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RESUMO: O presente artigo tem o propósito de trazer alguns conceitos dos Estudos para a Paz e relacioná-los
a uma experiência vivenciada em sala de aula na Educação de Jovens e Adultos no munícipio de Nossa
Senhora do Socorro/SE. O trabalho foi desenvolvido com Jovens entre 15 e 29 anos, além de senhoras e
senhores cheios de expectativas e sonhos que se encontram na esperança de um futuro a partir dos estudos
materializado no cotidiano da escola. A temática Paz foi o pano de fundo trabalhado em uma das oficinas
pedagógicas do semestre e trouxe como resultado reflexões críticas e reposicionamento perante a realidade
vivenciada por cada um, momentos de muita introspecção e emoção. A possibilidade de transformação de
conflitos em chave de paz é investigada a partir da relação sujeito ensinante e aprendente capaz de se
reconhecer em sua trajetória e construir caminhos possíveis de serem trilhados.

Palavras-chaves: Educação, Aprendizagem e Cultura de Paz.

ABSTRACT: This paper aims to bring some concepts of Peace Studies and relate them to an experienced
classroom in Youth and Adult Education in the municipality of Our Lady Help / SE experience. The work was
developed with Youth between 15 and 29 years, and ladies and gentlemen filled with hopes and dreams that
lie in the hope of a future from the studies embodied in the school routine. Peace was the theme backgrounds
working in one of the semester teaching workshops and brought as a result critical reflections and
repositioning before the reality experienced by each, moments of great insight and emotion. The possibility of
conflict transformation in key peace is investigated from the relationship subject teacher and learner is able to
recognize and build on its path to be trodden paths possible.
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CULTURA DE PAZ E EDUCAÇÃO: INTERSEÇÕES NECESSARIAS PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO.

A expressão “Cultura de Paz” é recente e começou a ser discutida na Unesco (1946), referindo-se as defesas
da paz, assim como o Congresso Internacional sobre a Paz ( 1986) e o Forúm Internacionalde Cultura de Paz
(1994). A partir de então foi proclamado em 2000 o ano Internacional para uma cultura de paz.

O conceito de Cultura de Paz engloba três dimensões a saber: Cultural, sistémica e Histórico social.

Segundo GUIMARÃES (2007) a expressão cultura de paz quer assinalar que a paz, assim como as noções
correlatas de violencia e guerra, possuem a marca do humano e insere-se no ambito cultural, mas do que da
natureza humana.

Numa visão sistémico, a cultura de paz evoca um conjunto de ações que caracteizam a vida de um povo,
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representações que dialogam com o papel e o lugar da não violencia, assim como a resolução dos problemas
humanos. Um proceso de transformação sistêmico, dinâmico, reflexivo e complexo envolvendo mudança de
comprotamento.

Cultura de Paz é mais profunda que as simples transformações pontuais, se referindo à paz como novas
maneiras de se relacionar, como um cultura para fazer as pazes, pautado em ações e reflexões do
comportamento humano.

Pensando nessa cultura para fazer as pazes, pensando nos espaços de atuação no meio educacional, como
espaço de ressignificação dessas relações sociais em meios violentos especificamente na Educação de Jovens
e Adultos no município de Nossa Senhora do Socorro/Sergipe numa turma de quarta etapa do EJA do referido
município, que será descrito no presente artigo algumas considerações sobre possibilidades de uso do meio
escolar para se pensar em transformação de conflitos e ações cotidianas em chave de paz.

A paz estudada pela perspectiva Johan Galtung traduz a exploração científica das condições pacíficas para
reduzir a violência e o sofrimento humano. O autor mapea três tipos de paz: A negativa, positiva e cultura da
paz que se contrapõe com a violência direta, violência estrutural e a violência cultural.

Na violência direta, segundo Galtung, ocorre a privação imediata da vida, já na violencia estrutural essa
privação é lenta e a violência cultural legitima as anteriores.

Nas relações cotidianas encontramos desafios que podem estar a serviço da passividade, diante de
acontecimentos que exigem ação e transformação de conflitos; e um dos grandes desafios é como se é
tratada a questão da violência presente nas relações cotidianas, tendo como ponto chave a responsabilidade
que cada um assume diante de seus atos e não sob a perspectiva de “se somos violentos por natureza ou
não”.

Nos estudos dos conflitos o foco não é a resolução, ou quem está certo ou errado, como punir e o que fazer
para punir um dos lados. O alvo de análise é como transformar esse conflito numa situação possível de se
conviver, utilizando a compreenssão e a escuta, trabalhada num terreno neutro do conflito – a busca por
soluções possíveis de se colocar em prática sem desconfigurar ambas as partes. Essa é a perspectiva da
atualidade, pensar no conflito em chave de paz, todavia nem sempre se pensou assim.

Historicamente os Estudos para Paz se dividiram em quatro etapas:
• 1 ETAPA: 1930-1959
•2 ETAPA: 1959-1980
•3 ETAPA: 1980-1990
•4 ETAPA: 1990-Atualidade

Na primeira etapa a paz era entendida como ausência de guerra, onde o conflito associado à Guerra se fazia
necessário superar, extinguir, acabar, daí a ideia de resolução ao invés de transformação.

Na segunda etapa começa a ideia de paz associada ao desenvolvimento e ao reconhecimento dos estudos
para paz no meio acadêmico.

Entre a década de 80 e 90 inicia-se uma fase menos acadêmica e mais ligada aos movimentos sociais contra
a carreira de armamento nuclear.

A palavra PAZ com apenas três letras trás uma carga muito subjetiva quando relacionada ao entendimento e
ao imaginário do ser humano. Podemos encontrar como respostas, ao tentar defini-la, desde entendimentos
acerca do conceito relacionando à Paz como ausência de conflito, passividade até a felicidade, paz interior,
equilíbrio.

Ao defini-la no primeiro momento é necessário fazer relação com qualidade de vida, paz a serviço do social,
do coletivo, paz como instrumento de dignidade humana, de alimento para o cotidiano das relações sociais
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que funcionam como palco de acontecimentos rotineiros na vida do Ser.

Quando relacionada Paz, a qualidade de vida é importante se referenciar aos conflitos diários que são
travados na busca pela vida, desde como orientar um filho a seguir na vida, desde a maneira como o ser
humano se relaciona com os pares, dando exemplo positivo ou negativo nessa relação que oras ensinamos,
oras aprendemos.

Fundamental nessa relação de ensino-aprendizagem é o desempenho do papel que se deve em alguns
momentos ser protagonistas, em outros coadjuvante e em outros dar espaço para que o ser se transforme
nessa relação que a serviço da paz jamais deverá ser uma relação de onipotência, certezas e do radicalismo.

POR QUE TRABALHA NUMA PERSPECTIVA DA CULTURA DE PAZ?

O trabalho realizado em uma escola municipal do Parque dos Faróis seguiu em busca de respostas para o
processo de aprendizagem dos envolvidos e de como seria o papel da mediadora da aprendizagem daquelas
pessoas, para que ao final do semestre cada um que ali iniciou o processo, não desistissem, não ficassem no
meio do caminho e mais, como faria para que cada um aprendesse e continuasse seguindo sua trajetória, pois
a evasão escolar é uma violência cultural.

A desistência em massa daqueles que por ali passaram, cheios de desejos e vontades, interrompidas por
diversos motivos, sobre a alegação de terceiros de que “Não querem nada”, ou desistem por que não
conseguem acompanhar o ritmo de trabalho, configura uma violência que não está explicita, que não é direta,
mas que não deixa de ser uma manifestação de violência.

Esses alunos se encontraram na turma de quarta etapa da EJA na esperança de um futuro em busca de
crescimento pessoal e profissional, com o objetivo de vencer a partir dos estudos.

Segue abaixo a citação literal de alguns alunos que participação das oficinas pedagógicas:

“Passei muito tempo fora da escola tinha um marido que me maltratava e 4 filhos com Câncer. Onde ia
arranjar tempo para estudar, além de ter me envolvido com o álcool uma droga que pode, beber pode ne?
” ( A.M )

“ Sempre desisto, nunca chego até o fim” (T)

“O meu trabalho exige que eu estude, mas se saio no horário perco o meu emprego” (J. M)

“ Meu chefe disse que eu só vou ser promovido na empresa se tiver estudo e aí estou aqui, mas tá difícil ,
pois tem vezes que não vou conseguir chegar”(L)

“ Estudei sempre pela manhã, mas agora já tenho 15 anos e fui obrigado a estudar a noite”(J. N)

“ A diretora me deu a transferência e eu estou aqui” ( J)

UMA EXPERIÊNCIA PARA PAZ NUMA ESCOLA DA REDE MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO
SOCORRO/PARQUE DOS FARÓIS.

Partindo do pressuposto de que evasão escolar seria uma violência cultural, foram utilizadas oficinas
pedagógicas baseadas na Cultura da paz, intitulada de : “Por uma paz que nos leve à realização.”

A referida oficina teve como objetivo promover um espaço de reflexão através de vários textos de diferentes
gêneros textuais e dentre eles: Ela[i], A mulher por cima[ii] Por quê?
“A Paz” de Gilberto Gil, onde os alunos puderam analisar e se reconhecer nas linhas expressas no texto,
exercitando o olhar, a escuta, elaborando o seu entendimento a partir dos seus próprios caminhos.
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Nessa oficina, além dos textos utilizados, foram realizados dramatizações e debates acerca dos temas
levantados. Os confrontos de ideias e posicionamentos diante da proposta do tema provaram reflexões
críticas e reposicionamento perante a realidade vivenciada por cada um. Foram momentos de muita
introspecção e emoção, pois ficou claro o quanto esses espaços são promotores de saúde mental e mudança
de postura. O encontro entre o texto, a ideia que move a proposta e o leitor é puramente um ato de
cidadania.

Destaque para o trabalho realizado especificamente com a poesia de Gilberto Gil “A paz” como pano de fundo
para trazer à tona o debate sobre a paz no cotidiano das pessoas, a relação do conceito de PAZ com a
realidade de uma comunidade que vive em meio a desafios diários que os colocam em dúvida sobre as
possibilidades de senti-las nas suas relações.

Inicialmente foi solicitado que observassem imagens e assinalassem nos ícones de cada imagem um
sentimento que viesse à tona ao entrar em contato com a figura, em seguida falassem um pouco da cena que
mais chamou atenção.

Os ícones foram representados por carinhas triste, com raiva, apaixonado, feliz, choro e impedido de falar. As
imagens foram selecionadas a partir de duas categorias: paz e violência: Imagens da pomba da paz voando
num céu azulão ao fundo de um clarão de luz, coqueiros na beira da praia se movimentando sobre o vento
forte, uma mulher rezando de olhos fechado com face serena à luz de um luminosidade intensa, o símbolo da
paz formado por humanos a beira da praia, um cartaz do filme “Violência Urbana”, a imagem de uma árvore
ao fundo azul claro com um homem em posição de meditação encostado em um tronco de árvore, um rosto
enclausurado numa estrutura de vidro rachada aparentemente pela força desse olhar carregado de
sentimentos negativos, uma imagem da sombra de uma mulher levantando um pedaço de pau para um
menino em posição de defesa, a imagem do bombeiro apagando o incêndio de um ônibus público e por fim a
imagem de um coração de cristal sendo segurado na palma de mãos acolhedoras e delicadas.

Em relação à imagem da pomba da paz voando num céu azulão ao fundo de um clarão de luz, dos trezes
alunos participantes da oficina, um relacionou a imagem ao ícone que representa tristeza, um ao ícone de
choro, oito ao ícone da felicidade, três ao ícone de apaixonado e uma palavra esteve presente nas falas:
LIBERDADE.

Na imagem dos coqueiros na beira da praia se movimentando sobre o vento forte, um momento de projeção
do cotidiano de um dos participantes que ao entrar em contato com a imagem, verbalizou: “O vento destruiu
a casa de minha vizinha. Eu olho para cá e fico em silêncio”.

Nove dos treze participantes associou a imagem à felicidade e um relacionou à tristeza, outro a
impossibilitado de falar, um relacionou à raiva, outro ao choro.

Ao olharem para a mulher rezando de olhos fechado com face serena à luz de uma luminosidade intensa,
duas pessoas relacionaram-na ao choro e onze à felicidade.

No símbolo da paz formado por humanos à beira da praia, dez pessoas relacionaram à felicidade, uma ao
choro, outra à raiva e outra à tristeza.

No cartaz do filme “Violência Urbana”, três associaram à tristeza, duas à felicidade, um à raiva e sete ao
choro.

A imagem de uma árvore ao fundo azul claro com um homem em posição de meditação encostado em seu
tronco, onze relacionaram à felicidade e dois ao ícone impossibilitado de falar.

Na figura de rosto enclausurado numa estrutura de vidro rachada aparentemente pela força dessa olhar
carregado de sentimentos negativos, cinco traduziram em choro e os oitos restantes, cada dois participantes
associaram à tristeza, felicidade e impossibilitado de falar.

07/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/a_cultura_de_paz_como_eixo_condutor_para_a_pratica_de_sala_de_aul.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-7,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



Na sombra de uma mulher levantando um pedaço de pau para um menino em posição de defesa, dois
associaram à tristeza e dois à felicidade, cinco ao choro e quatro à raiva.

Quando contemplaram a imagem do bombeiro apagando o incêndio de um ônibus público nove associaram ao
choro, um à raiva e três à tristeza.

E por fim, a imagem de um coração de cristal sendo segurado na palma de mãos acolhedoras e delicadas
doze associaram ao ícone de apaixonado e um ao ícone raiva.

No geral, aspectos que merecem destaque foi o fato de, seja na categoria paz ou violência, estiveram
presentes a associação do ícone impossibilitado de falar, dando indícios da ideia de cerceamento da liberdade
de expressão e clima de repressão nos ambientes familiar e coletivo. A única figura que trouxe como resposta
doze dos trezes participantes foi a do coração de cristal sobre as mãos, onde o amor pode ser relacionado à
ideia de possibilidade de transformação ao alcance das mãos.

Ao se trabalhar com a construção do conceito de Paz, as palavras mais relacionadas foram felicidade, carinho,
conforto, atenção e amor, percebendo-se ainda uma dificuldade imensa de se aprofundar a questão por se
tratar de um tema atípico, que se contrapõe à violência vivenciada nas relações do cotidiano e banalizada por
se tornar comum nas ações diárias.

Surgiram também, as palavras: Diálogo, conflito, discórdia, ações pacíficas, discussão, violência, harmonia.

A partir do material coletado na oficina, foi trabalhado o tema Paz como possibilidade de qualidade de vida, a
serviço do social, do coletivo, como instrumento de dignidade humana, de alimento de ações a serviço da
construção da autoestima, a paz como ponte para a vida.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO GRUPO EM PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO.

Era uma vez um grupo de jovens

Jovens adolescentes, jovens senhoras

Jovens por acreditar no amanhã

Jovens por acreditar que o que passou não irá destruir sonhos

Jovens pela certeza de que pela Educaçao tudo pode acontecer

Jovens por ressignificar a paz interior

Jovens por se permitirem aprender um pouco sobre transformação de conflito em chave de paz

É isso mesmo....jovens independente de idade, cor, condição social

Simplesmente jovens que juntos fizeram a diferença na turma da 4 etapa do EJA em Nossa Senhora do
Socorro.

Néclea Dantas de Carvalho

Durante as oficinas foram reveladas histórias tristes, porém que servem de exemplo de luta; e histórias de
resistências aos possíveis traumas que ações violentas podem causar. Foram momentos de troca de
experiências e revelações de sonhos projetados nos textos que foram lidos e materializados em desenhos e
produções artísticas. Cada produção pintou suas cores e dores, suas mágoas e armas, suas frustações e
idealizações. Foram momentos que se abriram para caminhos de possibilidades e realizações a partir das
transformações de conflitos.
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Cada um se sentiu tocado de alguma forma, seja pelas imagens trabalhadas nas oficinas que trouxeram a
tona marcas de um passado e um presente que anda passo a passo com a violência, seja pelos textos.

As reflexões que surgiram materializaram o pensamento de um grupo que foi além das aparentes evidencias,
inicialmente denunciando um grupo que não estavam nem aí para os atos de violência e revelando, ao final
do semestre, um grupo preocupado e atento com o coletivo, um grupo em transformação.

Sabe-se que foi pouco para o tamanho do universo a ser ressignificado, mas não se teve a pretensão de
resolver os conflitos, apenas de pensar em possibilidades de transformá-lo, caminhos para fazer diferente, um
início de velhos começos a partir daquele ponto em diante. Ser possível pensar no conflito em chave de paz.
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