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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”, 
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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 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. 
 


