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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 interdiciplinar 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 indentificar suas origens, 

bem como construir alternativas de prevenção e resolução não violenta de conflitos. 

Neste artigo apresentam-se as principais atividades desenvolvidas, a metodologia 

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