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RESUMO: Este artigo tem por objetivo levantar uma discussão acerca da violência escolar e 
as possibilidades da construção da educação para a cultura de paz nas escolas. Desse modo, a 
partir de uma discussão das principais teorias que embasam as categorias de violência escolar 
e cultura de paz, traçou-se um panorama de como está posto este contexto e quais as 
alternativas que a conjuntura pode trazer para implementação da cultura de paz. Partiu-se de 
uma revisão bibliográfica, em que para além da discussão teórica, levantou-se alguns 
exemplos de práticas em uso no mundo e no Brasil. Concluiu-se que para além dos desafios 
postos ao enfrentamento da violência escolar, é urgente a necessidade do estabelecimento de 
estratégias que possam romper com essa problemática, e resgatar os fundamentos do espaço 
educacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Violência Escolar, Cultura de Paz 

 

ABSTRACT: This article aims to raise a discussion about school violence and the 
possibilities of building education for a culture of peace in schools. Thus, from a discussion of 
the main theories that support the types of school violence and a culture of peace, drew up an 
overview of how you put this context and what the alternatives that can bring the situation to 
implement a culture of peace. Starting with a literature review, which in addition to 
theoretical discussion, arose a few examples of practices in use worldwide and in Brazil. . It 
was concluded that in addition to the challenges posed to the fight against school violence is 
an urgent need to establish strategies that can break with this problem, and redeem the 
fundamentals of educational space. 
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1. Introdução 

 

O artigo que aqui se apresenta, teve por objetivo levantar uma discussão acerca da 

violência escolar e as possibilidades da construção da educação para a “cultura de paz” nas 

escolas. Quando nos referimos a essa “cultura de paz”, não partimos da idéia de ausência de 

conflitos. Ao contrário, consideramos que eles existem, e em certa medida são salutares diante 

de um contexto onde se aglutinam um conjunto diferenciado de sujeitos sociais. Nesse 

sentido, entendemos essa cultura, como fomento ao respeito recíproco, e aceitação da 

diferença, de modo que se viabilize um processo democrático de relação ensino-aprendizagem 

e que se estabeleça um diálogo sadio entre os estudantes.  

A idéia de se refletir sobre essa temática é produto das inquietações deste autor quanto 

aos diversos acontecimentos, difundidos nos meios de comunicação de massa (jornais 

impressos, TV, internet, dentre outros), sobre o aumento da prática da violência nas escolas. 

Nessa arena de perspectivas, devemos considerar diversos elementos. Desde a localidade na 

qual se insere tal ou qual grupo escolar, perpassando pela relação entre família-aluno-

professor, a dinâmica impressa pela coordenação pedagógica e que medidas são tomadas a 

fim de reduzir o contexto de violência.  

Convém ressaltar que a dinâmica imposta pela violência escolar é multifacetária, 

perpassando por um conjunto de problemáticas que permeiam tanto o espaço interno da 

unidade escolar, quanto o seu entorno. Desse modo, a análise que tentaremos levantar, traz 

como questões que devem ser consideradas, não só como podemos perceber, combater e/ou 

refletir sobre a violência no ambiente estudantil, mas também quais seriam seus possíveis 

determinantes, quais os limites da escola nesse contexto e sobretudo quais as possibilidades 

que são postas nessa conjuntura, para a instituição de uma “cultura de paz”. 

Este trabalho para além de ser um ensaio teórico – o que não inviabiliza sua 

importância diante da necessidade de reflexão sobre o tema em tela – se propõe a trazer 

exemplos de experiências bem sucedidas de modo a subsidiar o debate em questão. É mister 

destacar que um dos nossos objetivos é trazer a discussão para a cena, de modo a contribuir 

para uma reflexão sobre essa problemática. Sendo assim, toda reflexão não se esgota (e nem 

deve) nesse texto, uma vez que este campo é prenhe de possibilidades que podem ser 

discutidas e trabalhadas. 
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2. Metodologia 

A pesquisa que embasa este artigo é referenciada no método dialético, no intuito de 

apreender o conjunto de mediações que se engendram no interior das relações sociais, e que 

compõem a sua totalidade. Assim, na apreensão das determinações que se vinculam ao real, 

objetivamos descortinar as características fenomênicas dos fatos, no intuito de chegar à sua 

essência, no sentido de reproduzir idealmente essas relações concreto-materiais enquanto 

concreto pensado (KOSIK, 1995). Desse modo, o trabalho aqui apresentado configurou-se 

como uma pesquisa de caráter descritivo, abordando, sobretudo, a esfera qualitativa. Para 

tanto nos valemos de uma pesquisa bibliográfica, utilizando-se, fundamentalmente, das 

contribuições dos diversos autores sobre o assunto abordado (GIL, 1996). 

Depois do levantamento das fontes bibliográficas, ocorreu a sua leitura e organização 

das informações obtidas, sendo sistematizados os elementos que melhor pudessem 

caracterizar esse estudo. O passo seguinte foi analisar os elementos levantados, utilizando-se 

de categorias teórico-referenciais, que foram sendo construídas ao longo dessa investigação. 

 

3. Considerações acerca do conceito de violência 
 

Antes de adentrarmos na especificidade da violência escolar, cabe esclarecer, o que é 

violência. Sendo esse elemento hoje uma das principais preocupações da sociedade. Ela 

atinge a vida e a integridade física das pessoas. É um produto de modelos de desenvolvimento 

que tem suas raízes na história. Nesse sentido, a definição de violência  se faz necessária para 

uma maior compreensão da violência escolar. É uma transgressão da ordem e das regras da 

vida em sociedade. É o atentado direto, físico contra a pessoa cuja vida, saúde e integridade 

física ou liberdade individual correm perigo a partir da ação de outros. Silva expressa que 

"entendemos a violência, enquanto ausência e desrespeito aos direitos do outro" (2002, n.p). 

No estudo realizado pela autora em uma escola, buscou-se perceber a concepção de violência 

dada pelo corpo docente e discente da instituição. 

Segundo a concepção do corpo discente " violência representa agressão física, 

simbolizada pelo estupro, brigas em família e também a falta de respeito entre as pessoas ". 

Enquanto que para o corpo docente "a violência, enquanto descumprimento das leis e da falta 

de condições materiais da população, associando a violência à miséria, à exclusão social e ao 

desrespeito ao cidadão". 
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Tais apreciações nos remetem a necessidade de realizar uma diferenciação quanto os 

termos agressividade e violência. A agressividade deve ser entendida como o comportamento 

adaptativo intenso, ou seja, o indivíduo  que é vítima de violência constante têm dificuldade 

de se relacionar com o próximo e de estabelecer limites  porque estes às vezes não foram 

construídos no âmbito familiar.  O sujeito agressivo tem atitudes agressivas para se defender e 

não é tido como violento.  Ele possui "os padrões de educação contrários às normas de 

convivência e respeito para com o outro ." (ABRAMOVAY & RUA, 2002)  Diante disto, o 

impulso agressivo é tão inerente à natureza humana quanto o impulso amoroso; portanto é 

necessária a canalização daquele para fins construtivos, ou seja, a indignação é aceita porém 

deve ser utilizada de uma maneira produtiva. 

Violência deve ser entendida como “uma reação conseqüente a um sentimento de 

ameaça ou de falência da capacidade psíquica em suportar o conjunto de pressões internas e 

externas a que está submetida” (AZEVEDO, 2010,n.p.) .  

Sendo estabelecido o conceito de violência, é necessário pontuar que esta não se 

coloca de maneira unívoca, possuindo antes de tudo, variações. Desse modo, vamos elencar 

alguns tipos de violência. 

 

3.1 Quais a tipificações e escala da violência?  

 

Segundo Colombier et al (1989) a violência que crianças e adolescentes, praticam é 

produto da violência que o meio exerce sobre eles. Neste contexto, destacamos os tipos de 

violência praticados dentro da escola.  

Inicialmente destacamos a violência contra o patrimônio - é a violência praticada 

contra a parte física da escola. "É contra a própria construção que se voltam os pré-

adolescentes e os adolescentes, obrigados que são a passar neste local oito ou nove horas por 

dia." COLOMBIER et al.(1989). Outro tipo de violência refere-se à violência doméstica que é 

o tipo praticado por familiares ou pessoas ligadas diretamente ao convívio diário do 

adolescente. 

Há ainda a violência simbólica – que representa a violência que a escola exerce sobre 

o aluno quando o anula da capacidade de pensar e o torna um ser capaz somente de 

reproduzir. Esta violência também pode ser contra o professor quando este  é agredido em seu 

trabalho pela indiferença e desinteresse do aluno. (ABRAMOVAY & RUA, 2002) 

Por fim, destacamos a violência física que se relaciona com o ato de "Brigar , bater, 

matar, suicidar, estuprar, roubar, assaltar, tiroteio, espancar, pancadaria, neguinho sangrando, 
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Ter guerra com alguém,  andar armado e, também participar das atividades das guangues " 

(ABRAMOVAY et AL 1999). 

 

3.2 Contextualizando a violência escolar 

 

No contexto da violência escolar devem ser considerados diferentes fatores que podem 

levar uma criança ou um adolescente a um ato delitivo. A desigualdade social é um dos 

fatores que levam um jovem a cometer atos violentos.  A situação de carência absoluta de 

condições básicas de sobrevivência tende a embrutecer os indivíduos, assim, a  pobreza seria  

geradora de personalidades desruptivas.  A partir de estar numa posição secundária na 

sociedade e de possuir menos possibilidades de trabalho, estudo e consumo, porque além de 

serem pobres se sentem maltratados, vistos como diferentes e inferiores. Por essa razão, as 

percepções que têm sobre os jovens endinheirados são muito violentas e repletas de ódio 

ABRAMOVAY et al. (1999)  é uma forma de castigar  à sociedade que não lhe dá 

oportunidades.             

A influência de grupos de referência  de valores, crenças e formas de comportamento  

seria também uma motivação do jovem para cometer crimes. 

Como já destacado, as causas da violência são inúmeras, não sendo fácil fazer uma 

enumeração de todas. Ainda, o que poderíamos elencar como elementos que pudessem 

contribuir para violência, temos a família, os alunos, os grupos, e a escola. No que tange a 

família é neste núcleo que as crianças e jovens adquirem os modelos de conduta que 

exteriorizam. A pobreza, violência doméstica, alcoolismo, promiscuidade, desagregação dos 

casais, ausência de valores, detenção prisional, permissividade, demissão do papel educativo 

dos pais, dentre outros, são as principais causas que deterioram o ambiente familiar. Em geral, 

os sujeitos sociais que vivem estas problemáticas familiares são sujeitos e alvos de violência. 

Há famílias que participam diretamente na violência que ocorre nas escolas. Impotentes para 

lidarem com a violência dos seus descendentes, acusam os professores de não domesticar os 

seus filhos, instigando a agressividade e, em extrema instância tornam-se eles mesmos 

violentos, agredindo os professores e funcionários; 

Outro ente que tem influência na disseminação da violência são os próprios alunos. 

Em muitos casos a raiz do problema não se centra na educação. O jovem apresenta problemas 

que deveriam ser direcionados para a saúde mental infantil e adolescente, para a proteção 

social ou até judicialmente (AZEVEDO, 2010). O cerne da questão é que muitas escolas 

tentam resolver os problemas para os quais não estão preparadas e que não são da sua 
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competência. Na verdade, todos os alunos são potencialmente violentos, sendo a escola 

sentida como uma imposição por parte da família ou do Estado. Porque os alunos estão 

contrafeitos, as aulas são para eles locais de constrangimento e de repressão de desejos. 

Alguns alunos conformam-se e conseguem permanecer na escola sem fazerem grandes 

distúrbios. Outros revoltam-se, colocando em causa as normas estabelecidas, a autoridade e 

insurgem-se contra os professores e colegas como ato de poder e robustez física (Idem). 

Os grupos e turmas, enquanto conjunto estruturado de indivíduos, têm fulcral 

importância nos processos de socialização e de aprendizagem nos jovens. Influenciam certos 

comportamentos que os adolescentes demonstram, sendo o resultado de processos de imitação 

de outros membros do grupo. Em certas manifestações públicas de violência, os jovens 

procuram obter segurança, respeito e prestígio pela restante comunidade escolar. Numa 

sociedade onde os grupos familiares estão cada vez mais desagregados, este vazio é 

preenchido por estes grupos formados a partir de interesses e motivações diversas. 

Por fim destacamos a escola. No passado, e ainda hoje se registra alunos com menos 

capacidades intelectuais3 são estigmatizados, esquecidos no fundo das salas de aula. Ao fazê-

lo, criam focos de revolta por parte daqueles que legitimamente se sentem marginalizados. A 

escola de hoje, que se auto-intitula de inclusiva, não o é de fato. 

Sobre o escala de violência nas escolas podemos ressaltar que não há consensos sobre 

as definições. Alguns autores referenciam-se a violência como àquelas que vão desde os 

pequenos delitos aos assassinatos em massa perpetrados por adolescentes em áreas rurais 

isoladas. Outros se apóiam num relativismo, ou seja, cada caso deve ser interpretado 

separadamente. Entra em cena uma grande diversidade de reações, tanto civis quanto penais. 

Alguns exigem uma enumeração física dos atos de violência, para que possamos executar 

levantamentos longitudinais e estudar a evolução do fenômeno, enquanto outros se apegam à 

própria fenomenologia e àquilo que faz sentido para as vítimas.  

Muitos pesquisadores precisam examinar cada ângulo, considerar os aspectos 

subjetivos e objetivos das situações em questão, a interação entre aqueles que se comportam 

de forma anti-social e aqueles que sofrem as conseqüências; precisam levar em conta as 

exigências normativas da sociedade e passar da substância do ato violento ao relativismo 

imposto por uma leitura diacrônica do fenômeno.  Quando unido à palavra escola, o termo 

violência indica uma grave falha por parte da instituição e de seus planos futuros. O medo da 

violência física direta provém da atenção dada pela mídia a toda uma série de situações tidas 

como insuportáveis, bem como a qualquer tipo de comportamento anômalo, muitas vezes 
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aglutinados sob o termo genérico: incivilidade. Esses dois termos parecem ser intercambiáveis 

na óptica da mídia (MILBURN, apud GENDOT, 2002).  

Faz-se necessário reconhecer que a violência tem uma dimensão qualitativa, no dano 

causado por ela à integridade social, enquanto a incivilidade enfatiza o aspecto quantitativo, 

por meio da difusão invisível das várias transgressões que permeiam os poros do corpo social. 

A incivilidade recebe como resposta uma política de controlar os espaços e a exigência de 

maior responsabilidade civil e de punições mais severas.  

Os indicadores relacionados a oportunidades de delinqüência e de comportamentos 

delinqüentes em distritos menos privilegiados, bem como a socialização rebelde, que 

multiplica os efeitos da frustração, do desemprego e da discriminação, ajudam, sim, a 

compreender o comportamento dos adolescentes. 

No contexto escolar existem diferenciações sobre as formas de violência que são 

apresentadas. Nesse sentido é importante referenciar um trabalho que discutiu a disseminação 

da violência e como ele se apresenta em escolas públicas e privadas. Em relação às suas 

características, Njaine e Minayo (2003)4 ao analisar a violência constataram que as escolas 

públicas enfatizaram as experiências de agressões físicas e depredações; nas particulares, as 

queixas maiores foram de roubos e humilhações. Nas escolas situadas em áreas de intensos 

conflitos na grande São Paulo, entre traficantes e a polícia, a existência de armas de fogo, foi 

mais citada tanto pelos adolescentes quanto pelos educadores. Essas escolas também eram as 

mais depredadas e pichadas, evidenciando-se a inter-relação do ambiente com a instituição 

escolar.  

Além das diferenciações elencadas acima também foram observadas nas respostas por 

cidade. Campinas foi a cidade em que o maior número de experiências violentas foram 

mencionadas, e o porte de arma de fogo foi relatado com maior freqüência pelos estudantes, 

dado que se comprovou também pela fala dos professores. Em contrapartida, os docentes de 

Iguatu referiram menos transgressões graves entre os estudantes. A oposição entre professores 

da rede pública e privada ficou bem demarcada quando os primeiros afirmaram com maior 

freqüência a ocorrência de atos infracionais praticados pelos seus alunos e os últimos 

disseram o contrário.  

Outra pesquisa realizada por Cardia (1997) quando refere-se  a visão dos professores, 

quando seus alunos apresentam um comportamento agressivo, intolerante, apático e de baixa 

auto-estima. Alguns fatores são apontados para esse comportamento: família composta por 

muitos filhos, nas quais os pais dedicam pouco tempo à sua educação e como resultado, esses 

jovens apresentariam dificuldades no relacionamento com o outro; e uma presença cada vez 
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menor do adulto na vida da criança, comprometendo sua noção de civilidade e 

companheirismo. Ainda, os pais e responsáveis estariam repassando a sua função de preparar 

esses jovens para a vida aos professores. 

Os determinantes da violência podem ser analisados pelo perspectiva de teóricos que 

abordem esse objeto como área de sua pesquisa. Entretanto consideramos fundamental que 

esses elementos possam ser postos na ótica dos atores que vivenciam cotidianamente esse 

processo. Na pesquisa realizada por Njaine e Minayo (2003) ao serem solicitados a dar sua 

opinião sobre as causas da violência nas escolas, fenômeno que vem aumentando nos últimos 

anos, os alunos apontaram os principais motivos, onde autora, dispôs as respostas em 

agrupamentos. Quanto a agressividade dos alunos, alguns elementos são colocados, de acordo 

com as respostas que foram registradas pelos autores: 

 

a agressividade dos próprios alunos que afeta a luta pela afirmação de sua 
identidade, e que não é reconhecida pelos educadores; o descaso da escola e 
a violência, sobretudo verbal, dos professores e funcionários contra os 
jovens; a influência da mídia; e a negligência da família. A agressividade 
entre os pares é identificada pelos jovens nas atitudes agressivas explícitas 
ou veladas, e que permeiam as relações interpessoais na escola. Essas 
atitudes foram bastante criticadas pelos alunos, pois consideraram esse 
espaço um aliado para a sua afirmação. E também porque qualquer 
referência negativa à capacidade, ao desempenho e ao comportamento dos 
jovens entre si, ou deles com os professores, lhes soa como uma comparação 
desabonadora em relação aos outros. Toca na sua identidade em construção, 
quando estão em busca de apoio, de elogios, de estímulos para crescer. Os 
jovens apontaram as dificuldades que têm para lidar com o descaso da escola 
e a violência verbal por parte dos professores e funcionários da escola (pág 
125). 
 
 

 

Outro ponto abordado refere-se a posições dos professores, que inviabiliza uma 

construção do saber fundada numa dialeticidade em cada ente da relação pode contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem.  Desse modo são elencadas posições anti-democráticas, 

que situam-se fundamentalmente no conjunto das relações de saber, ou melhor, saber-poder 

quer permeia o espaço da sala de aula, e por conseguinte o contexto escolar. 

 
As atitudes distantes e autoritárias dos professores obstrui o diálogo com os 
alunos e impede a verdadeira orientação. Alguns exemplos citados pelos 
alunos evidenciaram o comportamento autoritário e agressivo por parte dos 
agentes responsáveis por sua educação e revelaram a significativa atuação da 
escola como espaço de mediação da violência, e o poder de transmitir os 
sentimentos mais positivos e os mais negativos com relação à vida aos 
adolescentes. Falar palavrões em sala de aula, chamar o aluno de “burro”, 
“ignorante” e tratar com desprezo são algumas das agressões citadas (Idem, 
p. 126). 
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Em um trabalho desenvolvido pela pesquisadora Sônia Carla Aroso Azevedo 

demonstra um quadro ilustrativo da violência escolar através da análise do estudo realizado 

em 2001 por Margarida Matos e Susana Carvalhosa baseado em inquéritos a 6903 alunos de 

escolas escolhidas aleatoriamente, com as idades médias de 11, 13 e 16 anos, analisaram a 

violência na escola entre vítimas, provocadores (incitação na forma de insulto ou gozo de um 

aluno mais velho e mais forte do que o outro) e outros (similarmente vítimas e provocadores) 

demonstram os seguintes dados bastante curiosos: 

 

25 Mais de metade dos alunos inqueridos são do sexo feminino (53.0%); 
.7% dos jovens afirmaram terem estado envolvidos em comportamentos de 
violência, tanto como vítimas, provocadores ou duplamente envolvidos; 
As vítimas de violência são majoritariamente masculinas (58.0%); 
Os inqueridos que se envolveram em comportamentos de violência em todas 
as suas formas situavam-se nos 13 anos de idade; 
Os jovens provocadores de violência são aqueles que têm hábitos 
de consumo de tabaco, álcool e mesmo de embriaguez. Também são os que 
experimentaram e consumiram drogas no mês anterior à realização do 
inquérito; 
Quanto às lutas, nos últimos meses anteriores ao inquérito, 19.08% dos 
jovens envolveram-se em comportamentos violentos; 
Os vitimados pela violência, são os que andam com armas (navalha ou 
pistola) com o intuito da sua própria defesa; 
Os adolescentes que vêem televisão quatro horas ou mais por dia são os que 
estão mais frequentemente envolvidos em atos de violência; 
Quanto aos professores, os alunos sujeitos e alvos de violência consideram 
que estes não os encorajam a expressar os seus pontos de vista, não os tratam 
com justiça, não os ajudam quando eles precisam e não se interessam por 
eles enquanto pessoas; (CARVALHOSA, apud AZEVEDO, 2010) 
 

A ilustração acima contribui para reforçar a relevância dos contextos sociais dos 

jovens, aparecendo bem focados como fatores desencadeadores de comportamentos violentos 

a desagregação familiar, a pouca ou inexistente atração pela escola, o grupo de amigos aliados 

à posse de armas, consumo de estupefacientes, álcool e tabaco e visualização em excesso de 

televisão. 

 Comportamentos violentos na escola têm uma intencionalidade referente à lesão. 

Podem ser exógenos, ou seja, determinados de fora para dentro, como acontece nos bairros 

degradados invadidos pela miséria e pela toxicodependência, onde agentes estranhos ao meio 

o invadem e destroem; pode tratar-se de violência contra a escola, em que alunos problema 

assumem um verdadeiro desafio à ordem e à hierarquia escolares, destruindo material e 

impondo um clima de desrespeito permanente; ou são simplesmente comportamentos 

violentos na escola, que ocorrem, sobretudo, quando esta não organiza ambientes 
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suficientemente tranquilos para a construção de valores característicos a este local. A 

violência pode ser desencadeada fruto de muitas situações de indisciplina que não foram 

resolvidas e que constituem a origem de um comportamento mais agressivo. 

Para combater a violência, a escola tem de analisar a forma como é exercido o seu 

controlo, tem que se organizar pedagogicamente, para conseguir deter a violência não só 

interior mas também exterior. 

 

4. Quais as possibilidades da construção de uma “cultura de paz” nas escolas? 

 

Em posse das informações acerca dos principais fatores que contribuem para a origem 

e disseminação da violência nas escolas cabe problematizar, como se pode construir uma 

“cultura de paz”. Nesse sentido, é necessário nos questionarmos inicialmente trazendo as 

seguintes pontuações. O que realmente é “cultura de paz”? É realmente possível construir 

uma verdadeira “cultura de paz”? Se, sim, como podemos materializá-la. Desse modo, 

levantar-se-ão alguns apontamentos sobre essa problematização. 

De antemão, é importante ressaltar que em um mundo interativo, em que nós vivemos, 

muitas questões passam por uma questão de conscientização, mobilização, educação, 

prevenção e informação de todos os níveis sociais e em todos os países. Assim, a elaboração e 

o estabelecimento de uma “cultura de paz” requer profunda discussão e participação de todos. 

Cada cidadão, nesse processo deve sentir-se parte, de forma a se organizarem e assumir sua 

parcela de responsabilidade. Ademais, cada Estado-Nação deve cooperar, as organizações 

internacionais devem coordenar suas diferentes ações e as populações devem participar 

inteiramente no desenvolvimento de suas sociedades. 

A partir dos preceitos elencados acima, no ano 2000, considerado o “Ano 

Internacional da Cultura de Paz”, e o período de 2001 a 

2010 a "Década Internacional por uma Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do 

Mundo", a Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) demonstrou total conformidade com 

a temática que já tinha sido abordada anteriormente como prioridade pela UNESCO. Na 

preparação do Ano Internacional da Cultura de Paz, foi lançado em 04 de março de 1999, em 

Paris, o Manifesto 2000 por uma Cultura de Paz e Não-Violência, elaborado por 

personalidades laureadas com o Prêmio Nobel da Paz conjuntamente com as Nações Unidas e 

a UNESCO (UNESCO, 2010). 

A “cultura de paz” é uma iniciativa de longo prazo que deve levar em conta, 

sobretudo, os contextos histórico, político, econômico, social e cultural de cada ser humano. É 
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necessário aprendê-la, desenvolvê-la e colocá-la em prática no dia-a-dia familiar, regional ou 

nacional. É um processo sem fim. Desse modo, A paz não é um processo passivo: a 

humanidade deve esforçar-se por ela, promovê-la e administrá-la.  

Desde 1995, quando o primeiro Fórum Internacional para a Cultura de Paz foi 

realizado em El Salvador, encorajando e apoiando as inexperientes democracias que haviam 

emergido de prolongados conflitos armados e potencializando o processo de reconciliação 

nacional, muitos encontros regionais ocorridos sobre a égide da UNESCO vieram no intuito 

de facilitar o debate coletivo sobre a questão. 

Ao mesmo tempo, novos atores vêm sendo mobilizados em favor da “Cultura de Paz”: 

membros parlamentares, para o desenvolvimento da democracia; prefeitos, seguindo a criação 

do Prêmio UNESCO para Cidades para a Paz; a mídia do setor público, para fornecer espaço 

para diálogo e debate; e as instituições policiais e os institutos estratégicos, para assegurar a 

proteção democrática das populações. 

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento da educação, deve ser pensado em seu 

sentido mais amplo do termo, em que se ponha como componente crucial da “Cultura de 

Paz”; uma educação que torne cada cidadão sensível ao outro, e que imponha um senso de 

responsabilidade com respeito aos direitos e liberdades. A educação para todos ao longo de 

toda a vida, formal e informal, deve ser baseada nos quatro pilares do conhecimento, 

conforme sugere o relatório Educação: um tesouro a descobrir (DELORS, 1996) da 

Comissão Internacional de Educação para o Século 21, presidida por Jacques Delors: 

"aprender a conhecer", "aprender a fazer", "aprender a viver junto", e "aprender a ser". 

No entanto, devemos, antes de tudo, intensificar o estabelecimento de um sistema 

educacional integrado para as questões de paz, direitos humanos e democracia. Para esse fim, 

a UNESCO lançou várias iniciativas: a criação de cátedras em mais de vinte e cinco países 

africanos, bem como na Europa, nos Estados Árabes e na América Latina; pesquisa histórica e 

troca de conhecimento histórico; revisão de livros didáticos de história e de geografia; 

produção de diversas publicações e manuais, concepção e distribuição de material didático 

para sua rede de seis mil escolas associadas em mais de cento e cinqüenta países; avaliação e 

fortalecimento das políticas educacionais nacionais sobre as questões de direitos humanos, 

das pesquisas sobre legislações, e das políticas nacionais e estratégias para a educação 

superior,programas de treinamento para educadores e profissionais (professores, jornalistas, 

administradores públicos,forças policiais e militares). 

Em consideração à rápida e contínua evolução do mundo da educação, que deve ser 

um mundo sem barreiras nem fronteiras, é preciso continuar a inovar os programas escolares, 
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tanto em termos de conteúdo quanto em termos de métodos pedagógicos. Cursos, seminários 

e conferências gerados especialmente para os problemas da “cultura de paz” deverão ser 

introduzidos nos currículos educacionais, do nível pré-escolar à educação superior, assim 

como nos institutos pedagógicos. Parte-se do pressuposto do conteúdo político que tangencia 

o papel da educação. Nesse sentido, como argumenta Gadoti: 

 

pode-se dar a idéia de que a educação é política pelo menos quatro sentidos, 
que se articulam, aliás, uns com os outros: a educação transmite os modelos 
sociais, a educação forma a personalidade, a educação difunde idéias 
políticas, a educação é encargo da escola, instituição social” (CHARLOT, 
apud GADOT, 1981). 

 

 

Assim, é fundamental o desenvolvimento de uma “cultura de paz” que perpasse pela 

incorporação de conteúdos pedagógicos no ambiente escolar, em que se amplie o conceito de 

educação e do mesmo modo, possa dar contributo ao processo de vivência do educando. 

Necessita-se de um processo onde se aglutine uma concepção de solidariedade social, nos 

termos de Paulo Freire, que de deve contribuir para a integração dos diferentes sujeitos 

sociais. “A solidariedade social e política de que precisamos para construir a sociedade menos 

feia e menos arestosa, em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática 

uma prática de real importância” (FREIRE, 2008). 

 

4.1 O desenvolvimento do programa “Cidadania e paz nas escolas5”: uma 

proposta do Estado de Sergipe.  

 

          No ano de 2008 a Secretaria de Segurança Pública e a Secretaria de Educação do 

Estado de Sergipe, criaram uma parceira num intuito de fomentar a discussão acerca da 

violência que era instituída no ambiente escolar. Nesse sentido, criou-se o Programa 

Cidadania e Paz nas Escolas com um conteúdo estratégico  de sensibilização, conscientização 

da Comunidade Escolar para a prevenção e enfrentamento dos diversos tipos de violências 

entre elas: a institucional, a simbólica, a verbal, a física, a psicológica e a doméstica, por meio 

de mobilização de representantes da comunidade escolar, da segurança pública e da sociedade 

organizada(SSP,2010). 

       Segundo a orientação do programa toda proposta deve se fundamentar em uma gestão 

democrática dialógica e participativa, em que ocorre a formação de Grupos Sistemáticos 

Permanentes de caráter multidisciplinar6, com o objetivo de diagnosticar, discutir, refletir, 
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traçar estratégias, executar e avaliar, o processo educativo de cada Escola no que diz respeito 

à segurança, e o enfrentamento das violências e incivilidades existentes, responsáveis pela 

desarmonia, desorganização, desestruturação, desequilíbrio do ambiente escolar com a defesa 

e preservação dos patrimônios material e imaterial.   

 Assim, o objetivo geral expresso no programa passa pelo desenvolvimento nas 

Escolas Estaduais de uma “cultura de paz”, respeito mútuo, preservação do patrimônio 

material e imaterial (Idem). Nessa linha pretende-se: 

 
Diagnosticar, no âmbito escolar, comportamentos de violência e depredação;  
Fortalecer a gestão democrática no ambiente escolar, conjuntamente com a 
comunidade em geral;  
Promover ações contextualizadas com a Educação para Paz e 
desenvolvimento dos valores universais;  
Disseminar a cultura da paz e a criação de espaços para a mediação criativa e 
dialógica do conflito; 
Criar mecanismos de apoio ao professor e demais profissionais da educação; 
Integrar a escola ao contexto social: bairro, região, comunidade; 
Sensibilizar o corpo técnico-pedagógico e docente a respeito das questões 
relacionadas à incivilidade, o fenômeno bullying, síndrome de burnout ou 
qualquer outro tipo de violência; 
Oferecer orientação psicopedagógica, as vítimas da violência      escolar, 
com os seus devidos encaminhamentos (SSP, 2010). 

  

              As escolas contempladas pelo programa são: 24 de Outubro; Francisco Rosa; Barão de 

Mauá; Felisbelo Freire; Professora Júlia Teles; 15 de Outubro; Pe. Gaspar Lourenço; Ministro 

Marco Maciel; Senador Paulo Sarasate e Olavo Bilac Além disso, o programa atende aos 

CAICs Ministro Gerado Barreto Sobral e José Sisino Rocha. Segundo informações coletadas 

junto a organização do programa, as ações ainda tem se dado de maneira incipiente7. Porém, a 

própria estruturação desse serviço vem demonstrando a sua necessidade junto às escolas e a 

resposta do poder estatal, de modo a contribuir para a instauração e disseminação da “cultura 

de paz”.  

 

5. Apreciações Conclusivas 

 

Ao longo desse texto tentou-se mostrar como a violência pode assumir uma identidade 

multifacetária. Dialogou-se com a não construção do conceito de violência dentro de uma 

perspectiva natural, mas, sobretudo, de uma conduta circunscrita no conjunto das relações 

sócio-históricas que vai se construindo nas relações sociais dos sujeitos sociais. Do mesmo 

modo, sendo esta violência um constructo, produzido no âmbito das relações sociais, perpassa 

por vários campos, e dentre eles, a escola. Nesse sentido, esse espaço não se isenta de ser 
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reflexo de um conjunto de transformações que se engendram no seio da sociedade. Ao 

contrário, passa a abarcar essas transformações e desse modo, ter muitas dificuldades na 

materialização de sua dimensão social que é o próprio ensino. Dentre essas dificuldades 

destacou-se nesse trabalho, a violência escolar. 

É importante ressaltar que no enfretamento dos processos que geram a violência 

escolar, muitos elementos são postos em xeque, e nessa direção são múltiplas as 

possibilidades de intervenção nesse campo. Aqui se trabalhou com a possibilidade da 

construção e disseminação da denominada “cultura de paz”. Para além de seu conteúdo, 

muitas vezes, interpretado como abstrato, essa modalidade de enfretamento dos processos de 

violência, deve conduzir à construção de espaços de ações e diálogos, onde os atores que 

compõem o ambiente escolar possam levantar suas expectativas e construir de forma coletiva, 

alternativas para efetivação dessa possibilidade, de modo a pôr o processo de ensino-

aprendizagem, como elemento central no ambiente escolar. 

Com essa discussão não se tentou levantar a possibilidade esterilizar posições de 

conflito, mas, sobretudo, de articular esses conflitos de modo que se construa uma “unidade 

na diversidade”, sem que haja a necessidade de recorrência ao campo da violência. Importa 

salientar que o desenvolvimento per se da “cultura de paz”, não tende a resolver as 

problemáticas que estão subjacentes ao desenvolvimento de práticas violentas. Porém, 

estamos convencidos, que se esse não é o fim em si mesmo, mas, é um caminho que nos 

possibilita chegar ao próprio fim. Finalmente, cabe deixar claro que a discussão não deve se 

esgotar nesse trabalho, nem do ponto de vista da pura discussão teórica, e muito menos do 

ponto de vista do distanciamento desta discussão e sua relação com a prática cotidiana. É 

importante que estes elementos possam chegar ao campo em que se materializam esses 

processos de violência e, possibilitar a construção de práticas muito mais eficazes. 
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