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APRESENTAÇÃO

 A Oficina “Cultura da paz se faz no dia a dia” consiste no produto 
educacional fruto da pesquisa de mestrado intitulada “Educação para a paz 
nas escolas como processo de efetivação dos direitos humanos e redução 
da violência no ambiente escolar”, desenvolvida no âmbito do Mestrado 
Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional 
(ProfEPT) – Polo Campus Mossoró do IFRN, sendo um dos requisitos 
básicos do referido mestrado. 
 Este produto educacional visa instrumentalizar professores que 
pretendem desenvolver atividades relacionadas à violência escolar na 
perspectiva de uma educação voltada para a cultura da paz, como um 
caminho à efetivação dos direitos humanos. O produto educacional em 
tela está fundamentado na aprendizagem dialógica, crítica e emancipatória 
que, a partir de uma abordagem transdisciplinar, promove a formação de 
docentes para a mediação de situações conflituosas no âmbito das relações 

escolares, especialmente no que tange às relações professor-aluno 
e dos alunos entre si.
O conteúdo da Oficina apoia-se no pensamento progressista, 
libertador e crítico-social, como instrumento para a mudança social 
e política. Assim, a análise do cultivo da cultura da paz faz-se a 
partir de uma visão progressista, que analisa, de forma crítica, as 
realidades sociais, sendo a educação o caminho que possibilita a 
compreensão da realidade histórico-social e que, ao mesmo tempo, 
favorece à compreensão do papel do sujeito como um ser que 
constrói sua realidade. Assim, a escola apresenta-se como uma 
alternativa de destaque para a promoção da transformação social 
que almeja uma sociedade mais humanizada.
 A organização curricular desta Oficina considera a 

necessidade de provocar reflexões e desenvolver habilidades, atitudes e 
valores que complementem a formação docente no que se refere à uma 
educação voltada para a paz e para a dignidade do ser humano, através 
da resolução não-violenta dos conflitos, como forma de reduzir a violência 
no ambiente escolar. 
 Para isso, a Oficina está configurada em quatro momentos que 
correspondem aos conhecimentos teóricos conceituais, procedimentais e 
atitudinais, quanto à implantação de uma cultura de paz na escola. 
 Espera-se que esta Oficina Pedagógica auxilie os docentes a 
trabalharem na busca da implementação de uma cultura de paz na escola, 
através do estudo de temas importantes e da resolução não-violenta 
dos conflitos. Deseja-se que cada docente, independentemente da sua 
formação acadêmica e atuação escolar, venha a ser um multiplicador dos 
princípios dos direitos humanos e do respeito às diferenças nos espaços 
onde atuam, colaborando com a construção de uma sociedade mais 
pacífica e solidária.
 
 Paz e bem!
 Os autores

Cultura da 
paz se faz 
no dia a dia
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.
EDUCAÇÃO PARA PAZ, DIREITOS HUMANOS E 
COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA

A Educação é um direito garantido pela Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CF/1988). O artigo 205 dispõe que 
o objetivo da educação é o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho (BRASIL, 
2016). Para que esses objetivos sejam alcançados, é importante que a 
educação seja capaz de transformar o indivíduo, dotando-o de capacidade 
para resolver seus próprios conflitos. 

Com a expansão da educação no Brasil nos últimos anos, garantiu-
se maior acesso à escola, que passou a abrigar alunos de diferentes 

classes sociais, com diferentes vivências, valores, culturas e 
hábitos, realidade para a qual a escola não estava preparada 
para vivenciar. Por se tratar, então, de um universo que abriga 
vasta diversidade, a escola se torna um espaço propício para 
a instalação do conflito (CHRISPINO, 2007). Assim, na busca 
por uma sociedade mais humanizada, se faz necessário o 
enfrentamento dos cenários de violência, inclusive o da violência 
escolar.

A escola reflete as violências presentes na sociedade, 
bem como produz as suas próprias formas de manifestação 
violenta, de diversas ordens, tipos e escalas, que se reproduzem 
no contexto da instituição educativa. Por isso, faz-se necessário 
realizar diagnósticos adequados para conhecer as diversas 
formas de violência que acontecem no cotidiano das escolas, 
sendo este o ponto de partida para a construção de projetos de 
intervenção e convivência que possam melhorar o convívio no 

ambiente escolar. 
O Relatório sobre Violência contra Crianças do Secretariado-Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU) de 2012 aponta que mais 
de 1 bilhão de crianças em todo o mundo frequentam a escola, porém, 
muitas dessas crianças não usufruem do direito de serem ensinadas 
em um ambiente seguro e estimulante, porque a escola não tem atuado 
adequadamente para garantir esse direito. 

O relatório da ONU revela que muitas crianças e jovens são expostos 
ao bullying, à violência sexual e baseada em gênero, a castigos físicos 
e a outras formas de violência. Grande parte das crianças encontra-se 
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exposta à violência nos pátios escolares, a agressões com uso de armas 
e à violência sexual e baseada em gênero cometida por gangues e até 
mesmo por seus próprios colegas. Novas manifestações de violência 
também afetam a vida dessas crianças, como o fenômeno do bullying 
virtual, o cyberbullying, mediante utilização de celulares, computadores, 
sites e redes sociais. 

Estudo recente elaborado pela Organização para a Educação, 
a Ciência e a Cultura das Nações Unidas (Unesco) e pelo Instituto de 
Prevenção à Violência Escolar da Universidade de Mulheres Ewha, 
localizado em Seul, na Coreia do Sul, para o Simpósio Internacional sobre 
Violência Escolar e Bullying — das evidências à ação —, realizado em 
2017, expôs os dados mais atuais disponíveis sobre natureza, dimensão 
e repercussão da violência escolar e do bullying, bem como sobre ações e 
projetos que abordam o problema.

De acordo com o Relatório da Unesco e do Instituto de Prevenção à 
Violência Escolar da Universidade de Mulheres Ewha, elaborado com base 
em dados de 19 países de baixa e média rendas que foram analisados 
pelo estudo “School Violence and Bullying: Global Status Report” (Violência 
Escolar e Bullying: Relatório da Situação Global), constataram-se que 
34% dos estudantes com idade entre 11 e 13 anos relataram terem sofrido 
bullying no mês anterior ao da realização da pesquisa.

A violência escolar se constitui em grave atentado contra o direito 
à educação preconizado na CF/1988. Uma série de estudos citados em 
recente revisão de evidências da Unesco mostra que meninos e meninas 
que sofreram intimidações homofóbicas apresentam maior propensão 
para desenvolver estresse, ansiedade, depressão, baixa autoestima, 
isolamento, autoagressão e pensamentos suicidas. 

Esse panorama, causou, em um primeiro momento, a inquietação e, 
em um segundo momento, o interesse da pesquisadora por essa temática, 
motivada por sua vontade de intervir nessa dura realidade, a partir do campo 
educacional. Daí, elaborou-se uma proposta para estimular a reflexão dos 
docentes sobre as práticas vivenciadas no cotidiano do espaço escolar, 
na perspectiva da formação de consciência acerca da responsabilidade 
de cada membro da comunidade escolar, tendo em vista que todos estão 
inseridos numa sociedade que requer, cada vez mais, obediência à ordem 
normativa, embora as ações relativas à dimensão da consciência ainda 
sejam bastante incipientes.

Diante dessa dura realidade, torna-se imprescindível enfatizar 
a importância da educação voltada para a paz, orientada para uma 



8

convivência cidadã, capaz de conciliar a participação com responsabilidade 
social e promover o resgate da confiança nas instituições e nos espaços 
de socialização, de modo a viabilizar oportunidades de atividades culturais, 
de integração comunitária e atividades com as famílias, entre outros.

A construção de uma cultura de paz não significa a ausência e/ou 
camuflagem dos conflitos, mas implica o reconhecimento da diversidade, 
das desigualdades e das injustiças. Os conflitos devem ser percebidos 

como oportunidades de crescimento e amadurecimento social. 
Daí, possibilitam a construção de um ambiente no qual as pessoas 
tenham liberdade para se expressarem e perceberem que seus 
sentimentos e necessidades são respeitados. Assim, podem 
vivenciar cotidianamente situações de cooperação e de trocas de 
experiências.

O desenvolvimento de uma cultura de paz implica no 
reconhecimento da educação como um direito intimamente 
relacionado com a conquista da paz. Por intermédio da educação se 
formam mentalidades mais democráticas. A Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), assinada em 1948, foi um marco 
ético-jurídico-político de construção de uma cultura universal de 
respeito aos direitos humanos, e constitui-se no consenso mais 
abrangente que se tem conhecimento sobre valores, direitos e 
deveres para viver em comunidade.

Mesmo diante da avalanche de notícias sobre violência na 
escola, ainda é nítida a dificuldade que se tem para lidar com o conflito, em 
razão da incapacidade de se identificar as circunstâncias que derivam do 
conflito ou nele redundam. Constata-se que os professores têm encontrado 
dificuldades em enfrentar esses conflitos. Em grande parte, isso ocorre, 
porque, na maioria dos cursos de formação inicial de professores, bem 
como nos de formação continuada, privilegiam-se a dimensão da formação 
técnica, ignorando-se as demais dimensões da formação humana.

Importante focar no desenvolvimento de uma cultura institucional 
que desloque a exclusividade do olhar da consciência individual (dimensão 
técnica) para as práticas sociais, para o que é vivido na escola e na 
comunidade. A pretensão é de que os professores se comprometam 
com a formação de valores, objeto de compreensão, discussão e ação, 
que possam contribuir para a transformação da cultura da instituição, 
atualizando-se em suas práticas pedagógicas e procedimentos de gestão.

O cenário de violências nas escolas pode ser atenuado por meio 
de estratégias de prevenção, como se propõe neste produto educacional 
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realizado por meio de uma Oficina Pedagógica aplicada no Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 
(IFRN), Campus Apodi. O produto educacional foi elaborado para reforçar 
a necessidade de estimular novos comportamentos, comprometimento e 
engajamento de todos, seguindo condutas éticas como forma efetiva de 
redução das violências na escola. 

A metodologia utilizada consistiu em: realizar avaliação diagnóstica 
sobre os conflitos existentes no ambiente escolar e as estratégias utilizadas 
pela organização escolar para a superação desses conflitos; conhecer 
a formação dos docentes e da Equipe Técnico-Pedagógica (ETEP) 
em educação para a paz e possíveis interfaces dessa formação com a 
efetivação dos direitos humanos; analisar o Projeto Político Pedagógico 
(PPP), a Organização Didática e demais documentos norteadores do 
processo educacional da organização escolar, com foco na formação 
para a cultura de paz; e elaborar e realizar oficinas de formação docente 
em educação para a paz que contemplasse estratégias de mediação de 
situações conflituosas, na perspectiva da efetivação dos direitos humanos. 

A formação continuada de professores será efetiva na medida 
que implica no reconhecimento de que os valores subjacentes aos ideais 
norteadores dos direitos humanos devem estar presentes, tanto nos 
conteúdos teóricos e culturais de um programa de formação, bem como 
nas suas práticas educacionais formativas.

O currículo escolar deve possibilitar a formação humana sob o 
ponto de vista dialógico e crítico, pois o ser humano carece não apenas 
de instrução para o trabalho, mas de uma formação que promova seu 
desenvolvimento, estimule sua capacidade de interação social, com 
participação ativa e crítica da realidade que o cerca.

Conforme Saviani (2007), a real preocupação que está ‘em jogo’ 
tem como intuito a formação de homens totais em detrimento da formação 
de homens parciais, esvaziados e alienados. Na perspectiva de Frigotto 
(1988), o contexto escolar deve ter como horizonte de luta uma escola 
“unitária, universal, pública e laica” ao alcance de todos.

Trata-se da necessidade de uma formação omnilateral, ou seja, uma 
educação voltada para a transformação social, orientada para o trabalho e 
para a cooperação, voltada para o atendimento das várias dimensões da 
pessoa humana, com/para valores humanistas e para a paz, e como um 
processo permanente de formação/transformação humana. Em síntese, 
trata-se de uma educação que, ao mesmo tempo em que atua diretamente 
sobre os indivíduos, contribui para o desenvolvimento de condições 
objetivas de transformação da sociedade: uma educação politécnica.
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Nesse contexto, a educação profissional não se restringe a ensinar 
a como proceder e habilitar para o mundo do trabalho, mas favorecer o 
entendimento das práticas socioprodutivas das sociedades vigentes, com 
as suas transformações no decorrer no tempo, incluindo suas conquistas e 
os seus revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo 
e crítico de profissões, sem nunca se limitar a tais questões.

Como formação humana, o que se pretende é assegurar o direito a 
uma formação integral para a compreensão do mundo e para o exercício 
efetivo e consciente da cidadania, possibilitando ao cidadão uma inclusão 
digna à sua sociedade política. Como ensinam Frigotto, Ciavatta e Ramos 
(2005), trata-se de uma formação que, neste sentido, supõe a compreensão 
das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos.

A partir dessas evidências, na presente pesquisa analisa-se 
e questiona-se a ocorrência dos eventos agressivos e violentos na 
organização escolar estudada, mediante a promoção de discussão sobre a 
violência escolar e a implementação da educação voltada para paz. Desse 
modo, indaga-se: os conflitos no ambiente escolar são corretamente 
tratados? Alunos e professores conseguem tirar algo de positivo e trabalhar 
para mudar as situações de conflito e de violações dos direitos humanos, 
trazendo como marca a solidariedade e o compromisso com a vida e a 
transformação social? Os professores e a equipe pedagógica se sentem 
preparados para lidar com os conflitos no ambiente escolar? Quais as 
principais dificuldades? Como os docentes podem agir em momentos de 
violência na escola levando em consideração a cultura da paz e o respeito 
aos direitos humanos?  

Para isso, a pesquisa contemplou a compreensão da evolução 
histórica dos direitos humanos, a compreensão da educação voltada para 
cultura da paz e sua transversalidade, o diálogo, a formação de educadores 
e o papel da escola, o conceito de violência no espaço escolar. O trabalho 
foi desenvolvido com base nas concepções de Álvaro Chrispino (2007), 
Paulo Freire (1997; 2002), Vera Candau (1996), dentre outros autores.

Diante do exposto, evidencia-se que o presente produto educacional 
apresenta uma contribuição para a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) e, em decorrência, para a sociedade, uma vez que propõe uma 
educação voltada para a formação humanística, pacífica, como alternativa 
para a pacificação social, destacando a importância da formação de 
professores para atuar nas situações de conflito, a partir de uma cultura de 
diálogo, de respeito e de paz.
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OFICINA PEDAGÓGICA “CULTURA DA PAZ SE FAZ 
NO DIA A DIA”

O produto educacional – Oficina Pedagógica “Cultura da paz 
se faz no dia a dia” – é fruto da pesquisa desenvolvida no Programa de 
Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), 
Instituição Associada (IA) IFRN - Campus Mossoró e tem como objetivo 
geral promover a formação de docentes do ensino médio integrado em 
educação para a paz, como um caminho a ser trilhado rumo à efetivação 
dos direitos humanos, fundamentado na aprendizagem dialógica, crítica e 
emancipatória, a partir da mediação de situações conflituosas no âmbito 
das relações escolares. 

Nesse contexto, o produto educacional oferece uma formação 
dirigida a docentes e técnico-administrativos em educação (TAE) com 
atuação direta na área de ensino do Campus Apodi do IFRN, que faz uso 
de estratégias sobre como lidar com as situações conflituosas no ambiente 
escolar, através de uma educação pautada na formação humana, integral 
e politécnica, fundamentada nos princípios da EPT. 

Devido ao isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19, 
a Oficina Pedagógica foi desenvolvida na forma remota, utilizando uma 
abordagem transdisciplinar, com vistas à promoção e formação de 
docentes e ETEP, a partir da problematização sobre mediação de situações 
conflituosas no âmbito das relações escolares.

Com duração de 16 horas, e norteada em uma perspectiva freireana, 
os quatro encontros da oficina foram realizados por meio da plataforma 
digital Microsoft Teams (MS Teams), com um grupo de nove servidores 
do IFRN, Campus Apodi, localizado em Apodi, município do estado do Rio 
Grande do Norte, sendo: cinco docentes que atuam em turmas de primeira 
a terceira séries do Ensino Médio Integrado (EMI) e quatro membros da 
ETEP, dos quais duas pedagogas, uma técnica em assuntos educacionais 
e uma psicóloga. Dentre os professores, dois são gestores, o diretor-geral 
e o diretor acadêmico do Campus.

A oficina pedagógica buscou contribuir para a construção e 
consolidação de relações educacionais e sociais baseadas na interação, na 
solidariedade, na cooperação, no fazer coletivo, na valorização dos saberes 
e experiências de cada um. Todo processo de aprendizagem acontece de 
forma horizontal. Estabeleceram-se relações dialógicas, permitindo que todos 
possam ser agentes críticos ou reflexivos na construção do conhecimento, 
cuja experiência enquanto prática democrática e participativa, se realiza 
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mediante uma abertura do educador, que não se coloca como o único 
detentor de conhecimento” (Freire, 1996, p. 127). 

A proposta apoia-se no pensamento progressista, libertador e 
crítico-social de Paulo Freire (1997), Libâneo (1984) e Saviani (2003), 
como instrumento para a mudança social e política. Assim, a análise sobre 
o cultivo da cultura da paz foi realizada com base numa visão de mundo 
progressista, que analisa de forma crítica as realidades sociais, assim 
como a educação, porquanto possibilita a compreensão da realidade 
histórico-social, explicando o papel do sujeito como um ser que constrói 
sua realidade, tornando-se uma alternativa de destaque e promotora de 
transformação social e de uma sociedade mais humanizada.

As oficinas pedagógicas remotas apresentaram uma configuração 
de ensino híbrido, ou seja, uma combinação de tecnologias digitais com 
interações presenciais em tempo real, mediado pelas tecnologias, conforme 
ensina Moran (2015). Neste caso, as interações realizaram-se por meio de 
videoconferências em tempo real.

Os sujeitos da pesquisa foram convidados a participarem do 
projeto de acordo com sua voluntariedade e motivação, haja vista que a 
proposta de intervenção consistia em uma formação colaborativa, a qual 
requer a busca sistemática de conhecimentos e a participação efetiva 
destes na produção de novos conhecimentos. A opção pelos professores 
com atuação no EMI justifica-se na medida que os estudantes dessa 
oferta educacional encontram-se na faixa etária em que os conflitos são 
aparentemente mais comuns. 

A intervenção deu-se por meio de quatro encontros virtuais com o 
grupo dos nove participantes, tendo cada encontro a duração de 2 (duas) 
horas, respeitando-se a agenda de trabalho dos participantes. Cada encontro 
virtual foi precedido de atividades realizadas a distância, com duração 
estimada de 2 (duas) horas, tendo como apoio o material disponibilizado por 
meio do correio eletrônico dos participantes e disponibilizado na plataforma 
digital MS Teams. As leituras foram realizadas em dias e horários mais 
adequados a cada participante e antes do respectivo encontro virtual. A 
carga horária total de encontros virtuais correspondeu a 8 (oito) horas, 
carga horária igual a dos momentos individuais, totalizando 16 horas. 

As oficinas foram planejadas a partir de metodologias que melhor 
favorecessem a contextualização, a integração e a (re)significação de 
saberes/conhecimentos de forma colaborativa. As técnicas de ensino 
propostas foram: aula expositiva dialogada; sala de aula invertida; círculos 
de aprendizagem; grupo de verbalização/grupo de discussão e debate.
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Os materiais para a leitura prévia dos participantes foram 
disponibilizados através do correio eletrônico institucional e da Plataforma 
MS Teams, enquanto os conteúdos curriculares, da oficina pedagógica, 
foram organizados em uma sequenciação didática que possibilitou a 
gradativa estruturação da aprendizagem, a partir da integração dos 
conhecimentos teóricos e práticos.

A especificação dos conteúdos de cada encontro teve como 
referências relatórios da Unesco e da ONU, instrumentos normativos (leis, 
tratados internacionais, convenções internacionais etc.) e documentos 
orientadores do Ministério da Educação, obras de estudiosos sobre o tema 
como Paulo Freire, Vera Candau, Paulo César Nodari, Álvaro Chrispino, 
entre outros.

Nos encontros virtuais por videoconferências foram destacadas 
ações cooperativas que ocorrem na escola para a superação da violência, 
com o propósito de diferenciar ambiente cooperativo que respeita e aceita 
as diferenças de um ambiente opressor, vislumbrando-se a construção 
de estratégias de mediação para enfrentar manifestações de violência no 
contexto escolar e estimular o desenvolvimento institucional.

Ao final de cada oficina foi realizada a respectiva avaliação por 
meio de formulários, nos quais os participantes avaliaram os quesitos 
conteúdo, aquisição de conhecimento, clareza na apresentação, materiais 
disponibilizados, duração e ambiente.
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ROTEIRO DA OFICINA PEDAGÓGICA “CULTURA DA 
PAZ SE FAZ NO DIA A DIA”

A Oficina Pedagógica “Cultura da Paz se faz no dia a dia” desenvolve-
se em quatro momentos, a saber: “Cultura da Paz e Violência no ambiente 
escolar”; “Direitos Humanos e Educação voltada para a Paz”; “Estratégias 
para auxiliar na resolução não violenta de conflitos”; “A Educação para a 
Paz é possível: experiências de sucesso”. 

PRIMEIRO MOMENTO 
Cultura da Paz e Violência no Ambiente Escolar

Neste primeiro momento acontece a apresentação dos facilitadores 
da oficina, bem como dos objetivos que se espera alcançar ao final da 
atividade. Aborda conceitos relativos à temática da violência escolar. 
Contempla, também, a importância de uma educação voltada para a cultura 
da paz diante do atual cenário de violência tão frequente nas instituições 
escolares, e a ressignificação do conflito.

Atividade 1

A atividade 1 consiste na realização da dinâmica “O que você 
entende por Cultura de Paz?”

• Objetivo da dinâmica: reflexão e partilha dos sentimentos 
pessoais, descobertas e percepções acerca da temática por parte dos 
participantes.

• Material utilizado: uso do aplicativo Mentimeter, uma plataforma 
online para criação e compartilhamento de apresentações de slides com 
interatividade, que proporciona feedback em tempo real.

• Como fazer: os participantes são convidados a indicar palavras 
que definem para eles o que seria “cultura da paz”, utilizando o aplicativo 
Mentimeter que possibilita a construção de “nuvem de palavras”. 

Após a aplicação da atividade 1, o facilitador da oficina deve fazer 
uma contextualização das palavras eleitas com a temática da cultura de paz, 
fazendo alusão aos valores essenciais à vida democrática, direcionados 
para uma convivência cidadã, focando no que é vivido na escola e na 
comunidade. A vivência da cultura da paz é o exercício contínuo do diálogo 
para a aceitação do outro. É um processo permanente, que tem início, mas 
não tem um fim. É um processo de conhecimento e autoconhecimento que 
envolve aceitação, respeito, tolerância, solidariedade, justiça e diversidade. 
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Em seguida, o facilitador pode iniciar uma roda de conversa 
para adentrar ao tema da pluralidade cultural, através da análise do 
texto que contemple esse assunto, anteriormente enviado para leitura 
dos participantes antes do encontro. Ressalta-se então a importância do 
reconhecimento da identidade própria de cada estudante como forma de 
permitir ao aluno que ele conheça a sua história e seus valores, e permita 
tornar-se um cidadão socialmente responsável e crítico da realidade em 
que está inserido. Tudo isso faz sentido porque a escola apresenta-se como 
um espaço privilegiado para trabalhar as diferenças, através da criação 
de espaços para discussões e discordâncias. Ela cria oportunidades para 
trabalhar as diferenças e crescer com elas.

Atividade 2

A atividade 2 consiste na realização do estudo em grupo de textos 
que abordem a cultura de paz no contexto da instituição educativa e a 
pedagogia da convivência.

• Objetivo da dinâmica: reconhecer a escola como um espaço 
de escuta para a (re)significação de concepções e práticas, como um 
lugar no qual a cultura de paz pode ser vivenciada e que a diversidade 
e as diferenças sejam aceitas e respeitadas. Ressaltar a importância do 
diálogo e demais valores da pedagogia da convivência como estratégia 
para melhorar a qualidade de vida das relações humanas.

• Material utilizado: textos referentes aos assuntos a serem 
trabalhados, que podem ser disponibilizados de forma virtual ou impressos.

•  Como fazer: os participantes são convidados a se organizarem 
em grupos, para que cada grupo fique responsável pela leitura de um texto 
e apresentação dos respectivos destaques.

Destaca-se a importância de, desde cedo, despertar nas crianças 
a prática do bem e da solidariedade em favor dos semelhantes, formando 
cidadãos conscientes de seus direitos e deveres. Necessário se faz que 
adultos e educadores contribuam para uma formação que valorize o 
respeito, a cidadania, a tolerância, o bem ao próximo. 

Deve ser dada especial atenção à resolução pacífica dos conflitos, 
pois, embora o mundo tenha se tornado globalizado, é necessária a 
valorização da diversidade cultural, da tolerância entre os povos e da 
interdisciplinaridade de conhecimentos. Essa realidade, cada vez mais 
complexa, desafia o despertar para novas formas de compreensão da 
sociedade contemporânea.
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Atividade 3

• Objetivo da dinâmica: apresentar um vídeo de especialista 
falando tecnicamente sobre a importância da implantação de uma cultura 
de paz na atualidade.

• Material utilizado: aparelho de televisão e computador com 
acesso à Internet.

•  Como fazer: exibir o vídeo na tv, computador ou outro meio 
eletrônico que possibilite a apresentação.

   Se ligue na dica!

 Acesse https://www.youtube.com/watch?v=vtp0R3-GA3I e confira um  
vídeo de uma especialista em Educação que discorre sobre a importância 
e a necessidade da implantação de uma cultura de paz na escola na 
atualidade.

Figura 1  - Cultura de paz nas escolas detalhado por especialista em educação

Fonte: Youtube (2018)

A alfabetização em afetividade e ternura deve ser um objetivo 
prioritário em todo o processo educacional. Palavras doces e respeitosas, 
mãos sensíveis que sustentam e acariciam, abraços que transmitem energia 
e amor são formas de relação que denotam um modelo de convivência 
salutar, tão necessário à vida em sociedade quanto ao desenvolvimento 
harmônico e equilibrado das pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=vtp0R3-GA3I
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SEGUNDO MOMENTO 
Direitos Humanos e Educação voltada para a Paz

Esse momento apresenta a importância do conhecimento da 
perspectiva histórica da luta pela afirmação dos direitos humanos como 
uma condição para uma existência digna, como sujeito de direitos e, 
consequentemente, para a implantação de uma cultura de paz.  Sugere-
se realizar um diálogo sobre direitos humanos na educação e iniciar uma 
conversa sobre a implementação dos direitos humanos no Brasil, que 
ainda é incipiente.

   Se ligue na dica!
 

Acesse https://www.youtube.com/watch?v=flLvA3ExdNQ e veja a 
importância de buscar a superação da apatia dos jovens através do 
conhecimento e da disseminação dos princípios dos direitos humanos, 
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com a criação de espaços na escola que possibilitem a discussão e a 
discordância, despertando nos mesmos o reconhecimento, a proteção 
e a defesa dos direitos humanos, para que possam se tornar jovens 
protagonistas de suas próprias vidas.

Na prática, a Educação em Direitos Humanos (EDH) se faz através 
do conhecimento já escrito, da participação em discussões e debates 
sobre o tema, através da reflexão e da reciclagem do próprio aprendizado 
e do trabalho para a promoção dos direitos humanos na família, escola, 
comunidade.

Atividade 1

• Objetivo da dinâmica: conhecer a evolução histórica e normativa 
dos direitos humanos e a necessidade de colocá-los em prática, como 
forma de alcançar uma educação voltada para a paz. Refletir e debater 
assuntos, tais como: a educação e direitos humanos no Brasil; democracia; 
a transversalidade do ensino da paz; a cultura da paz; e o papel da escola 
e a formação de educadores voltados para o ensino da paz.

• Material utilizado: aparelho de televisão e computador com 
acesso à internet, aplicativo Padlet.

• Como fazer: elaborar uma linha do tempo com os principais 
aspectos históricos e normativos da EDH. Após, exibir e apresentar 
utilizando a tv, computador ou outro meio eletrônico, fazendo toda a 
contextualização devida. 

O conhecimento da evolução histórica e dos aspectos normativos 
dos direitos humanos é muito relevante e deve ser trabalhado, contemplando 
os principais atores, fatos e documentos da temática: como exemplos, tem-
se a Organização das Nações Unidas (ONU), a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, as Conferências e os Programas Mundiais em Direitos 
Humanos, a Constituição Federal de 1988, e as Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos. Acesse a dica disponível no link   
https://padlet.com/rafaelareinaldolima/am3o0br4hcish10x

https://padlet.com/rafaelareinaldolima/am3o0br4hcish10x
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Figura  2 –  Aspectos históricos e normativos da Educação em Direitos Humanos

Fonte: Própria (2020)

01 - ONU e os Direitos Humanos - 24 de outubro de 1945
 
 Após a Segunda Guerra Mundial, formou-se a Organização da Nações 
Unidas (ONU), cujo objetivo declarado é trazer paz a todas as nações do 
mundo. Com esse objetivo, foi criada uma comissão para elaborar um 
documento onde seriam escritos os direitos que toda a pessoa deveria ter.  
Os Direitos Humanos estiveram na base de criação da ONU e constituem 
um dos seus objetivos. Os trabalhos da Comissão para a elaboração da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos iniciaram-se em 1947. 

01
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02  - Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 
- 10 de dezembro de 1948

 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 
direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com 
os outros em espírito de fraternidade (Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, 1948). É um documento que versa sobre os direitos inalienáveis 
que devem garantir a liberdade, a justiça e a paz mundial; devendo o 
direito à educação se vincular a três objetivos: a) pleno desenvolvimento 
da personalidade humana  e fortalecimento do respeito aos direitos do 
ser humano e às liberdades fundamentais; b) promoção da compreensão, 
tolerância e amizade entre todas as nações e grupos sociais e religiosos; 
c) incentivo às atividades da ONU para a manutenção da paz.

03  - Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena (1993)

 Essa Conferência foi um marco para a Educação e para os Direitos 
Humanos, pois trouxe a ideia da unidade e indissociabilidade dos Direitos 
Humanos. Instituiu o Plano Mundial de Ação para a Educação em Direitos 
Humanos. A Declaração de Viena recomenda em seus artigos 78 a 82 
que a Educação em Direitos Humanos esteja presente nos programas de 
formação e informação, enfatizando a inclusão de temas como a paz, a 
democracia, a cidadania, o desenvolvimento e a justiça social.   A ONU 
estabeleceu, em 1997, as Diretrizes para Planos Nacionais de Ação para 
a Educação em Direitos Humanos, convocando os Estados a elaborarem 
seus Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos. Entre as 
ações previstas nas Diretrizes elaboradas e aprovadas estava a criação de 
Comitês Nacionais de Educação em Direitos Humanos. O Brasil faz parte 
do Sistema Interamericano e do Sistema das Nações Unidas de Proteção 
e Promoção dos Direitos Humanos. Isso significa que o Brasil ratificou 
diversos Tratados e Convenções internacionais que criam obrigações 
ao Estado, como um todo, de respeitar, defender e promover os Direitos 
Humanos. 
 Com base no artigo 84, inciso IV, da Constituição Federal, o governo 
de Fernando Henrique Cardoso publicou o Decreto n. 1.904, de 13 de 
maio de 1996, contendo o diagnóstico da situação dos Direitos Humanos 
no país e medidas para a sua defesa e promoção, constituindo assim 
o lançamento do primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos – 
PNDH  I.  O Programa foi revisado em 2002 (PNDH II) e em 2008, durante 
o governo de Luiz Inácio Lula da Silva,  com o objetivo de assimilar as 
demandas crescentes da sociedade e incorporar elementos mais recentes 
dos tratados internacionais da Organização das Nações Unidas – ONU e 
Organização dos Estados Americanos – OEA.

04 - Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - 10 de 
dezembro de 2003
 Dez anos depois, o governo brasileiro lançou o Plano Nacional de 
Educação em Direitos Humanos apresentando uma conceituação ampla 
de EDH, buscando a disseminação de valores solidários, cooperativos 
e de justiça social, através das seguintes dimensões: a) apreensão de 
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conhecimentos historicamente construído sobre Direitos Humanos e a 
sua relação com os contextos internacional, nacional e local; b) afirmação 
de valores e atitudes, práticas sociais que expressem a cultura dos 
Direitos Humanos em todos os espaços; c) formação de uma consciência 
cidadã; d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos 
e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 
contextualizados; e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que 
gerem ações e instrumentos em favor da promoção, proteção e defesa 
dos Direitos Humanos, bem como a reparação das violações.

05  - Programa Mundial para Educação em Direitos Humanos - 10 de 
dezembro de 2004

 O Alto Comissariado da ONU aprovou o Programa Mundial com 
o objetivo de avançar na implementação de programas de Educação 
em Direitos Humanos em todos os setores, bem como promover um 
entendimento comum dos princípios básicos e metodologias de educação 
em Direitos Humanos. O Programa está estruturado em 3 fases.

06  - Emendas Constitucionais nº 45/2004 e nº 59/2009

 A Emenda Constitucional nº 45 incluiu o parágrafo 3º ao artigo 5º 
da CF/88, estabelecendo que os tratados internacionais sobre Direitos 
Humanos têm força constitucional. A Emenda nº 59 determinou que a 
educação básica obrigatória e gratuita deverá ser ofertada dos quatro aos 
dezessete anos de idade, assegurada sua oferta gratuita para todos os 
que ela não tiveram acesso na idade própria. 

07  - Prêmio Professores do Brasil

 O Prêmio Professores do Brasil, realizado pelo MEC, surgiu em 2005 
e reconhece e premia o trabalho de professores que tenham idealizado e 
implementado práticas pedagógicas inovadoras, com resultados positivos.

08  - Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos - 30 
de maio de 2012

 A Resolução n. 1, de 30 de maio de 2012, do Conselho Nacional de 
Educação (CNE), que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos, é mais um importante ato normativo do Estado 
Brasileiro. O CNE aborda a temática dos Direitos Humanos na Educação 
para as modalidades da Educação Escolar Indígena, Educação Para Jovens 
e Adultos em Situação de Privação de Liberdade nos Estabelecimentos 
Penais, Educação Especial, Educação Escolar Quilombola, Educação 
Ambiental, Educação de Jovens e Adultos, entre outras. Recomenda-se 
que os Direitos Humanos sejam abordados ao longo do desenvolvimento 
de componentes curriculares com os quais guardam intensa e relativa 
relação temática.
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09  - Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos

 O Prêmio foi instituído pela Portaria Interministerial nº 812/2008 
e é concedido bienalmente, com o objetivo de identificar, reconhecer e 
estimular experiências educacionais desenvolvidas no país que promovam 
a cultura de direitos humanos. 

10 - PACTO UNIVERSITÁRIO PELA PROMOÇÃO DOS DIREITOS 
HUMANOS - 2016

 Visa apoiar Instituições de Ensino Superior para a implementação da 
Educação em Direitos Humanos, Respeito à Diversidade e Cultura da Paz, 
por intermédio da conjugação de esforços dos participantes, mediante a 
formulação, implementação, monitoramento e disseminação de medidas 
fundamentadas na universalidade, indivisibilidade e transversalidade dos 
Direitos Humanos.

_______________________ X ________________________

O estudo em direitos humanos abrange o conhecimento sobre 
sua importância e evolução histórica, preparando os estudantes para o 
desenvolvimento de habilidades referentes à capacidade de convívio, 
de socialização e de responsabilidade social, através da capacitação 
para o diálogo e interação social construtiva. Toda ação educativa em 
direitos humanos deve ter como meta conscientizar acerca da realidade, 
identificar as causas dos problemas, procurar modificar atitudes e valores, 
e trabalhar para mudar as situações de conflito e de violações de direitos 
humanos, trazendo como base a solidariedade, o respeito, a tolerância e o 
compromisso com a vida.

Atividade 2

• Objetivo da dinâmica: analisar e discutir o Projeto Político 
Pedagógico (PPP) do IFRN, como um importante mecanismo de trabalho 
coletivo que deve ser vivenciado, tendo em vista que documento destaca 
a importância do diálogo como princípio orientador da formação dos 
professores, bem como uma educação voltada aos direitos humanos como 
um compromisso para o alcance de educação verdadeiramente inclusiva.

• Material utilizado: aparelho de televisão e computador com 
acesso à Internet e o PPP do IFRN.

• Como fazer: analisar e indicar no PPP as partes que destacam 
os valores defendidos por uma educação em direitos humanos e voltada 
para a paz, incentivando, dessa forma, a necessidade de maior acesso 
e conhecimento do PPP e outros documentos normativos da instituição 
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educativa, importantes mecanismos norteadores das práticas pedagógicas, 
que explicitam o conjunto de propósitos e de práticas necessários ao fazer 
pedagógico. 

Toda escola precisa de planejamento para desenvolver com 
qualidade o seu papel e alcançar as suas metas. Assim, a EDH deverá 
estar prevista no PPP da Instituição. A partir daí, com o conhecimento de 
todos, criar espaços – disciplinas, seminários, estágios, atividades, oficinas 
etc. – com o objetivo de introduzir essa temática na cultura institucional.

A apresentação de vídeos, posts e outros recursos midiáticos e 
didáticos sobre a temática desperta a curiosidade e instiga os estudantes, 
estimulando o processo de ensino/aprendizagem, bem como auxilia a sua 
abordagem em todas as áreas do conhecimento.

   Se ligue na dica!

 A seguir, apresentam-se sugestões de propostas de atividades para 
trabalhar os direitos humanos em todas as áreas do conhecimento; acesse 
a dica em https://padlet.com/rafaelareinaldolima/bzkzk33mpzz9386h

https://padlet.com/rafaelareinaldolima/bzkzk33mpzz9386h


25

Figura 3  – Propostas de Atividades 

Fonte: Própria (2020)
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TERCEIRO MOMENTO 
Estratégias para auxiliar na resolução não violenta de conflitos

 O terceiro momento destaca a importância da utilização de técnicas 
pedagógicas orientadas no sentido da recuperação da capacidade de 
sentir e de pensar para uma vivência baseada nos valores de tolerância, 
respeito, empatia e solidariedade.
Atividade 1

• Objetivo da dinâmica: expor estratégias que podem auxiliar a 
dirimir os conflitos existentes no ambiente escolar e destacar a importância 
de conhecê-las e praticá-las.

• Material utilizado: texto referente ao assunto a ser trabalhado, 
que pode ser disponibilizado de forma virtual ou impresso.

• Como fazer: leitura e roda de conversa sobre os destaques do 
texto: mediação de conflitos e outras técnicas de ensino. 
 A escola é o universo que reúne estudantes diferentes, palco onde 
o conflito certamente se instalará. E, se o conflito é inevitável, deve-se 
procurar maneiras de resolvê-los, de forma não-violenta. 
 As técnicas pedagógicas que podem ser utilizadas: leitura; fichamento; 
interações grupais; seminários; grupos de estudo; seminários de pesquisa; 
projetos de responsabilidade social; construção de casos; discussões de 
pesquisas; interação social; desenvolvimento de inserções comunitárias; 
leitura de textos; discussões; seminários; filmes; debates plurais; produção 
do conhecimento orientada; representações; discussões; experiências 
exitosas; simulações; teatralizações; e pesquisa em websites. 
 Ademais, muitos programas de redução da violência escolar se 
propõem a ensinar técnicas de mediação a todos os estudantes, utilizando-
se do espaço curricular.
 Dentre as ações didáticas que contribuem para a diminuição da 
violência escolar e dos conflitos, destacam-se a controvérsia controlada, 
os dilemas e a dramatização. Essas ações didáticas favorecem a 
aprendizagem da construção de consensos e a percepção do conflito 
como algo positivo que, se bem percebido e trabalhado, favorece um clima 
escolar harmonioso.
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Figura 4 -  Controvérsia Controlada

Fonte: Própria (2020)  

Figura 5 - Dilemas

 Fonte: Própria (2020)

Figura 6 - Dramatização

 Fonte: Própria (2020)
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Além dessas técnicas, tem-se a mediação de conflitos, técnica de 
resolução de conflitos na qual os participantes, com a assistência de uma 
pessoa imparcial – o mediador –, buscam soluções para as controvérsias, 
considerando alternativas e opções para se chegar a um acordo que seja 
mutuamente aceitável. 

A mediação pode induzir a uma reorientação das relações sociais, 
a novas formas de cooperação, de confiança e de solidariedade, de formas 
mais maduras, espontâneas e livres de resolver as diferenças pessoais ou 
grupais. A mediação induz o desenvolvimento de atitudes de tolerância, 
responsabilidade e iniciativa individual que podem contribuir para uma 
nova ordem (CHRISPINO, 2007).

Não há um roteiro de mediação de conflitos que possa ser aplicado 
indistintamente para todas as escolas, pois cada uma é uma rede complexa 
de relações e de valores. Cabe a cada instituição promover a reflexão, a 
observação, a análise e o estudo sobre sua realidade e seus conflitos, a 
fim de promover um programa de mediação escolar.

Muitos estudos, vídeos e cursos abordam sobre o ensino das 
habilidades necessárias para a mediação de conflitos que podem ter 
como atores todos os membros do universo escolar ou alguns membros, 
conforme se decidir. No entanto, algumas questões devem ser analisadas 
para a instalação de um programa de mediação escolar, entre elas: o 
caráter da mediação, o alcance da mediação, os limites da mediação, a 
escolha dos mediadores, os critérios para seleção dos mediadores.
 O mais importante nesse processo é saber as vantagens de um 
programa de mediação: valoriza o tempo, ensina várias estratégias úteis, 
ensina sobre consideração e respeito para com os outros, resolve conflitos, 
reduz o estresse e contribui para a paz no mundo.

   Se ligue na dica!

Muito interessante a videoaula da professora Jussara Seidel, 
mestra em Educação pela Universidade de Brasília, que trata sobre a 
comunicação não-violenta e a mediação de conflito na escola. Acesse em: 
https://www.youtube.com/watch?v=ToJnxAwabkY

https://www.youtube.com/watch?v=ToJnxAwabkY


30

Figura 7 – Mediação de Conflitos na Escola – Professora Jussara Seidel

Fonte: Youtube (2016)
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QUARTO MOMENTO 
A Educação para a paz é possível: experiências de sucesso

 No quarto e último momento da oficina busca-se uma oportunidade 
para apresentar e conhecer projetos e programas de paz implantados no 
Brasil com resultados exitosos. Aproveita-se, ainda, para abordar assuntos 
como gênero, sexualidade, diversidade, tolerância, raça, respeito e 
identidades culturais.

Atividade 1

 • Objetivo da dinâmica: propor a elaboração de sugestões de 
projetos de prevenção à violência e educação para a paz a serem aplicados 
na organização escolar e conhecer projetos desenvolvidos em escolas 
voltados para educação para a paz e propror novos.
 • Material utilizado: aparelho de televisão e computador com acesso 
à Internet.
 • Como fazer: apresentar, utilizando o aplicativo padlet, os programas 
exitosos que trabalham a cultura da paz no ambiente escolar no Brasil, 
através de informações e vídeos iterativos.

Acesse: https://padlet.com/rafaelareinaldolima/nffvf2vz19xeezaq

https://padlet.com/rafaelareinaldolima/nffvf2vz19xeezaq
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Figura 8 – Programas de Paz nas escolas

Fonte: Própria (2020)
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 Relevantes ações podem ser estudadas e executadas para 
cultivar um clima pacífico na escola por meio do reconhecimento e da 
valorização das diferentes culturas, evitando com isso o fracasso escolar, 
a multiplicação de manifestações de desconforto e agressividade. Dentre 
essas ações destacam-se:conhecer melhor o mundo cultural do estudante 
e seus relatos de vida; criar espaços de formação continuada na escola 
onde os docentes possam conversar sobre a temática; observar a cultura 
da escola e buscar elementos que possam quebrar a homogeneidade 
(painés na escola, livros didáticos); e estabelecer parcerias com órgãos 
públicos (Secretaria Municipal de Educação, Conselhos Tutelares, Varas 
da Infância e Juventude, Ministério Público, Secretaria de Saúde e de 
Segurança Pública). 
 Vale destacar a relevância em trabalhar nas atividades escolares 
temas como gênero, sexualidade, diversidade, tolerância, raça e respeito. 
A escola é um espaço social que contribui para a produção dos sujeitos 
e das diferenças, e deve propiciar uma educação pluralista, que respeite 
a todos, promovendo o diálogo e estratégias pedagógicas educacionais a 
fim de evitar desigualdades, preconceitos, violências e evasão escolar!

   Se ligue na dica!

Alguns temas podem ser trabalhados com a exibição de filmes ou 
músicas que tratem do amor, da liberdade, da sexualidade, da diversidade 
e da tolerância. Seguem algumas sugestões:

 Figura 9 – Sugestões de Músicas

  Fonte própria (2020)
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Figura 10  – Sugestões de Filmes 

        
Fonte: Própria (2020)
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“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por 
sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas 
precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser 

ensinadas a amar.” 

        Nelson Mandela
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