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Resumo:  
O presente estudo, em andamento, procura analisar a proposta de uma educação para uma cultura 
de paz. É delineado como estudo de caso, que segundo Bressan (2000), refere-se à análise 
intensiva de uma situação particular, individual, que descreve uma situação única, num contexto 
de vida real, neste caso, via educação e cultura da experiência na Escola Santa Maria ( PE), a qual 
pretende responder a questão da não-violência através do paradigma da unidade de Chiara Lubich 
cuja perspectiva abrange a problemática humana. Apresenta uma proposta de vida coerente, 
competente, com ações concretas, baseada em valores éticos, onde estar com o mundo resulta de 
sua abertura à realidade que o torna ser de relações, procurando responder à ampla variedade de 
desafios que o mundo oferece e dando indicativos de um modo ser e viver onde é possível 
encontrar respostas que satisfaça sua completude, os seus desejos de felicidade como pessoa. 
 
Palavras-chave: Educação. Cultura de paz. Não violência 
 
 
Resumen:  
Este estudio estaba en marcha, pretende analizar la propuesta de una educación para una cultura 
de paz. Está diseñado como un estudio de caso, que según Bressan (2000), se refiere al análisis 
intensivo de una situación particular individual, que describe una situación única en el contexto 
de la vida real, en este caso, a través de la experiencia educativa y cultural en la Escuela Santa 
Maria (PE), que tiene como objetivo responder a la cuestión de la no-violencia a través del 
paradigma de la unidad de Chiara Lubich, cuya perspectiva incluye el problema humano. 
Propone una vida coherente, competente, con acciones concretas, basadas en valores éticos, 
donde estar en el mundo proviene de su apertura a la realidad de que ya sea las relaciones, que 
buscan responder a la amplia variedad de desafíos que el mundo ofrece y dar indicativa una 
manera de ser y de vivir donde usted puede encontrar respuestas que satisfagan a su integridad, 
sus deseos de felicidad como persona. 
 
Palabras clave: Educación. Cultura de paz. No violencia 
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INTRODUÇÃO 
 

A Educação universal é um processo pelo qual se constrói uma herança cultural, 

através das ações do homem que transforma ou modifica de geração a geração. Ela 

mantém a memória viva de um povo. A educação é uma instância mediadora que 

torna possível a reciprocidade entre indivíduo e sociedade ( SOUZA, 2012, p. 11). 

O artigo apresentado tratará de, pesquisa em andamento, sobre questões que propõem 

uma reflexão sobre a construção de uma Cultura de Paz em ação; é um caminho gerado por um 

triângulo interativo de paz, desenvolvimento e democracia. A cultura de vida trata de tornar 

diferentes indivíduos capazes de viverem juntos, de criarem um novo sentido de compartilhar, 

ouvir e zelar uns pelos outros, e de assumir responsabilidade por sua participação numa sociedade 

democrática que luta contra as desigualdades sociais e exclusão; ao mesmo tempo em que garante 

igualdade política, equidade social e diversidade cultural.   

O processo de escolha dessa temática partiu de nossa identificação pessoal e política com 

a idéia de pontuar a construção de uma Cultura de Paz, a qual exige um esforço conjunto de todos 

nós que estamos envolvidos na área de educação. A discussão da construção da Cultura de Paz não 

deveria ter uma conotação sentimental, mas uma dimensão científica que permita a avaliação e a 

reavaliação da relação com o outro, no qual o educador do ensino fundamental está imerso.  

Sabemos que atualmente a paz tem-se constituído em discursos fáceis, subjetivos e 

faltando um embasamento teórico. É importante notarmos o eixo existente entre o simbolismo da 

paz e os modelos civilizatórios. A paz é a expressão da autoconsciência da civilização. O 

antropólogo Carlos Brandão fala de uma fetichização da paz: 

 

Em primeiro lugar por torná-la como uma coisa, uma entidade, algo constituído e 
dado a ser apenas vivido, compartilhado; uma espécie de milagre à espera de seus 
homens; em segundo lugar, por ela me parecer haver sido proposta, até nossos dias, 
desde um ponto de vista único. Um olhar sobre o destino dos povos que, parecendo 
ser humanamente universal, nunca deixou de ser socialmente ocidental (BRANDÃO, 
1995, p.55). 

  

Em particular, o trabalho será delineado como estudo de caso por entender conforme 

Bressan que o método “... não é uma técnica específica. É um meio de organizar dados sociais 

preservando o caráter unitário do objeto social estudado" (GOOD & HATT, apud BRESSAN, 
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2000, p.2). Nessa concepção, o estudo de caso, refere-se à análise intensiva de uma situação 

particular, individual, que descreve uma situação única, num contexto de vida real. 

O estudo de caso aprofundado constitui-se numa unidade dentro de um sistema mais 

amplo, caracterizando-se como um estudo qualitativo, sob um plano aberto e flexível, focalizando 

a realidade de forma complexa e contextualizada. As técnicas de coleta de informações incluem 

entrevistas semi-estruturadas, observação direta, análise documental. 

Tomando por base Bressan, o estudo de caso apresenta alguns objetivos que se 

acomodaram no trabalho. 

Capturar o esquema de referência e a definição da situação de um dado 
participante.Permitir um exame detalhado do processo organizacional e  
Esclarecer aqueles fatores particulares ao caso que podem levar a um maior 
entendimento da causalidade (BRESSAN, 2000, p.15). 

Estes objetivos, por sua vez, não se dirigem à quantificação de um dado, mas a descrição, 

o contexto da vida real no qual a intervenção ocorreu fazendo uma avaliação, ainda que de forma 

descritiva, da intervenção realizada; buscando uma compreensão do fenômeno, a partir de um 

Estudo de Caso ilustrativo.  

Ainda segundo Bressan (2000) a entrevista é uma das fontes de dados mais importantes 

para os estudos de caso. Nesse artigo, as entrevistas aconteceram, em sua maioria, de forma livre, 

menos estruturada, o que permite ao entrevistado ser respeitado em seus valores e cultura. Em 

outros momentos foi necessário elaborar entrevistas padronizadas com base em um roteiro, mas 

com grande flexibilidade para se obter um resultado positivo com as informações, opiniões e 

impressões. 

O processo de entrevista foi iniciado com alguns membros da comissão idealizadora do 

projeto Educação para a Paz, começando pela Assistente Social, depois duas pedagogas, e por fim 

a Diretora da Escola Santa Maria. 

Mesmo que durante estas entrevistas não existissem perguntas fechadas, existia uma 

condução no dialogo visando um maior conhecimento da implantação da disciplina Educação para 

a Paz.    

As entrevistas com os membros da Escola Santa Maria prosseguiram com um método de 

perguntas fechadas, obedecendo a um questionário  mais específico relacionando a vivência do 

entrevistado com a experiência da disciplina de Educação para a Paz.  
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Foi utilizada ainda a técnica de análise documental: recolhendo informações; verificando 

a Lei 2.351; analisando relatórios da capacitação de educadores que a comissão Educação para Paz 

organizou; metodologias de trabalho executadas e fotografias. Os documentos foram subsídios 

importantes para a pesquisa, viabilizando evidências que fundamentassem as afirmações e 

declarações para compor o corpo do trabalho.  

 A diretora da escola Santa Maria, foi o ponto alto para o desfecho do estudo 

investigativo, esteve presente em vários momentos da pesquisa. Seu discurso muitas vezes 

respondia a várias perguntas que tínhamos intenção de fazer. Tivemos curiosidade em saber como 

a experiência sobrevive diante de um sistema massificador, desesperançado e que não acredita em 

uma alternativa viável e eficaz de mudança no processo educacional. A diretora comentou que a 

proposta de educar para a paz é um dos instrumentos para se transformar a educação e a sociedade 

rumo a uma nova cultura. 

A visita in loco foi realizada na intenção de melhor visualizar a experiência, buscando 

uma maior fidedignidade das observações e informações como adverte Yin quando afirma que 

"Estas evidências geralmente são úteis para prover informações adicionais sobre o tópico em 

estudo”.(YIN apud BRESSAN, 2000, P. 17). Segundo Ludke e André (1986), para se realizar uma 

pesquisa é preciso promover o confronto entre os dados, as evidências, as informações coletadas 

sobre determinado assunto e o conhecimento teórico acumulado a respeito dele. Nesse ponto 

tornou-se significativa a observação no próprio local da experiência, para que assim pudéssemos 

confirmar o que havia sido dito nas entrevistas apresentadas. 

Diante da realidade desse novo séc. XXI, com o surgimento das novas tecnologias foram 

utilizados os sistemas de redes para coletar dados, já que, a escola a ser investigada está situada no 

estado de Pernambuco, através de mensagens eletrônicas porque  possibilitaram a rapidez no 

andamento do trabalho pesquisado.  

E para a execução da pesquisa da Lei 2.351, quanto aos objetivos, estabeleceu-se o 

seguinte: analisar dados de uma escola que já desenvolve uma experiência de Educação Para a Paz; 

conhecer personalidades que contribuíram para a disseminação da paz de forma pacífica. 

Moacir Gadotti, na perspectiva da educação, vem dando visibilidade à filosofia da 

totalidade, para todos que estão imersos na educação possam construir uma pedagogia de Paz 

capaz de transmitir o amor, a verdade, implantando sementes de uma nova cultura, que superem as 
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contradições atuais, as falsas dicotomias, a pressão e o desamor presentes nas estruturas 

burocráticas do nosso edifício educacional.  

Chiara Lubich propõe responder a questão da não-violência através do paradigma da 

unidade, cuja perspectiva abrange a formação humana, incluindo a Educação para a Paz.  Lubich 

apresenta um projeto competente, com reconhecimento mundial, baseado em valores evangélicos e 

teológicos, capaz de contribuir para a formação de homens e mulheres renovados pela dimensão 

humana e fraterna.  

É fundamental, partirmos de que o homem é um ser de relações e não só de contatos, não 

apenas está no mundo, mas com o mundo. Estar com o mundo, resulta de sua abertura à realidade, 

que o faz ser pessoa de relações. Na medida em que responde à ampla variedade de seus desafios, 

em que não se esgota num tipo padronizado de respostas. A sua pluralidade, segundo Freire “... 

não é só em fase dos diferentes desafios”, (GADOTTI, 1996, p.23), mas que faz parte do seu 

contexto. Portanto, é um jogo constante de suas respostas, altera-se no próprio ato de 

responsabilidade. Organizam-se idéias para escolher a melhor ferramenta “a consciência” como 

resposta, que age diante de algo que o desafio está sempre presente no cotidiano do indivíduo.  

 

1. EDUCAÇÃO PARA A PAZ (EPP):  Escola Santa Maria, Igarassu - PE. 

 

Os relatos apresentados nesse trabalho foram coletados na escola Santa Maria. Os 

professores e alunos abordados se dispuseram com muita simplicidade a colaborar. A Escola 

Santa Maria está situada na Mariápolis Santa Maria, em Igarassu, localidade da região 

metropolitana de Recife.  Tendo uma população aproximadamente de: 82.277 habitantes. Sendo 

na zona urbana totalizando: 75.739 habitantes.  A zona rural com número de 6.538 habitantes. 

Principal atividade econômica: agroindústria, voltada para o setor de álcool e de açúcar. Os 

principais produtos produzidos na região: banana, cana-de-açúcar, mandioca, coco e feijão. 

Existem ainda os Serviços e Comércio. Na área de Educação, há 70 escolas distribuídas entre o 

Ensino Fundamental e Médio. Segundo a tradição, a cidade de Igarassu foi fundada em 27 de 

setembro de 1535, após a vitória dos portugueses sobre os índios Caetés e por ordem do Capitão 

Afonso Gonçalves que mandou erigir no local da vitória uma capela votiva consagrada aos 

Santos Cosme e Damião hoje a mais antiga do Brasil.  
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O patrimônio histórico de Igarassu está em parte deteriorado, já houve restauro em 

alguns monumentos, outros estão com a restauração em andamento. A escola Santa Maria teve 

sua origem em 1967, durante a construção do primeiro Centro de Formação dos membros do 

Movimento dos Focolaresiii, para atender a uma demanda concreta: a alfabetização dos operários. 

Com o passar do tempo os operários, percebendo os resultados positivos de tal empreendimento, 

solicitaram que essas aulas se estendessem aos próprios filhos; assim chegaram as primeiras 

crianças.  Foi autorizada oficialmente em 1982, pelo Decreto 242 de 19.01.82, da Secretaria de 

Educação e Esportes, sendo registrada no CNPJ sob nº. 44.245.488/0028-02. Ocupa uma área de 

791,05 m2 e atende cerca de 645 crianças e adolescentes na faixa etária de 4 a 16 anos, com  

Educação Infantil, Ensino Fundamental I, ocupando 12 (dose) salas de aula. 

Nos anos de 2002 a 2003, foram realizadas as Olimpíadas pela Paz na Escola Santa Maria, 

em que se envolveram alunos, professores e pais. Em 2003, durante todo o mês de preparação, houve 

diversos campeonatos nas salas de aula incentivando a vivência da paz na escola e na família. Foi 

nesse sentido o empenho de uma aluna que, na hora do recreio, ajudou o seu colega a jogar futebol 

sem brigar. No dia do campeonato a equipe que perdeu o torneio não ganhou medalhas, mas mesmo 

assim, seus componentes se alegraram pela equipe vencedora, o que emocionou os pais presentes. Um 

deles disse: “Aprendi mais uma vez que o importante é construir a paz, não importa perder ou 

ganhar”. (Marcani 11 anos 3°. ano) . Quanto à presença da família na escola, uma mãe conta que seu 

filho chegou perto dela e disse: “Vamos fazer um minuto de silêncio pela paz, aprendi que a paz 

depende de cada pessoa...” 

  
Meu filho sempre foi orientado que quando alguém batesse nele, revidasse 
imediatamente, nunca chegasse à casa apanhado. Depois que ele entrou na Escola 
Santa Maria as coisas foram mudando. Teve um dia que um menino bateu nele e ele 
não revidou então lhe perguntei o porquê de não ter revidado: ‘Porque eu vivo para 
construir a paz, não é com violência que se constrói a paz... (Maria - mãe do aluno). 
 

A Educação para a Paz abre caminhos para a construção de uma nova cultura baseada nos 

valores universais, como a cidadania, preparando novas gerações para um inovador consenso 

fundamental sobre convicções humanas integradoras, projetos de vida, comportamentos, línguas, 

modos de vida, conceitos científicos, sistemas econômicos, modelos sociais e comunidades 

empenhadas em ser modelos de comportamento ético e moral, com o objetivo de conseguir uma 

cooperação pacífica na melhor condição humana. 
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O ponto mais discutido pelos entrevistados  foi à falta de acompanhamento e subsídios que a 

Secretaria de Educação de Igarassu/PE deixou de viabilizar perante o compromisso assumido com as 

Escolas Municipais contempladas com a disciplina Educação Para a Paz. Conforme os entrevistados 

iam colocando suas informaçõesiv, sobre o andamento do trabalho pesquisado.  

 

A cidade de Igarassu possui um alto índice de violência, é preciso ter um trabalho 
muito bem feito de base. A transversalidade em Educação Para a Paz ainda é muito 
pouco trabalhada de 4°. E 5°. ano. O importante é que já fomos contemplados com a 
disciplina, basta agora continuar com as capacitações e ter um maior apoio da 
Secretaria de Educação (Auxiliar da comissão do EPP). 
 
A intenção é boa, porém, para funcionar bem precisa de um apoio, de recursos. 
Trabalhar com as crianças e não trabalhar com a família é como se o trabalho fosse 
partido. No inicio o Projeto foi implantado com todo gás, e trabalhar com a Educação 
Para a Paz é uma proposta excelente. Já trabalho há muitos anos seguindo esta 
filosofia, mesmo antes da implantação da disciplina na Escola (Assistente Social da 
comissão EPP). 

 
 

Na questão sobre a contribuição da disciplina para a rede municipal do ensino, afirmaram 

que: 

 

No inicio da disciplina, o impacto foi bem proveitoso. “Teve uma boa repercussão, 
agora falta acompanhamento e mais capacitações” (Diretora). “Amenizar a violência, 
levando em consideração que as pessoas muitas vezes não têm nem o que comer 
(pedagoga da 2°. ano da Escola)”. 
  

Na questão três, os entrevistados discorreram sobre as perspectivas de transformações que a 

disciplina viabilizou para a Escola. Foram coletadas as seguintes respostas: 

 

Foram despertados os valores, mas agora estão adormecidos. Houve 
transformações, mas se não há continuidade com acompanhamentos, reuniões e 
subsídios pedagógicos, logo volta tudo de novo (Pedagoga da 3°. ano). 
 

Houve um avanço, mas não tanto quanto se esperava principalmente pela falta de 
respaldo da Secretaria de Educação (Assistente Social). 
 

 A questão quatro solicitava os conteúdos teórico-metodológicos abordados na disciplina, 

obtendo como informações: 
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Abordamos temas voltados para os valores: solidariedade, amor, respeito, paz, etc. 
Trabalhamos a transversalidade através de gincanas, esporte, brincadeiras e 
recreações. Inclusive no dia 7 de novembro teremos a feira do conhecimento que será 
exclusivamente direcionado para a temática Educação Para a Paz e mandaremos 
convites para a comissão se fazer presente sendo também eles convidados a serem 
protagonistas desse momento (pedagoga do 5°. ano). 
  

 
Dando continuidade às questões respondidas pelos entrevistados, foram perguntados também 

quais as dificuldades encontradas a partir da implementação da disciplina Cultura de Paz na matriz 

curricular.  Sinalizaram que a falta de recursos, de material, de apoio da Secretaria de Educação, 

figuravam entre as principais. 

Ainda nesse ritmo de entrevistas, comentaram sobre a relação da ação pedagógica antes e 

depois da implantação do Projeto, afirmando-se que: 

 

Antes era pior que hoje. Graças ao empenho dos professores a disciplina de Educação 
Para a Paz foi implantada na Escola e bem aceita. Inclusive há uma cobrança constante 
dos professores em retomar a capacitação referente à temática (Diretora da Escola). 

 

Questionou-se ainda sobre a contribuição pessoal e profissional que a disciplina trouxe para a 

vida de cada um. Apontaram sobre vários aspectos argumentando o seguinte: 

Trouxeram muitas informações, me fez ver as coisas com mais clareza, aprendi a 
compreender melhor os alunos, a ter mais paciência. Abriu um leque de clarezas. 
Acrescentou um maior conhecimento sobre o tema (professora da 5°. ano).  
 
Fiquei mais desestressado, menos problemático, não sou mais brigão (Aluno da 5°. 
ano). 
 

A questão seguinte referia-se a diminuição do índice de violência na Escola depois da 

experiência de viver pela paz. Afirmaram que houve sim uma considerável melhoria, inclusive 

esse fator é comentado pelos pais em momentos de reuniões na Escola. 

Ao fazer o fechamento das perguntas, sugeria-se que apresentassem algumas sugestões 

para a melhoria da proposta de Educação para a Paz. Colocaram que deveria haver mais 

capacitação, conscientização das famílias e da comunidade, recursos humanos e pedagógicos, 

como também mais envolvimento com os alunos.   

Em síntese, as respostas confirmaram que trabalhar com a disciplina, deu mais 

visibilidade ao trabalho já existente na Escola Santa Maria. A partir de todas as capacitações que 

foram investidas para esse fim, em parceria com a comissão de EPP – Educação Para a Paz e 
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Secretaria de Educação, em contra partida, colocaram que é urgente a necessidade de se retomar 

com todos os propósitos que anteriormente foram firmados com a Secretaria de Educação e a 

proposta curricular da disciplina na Escola. Sinalizaram ainda que a prática da disciplina 

permanece um pouco adormecida na condição de transversalidade, sendo mais fácil explorá-la no 

ensino fundamental de 2° ao 5°. ano, já que a mesma se mantém inserida na estrutura curricular e é 

trabalhada uma vez por semana. 

Esses fatos vêm demonstrar a viabilidade da intenção e da proposta, podendo ser 

considerada como um avanço significativo dentro de um processo dinâmico e permanente, no 

qual se pretende criar as bases para uma nova cultura, a cultura de paz. 

A dimensão pedagógica pensada por Zavaleta considerou como relevante à construção de 

uma base educativa inicialmente, na proposta pensada pela disciplina Educação para Paz. 

A Pedagogia da Paz desenvolvida pela filósofa Esther Zavaleta  parte da idéia de que: 

 

O homem é hoje, como em todas as épocas, o protagonista e artífice da paz. Não 
é suficiente que ele forje o “seu” próprio mundo; deverá edificar o “de todos”. 
Isto através do reconhecimento de deveres e direitos comuns e da aceitação dos 
valores básicos da humanidade: liberdade, justiça, igualdade, solidariedade, 
fundados no “reconhecimento da unidade na diversidade... Uma educação para 
a Paz deverá capacitar as crianças jovens e adultos para pensar objetivamente, 
comportar-se adequadamente e ser livres, mas responsáveis e solidários com 
seus semelhantes. Essa educação não se contenta com a boa formação do 
espírito critico, do pensamento reflexivo, mas exige do homem uma conduta 
responsável diante de si mesmo e da sociedade em que vive... Aspirando formar 
co-responsáveis pela paz, essa educação propõe uma nova ética que 
corresponda às necessidades da sociedade científico-tecnológica e de dimensão 
planetária em que vivemos (ZAVALETA, 2000, p.47). 

 
 

 O fato de essa educação apontar para propósitos tão arraigados na conduta 

humana, faz com que a busca das metodologias e técnicas se orientem para os campos da ciência 

que jogam luz sobre esses aspectos. Também através de entrevistas como forma de registro e 

análises sociais, das experiências feitas com alunos e professores na área de educar para a 

fraternidade. 

 

                2. CONCEITUANDO PAZ 
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A Paz tem sido incorporada ao cotidiano das pessoas como um instrumento de valor vivo 

e essencial para a vida, seja de forma direta ou indireta. Falar sobre Cultura de Paz ou Educação 

para a Paz implica iniciar outra reflexão sobre o conceito de Paz, buscando compreender sua 

relevância no contexto de uma civilização em constante mudança. 

O ser humano, no seu intimo, tem necessidade de viver em harmonia com os seus 

semelhantes. No entanto, diversas situações promovem diferentes formas de comportamentos, de 

reações adversas à cultura da paz.    

Há muitas razões para um maior consenso da necessidade de se construir a paz: a 

degradação do meio ambiente, a economia, as diferenças sócio-culturais, que faz a humanidade 

experimentar os limites do ser e implorar por uma responsabilidade solidária universal. 

A problemática da paz está sendo pensada e aprofundada de forma abrangente, desde seus 

aspectos psicológicos, passando para a área socioeconômica e política, até atingir o plano da 

educação. 

Este interesse mundial fez a Organização das Nações Unidas (ONU) declarar o período 

entre 2001 a 2010 como a Década Internacional pela Cultura de Paz e Não-Violência, promovendo 

uma mobilização mundial em torno da temática. Sabemos que atualmente a paz tem se 

constituído em discursos fáceis, emocionantes sem um embasamento teórico. É importante notar o 

nexo existente entre a simbologia da paz e os modelos civilizatórios. A paz é a expressão da 

autoconsciência da civilização.  

A compreensão desses conceitos pode ser marcada por algumas tônicas de novas nuances 

da paz, como: pensar a paz mais como positividade do que negatividade; superar o conceito de paz 

ocidental como ausência de algo, notadamente como ausência de guerra ou de perturbação, em 

vista de um conceito mais positivo, associado às experiências humanas, tais como justiça e 

igualdade. Assim, Brandão nos revela que devemos: 

 

Pensar a paz mais como uma construção do que um estado. A paz não é um estado 
dado, mas algo a ser instaurado e construído por nós, da qual não somos seus 
clientes ou seus beneficiários, mas os sujeitos e co-criadores. Como construção, a 
paz é uma criação do exercício generoso do diálogo entre as pessoas que não pode 
ser outorgado. Um dever de direitos que nos cabe, por quem somos individual e 
coletivamente responsáveis, seres da sociedade, dos povos e nações da Terra 
(BRANDÃO, 1995, p.48). 
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Enxergar a paz como realidade intersubjetiva, como construção, faz com que a paz deixe 

de ser um atributo individual - vislumbrada em afirmações como “estou em paz” ou “tenho paz em 

mim” - para assumir uma compreensão mais coletiva e comunitária, como evento do ser-no-

mundo. Trata-se, aqui, de uma revisão do conceito de pacífico – indicativo de virtude e traço de 

caráter – como norteador da educação para a paz.  

 
A paz não é uma construção individual ou isolada, nem necessita de heróis! Indo 
por trás da virtude, a paz se constrói a partir do horizonte do pacifismo, isto é, do 
engajamento em um movimento organizado, articulado e estruturado em prol da 
paz (BRANDÃO, 1995, p.54). 
 
 

Em relação ao pensamento de Brandão, ao dizer que “... a paz se constrói ...do 

engajamento em um movimento organizado...”, se ressalta os grandes referenciais, líderes 

construtores de paz no mundo, que deixaram marcas de heroísmos humanitários para nações 

inteiras, que conseguiram transformar com suas experiências de vida, o ódio em amor, o 

consumismo em cultura da partilha, a violência e conflitos em uma cultura de paz. Na verdade, 

somos todos candidatos a heróis da paz - e devemos viver para esse fim -, basta aderir e lutar por 

algo de grande, de justo.  

Dentro dessa percepção real da Paz, Clóvis Nunes (2003) ainda afirma que a Paz nunca 

será encontrada, porque a Paz não é uma entidade ou alguma coisa que está em algum lugar, à 

espera de alguém que vai chegar. A partir da ação de cada um, a única paz possível é a Paz 

construída. 

             

3 METODOLOGIA E AVALIAÇÃO DA DISCIPLINA EDUCAÇÃO PARA PAZ. 

 

A Educação para Paz deve ser norteada por uma educação libertadora, que coloca em 

evidência o homem.  Portanto, significa que não é a história que faz os homens, mas os homens 

que fazem a história. “Fazem a história quando no surgir de novos temas, na busca de valores 

inéditos, o homem sugere uma nova formulação, uma mudança de maneira de ser e de agir nas 

atitudes e comportamentos” (FREIRE, 1981, p.61). 

As situações do cotidiano pedagógico serão baseadas nas experiências dos próprios 

alunos, levando em consideração seus vários aspectos da vida, nos quais estarão inseridos: 
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Economia e Trabalho, Convivência, Meio Ambiente, Família e Comunidade, Relações 

Interpessoais e Cidadania. 

O desdobramento do Método contempla as seguintes etapas: 

1. Observar e examinar a realidade que os educandos  vivenciam  afim de conhecê-la e 

compreendê-la; 

2. Refletir criticamente confrontando e relacionando a própria realidade com os valores 

universais: ética, cidadania e com os Direitos Humanos; 

3. Influir na realidade buscando a sua transformação individual (engajamento, 

participação), transformação do meio (ação comunitária). 

Mais do que as outras disciplinas, este ensino deve estabelecer relações dialogais e 

superar atitudes de autoritarismo e dominação, desse modo a avaliação na disciplina Educação 

para a Paz, como em todas as outras, não é uma finalidade e sim a análise da prática. Sugere-se, 

pois não utilizar avaliações classificatórias nos moldes tradicionais. A avaliação deve converter-se 

numa reflexão sobre a ação, considerando toda a participação do aluno nas atividades da Escola. A 

auto-avaliação é muito importante. 

Como é um tipo de tema, que requer cuidados nas análises das experiências sobre 

aspectos da vida humana e as relações éticas na escola, na família e na sociedade, as instituições 

que se ocupam nessa problemática têm sido abordadas ultimamente pela “ECO” (Conferência das 

Nações Unidas, Rio de Janeiro, 1992), que propõe utilizar essas técnicas na pesquisa de um tema 

como esse: “Educação para Paz”.  (ZAVALETA, 2000, p.112). 

Os critérios específicos dependerão dos objetivos relativos a cada tema ou aula. 

Os critérios gerais de avaliação podem ser encontrados a partir da capacidade do aluno 

quanto às competências de observar e analisar a realidade que o rodeia: família, escola, 

comunidade, entre outros; criticar essa mesma realidade a partir dos valores universais; 

comprometer-se num processo de libertação pessoal e comunitário no ambiente em que vive. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Educar para uma Cultura de Paz exige uma dinâmica constante, ao investir esforço no 

processo mútuo da parte de todos os agentes sociais, sobretudo ter um olhar diferenciado em 

meio a tantas transformações e crises que o mundo oferece atualmente. É mais do que uma 
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atitude profissional cotidiana, decorre do “dever ser” frente às mudanças de paradigmas em busca 

de descobertas científicas e seus progressos, fazendo surgir novas interrogações à consciência 

moral, buscando respostas e diretrizes para enfrentar situações que poderão colocar em risco as 

relações escolares, familiares e comunitárias. 

Consiste no processo pelo qual se podem dar respostas fundamentadas na relação do 

homem para consigo, para com os outros e para com a natureza. A resposta a esta situação é a 

conscientização da pessoa e da sociedade através da educação que se introduz os valores, 

conhecimentos que formam as bases do respeito pela paz, os direitos humanos e a democracia, 

porque a educação é um importante meio para eliminar, a ignorância, os esteriótipos, as imagens 

do inimigo, e, ao mesmo tempo, promover os ideais da paz, da tolerância, da não violência e o 

apreço mútuo entre os indivíduos, grupos e nações. 

As mudanças em educação caminham a passos lentos, no entanto, tal experiência veio 

demonstrar que a escola, dotada de respaldo político econômico  pode abraçar responsavelmente 

a função de modificar as estruturas pedagógicas vigentes, propondo mudanças substanciais na 

organização da aprendizagem de conceitos, hábitos e atitudes, colocando em primeiro plano uma 

educação voltada para um fazer pedagógico renovado à luz de iniciativas humanitárias que 

desperta a esperança de viver por grandes ideais, de se resguardar o desejo utópico de ações 

concretas em prol de uma Cultura de Paz, mostrando que é possível realizá-las.  

Durante a convivência com essa prática de educar para uma Cultura de Paz, percebemos 

que o primeiro passo para o seu sucesso parte de uma revolução do ser, no sentido de que 

podemos ser instrumentos de paz onde quer que estejamos, não é preciso esperar para que 

aconteça algo para assim fazer o bem, podemos ser o bem.  

Assim, esperamos que essa temática aqui apresentada, ainda em andamento, alcance 

uma compreensão positiva dentro de uma nova concepção para a Educação.  
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