ações de sensibilização e de formação que 

possibilitem a percepção, a investigação, o estudo e a compreensão das diferentes 

manifestações de violências ocorridas nos espaços escolares, buscando identificar suas 

origens, bem como construir alternativas de prevenção e resolução não violenta de conflitos. 
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Neste artigo apresentam-se as principais atividades desenvolvidas, a metodologia 

empregada e os resultados obtidos ao longo desses três anos de trabalho. 

 

Palavras-chave: Educação. Observatório da Juventude. Violências. Cultura de paz. 

 

Introdução 

Na atualidade, existem diferentes manifestações de violência nas relações sociais e 

comunitárias de convivência humana. Percebe-se que a banalização das violências 

justificam cada vez mais a possibilidade de agressões mútuas em uma  sociedade que 

advoga ter se libertado da barbárie. No Brasil, a violência atravessa as relações sociais, 

“como um fio condutor invisível”, das mais diversas formas, tornando-se traço marcante no 

âmbito das relações sociais, perpetuando o que se pode chamar de uma cultura de 

violência. Esse fenômeno pode ser entendido como “uma sociabilidade que valoriza o 

recurso histórico e atual do emprego da violência para a solução de conflitos” (SALES, 2007, 

p. 59).  

Essa realidade brasileira é constituída historicamente na relação entre distintos 

fatores, dos quais se pode destacar as relações sociais e a cultura política, permeadas 

desde o início de nossa formação sócio-histórica pelo autoritarismo, pelo clientelismo e pelo 

conservadorismo. Outro elemento fundamental a ser considerado são os históricos traços de 

nossas indivisíveis injustiças econômicas e sociais, produzidas por relações de exploração, 

dominação e dependência, o que foi marcando uma sociedade de “cidadania escassa”.  

Quando olhamos com mais cuidado para as formas de manifestação da violência 

no tempo e realidade atuais, logo algumas percepções se tornam evidentes. Entre elas, está 

a associação quase mecânica que se faz entre violência, criminalidade e pobreza. Dessa 

associação, resulta quase que indistintamente a segmentação de uma massa de indivíduos 

em territórios estigmatizados por essas marcas. Temos exemplos espalhados por todo 

nosso país, de bairros e morros periféricos, considerados como “territórios de violência”, 

dominados pelo tráfico de drogas e pelo crime organizado, onde não há a presença do 

Estado como regulador, espaços destituídos de possibilidades de democracia e cidadania. 

Porém, são esses territórios que abrigam pessoas que estão, em inúmeros casos, alijadas 

de oportunidades de desenvolver-se e contribuir com a comunidade a que pertencem.  

Os reflexos dessa realidade de segregação em territórios estigmatizados 

indubitavelmente aparecem na ampliação dessa cultura da violência. Nesse contexto, há 

que se observar atentamente o fenômeno da violência contra a infância e a juventude. As 

diferentes situações de vulnerabilidade dos sujeitos individuais e coletivos podem ser 

particularizadas pelo reconhecimento de três componentes interligados – o individual, o 
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social e o programático ou institucional (AYRES et al. 2003). Fatores externos constituem 

uma poderosa influência sobre o modo como adolescentes e jovens pensam e se 

comportam – o meio em que eles vivem, os veículos de comunicação de massa, a indústria 

do entretenimento, as instituições comunitárias e religiosas, e o sistema legal e político. De 

outra parte, estão as necessidades de grande importância para o desenvolvimento desse 

segmento, representadas pelo acesso à educação formal, aos serviços de saúde, às 

atividades recreativas, ao desenvolvimento vocacional e às oportunidades de trabalho. 

Muito frequentemente, a pobreza priva o adolescente e o jovem de tais acessos. 

Nota-se, ainda, a enorme exposição do adolescente e do jovem aos riscos associados à 

violência física, aos distúrbios sociais, às migrações e aos conflitos armados. Também 

podemos enfatizar a curiosidade de quem está descobrindo o mundo e, às vezes, sente o 

desejo de experimentar tudo o que se apresenta como novo. Tal situação, onde se imbricam 

fatores biológicos e psicológicos, culturais, socioeconômicos e políticos, pode aumentar a 

vulnerabilidade desse segmento populacional aos mais diversificados agravos à saúde, 

especialmente em situações em que não haja a garantia dos direitos de cidadania. Em 

síntese, questões como a inserção social, profissional e educacional, além das dificuldades 

de serem ouvidos em suas opiniões e necessidades, apontam para a vulnerabilidade desse 

grupo populacional. As pessoas jovens estão entre as principais vítimas do modelo 

econômico adotado nas últimas décadas, no qual a exclusão social se aprofunda e a 

violência é traço marcante.  

O incremento das violências nas escolas e outros espaços, onde esses segmentos 

são o público-alvo prioritário, e também nos seus espaços sociais e comunitários de 

convivência, vem gerando estudos que buscam a melhor compreensão da problemática. A 

partir dessas investigações, metodologias de intervenção vêm sendo buscadas visando sua 

redução e prevenção. Nesse sentido, a análise de documentos escolares e outros 

identificam, na década de 1980,  uma predominância de transgressões, depredação de 

patrimônio, furtos e roubos, assim como das agressões físicas e verbais entre alunos. Já os 

anos da década da 1990 são marcados pelo aumento da violência interpessoal entre 

estudantes, pela depredação do patrimônio, pelo mal estar docente, entre outros. A última 

década parece indicar para a ineficácia de medidas de segurança, como a do uso de 

câmeras e de outros mecanismos de controle e autoridade, que não conseguem estancar, 

por exemplo, o consumo e o tráfico de drogas nas escolas, entre as demais manifestações 

de violências. Segundo instituições que atendem a rede de proteção à criança e ao 

adolescente, a saída mais utilizada face o conflito nos mais diferentes contextos, inclusive 

nas escolas, é a judicialização, fato este que vem produzindo demandas significativas para o 

Judiciário em suas diferentes instâncias.  
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Por ser a violência um fenômeno multicausal e que assume distintas formas, 

agravadas em contextos de desigualdade e exclusão social, há que se desenvolver, por 

parte de todos os segmentos sociais, esforços contínuos, originais e coletivos, para 

reconfigurar os saberes determinantes à qualidade da convivência escolar e nos demais 

espaços sociais e comunitários. Nesse sentido, como bem nos faz refletir Sales (2007, p. 

62): 

 

o desafio à democracia e à cidadania, no Brasil, desborda hoje o 

Estado, e configura-se como uma tarefa ampliada, como um 

problema cuja envergadura e enraizamento nas tramas da 

sociabilidade implica seguramente a sociedade civil e seus diversos 

atores.  

 

Embora as expressões “ingovernabilidade das novas gerações” (RATTO, 2007) e 

esvaziamento da autoridade circulem com frequência diante das situações definidas como 

de indisciplina e/ou de violência, é possível a construção de um conceito de convivência 

respeitosa e solidária por meio da negociação, com base em regras claras e justas. Isso, de 

certa forma, representa “desconstruir” a naturalização/banalização que acompanham a 

problemática. 

Não só aí se justifica a institucionalização de um projeto pioneiro e propositor de 

ações, como pelo avançar de um processo que marginaliza a adolescência pobre, ao tempo 

em que assegura certa imunidade aos jovens das demais classes. O pressuposto de 

criminalização é intenso, sendo que jovens pobres passam a ser vistos como a “encarnação 

do mal”.  

Na contramão da cultura de violência, acredita-se na possibilidade e na  viabilidade 

da implementação de metodologias que valorizem a construção de uma cultura de paz, 

onde o enfrentamento às demandas e as necessidade sociais coletivas sejam 

protagonizados pelos sujeitos coletivos dotados de capacidade de resolução não violenta de 

conflitos.   

Nesse sentido, Freire (2006) ressalta a importância de ensinar com ética, 

respeitando a autonomia do ser do educando, considerando, no contexto da aprendizagem, 

o conhecimento histórico-cultural do estudante, buscando respeitar a diversidade existente, 

para que os conhecimentos possam ser produzidos pela ação conjunta entre educador e 

educando. 

Além dessas questões, também é preciso considerar que atualmente vivemos 

numa sociedade onde a violência e o individualismo prevalecem nas relações humanas. 
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Naturalmente essas questões se apresentam 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 cotidianamente construímos uma cultura de violência, seja nas famílias, 

seja nas escolas ou pelos meios de comunicação, dentre outros. 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”. 

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

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

buscando resolver situações conflituosas através da escuta e do diálogo, construindo 

conjuntamente uma cultura não violenta, ao que pode vir a contribuir a educação para a paz.  

Esse tema é amplamente discutido na literatura e cotidianamente são divulgadas 

nos meios de comunicação notícias sobre situações de violência ocorridas nas escolas 

(BARROS, 2011; BEDIN, 2004; COUTINHO; MACIEL; ARAÚJO, 2009; LIMA; LUCENA, 

2009; PARRA, 2009; SILVA; SALLES, 2010).  

Parra (2009) comenta que geralmente há uma grande repercussão negativa na 

sociedade, tanto da violência, como da indisciplina que ocorre dentro das escolas, mas que 

infelizmente pouco, ou quase nada, se comenta sobre suas causas ou sobre possibilidades 

de enfrentamento.  

Neves e Carvalho (2006) afirmam que uma importante questão no campo da 

educação é a inclusão das relações humanas na escola, pois sem que haja interação entre 

escola e aluno, não será possível criar boas condições de ensino e aprendizagem. As 

crianças que estão na escola possuem diversos condicionamentos sociais, que, unidos a 

outros fatores, influenciam no tipo de sua aprendizagem e podem provocar desequilíbrios 

emocionais, gerando, na criança, desadaptação e incapacidade de comunicar-se, o que 

normalmente ocasionam problemas de integração escolar. Nessa perspectiva, importante 

destacar, os professores devem, sempre que possível, ajudar os alunos a superarem suas 

dificuldades no campo emocional. 

A ajuda construtiva, em relação aos problemas enfrentados pelos alunos, exige que 

os professores possuam grande número de qualidades emocionais. As suas atitudes devem 
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motivar os alunos de uma forma em que sintam prazer em estar nas aulas, e a aprenderem 

mais, aumentando, assim, a autoconfiança e a autoestima dos alunos. É a postura do 

professor em sala de aula que as influencia, pois, além de saber ensinar, deve, antes de 

tudo, também saber ser um bom educador. Isso significa que um bom professor deve ter 

todo um conjunto de qualidades, o que inclui conhecimento técnico e conhecimento 

emocional necessário (NEVES; CARVALHO, 2006). 

Barros (2011) propõe uma abordagem que realça a importância dos afetos na 

aprendizagem, dizendo que a educação, para que possa atingir plenamente seus objetivos, 

deve ser conduzida através de um novo conceito de espiritualidade, a qual  compreende a 

vida com base na amorosidade. De acordo com ele, a educação deve ser desenvolvida em 

um espaço no qual as pessoas são convidadas a conviver numa dinâmica de evolução para 

comunhão e para integração com o diferente. Afirma que ser espiritual exige ser 

profundamente humano em suas relações, o que ocorre somente através de um caminho de 

solidariedade e de escuta, no qual deve ser possível interagir com a diversidade de 

opiniões, respeitando-as.  

O autor enfatiza a necessidade de educar para sermos éticos e humanos, tendo em 

vista o quanto atualmente vivemos numa sociedade antiética e desumana. Nesse sentido, 

indica que a educação deve trilhar um caminho de diálogo desenvolvido a partir da 

diversidade advinda de diversas culturas populares envolvidas no processo. Para tanto, 

propõe a reflexão de que a mudança no processo de ensino e aprendizagem deve ocorrer 

inicialmente com o próprio professor, uma vez que, para trabalhar a educação através do 

diálogo, é necessário desenvolver a capacidade de escutar o outro e de dialogar. Salienta a 

importância de se resgatar o direito da emoção e da afetividade, pois “as emoções guiam o 

fluir do comportamento humano e lhe dão o seu caráter de ação” (MATURANA apud 

BARROS, 2011, p. 11). Também defende que o propriamente humano se dá no 

entrelaçamento do emocional com o racional e para tanto é necessário resgatar e priorizar o 

diálogo entre  emoções e razão.  

Barros (2011) acredita que é necessário ao educador resgatar seus sonhos e 

utopias para que se sinta motivado e desafiado a tentar ações alternativas coletivas de 

combate e prevenção à violência. Afirma que no processo de educação para a paz é 

necessário trabalhar com amor, inclusive numa dimensão ecológica, pois a comunhão com 

a natureza possibilita a renovação do espírito, que impulsiona e renova as relações num 

ambiente de aprendizagem. 
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O Observatório  da Juventude da Universidade de Passo Fundo 

 

A insuficiência de políticas sociais que respondam à problemática das violências, 

com medidas adequadas e eficazes,  legitima a participação da universidade como 

instituição mobilizadora, mediadora e articuladora dos diversos segmentos da sociedade no 

enfrentamento às violências como um fenômeno complexo e multicausal. A demanda por 

ações dessa natureza é crescente e não pode ser desconsiderada por uma instituição que, 

historicamente, protagoniza movimentos e processos de aprimoramento societal, como é o 

caso da Universidade de Passo Fundo, no âmbito da extensão universitária. O Brasil conta 

com mais de 54 milhões de cidadãos e cidadãs na faixa de 10 a 24 anos de idade, o que 

representa 30,3% de sua população. Não obstante sua grande relevância para o país, essas 

parcelas expressivas da população estão expostas a riscos e relações de vulnerabilidade de 

caráter estrutural a serem superadas de forma premente. Vulnerabilidade pode ser 

compreendida como a condição de exposição das pessoas ao adoecimento, e, também, 

como resultante de um conjunto de aspectos não apenas individuais, mas coletivos e 

contextuais, que estão relacionados com a maior suscetibilidade ao adoecimento e, ao 

mesmo tempo, com a maior ou menor disponibilidade de recursos de proteção. 

Nesse sentido, a Universidade de Passo Fundo, coerente com a própria trajetória 

de protagonismo no enfrentamento das problemáticas comunitárias e respondendo de 

maneira afirmativa ao convênio firmado com a Cátedra de Juventude, Educação e 

Sociedade da Unesco, passa a protagonizar, no âmbito da região de Passo Fundo, território 

geográfico espacial onde está inserida, um projeto que explicita sua responsabilidade social, 

cultural, educativa e profissionalizante, reiterando o pioneirismo e a dinamicidade que 

pautam seus processos. 

Dentre seus objetivos, o Observatório da Juventude busca manter interlocuções 

com escolas de Passo Fundo e da região, visando identificar e compreender problemas e 

potencialidades que possam ser trabalhados segundo a proposta de uma cultura de paz. 

Para o enfrentamento e prevenção das violências entende-se de fundamental 

importância a utilização de metodologias participativas, que envolvam a comunidade e 

desenvolvam processos pautados no diálogo e no protagonismo. Nesse sentido, a formação 

de pessoas da comunidade acadêmica, (alunos, professores e funcionários) com potencial 

de diálogo para a resolução não violenta de conflitos, é uma estratégia importante do 

Observatório, a qual tem sido realizada por meio de oficinas de formação.  

Dessa forma, o Observatório da Juventude e de Violência nas Escolas, respaldado 

nos princípios orientadores da UNESCO, com a qual tem estabelecida parceria de 

cooperação institucional, e com base nos referenciais supracitados, tem como um de suas 

estratégias fundamentais investir na formação de facilitadores na resolução não violenta de 
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conflitos, promovendo a construção de uma cultura de não violência. Entende-se, com base 

nos referenciais da cultura de paz, que os sujeitos são dotados de potenciais que precisam 

ser despertados pela valorização de suas capacidades e pela formação de vínculos, o que 

só é possível quando se criam espaços compartilhados de escuta, onde tenham voz aqueles 

que sempre ficaram à margem, como meros destinatários de ações, e não como 

protagonistas de um processo de construção de cidadania.  

O foco na problematização e na discussão das violências na escola explica-se pela 

própria origem e natureza do Observatório, que nasceu vinculado à Faculdade de 

Educação, no intuito de ampliar e contribuir com o desenvolvimento do Programa de 

Educação Integral, ao qual está vinculado. Compreende-se que a escola – enquanto 

instituição fundamental no processo educativo e de socialização dos sujeitos, e que se 

apresenta, na perspectiva complexa e contraditória dos processos sociais históricos, 

também como espaço de produção e reprodução de violências – é lócus privilegiado para o 

desenvolvimento de ações promotoras de uma cultura de paz, como as que são 

apresentadas no presente artigo. 

 

Proposta metodológica do Observatório 

 

O Observatório vem se constituindo como um centro multi e interdisciplinar de 

referência no desenvolvimento de ações coletivas e de produção de conhecimentos 

relacionados à juventude, às violências e a construção de uma cultura de paz, tendo por 

foco principal a escola.  

O projeto tem como público-alvo professores, funcionários e acadêmicos das 

diferentes áreas de conhecimento da UPF; gestores, professores, estudantes, funcionários e 

pais de alunos de escolas públicas e privadas de Passo Fundo e da região; sujeitos de 

organizações educacionais que atuam em espaços comunitários e sociais em atendimento à 

juventude e outros atores e instituições sociais que atuam, em âmbito regional, na 

prevenção das violências e na construção de uma cultura de paz. 

Tratar de uma temática tão complexa coloca em pauta a exigência de um 

alargamento do olhar, o que significa sair de uma zona de conforto, na qual todas as 

respostas estão previstas ou são quantificáveis, bem como significa se abrir para outras 

possibilidades ainda não pensadas. Há que se compreender, nesse contexto, que as 

temáticas de juventude e violências nas escolas não são de domínio exclusivo de uma única 

área de conhecimento, mas que de todas precisam para fazer o contorno da sua 

compreensão.  Alargar o olhar significa abrir mão de certezas etnocêntricas que julgam as 

outras disciplinas e áreas do conhecimento como não científicas ou inferiores. A 

multiplicidade de olhares compartilhados, a partir do conhecimento acadêmico e dos 
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saberes, coloca, a todo momento, sub judice, nossas teorias e procedimentos 

metodológicos de compreensão da juventude, da violência e do espaço da escola, o que 

nos desafia, continuamente, a novos aprendizados. O espaço de intercomunicação 

construído no Observatório, articulando os diferentes sujeitos envolvidos,  tem se mostrado 

profícuo como embrião de ideias inovadoras e do despertar de possibilidades. Por ser uma 

experiência recente, colocam-se como desafios a mobilização e a articulação de outros 

sujeitos que desejem compartilhar desse espaço de trocas e construção coletiva. 

Em termos gerais, com uma metodologia participativa de estudos e intervenções, o 

projeto se propõe a constituir uma via legítima para a investigação, o monitoramento, a 

compreensão e a mediação das representações dos professores, das próprias crianças e 

jovens, desvelando o fenômeno das violências nas escolas e toda a problemática da 

juventude contemporânea que se estende para as demais instituições e cenários sociais. A 

partir de olhares interdisciplinares, busca identificar e criar alternativas e soluções, numa 

perspectiva de corresponsabilidade e compromisso com a educação para uma cultura de 

paz, a partir da escola. 

O Observatório tem promovido reuniões de estudos e de pesquisas, promoção de 

eventos acadêmicos e comunitários, publicações e apresentações de trabalhos, elaboração 

de projetos, intervenções na mídia, além de desenvolver ações em parceria com o poder 

público, a sociedade civil e escolas.  

Nessas ações, identificamos que as violências se configuram em um fenômeno 

complexo e multifacetado, frequentemente tratado com superficialidade. O contexto escolar 

é permeado por manifestações dessa natureza: agressões físicas e verbais, preconceitos, 

violência simbólica, vandalismo, depredação, entre outras manifestações. O enfrentamento 

das violências escolares exige estratégias que trabalhem diferentes níveis da realidade. 

Em relação às ações concretas, seja para aplicação de propostas já existentes ou 

para elaboração de novas propostas, temos nos orientado pela seguinte metodologia e 

estratégias: 

- Realização de reuniões semanais com a finalidade de planejamento, 

acompanhamento, compartilhamento e avaliação de ações interdisciplinares e 

coletivas, desencadeadas pelo Observatório. 

- Realização de oficinas de formação, segundo a proposta do Projeto de 

Alternativas à Violência (PAV), para formação de facilitadores, visando à 

constituição de uma rede de pessoas que trabalhem para a prevenção de 

violências, resolução de conflitos e por uma cultura de paz. 

- Participação de instâncias internas e externas como forma de representação e 

articulação do Observatório com instituições que atuam no território de sua 

inserção. 
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- Agregação ao Observatório de docentes, funcionários e acadêmicos, de diferentes 

áreas de conhecimento da UPF, que estejam predispostos a constituir-se como 

coletivo na busca de investigação, estudo e compreensão do fenômeno da 

violência e na construção de uma cultura de paz. 

- Construção e fortalecimento de uma rede de parceiros externos, agregando ao 

Observatório sujeitos individuais e coletivos, representantes de instituições 

governamentais e da sociedade civil, buscando desenvolver ações solidárias e 

cooperativas de acordo com os propósitos do Observatório.  

- Desenvolvimento em Escolas parceiras, de projetos denominados escutatória, de 

modo a buscar investigar e compreender as manifestações de violências 

ocorridas nos ambientes escolares, potencializando o envolvimento da 

comunidade acadêmica em projetos extensionistas. 

 

Além disso, o Observatório tem proporcionado o desenvolvimento de processos 

investigativos e formativos, visando ampliar e fortalecer os fundamentos teórico-

metodológicos do seu campo de atuação, possibilitando a abordagem trans e multidisciplinar 

de temáticas pertinentes. Dessa forma, se constituiu grupo de estudos, com os quais se 

pretende: 

- Incentivar o envolvimento dos acadêmicos da graduação e da pós-graduação 

(mestrado e doutorado) da Faculdade de Educação, bem como de docentes, de 

diferentes áreas do conhecimento, no desenvolvimento de projetos de pesquisa 

e produção de conhecimentos que tenham por foco as temáticas do 

Observatório.  

-  Realizar investigações, sob diferentes perspectivas e abordagens teóricas, que 

contemplem a  realidade das violências escolares em Passo Fundo e região,  a 

fim de subsidiar a construção de um diagnóstico sobre a situação da violência e 

subsidiar seus possíveis enfrentamentos. 

 

 

Ações realizadas e planejamentos 

 

Como resultado da metodologia utilizada, o Observatório vem desenvolvendo ações 

voltadas à formação e capacitação de educadores e acadêmicos e profissionais de 

diferentes áreas do conhecimento na resolução de conflitos que ocorrem nos espaços de 

convivência.  

A rede constituída pelo Observatório existe para que se possa pensar 

coletivamente em possibilidades de enfrentamento às violências, sendo que a metodologia 
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proposta visa possibilitar momentos de reflexão para os professores, alunos, técnicos e 

gestores das escolas, de rede pública e/ou privada de educação, entendendo os sujeitos 

como atores capazes de encontrarem possibilidades de alternativas às violências através de 

suas vivências e experiências. Os encontros são realizados de forma sistemática para 

construção de alternativas e gestão de ferramentas e projetos para enfrentamento da 

violência nos espaços escolares e institucionais. 

Cabe ressaltar que inicialmente o grupo foi constituído por meio de convites e de 

trabalhos de sensibilização, sendo que os integrantes foram convidados a participar de 

oficinas ou palestras, visando à constituição de um espaço de escuta sensível e de diálogo 

(ver Figura 1). 

 

 

Figura 1: Trabalho de sensibilização realizada em Escola Estadual em Passo Fundo (2013) 

 

Em relação à articulação com as escolas, em 2012 foi iniciado um processo de 

visitas e de “escutatória” da realidade escolar, no intuito de se criar uma rede de apoio junto 

aos atores das escolas e subsidiar a elaboração de diagnósticos e projetos de intervenção. 

Em 2013, este processo continuou com a agregação de novas escolas e com o 

desenvolvimento de projetos formativos, envolvendo educadores e estudantes, tendo por 

destaque a implementação do projeto piloto do Observatório, numa escola da rede estadual, 

em Passo Fundo.  

 Paralelamente a esse processo, em 2012, foi institucionalizado no Observatório o 

“projeto de alternativas à violência (PAV): educação para uma cultura de paz e do bem 

viver”, que se constitui num curso de formação de facilitadores para a resolução de conflitos 

nos espaços de convivência. O Curso, feito é desenvolvido sob a forma de oficinas e visa 

estimular a afirmação pessoal e criar o senso de pertencimento a uma comunidade de vida. 

Nele são promovidas dinâmicas para se aprender a ouvir com qualidade, exercitar o cuidado 

por si e pelo outro, com objetivo de criar e desenvolver uma Cultura de Paz. A filosofia 
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central do PAV é o Poder Transformador baseada na compreensão de que existe um poder 

capaz de transformar situações e comportamentos violentos e destrutivos em experiências 

libertadoras, construtivas e cooperativas com base no protagonismo dos sujeitos.  No PAV, 

trabalha-se com a perspectiva de formação de facilitadores para a resolução não violenta 

dos conflitos e a prevenção da violência.  O curso é desenvolvido com oficinas com 

pequenos grupos de até vinte pessoas e tem duração de vinte horas cada. Elas seguem a 

seguinte metodologia: oficinas básicas, oficinas avançadas, oficinas de capacitação de 

facilitadores e facilitadoras. No intermédio temporal das oficinas, são oferecidas atividades 

de manutenção. Com o apoio da Vice-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, de 

2012 a 2014 já foram oferecidas e desenvolvidas doze oficinas, nas três modalidades, 

envolvendo professores e acadêmicos, de diferentes áreas de conhecimento (ver Figuras 2 

e 3).  

 

 

Figura 2: Oficinas do PAV promovidas pelo Observatório em 2012, 2013 e 2014. 

 



13 

 

 

Figura 3: Flyer das oficinas do PAV realizadas em 2013. 

 

Também foram ou estão sendo realizados em 2013 e 2014, pelo grupo do 

Observatório, diversos cursos de formação continuada sobre Educação para uma Cultura de 

Paz, em escolas públicas de Passo fundo e da região, sendo eles: 

1. Curso “educação e cultura de paz: um novo olhar sobre o conviver”, desenvolvido em 

Escola Estadual de Ensino Médio, no Município de Passo Fundo (RS-BR); 

2. Curso “educação e cultura de paz: aprendendo a ser e a conviver”, desenvolvido em 

Escola Estadual de Ensino Médio Técnico em agropecuária, no Município de Lagoa 

Vermelha (RS,BR); 

3. Curso “educação e cultura de paz”, com professores da Rede pública do Município 

de Chapada (RS,BR); 

4. Curso “prevenção das violências na escola e a construção de uma cultura de paz”, 

com professores da Rede pública municipal e estadual do Município de Ibirapuitã 

(RS,BR); 
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5. Curso “educação e cultura de paz e do bem viver: cuidar-se para cuidar”, 

desenvolvido com professores no Município de Tapejara (RS,BR), atendendo a oito 

escolas, de quatro Municípios que integram a Rede estadual da 7ª Coordenadoria 

Regional de Educação de Passo Fundo (RS,BR), sendo: quatro escolas estaduais do 

Município de Tapejara; uma escola estadual do Município de Vila Langaro; uma 

escola estadual do Município de Santa Cecília do Sul; duas escolas estaduais do 

Município de Ibiaçá; 

6. Curso “educação e cultura de paz: a arte de ser e de conviver”, desenvolvido em 

escola estadual do Município de Passo Fundo (RS,BR) 

 

Além dessas atividades, em parceria com o Instituto de Teologia e Pastoral (Itepa) 

e outras vinte entidades, o Observatório promoveu a realização do Seminário “Educação, 

Espiritualidade e Cultura do Bem Viver”, ocorrido de 24 a 26 de setembro de 2013, com as 

presenças do monge Marcelo Barros e do antropólogo e educador Carlos Rodrigues 

Brandão.  

 

 

Considerações finais 

 

O Observatório da Juventude e de violências nas escolas, ao buscar identificar as 

violências presentes nos ambientes escolares, pode constatar que além dessas, também 

existem outros diversos tipos de violências, presentes no cotidiano da sociedade, que 

interferem diretamente na formação e na qualidade de vida das pessoas e dos ambientes 

sociais. Percebe-se a necessidade do comprometimento da sociedade, como um todo, para 

a construção de um ambiente mais democrático, harmonioso e saudável.  

Especificamente no âmbito escolar, percebe-se que além da organização estrutural, 

seja fisicamente ou pela organização do trabalho pedagógico, é necessário pensar 

alternativas para uma educação escolar que estimule a educação para a paz, tanto para 

resolução quanto para prevenção de conflitos, considerando todo o contexto cultural e social 

do estudante, buscando uma formação plena e completa, que o torne uma pessoa 

comprometida com a família, escola e com a sociedade em que vive. 

As experiências vividas pelos integrantes do Observatório indicam que a educação 

para a paz se constrói de “dentro para fora”, sendo necessário que haja, inicialmente, uma 

conscientização dos motivos que levaram à existência de embates, de modo que os 

mesmos possam ser resolvidos e evitados a partir do autoconhecimento, da reflexão, do 

diálogo e da amorosidade em relação ao outro. Também é possível concluir que, no 

ambiente escolar, para que situações de conflito possam ser trabalhadas e resolvidas, os 
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professores primeiramente devem tomar consciência dessa realidade, buscando criar um 

ambiente mais democrático, no qual os acontecimentos possam ser vivenciados por meio do 

diálogo permanente, com tolerância e respeito à grande diversidade de valores e 

pensamentos existentes no âmbito escolar, para que juntos possam agir coletivamente na 

busca de uma cultura para a paz.  

O projeto do Observatório da Juventude e de violências nas escolas através das 

ações de sensibilização e dos projetos de escutatória e de formação desenvolvidos têm 

oportunizado ações concretas que estão colaborando com a construção de uma cultura de 

paz. Ao possibilitar integração entre ensino, pesquisa e extensão, suas atividades 

enriquecem tanto o conhecimento teórico dos participantes quanto o prático em relação às 

possibilidades de enfrentamento das violências, nos ambientes de convivência. 

Tendo em vista o caráter multi e interdisciplinar adotado, ao mesmo tempo em que 

enriquece o processo de ação-reflexão-ação, também traz novos desafios, na busca da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão e de uma prática voltada ao atendimento das 

necessidades da comunidade no que tange à problemática das violências, tendo como 

referencial a promoção da cidadania e a garantia dos direitos humanos.  
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