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Resumo: O Observatório da Juventude e de Violências nas Escolas, Cátedra da UNESCO, 
da Universidade de Passo Fundo, é um centro multi e interdisciplinar que produz 
conhecimentos e intervém em ações (ensino, pesquisa e extensão), relacionadas à 
juventude e violências nas escolas, vislumbrando uma cultura de paz e do bem viver. Neste 
artigo, apresentamos resultados preliminares da experiência do projeto pioneiro realizado 
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. Em 2013, desenvolvemos um curso de formação 
continuada: “educação e cultura de paz - um novo olhar sobre o conviver”, sensibilizando 
educadores e comunidade escolar a ressignificar conceitos e práticas, capacitando-os na 
resolução de conflitos, prevenção de violências, produção de valores de uma cultura de paz, 
constituindo a Escola como espaço ético-afetivo de convivência. Nas oficinas, (dois grupos 
distintos e simultâneos de professores e estudantes), aportes teóricos e metodológicos 
foram apresentados, possibilitando novas formas de pensar e agir, fortalecendo o respeito 
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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. 
 

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 Escola integra a Rede Estadual da 7ª Coordenadoria Regional de Educação de 

Passo Fundo, e atende, nos turnos da manhã 185 alunos (de 5º ano Ensino Fundamental ao 

3º Ano do Ensino Médio); turno  da tarde a 101 alunos (1º ano ao 5º ano do Ensino 

Fundamental) e turno da noite a 114 alunos (Ensino de Jovens e Adultos do Ensino 

Fundamental) que são atendidos por 36 professores e 10 funcionários. 

A partir de então foi elaborado,  conjuntamente,  um Curso de extensão 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 



III Jornada de Extensão do Mercosul  - 2014 
Tandil – Buenos Aires - Argentina  – 10 a 11 de abril de 2014

 
  
“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. 

2. Educação para uma Cultura de Paz  

 Atualmente vivemos em uma sociedade que fomenta o individualismo e a 

competição nas relações humanas, que são potencializadores de 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”. 

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. A seguir, buscamos historiar 

sobre algumas pesquisas, disponíveis na literatura, realizadas sobre os contextos de 

violências ocorridos nos ambientes escolares. 

3. Os contextos de violências presentes nos ambient es escolares  
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Este tema é amplamente discutido na literatura e cotidianamente são divulgados nos 

meios de comunicação notícias sobre situações de violência ocorridas nas escolas 

(BARROS, 2011; BEDIN, 2006; COUTINHO, MACIEL E ARAÚJO, 2009; LIMA, LUCENA, 

2009; PARRA, 2009; SILVA E 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.  

Uma das formas de manifestação da violência na escola é o bullying. Segundo 

Coutinho, Maciel e Araújo (2009): “ Bullying refere-se ao conjunto de atitudes agressivas, 

caracterizadas pela intencionalidade, repetição do ato e uso da relação desigual de poder 

entre pares na esfera escolar.” As autoras afirmam que o bullying afeta principalmente os 

adolescentes e concluíram em suas pesquisas que este fato esteja comprometendo a saúde 

dos adolescentes o que acaba por interferir negativamente em suas qualidades de vida.  

Lima e Lucena (2009) consideram o bullying como prática efetiva da violência dentro 

do contexto escolar e buscam esclarecer, em seu trabalho, como este dificulta o processo 

de ensino aprendizagem. Identificaram que o preconceito com pessoas diferentes seria o 

principal motivador do fenômeno e, ainda, que a impunidade reforça os atos agressivos 

dentro dos espaços escolares, onde ambos contribuem para que o processo não seja 

interrompido. Questionam se a culpa poderia ser atribuída somente a um grupo genérico, 

como a Família, Escola, Gestores Escolares, Professores ou Estado e afirmam que, na 

realidade, a culpa seria de todos os “eus” que integram os espaços em que vivemos. Que 

cabe a cada um de nós, vivermos comprometidos com uma sociedade em que se possa 

conviver num sistema democrático e harmonioso, a fim de construir um ambiente mais 

saudável. Concluem que, o despreparo de profissionais da educação acaba colaborando 

para que o fenômeno do bullying ocorra na escola e que devido ao preconceito e 

impunidade existentes nos ambientes escolares, o processo de ensino aprendizagem acaba 

colaborando para a formação de indivíduos preconceituosos, que se tornam violentos ou 

amedrontados, descomprometidos com ambiente social em que vivem. 

Parra (2009) afirma que tanto a indisciplina como a violência são fenômenos da 

sociedade contemporânea, decorrentes do próprio desenvolvimento histórico. Para 

enfrentamento de indisciplina e de violência nos espaços escolares a autora sugere que a 

organização do trabalho pedagógico seja elaborada de forma a possibilitar uma 

aprendizagem com senso crítico, ou seja, que alem da apropriação de conhecimentos 

científicos, também seja possível o desenvolvimento da autonomia, do autocontrole e da 

autorreflexão. Acredita que trabalhando desta forma se poderão prevenir os problemas 

pesquisados. 
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Silvia e Salles (2012), ao pesquisar e analisar programas governamentais 

desenvolvidos no Brasil e na Espanha, concluíram que eles alcançaram resultados positivos 

no que tange ao enfrentamento da violência no espaço escolar, por buscarem soluções de 

conflitos através da educação dos agentes escolares, incentivando a reflexão, o dialogo e 

desenvolvendo estratégias que visassem um ambiente escolar mais democrático. Porém, as 

autoras afirmam que os programas não conseguiram tratar completamente o problema do 

enfrentamento da violência presente na escola, pois não consideraram fatores externos que 

também podem desencadear a violência. Salientam que na atualidade, a violência não 

somente tem crescido quantitativamente, como qualitativamente, em termos da gravidade 

dos mesmos e que, especialmente nas escolas públicas, está se tornando banalizada. 

Afirmam que o problema somente poderá ser compreendido e contornado no momento em 

que for considerado o contexto cultural e social dos estudantes.  

Também acreditamos que, para que haja um ambiente propício para a 

aprendizagem, é necessário que exista diálogo frequente e que relações de confiança 

possam ser construídas. Neste sentido, a afetividade amorosa desempenha um importante 

papel no sucesso escolar dos alunos e, consequentemente, na aprendizagem de qualquer 

disciplina.  

Atualmente, talvez por não saber como lidar com a afetividade na aprendizagem, a 

maioria dos professores, não está levando em conta esta questão. 

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 unido a 

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

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

normalmente ocasionam problemas de integração escolar. Com isso, 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 

motivar os alunos de uma forma em que sintam prazer em estar nas aulas, e a aprenderem 

mais, aumentando desta forma, 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 e CARVALHO, 2006). 

Goleman (2001, p.92), ao abordar o tema da Inteligência Emocional, afirma que as 

perturbações emocionais podem interferir na vida mental, o que poderia ser uma explicação 
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possível para que os alunos ansiosos, mal humorados, ou deprimidos não consigam 

aprender como os demais, uma vez que as emoções negativas muito fortes acabam 

desviando sua atenção para as próprias preocupações, o que interfere na concentração em 

assuntos específicos. Pessoas deprimidas trazem pensamentos de autopiedade, desespero, 

desesperança e desamparo que se sobressaem a quaisquer outros pensamentos. Também 

afirma que quando as emoções abatem a concentração, prejudicam a “memória funcional” - 

capacidade de ter em mente toda informação relevante para a execução de uma 

determinada tarefa, mas que por outro lado, a motivação positiva – reuniões de sentimentos 

de entusiasmo, fazem fluir melhor os pensamentos e a mente funciona em sua plenitude. 

Assim, as emoções atrapalham ou aumentam a capacidade de pensar e de fazer planos. 

Nesse sentido a inteligência emocional é uma capacidade que afeta profundamente todas 

as outras, facilitando ou interferindo nelas. 

Um fato importante sobre a teoria da inteligência emocional é que todas essas 

competências atribuídas a esta área da mente humana, podem ser aprendidas e 

desenvolvidas em todas as pessoas, ao contrário do que se pensava sobre as emoções, 

atribuindo-lhe um caráter imutável e instintivo a ser controlado e sufocado para assegurar a 

convivência humana (GOLEMAN, 2001).  

O autor afirma que ser emocionalmente alfabetizado é tão importante na 

aprendizagem, quanto o ensino da matemática e da leitura. Assim, a alfabetização 

emocional, no contexto escolar, constitui-se um novo caminho para inserir nas escolas as 

emoções e a vida social, em seus currículos normais. As crianças aprendem que a questão 

não consiste em evitar inteiramente possíveis conflitos, mas resolver discordâncias e 

ressentimentos antes que se tornem situações conflitantes mais sérias. 

Goleman salienta que “uma aptidão social chave é a empatia, ou seja, a 

compreensão dos sentimentos dos outros e a adoção da perspectiva deles, e o respeito às 

diferenças no modo como as pessoas encaram as coisas” (2001, p.282). Deste modo, os 

relacionamentos são outro foco importante, onde é necessário aprender a ser um bom 

ouvinte e um bom questionador; distinguir entre o que alguém diz ou faz, controlar reações e 

julgamentos, buscar ser mais assertivo, não raivoso ou passivo e aprender as artes da 

cooperação, da resolução de conflitos e da negociação de meios-termos. Assim no processo 

educativo, o papel do professor deve ser de natureza intelectual e também de natureza 

afetiva, buscando atender às diferentes dificuldades emocionais das crianças que chegam à 

escola. Os alunos devem ser estimulados a trabalhar em equipe, a cooperarem uns com os 

outros em tarefas e projetos comuns.  

Neste sentido, Neves e Carvalho (2006) afirmam que o professor deve propiciar 

situações de ensino que estimulem a autoestima e a autoconfiança. Quando o processo de 

ensino se humanizar completamente, a escola poderá ser vista como uma comunidade de 
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pessoas e não mais como um agregado de indivíduos. Também afirmam que após vários 

estudos nesta área, sabe-se que a aprendizagem fica mais fácil, quando a pessoa trabalha 

com satisfação e quando os seus esforços são recompensados. Isto significa que o bom 

desempenho escolar depende tanto de aspectos intelectuais como dos afetivos. Como as 

emoções são contagiantes, o professor deve promover emoções favoráveis à 

aprendizagem, que sejam geradoras de conforto, bom humor, sensações de prazer e 

divertimento, respeito e aceitação mútua, diálogo, curiosidade, entre outras. Os professores 

devem servir como modelo de equilíbrio emocional, gerando assim confiança e motivação 

nos alunos. Além disso, o autor afirma que, partindo da concepção construtivista da 

aprendizagem, revela-se que a aprendizagem significativa é motivadora para que o aluno se 

sinta gratificado ao executar as tarefas, tendo consciência de que tudo que lhe foi ensinado 

têm algum sentido e começa a perceber importância em seu aprendizado. 

Dessa forma, pode-se concluir que as emoções têm fundamental influência na 

aprendizagem e, consequentemente, no rendimento do aluno, sendo, por isso, muito 

importante que o professor tenha um grande equilíbrio emocional em sala de aula, para 

conseguir trabalhar com este apoio emocional na aprendizagem. 

Barros (2011), considerando outra abordagem para a importância da afetividade na 

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

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

compreensão da vida através da amorosidade, ou seja, onde 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, sendo que isto 

ocorre somente através de um caminho da solidariedade e de escuta, onde 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. Neste 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 o 

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, 

2000, p. 29). Também defende que o que é propriamente humano seria um entrelaçamento 

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

emoções e razão.  
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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. 

4. Observatório da Juventude e ações de educação pa ra 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 para que trabalhem 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 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, 
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operar na prevenção de violências e investir na produção de valores de uma cultura de paz 

no convívio escolar.   

5. O Curso “educação e cultura de paz: um novo olha r sobre o conviver” 

O curso 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 coordenação 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 

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: 
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Primeira Oficina: 24 de agosto de 2013 - Local: Faculdade de Educação (ver Figura 1). 
Tema: Um novo olhar sobre o conviver: reconhecer-se para transformar. 
  
Segunda Oficina: 28 de setembro de 2013 - Local: Faculdade de Educação (ver Figura 2). 
Tema: Um novo olhar sobre o conviver: os Nós da Convivência . 
 
Terceira Oficina: 19 de outubro de 2013 - Local: Escola (ver Figura 3). 
Tema: Um novo olhar sobre o conviver: Emoções e linguagem na convivência. 
 
Quarta Oficina: Sábado, 09 de novembro de 2013 - Local: Escola (ver Figuras 4 (a) e (b)). 
Tema: Um novo olhar sobre o conviver:  A resolução dos conflitos da convivência  
 
Quinta Oficina: Sábado, 07 de dezembro de 2013 -  Local: Escola (ver Figuras 5 (a) e (b)). 
Tema: Um novo olhar sobre o conviver: avaliando e confraternizando. 

 

 
Figura 1: Primeira Oficina  - encerramento com os dois grupos. 

 

 
Figura 2: Segunda Oficina - Grupo de educadores 

 

 
Figura 3: Terceira Oficina - Grupo de estudantes 
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(a) Grupo de educadores     (b) Grupo de estudantes 

Figura 4: Quarta Oficina 

 

    
(a)Teatro de estudantes                    (b) Dança da Harmonia 

Figura 5: Quinta Oficina 

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

proporcionando que tivesse um caráter avaliativo, prospectivo e de confraternização (ver 
Figuras 6 (a) e (b)). 

 

          
(a) Todo o grupo   (b) Equipe do Observatório 

Figura 6: Fotos no encerramento do Curso de Formação 

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

algumas conclusões do trabalho realizado. 

6. 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”.  

Dando continuidade, citamos mais um trecho da avaliação efetuada pelos 

professores na quarta oficina, realizada no dia 09 de novembro de 2013, sendo o tema: Um 

novo olhar sobre o conviver: a resolução dos conflitos da convivência. Para a realização 

desta oficina, os professores leram com antecedência o texto 2 - “Construindo Caminhos de 

Paz” IN MALDONADO, Maria Tereza. Os construtores da Paz – caminhos de prevenção da 

violência. São Paulo: Ed. Moderna, 2012. P. 47-89. Nesta oficina, realizamos a avaliação em 

grupos. Ao perguntarmos aos grupos de professores por onde podemos iniciar a Cultura de 

Paz na Escola Estadual de Ensino Médio Professora Eulina Braga, um dos grupos citou: 

“podemos nos organizar para que haja debates, diálogo, respeito”. Outro grupo disse: “ter 

mudança de atitudes em sala de aula, os alunos e os professores; oficinas para debate 

sobre a questão da paz”. Outro ponto relevante destacado por outro grupo foi: “fazer uma 

sensibilização escolar sobre a importância da separação do lixo”. E outro aspecto destacado 
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por outro grupo foi que “a Escola pode fazer atividade cultural de integração entre 

professores e alunos (SARAU), ou até uma atividade para ouvir as inquietações dos alunos 

e/ou sugestões”. 

 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.  

 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. 

7. 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. 
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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 

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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