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Na escola, o respeito aos outros não pode ser amparado em divindade, mesmo para 
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menosprezar a capacidade humana de respeito mútuo [...]. 
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RESUMO 

 

O projeto “Sonhando Juntos por um Mundo Unido”, proposto e organizado pela 

Pastoral da Educação da Diocese de Assis, em conjunto com a Secretaria Municipal de 

Educação de Assis e com a Diretoria de Ensino: Região de Assis, está disponível desde 2007 

para ser utilizado pelas escolas públicas do município e região. A presente dissertação teve 

início a partir do questionamento de se tal projeto seria um trabalho de Educação para a Paz 

e/ou de Ensino Religioso, já que em sua introdução os proponentes declaram que seguem a 

perspectiva da Educação para a Paz, mas, foi nos apresentado pela Secretaria Municipal de 

Educação do município como a substituição da disciplina de Ensino Religioso. Para 

chegarmos às respostas, fizemos uma análise descritiva buscando, a princípio, compreender se 

nosso objeto de pesquisa seria ou não um projeto de trabalho de acordo com as concepções de 

Fernando Hernández e Cacilda Lages Oliveira. Nesta análise, constatamos que o projeto 

“Sonhando Juntos por um Mundo Unido” pode ser considerado um “quasi-projeto” de 

trabalho, pois, possui características de um projeto, porém, não respeita algumas das 

recomendações que o caracterizariam especificamente como tal. Feito isso, fizemos a Análise 

do Discurso tendo como corpus o conteúdo do projeto, buscando elementos característicos da 

Educação para a Paz e do Ensino Religioso – mais precisamente de religião – a fim de 

obtermos respostas ao nosso questionamento principal. Dessa forma, encontramos elementos 

de ambas as áreas, o que nos fez concluir que os proponentes do nosso objeto de pesquisa 

planejaram o projeto com perspectivas da Educação para a Paz e também com perspectivas 

religiosas, porém, quanto a este conteúdo, concluímos que a perspectiva de Ensino Religioso 

não é laica, uma vez que há a priorização da religião católica e a participação de outros 

movimentos religiosos é ignorada.  

 

Palavras-chave: educação para a paz; ensino religioso; laicidade; projeto de trabalho; 

currículo. 
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ABSTRACT 

 

The project “Sonhando Juntos por um Mundo Unido” (“Dreaming Together for a 

United World”), proposed and organized by the Pastoral Work of Education of the Diocese of 

Assis, together with the Municipal Secretary of Education of Assis and the Board of 

Education: Assis and Region, has been available since 2007 to be used by the public schools 

of the city and region. This dissertation started from the question whether that project would 

be a work of Education for Peace or/and a work of Religious Education, since the proposers 

of the project declare in its introduction that they follow the perspective of Education for 

Peace, but the Municipal Secretary of Education of Assis presented us the project as a 

substitute for Religious Education. In order to find answers, we carried out a descriptive 

analysis aiming, at first, to understand whether our research object would or would not be a 

work project according to the conceptions by Fernando Hernández and Cacilda Langes 

Oliveira. In this analysis, we found that the project “Dreaming Together for a United World” 

can be considered as “quasi-projeto” (almost-project, in our translation) of work, because it 

has characteristics of a work project, but it does not respect some of the recommendations 

which would specifically characterize it as such. After that, we conducted a Discourse 

Analysis, having the project content as corpus, searching for Education for Peace and 

Religious Education characteristic elements so as to obtain the answers to our main question. 

Thereby, we found elements of both areas, which made us conclude that the proposers of our 

research object planned the project with the perspectives of Education for Peace and religious 

perspectives.  However, regarding this content, we concluded that the perspective of Religious 

Education is not secular, once there is prioritization of the catholic religion and the 

participation of other religious movements is ignored. 

 

Key words: education for peace; religious education; secularity; work project; curriculum. 
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INTRODUÇÃO 

 

Comecei a me interessar pelo tema “religião na escola” nos anos finais da graduação 

em História na UNESP – Assis, entre os anos de 2009 e 2010, quando fiz a inscrição para o 

processo seletivo de professor temporário na rede pública de ensino do estado de São Paulo e 

tive de assinalar se gostaria de dar aulas de Ensino Religioso, além das aulas de História. De 

início, fiquei impressionada com o fato de essa disciplina fazer parte do currículo das escolas 

públicas, já que o Brasil é país um laico e a educação pública também deveria ser. Foi a partir 

disto que muitos questionamentos apareceram e, conjuntamente a esses, diversas lembranças 

surgiram em minha mente.  

Toda minha formação educacional foi realizada em escolas públicas da cidade de São 

Manuel-SP e em uma destas era obrigatório que os alunos rezassem a oração cristã intitulada 

“Pai nosso” todos os dias antes das aulas. No meu caso, que tenho família católica, isto era tão 

natural que não provocava nenhum estranhamento. Passados nove anos desde a última vez 

que rezei na escola (na sétima série do Ensino Fundamental, em 2000), este fato em conjunto 

com a situação que vivi em 2009 (se optava por dar aulas de Ensino Religioso) me instigaram 

a iniciar uma investigação acadêmica.  

Foi assim que no meu último ano de graduação, em 2010, iniciei a busca por um 

professor disposto a me orientar em uma pesquisa que questionasse a presença da religião nas 

escolas públicas do estado de São Paulo. A princípio foi frustrante, pois, ouvi que não valia a 

pena mexer com “esse vespeiro” – no caso, com a religião na escola –, além do fato de a única 

professora que aceitaria me orientar não ser vinculada ao departamento de Educação da 

UNESP – Assis. Assim, perto do final do primeiro semestre de 2010 conheci o professor 

Carlos da Fonseca Brandão que aceitou o desafio de desenvolver o presente trabalho, apesar 

de, até aquele momento, nunca ter orientado alunos com a temática que eu me interessei a 

pesquisar.  

Como era uma área nova para nós, iniciamos a pesquisa bibliográfica procurando 

compreender como se dá o funcionamento da disciplina de Ensino Religioso nas escolas 

públicas do estado de São Paulo e, em seguida, na cidade de Assis (já que decidimos por 

realizar a pesquisa neste município). Dessa forma, encontramos menção à citada disciplina no 

artigo 244 da Lei Orgânica do Município de Assis, onde fica estabelecido que deva ter “o 

ensino religioso, de matrícula facultativa, em todas as escolas municipais.” (ASSIS – São 

Paulo, 1990). Em escolas estaduais, essa disciplina faz parte da grade curricular do 9º ano, 

obedecendo ao artigo 244 da Constituição Estadual (SÃO PAULO – Estado, 1989). 
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Todavia, por motivos diversos, optamos por afunilar esta pesquisa e investigar 

somente o Ensino Religioso realizado em escolas municipais. Neste momento, descobrimos 

que não havia tal disciplina propriamente nomeada de “Ensino Religioso”, mas, sim, um 

projeto intitulado, segundo a funcionária responsável pelo Departamento de Educação Infantil 

da Secretaria Municipal da Educação de Assis no ano de 2010, “Educação para a Paz”. 

Segundo a mesma, este projeto seria a forma encontrada para substituir a disciplina de Ensino 

Religioso, além de ser um trabalho transdisciplinar que abordaria assuntos relacionados à não-

violência, à paz, à pluralidade, ao respeito, à cidadania, à  família, à religiosidade, entre 

outros. 

Ao nos aprofundarmos, durante a coleta de dados, vimos que esse projeto foi proposto 

e planejado por uma parceria entre a Pastoral da Educação da Diocese de Assis, a Secretaria 

Municipal de Educação de Assis e a Diretoria de Ensino: Região de Assis, sob o título de 

“Sonhando juntos por um Mundo Unido”, tendo como perspectivas a Educação para a Paz e o 

Diálogo, sem se declarar como a substituição do Ensino Religioso. 

A partir deste cenário, ficaram-nos as questões: “qual seria a perspectiva do projeto 

‘Sonhando Juntos por um Mundo Unido’? Seria um trabalho de Educação para a Paz, ou seria 

Ensino Religioso, como nos foi apresentado de início?”. Deste modo, foi iniciada a pesquisa 

que se segue nesta dissertação. 

 

Desde o ano de 2007 o projeto “Sonhando Juntos por um Mundo Unido” está 

disponível para ser utilizado pelas escolas vinculadas à Secretaria Municipal de Educação da 

cidade de Assis-SP (SMEA) e à Diretoria de Ensino: Região de Assis-SP (DE). 

Atualmente, a rede municipal de ensino de Assis-SP é constituída por creches, escolas 

de Educação Infantil e escolas de Ensino Fundamental, que atendem alunos do 1º ao 5º ano. 

As primeiras unidades escolares de Educação Infantil foram instaladas em meados de 1984, 

designadas de Setores Municipais de Educação Infantil de Assis (SEMEIAS). A maior parte 

dos SEMEIAS não apresentava boa infraestrutura, muitas vezes fazendo-os operar em 

condições precárias. Por esse motivo, igrejas e algumas comunidades de bairros cederam 

locais para que os SEMEIAS, principalmente os localizados nas periferias das cidades, 

fossem instalados (ASSIS – São Paulo, [entre 2010 e 2012]). 

Em idos dos anos 1990, a SMEA acresceu o atendimento de Educação Infantil em 

algumas escolas, transformando-as em Escolas Municipais de Ensino Fundamental, a partir da 

publicação da Lei Orgânica, em abril de 1990, dando ao poder público municipal a tarefa de 

organizar e manter seu próprio Sistema Municipal de Ensino, coordenado pela SMEA com a 
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assessoria do Conselho Municipal de Educação. A partir do ano de 1999, todo o ensino de 1ª a 

4ª série (hoje equivalentes ao 2º e 5º anos) foi municipalizado de maneira gradativa, 

acarretando a SMEA administrar, assim, além das escolas de Educação Infantil, todas as 

escolas de Ensino Fundamental do ciclo um (1º a 5º ano). Portanto, fazem parte do campo da 

SMEA as creches, que atendem crianças de zero a três anos, as Escolas Municipais de 

Educação Infantil (EMEI), as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEF), e as 

Escolas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental (EMEIFS), atendendo uma 

gama maior de alunos, com idades entre três e dez anos. Atualmente, a rede municipal de 

ensino possui 29 escolas que atendem aproximadamente dez mil crianças e onze creches que 

tem cerca de 1200 crianças matriculadas (ASSIS – São Paulo, [entre 2010 e 2012]). 

 A DE abarca 41 escolas estaduais distribuídas em 14 cidades: Assis, Florínea, 

Paraguaçu Paulista, Maracaí, Pedrinhas Paulista, Platina, Candido Mota, Borá, Cruzália, Iepê, 

Nantes, Palmital, Lutécia e Tarumã. As escolas estaduais de Assis possuem o Ensino 

Fundamental (ciclo dois), que é constituído por alunos do 6º ao 9º ano, com faixa etária entre 

11 e 14 anos, e o Ensino Médio, formado por alunos do 1º ao 3º ano, com faixa de idade entre 

15 e 17 anos (DIRETORIA DE ENSINO: REGIÃO DE ASSIS, 2008).  

Com a intenção de diminuir os conflitos que ocorriam nas escolas públicas de Assis no 

início do século XXI, membros da Pastoral da Educação da Diocese de Assis em parceria com 

a Secretaria Municipal de Educação de Assis e a Diretoria de Ensino da Região de Assis 

elaboraram conjuntamente o projeto “Sonhando Juntos por um Mundo Unido”. Esse projeto, 

segundo seus proponentes, tem como perspectiva a Educação para a Paz e o Diálogo e propõe 

que a busca pela formação da cultura de paz nas escolas seja feita com a colaboração de pais, 

alunos e professores.  

Justamente pelo fato de os proponentes do projeto “Sonhando Juntos por um Mundo 

Unido” afirmarem seguir a perspectiva da Educação para a Paz, iniciamos esta dissertação 

com um capítulo dedicado à história da Educação para a Paz, tendo como referência os 

autores Jares (2002; 2007), Guimarães (2011), Rabbani (2003), dentre outros. Nesta parte, 

revisitamos os aproximadamente cem anos de história desta área da Educação, dando ênfase 

às diversas perspectivas vinculadas a variados movimentos que se desenvolveram em 

determinados contextos. Dando seguimento, no segundo capítulo apresentamos as definições 

e modelos de Educação para a Paz elaborados por Jares (2002; 2007), além da explanação de 

assuntos que geralmente fazem parte da Educação para a Paz. 

Como nosso questionamento acerca do tema da pesquisa é se o projeto “Sonhando 

Juntos por um Mundo Unido” seria Ensino Religioso, o capítulo três resgata a história desta 
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disciplina desde a chegada dos portugueses ao território que veio a se tornar o Brasil até os 

dias atuais, passando pelas legislações federal, estadual e municipal, além da legislação 

educacional.  

O capítulo quatro foi destinado a compreendermos como se constitui o currículo 

escolar e a elaboração de projetos de trabalho. Começamos por algumas concepções do que 

seria um currículo e quais são as influências das relações de poder em seu desenvolvimento. 

Para tal, utilizamos autores como, Sacristán (2000), Silva (2010) e Moreira e Candau (2007), 

entre outros. Em seguida, partimos para algumas reflexões sobre as possibilidades de 

modificar o conteúdo dos currículos usualmente utilizados nas escolas e passamos a discutir a 

formação da pedagogia dos Projetos de Trabalho, baseando-nos em Hernández (1998), 

Hernández e Ventura (1998), Leite, Oliveira e Maldonado (1998), Oliveira (2006) e Moura e 

Barbosa (2006). Finalizando o quarto capítulo, fazemos uma primeira análise descritiva do 

“Sonhando Juntos por um Mundo Unido”, buscando compreender se este se caracteriza como 

um projeto de trabalho, tal como é concebido por nossas fontes bibliográficas, se se 

caracteriza como um “quasi-projeto” (o qual, portanto, não chega a ser um projeto de 

trabalho, mas tem características deste), ou se não pode ser concebido como um projeto de 

trabalho.  

Assim, no quinto capítulo, iniciamos nossas análises a fim de promover reflexões 

sobre nossos questionamentos iniciais: o “Sonhando Juntos por um Mundo Unido” pode ser 

caracterizado como um trabalho de Educação para a Paz? Ou pode ser concebido como a 

substituição da disciplina Ensino Religioso? Para chegarmos aos nossos objetivos, optamos 

por utilizar a metodologia da Análise de Discurso da escola francesa. Fizemos esta escolha 

porque tal metodologia, como descreve Orlandi (1999, p. 9), “[...] nos coloca em estado de 

reflexão [...]” diante de um discurso, e interpretar através desta é atribuir sentidos para o 

objeto de pesquisa escolhido pelos investigadores.  

 Ao discorrermos sobre discurso, o concebemos como “[...] palavra em movimento, 

prática de linguagem: com o estudo do discurso observa-se o homem falando.” (ORLANDI, 

1999, p. 15). Analisar essa prática é buscar a compreensão dos sentidos da fala dos sujeitos e 

para isso também temos que analisar a exterioridade de onde essa prática discursiva se 

origina, pois, “[...] o discurso é o lugar em que se pode observar essa relação entre língua e 

ideologia [...]” (ORLANDI, 1999, p. 17). 

Ainda neste capítulo, comparamos as perspectivas do nosso corpus de análise com as 

perspectivas de Educação para a Paz apresentadas no primeiro capítulo. Também priorizamos 

a busca por elementos religiosos no conteúdo e no discurso de nosso objeto de pesquisa, já 
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que, a princípio, este nos foi apresentado como sendo a substituição da disciplina de Ensino 

Religioso. Orlandi (1999) deixa claro que nenhuma análise realizada com a metodologia da 

Análise do Discurso é igual à outra, porque cada uma depende de seu analista, das fontes de 

informação que este consulta, de suas compreensões, das questões formuladas, do contexto 

em que vive etc. Portanto, analisar o discurso é um trabalho pessoal e único.  

Por fim, encontram-se nossas reflexões e considerações finais, retomando toda a 

trajetória da pesquisa e as definições de quais foram nossas compreensões acerca do projeto 

“Sonhando Juntos por um Mundo Unido”.  
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1 A EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

 

Dissertar sobre Educação para a Paz (EP) pode levar a interpretações e compreensões 

diversas, pois uns acreditam que educar para a paz é fazer com que os alunos sejam pacifistas, 

outros a concebem como educar a partir de preceitos religiosos, enquanto noutras correntes de 

pensamento há a ideia de que a EP se trata de um modo de educar que produz a passividade 

perante ações violentas entre indivíduos. Além disso, podemos encontrar as denominações 

“Educação sobre a Paz” e “Educar em Paz” como sinônimos da EP. Mas, como poderíamos 

conceber, a princípio, a Educação para a Paz? Rabbani (2003, p. 64-65, itálicos da autora) 

acredita que: “Educar para a Paz [...] é educar sobre a paz e em paz. É a busca de determinado 

conhecimento, compartilhado e construído através de um procedimento ou metodologia que 

permite às pessoas agirem de forma pacífica”. Mas para chegar até essa formulação, Rabbani 

(2003) inicialmente analisou a história da EP, a qual perdura por mais de 100 anos. Para 

alcançar aquela que será a nossa compreensão do que é a EP, também enveredaremos por uma 

perspectiva histórica, embora de forma resumida, nas páginas que se seguem.  

 

1.1 As origens da Educação para Paz 

 

A Educação para a Paz (EP) possui um legado histórico de, aproximadamente, mais de 

100 anos. Em nossa dissertação, utilizaremos alguns dos autores que estudaram o percurso 

histórico desta área, bem como, propuseram conceituações e divisões acerca deste período. Os 

autores que embasarão e auxiliarão na reconstrução das origens e do desenvolvimento 

histórico da EP são o espanhol Jares (2002; 2006; 2007), professor da Universidade de La 

Coruña/Espanha, grande estudioso do tema, fundador e coordenador, de 1983 até o seu 

falecimento em 2008, do grupo “Coletivo de Educadores pela Paz da Nova Escola de 

Galega”, o autor brasileiro Guimarães (2011), coordenador da ONG “Educadores para a paz” 

e cocoordenador do “Núcleo de Estudos da Paz” da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul e a pesquisadora brasileira Rabbani (2003), doutora em Humanidades e 

professora do “Programa de estudos para a paz e resolução de conflitos da Universidade de 

Kansas” (EUA).  

De acordo com Jares (2002; 2007) e Rabbani (2003), houve dois grandes momentos 

para que a EP fosse trazida à tona na história da Educação durante o século XX: as duas 

grandes guerras mundiais. Poderíamos fazer nossa pesquisa histórica a partir desses dois 

momentos importantes, todavia, consideramos mais relevante estudarmos, antes de tudo, as 
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origens desta corrente de pensamento – que hoje conhecemos por EP. Jares (2002) afirma que 

as raízes da EP estão ligadas a duas grandes linhas paralelas: a primeira é a da não-violência1 

e a segunda é denominada como contribuição pedagógica.  

A primeira vez que se encontra a ideia de não-violência enquanto valor educativo foi 

no antigo Oriente, por volta do século VI a.C. É neste período que: “[...] Maavira, fundador do 

jainismo2, relega o conceito metafísico de verdade a um segundo termo e exalta o princípio 

didático de ainsa (não-violência) como o primeiro dever moral e o máximo valor educativo do 

homem” (VIDAL, 1971, p. 173 apud JARES, 2002, p. 21). Além disso, pode-se compreender 

como outro possível antecedente da não-violência as passagens, no sentido ritualístico, da 

doutrina cristã por meio da prática dos primeiros cristãos, os quais promoviam “[...] valores 

de paz, como a não-violência, a justiça, o sentimento de comunidade e o amor fraterno entre 

todos os homens” (JARES, 2002, p. 22). Partindo para o mundo educativo, Jares (2002) 

destaca Tolstói e Tagore, pensadores que viveram em meados do século XIX no Ocidente e 

Oriente respectivamente e que tiveram influência sobre a educação a partir de uma filosofia 

fundada na não-violência. Tolstói tinha princípios educativos de orientação deísta-cristão, 

enquanto Tagore mantinha um pensamento educativo baseado na harmonia, no contato com a 

natureza e no viver cotidiano. 

Contudo, vale comentarmos que os princípios da não-violência não fazem parte apenas 

das origens da EP, pois há escolas espalhadas por diversos países que mantêm esse eixo como 

um dos condutores de suas práticas, tais como os Quacres (nos Estados Unidos), a escola do 

Arca (situada na França), as escolas que seguem os pensamentos dos pedagogos Lorenzo 

Milani, Danilo Dolci e Aldo Capitini (na Itália), a escola Martin Luther King (nos Estados 

Unidos), as escolas que seguem a pedagogia Waldorf (existente em vários países, inclusive no 

Brasil), dentre outras. 

Já com relação à contribuição pedagógica e o seu entrelaçamento com a EP, 

observamos que tal relação se origina tendo por base, sobretudo, as ideias propagadas por 
                                                 

1 Jares (2002) utiliza o termo “nãoviolência” (noviolencia, em espanhol) como única palavra não por capricho, 
mas porque assim, esta: “[...] traz consigo um programa construtivo de ação, um pensamento novo, uma nova 
concepção do homem e do mundo.” (CAN, 1983, p. 8 apud JARES, 2002, p. 69), ao contrário de somente se 
definir como a negação da violência. “Da forma como aparece nesta obra, a noviolencia é mais um desafio à 
passividade do que à violência. Tudo isso nos obriga a utilizá-la como uma única palavra, com conteúdo próprio, 
recorrendo a esse dinamismo criador da linguagem, que é capaz de definir o todo nomeando uma parte, que é 
capaz de dar à palavra um conteúdo semântico muito mais amplo do que se poderia depreender de sua mera 
origem etimológica, como ocorre com muitas palavras.” (JARES, 2002, p. 69). Nós optamos por utilizar o termo 
não-violência. 
2 Religião indiana com cerca de três mil anos de história registrada (e de mais de três mil anos de história 
“mítica”), que, ao contrário de diversas religiões ocidentais, não tem um deus ou deuses como criadores e/ou 
figuras centrais. Para saber mais, ver PÁNIKER, Augustín. El jainismo: historia, sociedad, filosofía y prática. 
Barcelona: Kairós, 2001. (além da data incompleta e isto tem que ser colocado lá nas referências) 
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Comênio e Rousseau, considerados por Jares (2002, p. 23) como “[...] os dois pioneiros da 

educação baseada no respeito às crianças, na união com a natureza e na fraternidade 

universal”. Rabbani (2003, p. 66) escreve que esses teóricos, que viveram respectivamente 

nos séculos XVII e XVIII, afirmavam que “[...] o homem é bom por natureza, está inclinado a 

uma vida pacífica e que a guerra é uma distorção dessa natureza. Afirmavam também que a 

transformação dos indivíduos por meio da educação corrige essa distorção e restaura a boa 

natureza e a paz social.”. 

O pensamento pedagógico de Comênio possui, segundo Jares (2002), três grandes 

características: fé na natureza e em sua harmonia; o utopismo pedagógico3, que seria alcançar 

a paz por meio da educação; e o mundialismo (ou universalismo), pelo qual se acreditava que 

a noção de paz deveria incluir todos os seres humanos, já que todos somos partes de uma 

mesma família. Apesar de ser profundamente religioso, uma vez que fora seguidor do 

cristianismo protestante e até mesmo sido bispo dos morávios4 em 1648, Comênio foi contra 

o modelo de educação defendido pela Igreja Católica daquele período, em que somente a elite 

tinha o privilégio de estudar, além de o ensino se ater apenas a estudos abstratos. Entretanto, a 

concepção de paz de Comênio é considerada cristã, porque “o fundamento da pedagogia 

comeniana é essencialmente religioso” (ABBAGNANO; VISALBERGHI, 1983, p. 303 apud 

JARES, 2002, p. 24). Pois, para ele, a paz é o respeito e a obediência a uma lei universal que 

regula as relações entre todos os seres (RABBANI, 2003), e quem regula as relações entre 

todos os seres, para os cristãos, é Deus.  

De modo geral, a pedagogia de Comênio:  

 
[...] pode ser concebida como uma pedagogia da paz enquanto, conforme ela, 
a educação deve conduzir o homem à adequada ordenação de sua vida 
pessoal da convivência com os demais, deve guiá-lo à realização de sua vida 
pessoal e da convivência com os demais, deve guiá-lo à realização da ordem 
da criação como ordem pacífica (ZDARZIL, 1978, p. 110-111 apud 
GUIMARÃES, 2011, p. 37). 

 

E por conta disto, Guimarães (2011) afirma que podemos encontrar em Comênio uma 

primeira tematização entre a paz mundial e a educação. 

                                                 
3 O utopismo pedagógico ocorre quando “[...] a educação é imaginada [...] como o único ou principal 
instrumento de qualquer tipo de transformação de estruturas políticas, econômicas ou culturais, sem que haja a 
lembrança de que ela própria é determinada por estas estruturas [...]” (BRANDÃO, C. R., 2007, p. 82). 
4 Os morávios são um grupo de cristãos proveniente do período da Pré-reforma protestante (aproximadamente 
entre os séculos XII e XIII).  
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Seguindo a linha da contribuição pedagógica, Rousseau também escreveu sobre a paz 

e a guerra, além de ser o grande predecessor da Escola Nova5 – vertente pedagógica que trará 

pela primeira vez à tona a discussão formal sobre a EP, a partir da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918). Esse pensador acredita que é da natureza do homem ser pacífico e que a guerra 

não ocorre entre os homens, mas sim entre os Estados (ROUSSEAU, 1985). Para ele, a 

criança é boa por natureza e, por isso, deve ter uma educação livre, para que cresça com 

liberdade e deixe com que esta sua natureza se manifeste.  

Assim, condensando as principais ideias de Rousseau e Comênio relacionadas à EP, 

temos que:  

 
Esses pensadores asseguravam que o homem é bom por natureza, está 
inclinado a uma vida pacífica e que a guerra é uma distorção dessa natureza. 
Afirmavam também que a transformação dos indivíduos por meio da 
educação corrige essa distorção e restaura a boa natureza e a paz social. 
Comênio previu, pela primeira vez, uma paz social promovida por meio da 
educação universal para todos os seres humanos. Rousseau chama a atenção 
para a natureza pacífica do homem e, principalmente, da criança 
(RABBANI, 2003, p. 66). 

 

Ainda de acordo com Rabbani (2003), outra inspiração para a EP com origens nesses 

dois pensadores é o conceito de “paz universal”. Para Comênio, a paz significa a obediência e 

o respeito a uma lei universal, a qual regula as ações e as relações de todos os indivíduos. 

Caracterizando, assim, a EP como a educação para o alcance da paz universal, uma 

necessidade que todos os seres humanos compartilham e que pode ser realizada apenas em 

nível global, em outros termos “[...] a paz só pode ser para todos – e, [...] também ela, só pode 

ser com todos.” (RABBANI, 2003, p. 67, itálicos da autora). 

Dadas as origens da EP, passemos à discorrer sobre sua história. Para isto, tivemos 

como base as divisões temporais utilizadas por Rabbani (2003), Jares (2002; 2007) e 

Guimarães (2011). A primeira autora acredita que a EP deve ser pensada a partir de dois 

momentos distintos, pós-Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e pós-Segunda Guerra 

Mundial (1939-1945). O segundo propõe uma divisão da história da EP no que ele chama de 

quatro “grandes ondas”, sendo a primeira delas quando a EP se faz presente nas discussões da 
                                                 

5 Escola Nova foi um movimento de renovação educacional surgido no final do século XIX, tornando-se 
particularmente forte na primeira metade do século XX na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. Este 
movimento acredita que “[...] a educação é o exclusivo elemento verdadeiramente eficaz para a construção de 
uma sociedade democrática, que leva em consideração as diversidades, respeitando a individualidade do sujeito, 
aptos a refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se nessa sociedade. Então de acordo com alguns educadores, 
a educação escolarizada deveria ser sustentada no indivíduo integrado à democracia, o cidadão atuante e 
democrático.” (HAMZE, sem data definida, sem paginação). 
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Escola Nova; a segunda onda é a EP na perspectiva da UNESCO; a terceira onda é a EP 

vinculada a não-violência; e, finalmente, a quarta onda é a EP a partir da Pesquisa para a Paz 

(também denominada de Investigação para a Paz, ou Peace Research como é 

internacionalmente conhecida). Já Guimarães (2011) reescreve a história da EP dividindo-a 

em nove momentos – chamados por ele de “tradições” específicas –, que são os seguintes: os 

movimentos de renovação pedagógica do início do século XX; o trabalho, os métodos e 

princípios desenvolvidos pela UNESCO; os movimentos sindicais de educação no contexto 

da Guerra Fria; o método de investigação sobre a paz, desenvolvido após a Segunda Guerra 

Mundial; os movimentos de não-violência; as pedagogias da libertação, desenvolvidas no 

terceiro mundo e em contextos a ele relacionados; os movimentos pedagógicos modernos e 

contemporâneos; o método de educação para a paz conhecido como método socioafetivo; e, 

por fim, o movimento de contracultura ocorrido a partir da década de 60, que iniciou a 

tradição holística.  

Em nossa explanação, englobaremos todos os momentos citados acima, seguindo, 

quando possível, a ordem cronológica dos fatos. 

 

1.2 O período pós-Primeira Guerra Mundial e os movimentos de renovação pedagógica 

 

No início do século XX, principalmente no período subsequente a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918), aconteceu uma das primeiras iniciativas de reflexão e de ação visando 

educar pela paz, realizadas pelos membros da Escola Nova. Porém, isso não significa que a 

Educação para a Paz (EP) não tenha sido discutida em períodos anteriores, até porque a paz já 

havia sido tema da Primeira Convenção Mundial pela Paz, realizada na Noruega em 1899 

(JARES, 2002; RABBANI, 2003; GUIMARÃES, 2011). No entanto, apenas após o choque 

provocado pela eclosão da Primeira Guerra Mundial que os escolanovistas6, tendo suas ideias 

inspiradas em Comênio e, principalmente, em Rousseau, passaram a refletir e a agir. Podemos 

compreender, de acordo com Jares (2002, p. 26), o lema da Escola Nova sobre a EP como: “se 

a criança é boa por natureza, a guerra é uma invenção do homem adulto; portanto, com uma 

nova educação, baseada na autonomia e na liberdade da criança, conseguiremos formar 

futuros cidadãos, para os quais a guerra não terá sentido.”. 

As discussões sobre a EP começaram durante a Primeira Guerra Mundial porque foi 

nesse momento que se intensificou o ideal de se alcançar a paz por meio da educação. Essa 

                                                 
6 Membros do movimento da Escola Nova. 
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atitude é resultado da indignação de ativistas da educação, de historiadores e de pensadores 

europeus em geral, diante dos efeitos devastadores proporcionados pela guerra. Frente a essa 

urgência, mal termina a guerra e produz-se um expressivo movimento educativo (JARES, 

2002), fundamentalmente voltado para a ideia de evitar novos conflitos armados. Não apenas 

os educadores, mas os pensadores sociais, filósofos, políticos e administradores ficaram 

comovidos com as destruições ocasionadas pela guerra, gerando, assim,  

 

[...] uma nova fé na escola para que suas técnicas fossem revisadas ou 
colocadas em condições de desenvolver uma ação social melhor e mais 
segura. Se o mundo havia chegado àquela luta prolongada, que já não se 
imaginava possível entre as nações mais adiantadas do Ocidente, era 
necessário rever os fundamentos e as formas de ação educativa, planejá-la 
bem e difundi-la (FILHO, 1964, p. 12-13 apud JARES, 2002, p. 28).  

 

A Conferência Internacional de 1927, realizada em Praga (capital à época da antiga 

Tchecoslováquia), representa um dos marcos inicial das preocupações da Escola Nova com a 

ideia de alcançar a paz pela educação (JARES, 2002; RABBANI, 2003). Nesta conferência, 

reuniram-se diversos educadores europeus com o objetivo de discutir os fundamentos de uma 

educação para a compreensão internacional. A importância desse evento pode ser pensada 

desde seu título, “A paz pela escola”, que, de acordo com Jares (2002), demonstra que os 

organizadores tinham grandes expectativas perante a escola como propagadora da paz. Além 

disso, nessa conferência foram apresentadas propostas que seriam importantes para a EP, tais 

como: a educação para a compreensão internacional estar adaptada ao desenvolvimento 

intelectual do aluno; a negação de se criar uma nova disciplina escolar para tratar da paz, uma 

vez que essa ação educativa deveria penetrar por todo o ensino; a relação entre patriotismo e 

internacionalismo deveria ocupar lugar de destaque durante as aulas; os meios para conseguir 

essa ação educativa para o alcance da paz seriam três (a preparação dos professores, o uso de 

materiais didáticos intuitivos e a revisão dos livros didáticos, principalmente os da disciplina 

de História, visando eliminar toda manifestação de xenofobia que poderia existir em seu 

conteúdo); receber e passar informações sobre estrangeiros aos alunos de diversas maneiras, 

como com a apresentação de filmes cinematográficos, a criação de concursos de redação, a 

apresentação de obras de arte, a organização de conferências, a realização de manifestações 

interescolares, a realização de intercâmbio entre estudantes etc.; dentre outras. 

Mesmo antes da Conferência Internacional de 1927, havia-se criado a Oficina 

Internacional de Educação (doravante OIE). Porém, esta organização passou a ser reconhecida 

oficialmente pelos governos somente em 1929. A criação da OIE foi “[...] um elemento 
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decisivo na divulgação e na conceituação da Educação para a Paz” (JARES, 2002, p. 32), pois 

faziam parte dela os principais teóricos da EP da época, como Pierre Bovet e Pere Rosselló. 

Essa organização colaborou com a realização de Jornadas de Educadores, também com o 

congresso “A paz pela escola” (1927) e com o congresso “Bilinguismo na educação” (1928), 

no qual realizou cursos dirigidos ao desenvolvimento do espírito da cooperação internacional, 

além de ter coordenado uma exposição sobre “Ensino e paz” e editado um boletim trimestral 

com diversas seções, inclusive sobre educar para a paz. 

Outro grupo que fez parte da busca pela EP na escola, no contexto pós-Primeira 

Guerra, foi a Liga Internacional de Educação Nova, fundada em 1921 durante o I Congresso 

Internacional de Educação, realizado na França. A Liga chegou a ser implantada em mais de 

20 países, reunindo os pedagogos de mais renome no campo internacional (JARES, 2002; 

RABBANI, 2003).   

Finalmente, houve propostas de EP apresentadas pela Escola Nova, que podemos 

dividir em dois pontos: as propostas que têm relação com a criação de projetos ou instituições 

voltadas a estimular a EP7 e as propostas curriculares8 propriamente ditas. Essas 

                                                 
7 As propostas dessa linha, citadas por Jares, são as seguintes: “1.Criação no seio dos organismos internacionais 
ou nas associações pedagógicas de centros de documentação e informação a serviço das escolas de outros países 
para que conheçam sua realidade de uma forma mais objetiva (apud. Almendros, 1932, p. 249-251); 2. Museus 
pedagógicos. Sua coordenação internacional permitiria o intercâmbio de jornais escolares e revistas de ensino; 
intercâmbio de fichas de documentação sobre o próprio país e seus problemas escolares; fichas explicativas das 
atividades de renovação realizadas na escola; fichas de documentação sobre materiais de ensino; listas de pontos 
turísticos, cartões-postais, filmes para o ensino da geografia, história, línguas vivas, etc.; organização de semanas 
pedagógicas internacionais, com exposições fixas ou itinerantes... A coordenação dos museus pedagógicos 
facilitaria, em suma, os intercâmbios educativos e culturais entre os países (Revista de Pedagogía, 1932, p. 513-
515); 3. Cruz Vermelha Juvenil em todas as escolas. A criação desses organismos permite a discussão nas 
assembleias do comportamento observado por cada membro, que é registrado no caderno individual; a realização 
de trabalhos em grupos; e as múltiplas formas de inter-relação com associações de outras escolas de todo o 
mundo (Gras Casasayas, 1932, p. 307-312; Santillano, 1926, p. 97); 4. Busca de um idioma universal, o 
esperanto, como matéria comum, embora reafirmando o direito ao ensino na própria língua; 5. Reuniões de 
férias; campos internacionais para adolescentes; intercâmbio de professores e alunos (Martínez Torner, 1932, p. 
368); 6. Colaboração da escola com instituições políticas e sociais preocupadas com os problemas da paz, o meio 
ambiente e os problemas internacionais; 7. Utilização da literatura infantil, coordenando os produtos existentes 
em cada país e recomendando obras para sua tradução” (2002, p. 41).  
8 As propostas curriculares recomendadas pela Escola Nova eram: 1. Ensinar a Constituição e os princípios e fins 
da Sociedade de Nações, por meio de lições, leituras, concursos de redação e outros meios; 2. Referência às 
grandes realizações coletivas em favor da paz, às personalidades pacifistas e aos ideais fundamentais acerca da 
paz e às causas da violência; 3. Correspondência interescolar e intercâmbios com escolas de outras nações. É o 
que se denominou, nas palavras de Luis Santullano (1926, p. 97 e 100), o “internacionalismo infantil” ou 
“internacionalismo escolar”; 4. Intercâmbio de álbuns, postais, trabalhos escolares, etc. sobre o próprio entorno; 
5. Excursões, visitas, viagens a centros de interesse para a paz (museus de arte e história, parques naturais, 
instituições modelares de funcionamento democrático, cooperativas de trabalhadores, delegações de outros 
países, Cruz Vermelha...); 6. Estudo crítico o objetivo das notícias internacionais transmitidas pelos meios de 
comunicação, complementando a informação que nos dão em outros países para evitar visões deformadas que às 
vezes apresentam; 7. Exposições de materiais alusivos a outros países e comemoração de datas importantes em 
seu desenvolvimento histórico; 8. Projeção de filmes e mensagens radiofônicas. Experiência pioneira na 
mensagem radiofônica que todos os anos era enviada pelas crianças do País de Gales no dia 18 de maio, 
aniversário de abertura da Primeira Conferência de Paz (Rosseló, s.d., p. 48); 9. Jornadas esportivas de jogos 
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recomendações visavam fomentar nos estudantes a compreensão internacional e o amor pelas 

instituições internacionais (JARES, 2002).  

Uma grande contribuidora dessa perspectiva da EP foi Maria Montessori, pois, através 

de conferências em diversos países europeus, Montessori tratou de temas que caracterizam 

essa tradição da EP e serviram de influência para reflexões e discussões posteriores. 

Caracterizando a visão montessoriana da EP, destacamos: a) a crítica à educação tradicional, 

ao afirmar que esta gera competições e individualismo, o que é visto por esta autora como 

obstáculos para a consecução da paz. “Nesse sentido, Montessori reconhece que a educação 

dada até aquele momento, fundada em virtudes como superar e vencer os companheiros, 

preparou a humanidade apenas para a guerra.” (GUIMARÃES, 2011, p. 43); b) a imensa 

confiança na infância, pelo fato de julgar que as crianças são seres puros e neutros; c) o 

considerar a infância como agente de transformação social, até comparando-a com um 

Messias, regeneradora da raça humana (MONTESSORI, 2004); d) o acreditar que a 

construção da paz só é possível com a educação, e que a infância era capaz de mudar o 

mundo; e) dar importância ao trabalho, tanto na educação como na vida cotidiana, como 

forma de conseguir a paz; f) e acreditar na humanidade como uma nação única. (JARES, 

2002)  

Podemos, deste modo, resumir a EP no período pós-Primeira Guerra como uma 

educação para a compreensão da interdependência entre povos e nações, bem como para a 

convivência e o respeito. A educação deveria garantir a liberdade da criança e ser, ao mesmo 

tempo, universal, tanto na abrangência (educar todos para a paz), quanto em seu objetivo 

(educar com a finalidade de compreender a convivência entre as nações). Podendo ser 

caracterizada, principalmente, pelo utopismo pedagógico, dividida em duas vertentes: uma 

que se concentra especialmente na contribuição dos educadores, acreditando que a grande 

salvação do mundo está nas mãos deles, e outra que visualiza a infância como o resgate da 

humanidade.  

 

1.3 A Educação para a Paz a partir da Segunda Guerra Mundial e os diversos 

movimentos surgidos a partir deste contexto 

 

                                                                                                                                                         
coletivos, seções musicais, representações teatrais, etc., com o objetivo de fomentar a convivência; 10. 
Institucionalização do Dia da Paz; 11. Tradução de obras estrangeiras para crianças; 12. Realização de estudos 
comparativos das diferentes civilizações; 13. Organização escolar em regime de autogoverno; 14. Jogos infantis, 
conferências, exposição de bandeiras de países do mundo, etc. (JARES, 2002, p. 41-42) 
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O segundo contexto considerado importante para a história da Educação para a Paz 

(EP) situa-se no período pós-Segunda Guerra Mundial (1939-1945), caracterizado, sobretudo, 

pela criação da ONU (Organização das Nações Unidas) e da UNESCO (Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) (JARES, 2002; GUIMARÃES, 2011; 

RABBANI, 2003). Entretanto, não significa que os organismos preocupados com a EP, que 

apresentamos na seção 1.2, não tenham continuado com seus trabalhos. No período anterior a 

Segunda Guerra Mundial, a Oficina Internacional de Educação (OIE), por exemplo, continuou 

promovendo congressos que abordaram a Educação Internacional. Mesmo não tratando 

especificamente de EP, estes congressos continham discussões sobre a Educação 

Internacional, tema relacionado diretamente com os objetivos da EP, tanto do período pós-

Primeira Guerra, quanto do período pós-Segunda Guerra. 

 Mas, segundo Jares (2002, p. 56), a nova catástrofe causada pela Segunda Guerra 

Mundial acarretou em “[...] um esforço internacional para estabelecer novas relações políticas 

baseadas na paz e na segurança, na colaboração, no respeito mútuo e na interdependência”. 

Para isso, os governos criaram a ONU, buscando uma maior eficiência na prevenção de 

catástrofes, e, para dar atenção à educação, especialmente à EP, constituíram a UNESCO 

(RABBANI, 2003), que foi convocada a estudar:  

 
[...] ways of intensifying international, national and voluntary action in this 
field, including the possibility of formulating a draft of an international 
declaration setting out the basic principles concerning the promotion among 
youth of the ideals of peace, mutual respect and understanding between 
peoples […] (ONU, 1960, p. 23)9. 

 

A EP na perspectiva da UNESCO centra-se, a princípio, em três pontos. O primeiro é 

o da promoção da educação para compreensão internacional e consciência supranacional. 

Esse ponto foi definido na Conferência Geral de 1947, tendo a paz e a segurança como 

preocupações iniciais. Como forma de concretização desse objetivo, foram realizados cursos 

para professores, a partir do mesmo ano da Conferência (1947), sobre a educação para o 

desenvolvimento da compreensão internacional, bem como sobre o ensino de história e de 

línguas vivas. Outra preocupação da UNESCO foi analisar novamente, assim como já havia 

acontecido no período pós-Primeira Guerra Mundial, os materiais e manuais didáticos, 

focando principalmente nos materiais relativos ao ensino da disciplina de História, todavia, 

                                                 
9 Maneiras de intensificação internacional, nacional e ação voluntária neste campo, incluindo a possibilidade de 
formular um projeto de declaração internacional que estabeleça princípios básicos relativos a promover entre os 
jovens os ideais de paz, respeito mútuo e entendimento entre os povos (tradução de nossa autoria). 
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sem deixar de revisar os materiais didáticos das outras disciplinas. A grande preocupação 

desse ato era a melhoria dos materiais, retirando as expressões xenófobas, além de aprimorar 

temas relacionados aos conhecimentos internacionais.  

 
A preocupação básica era o conhecimento mútuo entre os indivíduos de 
povos distintos e o sentimento de cidadania mundial (François, 1969). Na 
precisão do conceito de ensino para a compreensão internacional, 
destacavam-se os seguintes aspectos: 1. Ensinar como vivem os outros 
povos; 2. Reconhecer a contribuição de cada nação ao patrimônio comum da 
humanidade; 3. Como um mundo dividido pode chegar a ser cada vez mais 
solidário; 4. Inculcar a convicção de que as nações devem cooperar nas 
organizações internacionais; 5. Organizar os estabelecimentos escolares para 
a aprendizagem da democracia, liberdade, igualdade e fraternidade, mediante 
a experiência vivida (JARES, 2002, p. 58). 

 

No entanto, a elaboração dos instrumentos, julgados necessários pela UNESCO, para a 

promoção da educação para a compreensão internacional foi realizada apenas em 1968, na 

Conferência Geral daquele ano, e aprovada somente no ano de 1974, sob o nome de 

“Recomendação Sobre a Educação para a Compreensão, a Cooperação e a Paz Internacional e 

a Educação Relativa aos Direitos Humanos e às Liberdades Fundamentais”10. 

Em 1983, durante a Conferência Intergovernamental da UNESCO, verificam-se 

diversos obstáculos que atrapalharam a aplicação da Recomendação de 1974. Jares (2002) cita 

alguns, como a falta de motivação em alguns professores e responsáveis pela educação; a falta 

de preparação dos professores, e/ou a falta de material pedagógico para tal preparação; 

ausência de avaliação das ações; ausência de ações dirigidas aos adultos; pouco uso dos meios 

de comunicação para promover essa educação; e a falta de mais envolvimento dos Estados 

membros da ONU. 

O segundo ponto que a UNESCO defende para a EP é o ensino acerca das Nações 

Unidas e de outros organismos internacionais. Foi justamente após a Segunda Guerra Mundial 

que esse ensino passou a ser intensificado, afetando todos os níveis educativos, além de 

ampliar a diversidade de materiais destinados a esta instrução, elaborados por organismos 

internacionais, por especialistas e por bolsistas. 

 
Os conteúdos a incluir nesse tipo de ensino foram resumidos em cinco 
grandes temas: 

                                                 
10 Documento disponível em: 
<http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_B0302D68A6768F16524C526FE87E96514D470100/filenam
e/PEACE_F.PDF>. Acesso em 25 out. 2012. 

http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_B0302D68A6768F16524C526FE87E96514D470100/filename/PEACE_F.PDF
http://www.unesco.org/pv_obj_cache/pv_obj_id_B0302D68A6768F16524C526FE87E96514D470100/filename/PEACE_F.PDF
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1. Antecedentes e evolução da ação cooperativa mundial e importância desse 
conceito para a segurança do mundo moderno. 
2. Estrutura das Nações Unidas. 
3. Funcionamento dos organismos das Nações Unidas. 
4. Conceitos e valores característicos das diversas culturas e Estados-
membros. 
5. Conceitos fundamentais de liberdade humana, dignidade, valor e 
responsabilidade do indivíduo como eixo de uma educação cívica, nacional e 
internacionalmente considerada (JARES, 2002, p. 60). 

 

Por entender que uma das causas primordiais da Segunda Guerra Mundial foi a 

violação dos direitos humanos, a UNESCO toma, como seu terceiro ponto sobre a EP, a 

educação para os direitos humanos, iniciada com a proclamação da Carta das Nações Unidas, 

em 1945, e recebendo forte impulso, em 1948 , com a aprovação da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, “[...] tanto pelo que representa em si mesmo como por sua vocação 

pedagógica ao tentar fazer das Nações Unidas um instrumento de trabalho e tomada de 

consciência verdadeiramente popular e universal [...]” (JARES, 2002, p. 60). 

 Para a UNESCO, EP significa a “pour renforcer la formation de valeurs et de capités 

telles que la solidarité, la créativité, la responsabilité civique, l’aptitude à résoudre les conflits 

par des méthodes non violentes, les sens critique” (UNESCO, 1995, p. 10)11. A perspectiva da 

EP ligada à UNESCO é herdeira da tradição existente anteriormente, pois, continua 

acreditando tanto na humanidade, quanto na educação e na cultura como promovedoras da 

paz. Entretanto, o campo denominado “Educação” não é mais considerado somente aquilo 

ensinado dentro do âmbito escolar, ampliando seu campo para a educação informal, cotidiana, 

cultural e familiar.  

Na parte metodológica, essa perspectiva é fundamentada na transversalidade, em 

outras palavras, a EP deve impregnar (penetrar, repassar) todo o ensino e não ser 

transformada meramente em uma disciplina ou somente em cursos específicos.  

Para Guimarães, essa tendência da EP: 

 

[...] foi desenvolvendo e aprofundando a compreensão inicial apresentada no 
ato da constituição da Unesco, do espírito da paz na mente humana, depois 
elaborada como educação para a paz e, nos últimos anos, sistematizada pelo 
conceito de cultura de paz. Sem dúvida, trata-se da tradição que mais 
desenvolveu a percepção e que mais insistiu no elemento cultural, a ponto 
mesmo de forjar esse conceito de cultura de paz. A paz é uma realidade que 
se desenvolve dentro do ser humano, na mente ou no espírito dos homens, 
segundo as duas expressões mais usadas, porém mediatizadas por “valores, 

                                                 
11 Na formação de valores e de capacidades como a solidariedade, a criatividade, a responsabilidade cívica, a 
atitude em resolver os conflitos por meios não violentos e o senso crítico (tradução de nossa autoria). 
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atitudes, comportamentos e estilos de vida”. (ONU, 1999, p. 3). 
(GUIMARÃES, 2011, p. 53). 

 

No Brasil, a representação da UNESCO foi estabelecida em 1964, tendo seu escritório 

inaugurado em Brasília no ano de 1972, contudo, somente em 1992 foi assinado um acordo 

amplo de cooperação entre este órgão e o Ministério da Educação do governo brasileiro. 

Guimarães (2011) considera que a perspectiva da EP propagada pela UNESCO é muito 

presente no Brasil, tanto pela criação e atuação do escritório no país, como pela mobilização e 

realizações que promove. Para esse autor, “[...] é necessário dizer da repercussão de conceitos 

como cultura de paz em um sem-número de organizações da sociedade civil e, mesmo, em 

nível governamental.” (GUIMARÃES, 2011, p. 56). 

 

1.3.1 A Educação para a Paz dentro dos movimentos sindicais da educação 

 

Tão logo termina a Primeira Guerra Mundial, os movimentos sindicais dos docentes 

têm início. Na década de 20 do século passado, federações sindicais foram criadas na Europa 

e nos Estados Unidos e essas desenvolviam trabalhos de Educação para a Paz (EP). Durante a 

década de 1930 congressos foram realizados, nos quais os assuntos discutidos eram, dentre 

outros, a reforma do ensino de História; o não uso de armas; a igualdade das crianças diante 

do ensino; a revisão dos materiais e livros didáticos, visando exterminar qualquer posição 

radical (seja xenófoba, patriota etc.); e a preparação militar escolar. Para Jares (2002), essas 

propostas e discussões não foram tão bem aceitas por todos, tanto que a Revista de Pedagogía 

(1931 apud JARES, 2002), exemplifica que o discurso sindical docente era visto como a 

inserção da política dentro da pedagogia, e pedia, portanto, a separação dessas duas esferas. A 

frase: “[...] perseguem antes objetivos extrapedagógicos, ou melhor, servem-se da educação 

como meio para seus fins [...]” (Revista de Pedagogía, 1931, p. 146 apud JARES, 2002, p. 

50), sintetiza esta ideia de uma cisão necessária entre o sindicalismo meramente político e os 

ideais pedagógicos.   

Após a Segunda Guerra Mundial, esses movimentos sindicais foram reorganizados, 

estruturando um novo movimento em busca da paz. Nesse contexto, 

 

[...] a pressão dos grupos não violentos, que começavam a tematizar essas e 
outras questões, contribuiu para a consolidação de um novo movimento em 
educação para a paz, de muitas maneiras e em muitos lugares, caracterizado 
pela preocupação comum de contrapor-se à corrida armamentista 
(GUIMARÃES, 2011, p. 56-57). 



29 
 

 

Essa perspectiva de EP define tal educação como “uma atividade política e uma 

responsabilidade social.” (RETUREAU, 1984, p. 3 apud GUIMARÃES, 2011, p. 59), 

mantendo uma posição crítica ao utopismo pedagógico, característico da EP defendida pelos 

movimentos pedagógicos pós-Primeira Guerra Mundial, e tendo por objetivo principal o 

desarmamento. As práticas pedagógicas da EP dentro dos movimentos sindicais são, em sua 

maioria, voltadas ao desarmamento. Dentre as oito práticas pedagógicas deste movimento 

elencadas por Guimarães (2011), sete são relacionadas com o desarmamento12.  

Para Guimarães (2011), esse movimento pouco influenciou a educação brasileira, pois, 

mesmo existindo os movimentos sindicais no Brasil, principalmente no período da ditadura 

militar, a EP não foi um tema adotado por esses, que mantinham outros focos para suas 

atividades. Este autor conclui que provavelmente essa perspectiva de EP tenha sido mais 

utilizada em países que participaram efetivamente das grandes guerras. 

 

1.3.2 A investigação para paz (Peace Research) 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, além da criação da ONU e da UNESCO, distintos 

movimentos que, até então, investiam na paz em outras instâncias fora da escola (tratados, 

conferências, seminários, mediações, pactos), começam a trabalhar a favor da introdução dos 

estudos para a paz nos sistemas educacionais. Médicos, sociólogos, psicólogos e físicos 

organizaram teorias sobre a paz e criaram uma disciplina intitulada Investigação para a Paz – 

também conhecida por “Pesquisa para a Paz” e “Peace Research”.  

Essa nova área de pesquisa surgiu nos Estados Unidos no final da década de 1950, mas 

o desenvolvimento das propostas da Investigação para a Paz, bem como o surgimento dos 
                                                 

12 As práticas pedagógicas da Educação para a Paz propostas pelos movimentos sindicais, principalmente após a 
Segunda Guerra Mundial, elencadas por Guimarães (2011) são: a) demonstrar objetivamente e de maneira 
acessível que a corrida armamentista pode ser evitada e que o superarmamentismo ameaça a paz; b) divulgar os 
princípios da solução pacífica dos conflitos e do não recurso à força militar; c) desenvolver a compreensão, a 
cooperação e a amizade entre os povos; d) opor-se às informações falsas e a toda propaganda belicista, 
chauvinista, racista, que deveriam ser eliminadas dos meios de comunicação de massa; e) dar a conhecer que o 
uso de armas de destruição massiva, nucleares, químicas, biológicas e outras constitui um crime contra a 
humanidade e conseguir a aceitação do princípio de sua proscrição no marco das negociações sobre o desarme; f) 
mostrar as consequências econômicas, sociais e culturais da corrida armamentista e como ela obstaculiza o 
desenvolvimento, o bem-estar e a segurança dos povos, explorando as possibilidades alternativas do desarme 
para a eliminação da miséria, das doenças, do analfabetismo e do sistema educacional, eliminando o enorme 
desperdício de recursos materiais e humanos, contribuindo para reduzir o desemprego e a inflação e favorecendo 
o progresso dos povos no marco de uma nova ordem econômica internacional; g) mostrar que o cerceamento do 
orçamento social e educacional é uma consequência da corrida armamentista; h) informar sobre o movimento em 
favor do desarme e da paz no mundo, seu papel, suas ações, seu êxito (FEDERACIÓN INTERNACIONAL 
SINDICAL DE LA ENSEÑANZA, 1983b, p. XIV apud GUIMARÃES, 2011, p. 60). 
 



30 
 

autores mais influentes nesta corrente de pensamento, ocorreu no continente europeu, como é 

o caso do seu principal mentor, o sociólogo norueguês Johan Galtung. As maiores 

repercussões introduzidas por essa nova perspectiva acerca da EP ocorreram no plano 

conceitual, pois neste momento o conceito de paz, pela primeira vez, foi reformulado, como 

veremos mais adiante.  

No surgimento da Investigação para a Paz, foram criados centros de pesquisa nos 

Estados Unidos, como, por exemplos, a fundação do o Journal of Conflict Resolution, em 

1957, e a inauguração do Center of Research on Conflict Resolution na Universidade de 

Michigan, em 1959. Já na Europa, Galtung fundou o Instituto de Investigação Social, em 

Oslo, na Noruega e em 1963 foi iniciada a publicação do Journal of Peace Research, também 

sob sua responsabilidade, que foi por muito tempo o principal meio de debate das ideias 

relacionadas com a Investigação para a Paz (GUIMARÃES, 2011). No editorial do primeiro 

exemplar do Journal of Peace Research, Galtung dá uma definição formal para a Investigação 

para a Paz, pontuando que esta diz respeito ao “[...] estudo das condições que permitem à 

sociedade passar de uma situação caracterizada pela instituição social da guerra a uma 

situação de paz.” (JARES, 2002, p. 82). E que o investigador da paz é aquele “[...] indivíduo 

que traz uma contribuição de ordem cognoscitiva à obtenção da paz.” (JARES, 2002, p. 82).  

No ano de 1964, constituiu-se a instituição International Peace Research Association 

(IPRA), tendo a missão de coordenar as iniciativas de estudos sobre a paz. Em 1975, a Peace 

Education Commision (PEC) é criada dentro dessa instituição, para coordenar debates da área 

da Investigação para a Paz.   

Além de herdar algumas características dos movimentos anteriores, surgidos no 

período pós-Primeira Guerra, e também dos movimentos constituídos no mesmo contexto 

histórico, como: a concepção de um mundo unificado; conceber a Educação para a Paz (EP) 

de forma interdisciplinar; a ênfase na participação dos alunos em seu próprio processo de 

aprendizagem e desenvolvimento; há também a inclusão de outros aspectos, como: conceber a 

educação para o desenvolvimento enquanto parte importante para a conquista da paz; a 

inclusão da educação ecológica; e inclusão das questões de gênero. Todavia, como já 

mencionamos, uma das maiores mudanças que a Investigação para a Paz proporcionou foi a 

reconstituição do conceito de paz. 

Em suma, a ideia tradicional e ocidental de paz baseia-se no conceito de pax romana, 

que, segundo Jares (2007), classifica a paz como a ausência de conflitos bélicos “[...] e, em 

nossos tempos, como ausência de todo e qualquer tipo de conflito.” (JARES, 2007, p. 31). 

Entretanto, Jares (2002) aponta mais algumas características que são relacionadas aos 
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conceitos tradicionais de paz, como, a manutenção da ordem; a defesa em face dos perigos 

exteriores; a harmonia; a serenidade; a não agressão bélica. No entanto, em todas essas 

características apontadas pelo referido autor, o conceito de paz está diretamente relacionado 

com o Estado. Galtung (1981 apud JARES, 2002) acredita que as diferenças entre os 

conceitos de paz considerados tradicionais são muito pobres, o que nos leva a estabelecer 

diálogos para que o conceito seja enriquecido. 

Assim, no primeiro editorial do Journal of Peace Research são apresentados novos 

conceitos para a paz, de acordo com a Investigação para a Paz. Suas ideias essenciais são que 

a guerra não pode ser classificada simplesmente como o contrário de paz, sendo a guerra 

apenas uma das formas da violência se manifestar, e não a única. A violência pode ser 

dividida em duas esferas: a violência pessoal ou direta e a violência estrutural ou indireta. A 

violência pessoal é caracterizada pela agressão física direta, enquanto que a violência 

estrutural é indireta, abarcando as injustiças, as desigualdades sociais, a discriminação, o 

preconceito, como o próprio Galtung escreve: 

 

“O tipo de violência na qual existe um ator que comete a violência 
chamaremos de violência pessoal ou direta, e a violência na qual não há um 
ator chamaremos de violência estrutural ou indireta” (Galtung, 1985, p. 36). 
A violência estrutural “está edificada dentro da estrutura e se manifesta 
como um poder desigual e, consequentemente, como oportunidades de vida 
distintas. Os recursos são distribuídos de forma desigual, como ocorre 
quando a distribuição de renda é muito distorcida, ou quando a 
alfabetização/educação é distribuída de forma desigual, ou quando os 
serviços médicos existentes em determinadas zonas são apenas para certos 
grupos, etc. Acima de tudo, quando o poder de decisão acerca da distribuição 
dos recursos está distribuído de forma desigual” (Galtung, 1985, p. 38-39 
apud JARES, 2002, p. 124). 

 
 
De tal modo, Galtung, define que a educação: 

 

[...] deve excluir em si mesma não somente a violência direta mas também a 
violência estrutural. Hoje em dia não é habitual que se imponha a educação 
mediante a violência direta: os dias do castigo corporal ficaram 
relativamente para trás. A violência estrutural, no entanto, está presente e 
adota as formas usuais: uma divisão do trabalho muito vertical que, nesse 
caso, se expressa mediante a comunicação unidirecional; fragmentação dos 
receptores dessa comunicação, o que impede o desenvolvimento da interação 
horizontal, a organização e, em última instância, inverter a direção da 
comunicação; ausência de multilateralidade real no comportamento 
educativo. Tudo isso está relacionado com a forma [...] (GALTUNG, 1996, 
p.136 apud RABBANI, 2003, p. 74). 
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A Investigação para a Paz é a fonte principal de onde se baseia o tema transversal 

intitulado de Educação para a Paz, o qual faz parte da lista de temas sugeridos pelo Ministério 

da Educação da Espanha. Yus (1998) diz que a EP nos temas transversais deriva 

progressivamente para uma concepção mais profunda do que a utilizada pela Investigação 

para a Paz, alcançando raízes mais psicológicas e estruturais que provocam a violência em 

qualquer uma das suas manifestações. “Isso leva a uma consideração da promoção da paz 

desde suas raízes estruturais, os desequilíbrios e as injustiças sociais, políticas ou culturais” 

(YUS, 1998, p. 38). Porém, mais do que um tema isolado, Jares (2002, p. 161-168) acredita 

que a EP com dimensão transversal deveria afetar todos os elementos e todas as etapas 

educativas do currículo escolar.  

Por fim, pensando no contexto educacional brasileiro, Jares (2002) e Rabbani (2003) 

consideram que Paulo Freire foi um dos grandes investigadores da paz do e no Brasil. 

Entretanto, Guimarães (2011) discorda, dizendo que a Investigação para a Paz não foi 

absorvida pela tradição da ciência social brasileira, sendo deixada como um gênero de 

segunda necessidade, pois, mesmo para grande parte dos grupos que desenvolvem trabalhos 

de EP no Brasil, o movimento da Investigação para a Paz é desconhecido13. 

 

1.3.3 O movimento da não-violência 

 

Outra perspectiva essencial para a história da Educação para a Paz (EP) é aquela 

filiada à ideia da não-violência. Segundo Jares (2007), esta não possui cronologia temporal e 

nem espacial com as outras compreensões de EP, além de ser a que apresenta maior variedade 

em suas formulações. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, a não-violência tornou-se 

um movimento bastante forte.  

Uma das grandes influências da EP na perspectiva não-violenta vem de Mohandas 

Karamchand Gandhi (1869-1984), que, mesmo não tendo exercido o papel formal de 

educador, teve sua prática de luta não-violenta como influência aos seguidores dessa vertente. 

As formas de atuação não-violenta de Gandhi divide-se em dois conceitos chave, que estão 

estreitamente unidos como “[...] las dos caras de una sola moneda. La una es indisociable de 

la otra14.” (GANDHI, 1988, p. 124): ahimsa (ação sem violência) e satyagraha (firmeza na 

verdade).  

                                                 
13 Guimarães (2002) compreende que Paulo Freire faz parte de outra perspectiva de Educação para a Paz, que 
denomina por movimento das Pedagogias da Libertação, sobre o qual ainda dissertaremos neste capítulo. 
14 “as duas caras de uma só moeda. Uma é indissociável da outra.” (tradução de nossa autoria). 
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A ahimsa é recusar totalmente a violência; é recusar fazer o mal para defender 

qualquer coisa. Já a campanha do satyagraha foi desenvolvida em duas principais técnicas, a 

de não cooperação, consistindo em boicotar e realizar greves, por exemplo; e da 

desobediência civil, que consiste em, por exemplo, não obedecer às leis consideradas injustas. 

Assim, nesse movimento, educar para a paz consiste em educar para a resolução não-violenta 

de conflitos e, principalmente, educar para a desobediência à opressão e às injustiças.  

 

A educação para a desobediência surge como consequência da pergunta que 
se faz, desde a não violência, ao analisar as situações de domínio e opressão 
que se produzem na História da sociedade. Como é possível que um grupo 
minoritário controle toda a sociedade? A resposta que se chega é 
sensivelmente demolidora: apenas com a colaboração ou cumplicidade da 
maioria. Para chegar a esse estado de passividade e conformismo, utilizam-
se, entre outros meios, a educação fundamentada na autoridade paterna, do 
professor, religiosa, militar. Assim, de acordo com essa tradição, o que torna 
possível a injustiça não é a lei injusta, mas a obediência à lei injusta 
(GUIMARÃES, 2011, p. 69). 

 

As concepções não-violentas de EP, inspiradas nas ideias de Gandhi, influenciaram 

diversas experiências educacionais em vários países, como Itália, França e Estados Unidos, 

gerando sólidas realizações educativas. Como exemplos, temos os Quacres (também 

denominado de Sociedade dos Amigos), doutrina protestante fundada no século XVII na 

Inglaterra e que mantém sede nos Estados Unidos, tendo como característica fundamental a 

não-violência. Na França, temos uma comunidade orientada para a não-violência intitulada 

Arca, fundada em 1948. Na Itália, há experiências pedagógicas não-violentas e fiéis à 

educação para o conflito e à desobediência, formuladas pelos pedagogos Lorenzo Milani, 

Danilo Dolci e Aldo Capitini. Nos Estados Unidos, encontramos a escola Martin Luther King, 

fundada em 1968 com a intenção de preservar e continuar as obra de Luther King e as 

proposta de Gandhi. No Brasil, temos grupos como o Serviço Paz e Justiça (SERPAJ) que 

atuam de forma não-violenta, além de escolas que seguem a Pedagogia Waldorf, que tem 

como um dos seus princípios a não-violência.  

 

1.3.4 Educação para a Paz no contexto da Pedagogia da Libertação 

 

Como já foi escrito anteriormente, Guimarães (2011) afirma que Paulo Freire (1921-

1997) não fez parte dos intelectuais ligados à Investigação para a Paz, mas, sim, de outra 

perspectiva de Educação para a Paz (EP), que tem a paz como parte de uma conscientização 

sociopolítica. O movimento seguidor desta perspectiva teve início a partir da década de 1960, 
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sobretudo nos contextos de movimentos sociais dos países considerados de terceiro mundo, 

situados na América Latina. A contribuição de Paulo Freire para a estruturação desse 

movimento é considerada, por Guimarães (2011), imprescindível, principalmente pela sua 

obra “Pedagogia do Oprimido” (1970)15, a qual repercutiu “[...] profundamente em posturas e 

elaborações teóricas da educação para a paz.” (GUIMARÃES, 2011, p. 72). A abordagem 

metodológica de Freire é considerada a grande influência deste autor nesta perspectiva da EP, 

o que lhe garantiu, inclusive, o Prêmio UNESCO de Educação para a Paz, entregue no ano de 

1986.  

Nas décadas de 1970 e 1980, esse movimento da EP ficou bastante associado com as 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB), tendo papel importante em sua trajetória a Teologia 

da Libertação, o Movimento de Base e a educação popular embasada no modelo de Freire. 

Além disso, o contexto das ditaduras latino-americanas fez com que essa perspectiva se 

confrontasse com as outras tradições de EP vindas de outros países tidos como de primeiro 

mundo, sendo essa uma das características mais marcantes deste movimento, pois as outras 

EP “[...] utilizaram a temática da paz como forma de encobrimento das realidades sociais” 

(GUIMARÃES, 2011, p. 74), enquanto Freire discursava: 

 

From the nameless, unfortunate and exploited people of the world I have 
learnt, above all, that peace is fundamental, indispensable, but that it must be 
fought for. Peace is something which is created, built up, transcending 
reality, the perverse facts of social life. Peace is created and developed in the 
never-ending construction of social justice. This is why I do not believe in 
so-called peace education that, instead of bringing to light the world of 
injustice, obscures it and has the effect of oppressing its victims even more16 
(UNESCO, 1988, p.27). 

 

Assim, o movimento da Pedagogia da Libertação assume a EP como uma forma de 

resposta à violência social, associando-a com a justiça, com os direitos humanos, com os 

direitos a comida e os direitos a participação. O educador para a paz, a partir da perspectiva 

desse movimento, tem a tarefa de “[...] contribuir para diminuir as manifestações de opressão 

e racismo, influenciando as estruturas oligárquicas pelos princípios de justiça, humanidade e 

compaixão.” (GARCIA, 1983, p. 386 apud GUIMARÃES, 2011, p. 74). As principais 

                                                 
15 A primeira edição data de 1970. A 50ª edição, a mais recente do Brasil, foi lançada em 2011 pela Editora Paz e 
Terra. Ver <http://www.pazeterra.com.br/livro.asp?pp=924>. Acesso em 30 ago. 2012. 
16 De anônimas gentes, sofridas gentes, exploradas gentes, aprendi, sobretudo que a paz é fundamental, 
indispensável, mas que a paz implica lutar por ela. A paz se cria, se constrói, na e pela superação das realidades 
sociais perversas. A paz se cria, se constrói, na construção incessante da justiça social. A paz em nenhum esforço 
chamado de educação para a paz que, em lugar de desvelar o mundo das injustiças, o torna opaco e tenta 
miopisar suas vítimas (na tradução de Gadotti, 1996, p. 52). 

http://www.pazeterra.com.br/livro.asp?pp=924


35 
 

características desta EP são: utilizar temas geradores17; debater e dialogar sobre fatos da 

realidade e do cotidiano; utilizar a arte; utilizar o lúdico; introduzir os círculos de cultura; 

valorizar as relações humanas no processo de educação; e tomar as decisões do processo 

educativo conjuntamente.  

Mesmo tendo um brasileiro como principal mentor e inspiração, tal movimento não 

alcançou tanto reconhecimento no país como uma perspectiva de EP, posto que, nem os 

grupos que utilizaram Paulo Freire tematizaram esse tipo de educação como sendo 

explicitamente para a paz, e tampouco a maioria das experiências de EP brasileiras inseriram 

em suas práticas os princípios metodológicos de Freire (GUIMARÃES, 2011).  

 

1.3.5 A escola Moderna de Freinet e outros movimentos pedagógicos modernos 

contemporâneos 

 

Ainda que não seja voltado especificamente para a Educação para a Paz (EP), o 

movimento da Escola Moderna, fundado por Célestin Freinet (1896-1966), teve este tema 

como objeto de estudos em alguns encontros, e os valores e princípios da pedagogia dessa 

escola podem caracterizá-la como uma escola da paz. 

Freinet já manifestava o pensamento por uma escola da paz desde a reunião para a 

constituição da FIMEN – Federação Internacional dos Movimentos da Escola Moderna, 

realizada na França em 1957, com a presença de representantes de diversos países. Ele era 

contra a guerra e o nazismo, além de ter a própria vida como exemplo de justiça social e 

manifestar que, como é apontado em documento do Movimiento Cooperativo de Escuela 

Popular18 (MCEP), “somos essencialmente combatentes do pensamento livre, da democracia 

e da paz, e desejamos convocar, acima das fronteiras, todos os bons operários dessa causa 

generosa” (MCEP, 1979, p. 30 apud JARES, 2002, p. 52).  

No artigo dois da Carta da Escola Moderna, de 1968, há referência a componentes que 

formam a EP, onde se afirma que “pretendemos fazer de nossos alunos adultos conscientes e 

responsáveis que edificarão um mundo no qual serão proscritos a guerra, o racismo e todas as 

formas de discriminação e exploração” (MCEP, 1979, p. 102 apud JARES, 2002, p. 52) e 

também há referência sobre a EP no artigo de número três, no qual está escrito que uma das 

                                                 
17 Os temas geradores são uma proposta metodológica que utiliza assuntos que as pessoas pensam e usam para 
conversar como forma de inserir o universo cultural do educando dentro da prática pedagógica. (BRANDÃO, 
C.R., 2005). 
18 Sítio oficial do Movimiento Cooperativo de Escuela Popular, disponível em: <http://www.mcep.es/>. Acesso 
em: 30 ago. 2012. 

http://www.mcep.es/
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metas da Escola Moderna é fazer com que “as exigências de educação se integrem no grande 

esforço humano da busca da felicidade, da cultura e da paz” (GUIMARÃES, 2011, p. 77). 

Ainda no artigo terceiro dessa carta, critica-se o utopismo pedagógico19 da Escola Nova, 

como vemos nas próprias palavras do supracitado texto: “rechaçamos a ilusão de uma 

educação que seja suficiente por si mesma, fora das influências sociais e políticas que a 

condicionam. A educação é um elemento, mas apenas um de uma revolução social 

indispensável” (MCEP, 1979, p. 121 apud JARES, 2002, p. 52). 

Além disso, aprovou-se o Manifesto pela Paz, no 14º Encontro dos Educadores do 

FIMEN, realizado no ano de 1982 em Turim; e em 1986 criou-se a Comissão Internacional de 

Educação para a Paz com a publicação do boletim Conquista da Paz. 

O pensamento de Freinet tem como uma característica essencial a cooperação – 

tratando-a em posição contrária a competitividade que existe na maioria das escolas 

tradicionais –, além da prática da democracia, a resolução de conflitos nas assembleias de sala 

de aula e a promoção da internacionalização. 

Afora o movimento da Escola Moderna de Freinet, outros movimentos pedagógicos 

modernos também buscavam a EP, principalmente nas décadas de 70 e 80, por dois motivos: 

o medo da guerra nuclear e da consequente aniquilação do planeta, e o crescimento da 

violência nas escolas (GUIMARÃES, 2011). Na busca por alguma forma de ajudar os alunos 

a compreenderem questões de paz e conflito, a EP foi uma das tentativas a qual se recorreu. 

Para Guimarães (2011), o que une esses movimentos20 nada homogêneos é a crítica ao 

utopismo pedagógico da Escola Nova e o reconhecimento da realização da educação em 

associação com os movimentos sociais. No Brasil, ainda segundo este mesmo autor, tal 

tradição é considerada ausente pelo fato de a EP não fazer parte dos cursos de Pedagogia, e 

por haver poucas referências bibliográficas disponíveis, o que faz com que as escolas se 

apropriem da importância e da metodologia da EP gradativamente, ao integrá-la em seus 

currículos pouco a pouco.  

 

1.3.6 Educar para a paz de forma holística 

 
                                                 

19 Ver nota de rodapé 3. 
20 As práticas dos movimentos pedagógicos modernos e contemporâneos resumem-se em: utilizar as assembleias 
na sala de aula e outros instrumentos de participação para a tomada de decisões; realizar pesquisas na 
comunidade; fazer análises de textos e produções culturais sob a perspectiva da violência; promover rodas de 
conversa; realizar pesquisas em matérias de jornais; utilizar a metodologia de estudos de caso; fazer simulações 
voltadas a aprendizagem; utilizar de análises de valores; promover o compartilhamento das expectativas; fazer 
dinâmicas de discussões e realizações e debates; promover a resolução não violenta de conflitos. 
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Essa perspectiva de Educação para a Paz (EP) é a que mais se distingue das citadas 

anteriormente, tanto das inseridas no contexto pós-Primeira Guerra Mundial, quanto das 

provenientes do contexto pós-Segunda Guerra Mundial, pois essa gerou um movimento que 

compartilha a crítica ao sistema e à metodologia de ensino habitualmente utilizada na 

educação. Essa tradição centra-se principalmente na educação em valores humanos, presentes, 

de acordo com Martinelli (1999), em todas as filosofias e religiões. Os valores humanos, 

escreve esta autora: 

 
[...] dignificam a conduta e ampliam a capacidade de percepção do ser como 
consciência luminosa que tem no pensamento e nos sentimentos sua 
manifestação palpável e aferível. Eles unificam e libertam as pessoas da 
pequenez do individualismo, enaltecem a condição humana e dissolvem 
preconceitos e diferenças (MARTINELLI, 1999, p. 17).  

 
Portanto, a EP de forma holística centra-se na consciência e dá ênfase à interioridade 

de paz. Aqui, as práticas pedagógicas são caracterizadas por serem realizadas a partir de: 

técnicas de terapias alternativas, utilizando elementos naturais, terapia floral, cromoterapia; o 

sistema de alimentação defendido é a alimentação baseada no natural; há introdução de 

disciplinas esotéricas, como a astrologia e o tarô; utilizam técnicas de movimento corporal 

oriental, além de práticas como a acupuntura, diferentes tipos de ioga, tai-chi-chuan e artes 

marciais; praticam meditação transcendental e controle da mente; massagens; são adeptos da 

não-violência e de métodos de administração de conflitos; utilizam métodos do despertar da 

sabedoria baseados nas tradições africanas, xamanistas, judaicas, cristãs, muçulmanas, 

hinduístas e budistas; há terapia psicológica individual e em grupo; há jogos educativos e 

folclóricos, além de danças, teatro, encenações, música e artes plásticas. Para Guimarães 

(2011, p. 91), essa é a tradição mais forte e presente no Brasil. 

 

Como vimos, a EP esteve presente em diversos contextos distintos ao longo da história 

do século XX, com perspectivas e movimentos marcados principalmente pelas guerras 

mundiais, abordando assuntos semelhantes e diferentes, cada qual correspondente ao 

momento e nos países em que estavam sendo discutidos, as influências que seguia, a política 

dominante etc. Já alertamos no início deste capítulo que abordaríamos o aparato histórico de 

forma resumida, o que não nos impede de elucidar que, provavelmente, outras perspectivas e 

outros movimentos de EP surgiram em cidades, regiões e países, sem que ainda tenham sido 

estudados pela academia. A nossa intenção neste capítulo foi produzir um panorama geral da 
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formação histórica da EP, de acordo com os teóricos escolhidos, os quais igualmente nos 

auxiliarão adiante, no momento em que analisaremos nosso corpus da pesquisa. 

A partir deste panorama geral da formação histórica da EP, ficam-nos alguns 

questionamentos: como podemos compreender a EP? Quais são suas principais 

características? O que podemos compreender por paz? Levando em conta as semelhanças e as 

diferenças entre as diversas perspectivas e movimentos, procuramos responder, no próximo 

capítulo, essas questões apresentando alguns modelos de EP sistematizados por Jares (2002; 

2007) e assinalando aquele que julgamos mais representativo das ideias da EP. Além disso, 

exporemos conceitos de “paz” e de “conflito”, e também alguns dos componentes que podem 

fazer parte da EP. Por fim, apontamos quais são os objetivos, as metodologias e as avaliações 

que um projeto de EP poderia seguir. 
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2 CONCEITOS, MODELOS E A CRIAÇÃO DE UM PROJETO DE EDUCAÇÃO 

PARA A PAZ 

 

Dentre tantas perspectivas e movimentos apresentados, alguns seguem modelos de 

Educação para a Paz (EP) que possuem algumas semelhanças, enquanto outros abordam 

temas, que são compreendidos como formadores de uma cultura de paz, diferentes dos 

presentes nas perspectivas ulteriores. Jares (2002) chama atenção para o fato de ser bastante 

escasso o número de autores que fazem reflexões sobre os modelos e os conceitos de EP. Por 

exemplo, em um estudo de dois autores italianos, Novara e Ronda (1986b apud JARES, 

2002), podemos encontrar três modelos de EP aplicados nas escolas da Itália: o modelo 

intimista, o modelo conflitual-violento e o modelo conflitual-nãoviolento. Já no mundo anglo-

saxão, foram encontrados dois modelos no início da década de 80: a Educação sobre a Paz e a 

Educação para a Paz. Esse modelo intitulado de Educação sobre a Paz centra-se na 

transmissão de informação, sem questionar a estrutura educativa, enquanto o modelo de 

Educação para a Paz informa sobre a ampla cosmovisão da paz, questiona o processo de 

ensino-aprendizagem, para em seguida recolocá-lo conforme os valores de paz.  

Sendo assim, Jares (2002; 2007) sistematiza as perspectivas da EP em três grandes 

modelos, por acreditar que nenhuma das classificações anteriores o satisfez completamente 

(2002, p. 144), propondo a seguinte divisão: a) modelo técnico-positivista; b) modelo 

hermenêutico-interpretativo; c) modelo sociocrítico. Vejamos então as características 

específicas de cada um destes. 

 

Modelo técnico-positivista 

 

Este modelo concebe a paz e o conflito de modos negativos, ou seja, a paz como a 

ausência de guerra e o conflito como algo ruim, buscando proporcionar através da EP a 

harmonia e a ausência de conflitos, sendo que, “uma ‘boa’ educação para a paz seria aquela 

que consegue evitar todo conflito na sala de aula” (JARES, 2002, p. 145, aspas no original). 

Outra particularidade deste modelo é a tentativa de manter uma educação neutra, centrada nos 

fenômenos externos e observáveis, sem que haja questionamentos sobre as estruturas 

nacionais e internacionais, julgando que isso seria invadir o campo da política. Colocando em 

outros termos, para os seguidores desta forma de educar para a paz, o que interessaria seria 

apenas a área da educação e nada mais. 
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Para o modelo técnico-positivista, a relação entre professor e aluno é verticalizada, 

com o ambiente escolar centrado no professor e a na consecução dos objetivos propostos pela 

escola, sem que os alunos interajam na estruturação das aulas. A introdução da EP no 

currículo se daria a partir da criação de uma disciplina independente e/ou como um assunto 

escolhido para fazer parte das disciplinas ligadas às ciências sociais (Geografia, História e, em 

alguns currículos, Filosofia e Sociologia). Jares (2002) considera, portanto, esse modelo de 

EP negativo, cognoscitivo e dependente. 

 

Modelo hermenêutico-interpretativo 

 

O modelo hermenêutico-interpretativo tem uma compreensão mais ampla de paz, não 

a concebendo apenas como ausência de guerra, mas também como ausência de toda e 

qualquer violência, principalmente enfocando nas relações entre pessoas, proporcionando 

forte componente psicologista em suas análises, pois “[...] acredita-se que é ‘na mente dos 

homens que se produzem as guerras’, e é na mente dos homens que será preciso proporcionar 

os meios de evitá-las”. (JARES, 2002, p. 145, aspas no original). Assim sendo, esse modelo 

também é caracterizado pelo utopismo pedagógico21. 

Semelhante ao modelo técnico-positivista, o modelo hermenêutico-interpretativo 

igualmente quer manter uma educação neutra, centrando-se especialmente nas relações e 

interações entre as pessoas, como objetivo e meio de aprender. Jares encontra neste ponto 

uma bifurcação de posturas: 

 
a) A que se centra nas relações interpessoais descontextualizadas 
socialmente e vinculadas basicamente por meio de apelos de tipo moral: 
“tratarem-se bem uns aos outros”, “não brigar”, “a guerra é má”, etc., que se 
vincula com a concepção intimista descrita anteriormente. 
b) A acumulativa ou integral que, em seu afã de consensuar enfoques, vê na 
EP uma oportunidade de “reciclar a educação para a paz nos objetivos 
habituais tantas vezes programados: educação para a criatividade, para a 
escuta, nos valores, para a compreensão, para a mundialidade, nos direitos 
humanos, para a fraternidade, etc.” (Novara e Ronda, 1986b:30), feitos de 
forma asséptica e assim diluídos, perdem sua “capacidade de renovação 
educativa e escolar...; desligados de qualquer contexto sociopolítico, são 
neutralizados com relação à urgência histórica, dilatando-se ao infinito sem 
uma meta precisa” (Novara e Ronda, ibid.) (JARES, 2002, p. 146). 

 

                                                 
21 Ver nota de rodapé 3. 
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Na relação professor e aluno, o professor é o provedor da informação e responsável 

pela coordenação da interação entre os alunos e das aprendizagens escolares, enquanto os 

alunos são os agentes da aprendizagem e da organização da turma, tendo como objetivo a 

manutenção do clima agradável e positivo na escola e na sala de aula. 

A introdução deste modelo de EP na escola pode ser encontrada de duas maneiras: 

àqueles que a consideram como educação moral, podem encaixá-la na disciplina de religião 

ou de ética (quando estas estiverem presentes na grade curricular); àqueles que a 

compreendem como educação integral, consideram-na como um sistema de impregnação, ou 

seja, um tema que pode ser diluído e presente em todas as disciplinas. 

 

Modelo sociocrítico 

 

O modelo sociocrítico concebe a paz de maneira positiva, ampla e global, não apenas 

pensando-a no âmbito escolar, mas também inter-relacionada com os obstáculos que podem 

dificultá-la, sejam estes políticos, sociais, culturais, econômicos etc. A concepção de conflito 

é criativa22, sendo que este modelo considera o conflito como o núcleo da EP, que pode ser 

dividido em duas tendências: perspectiva conflitual não-violenta e perspectiva conflitual 

violenta. A primeira rechaça todo tipo de violência e a segunda admite a violência como algo 

“[...] consubstancial ao ser humano e/ou justifica seu uso para combater situações de justiça” 

(JARES, 2002, p. 147). 

Esse modelo não defende a educação neutra, pois questiona as estruturas sociais, 

nacionais e internacionais, criticando, inclusive, o sistema educativo, batalhando contra a 

violência indireta23 (também chamada de violência estrutural), buscando cumprir a 

necessidade de conseguir um currículo emancipador24. O professor, embora tenha papel 

semelhante ao do modelo anterior (responsável pela coordenação e interação entre alunos e 

aprendizagens), possui duas diferenças: a) é caracterizado como professor-pesquisador; b) 

mantém coerência entre sua vida e seu trabalho de EP, tendo um compromisso sociopolítico 

com os valores de paz. 

                                                 
22 Adiante, neste mesmo capítulo, dissertaremos sobre a concepção criativa do conflito e sobre a paz positiva. 
23 Mais adiante, também neste capítulo, discorreremos sobre a violência indireta. 
24 “O modelo emancipador se desenvolve por meio de procedimentos que permitem a construção de um 
conhecimento com sentido para o aluno e se utiliza de conteúdos educacionais e culturais da própria 
comunidade. A ação educacional emancipadora deverá buscar a socialização crítica e reflexiva da realidade na 
tomada de decisões; para isso, pautar-se-á por conteúdos culturais e estratégias de ensino-aprendizagem e de 
avaliação que levem a esse fim” (GUIMARÃES, 2005, p. 76-77). 
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No currículo, este modelo é contrário à criação de uma disciplina intitulada 

“Educação para a Paz”, concebendo-a como componente presente em todas as disciplinas 

formadoras do currículo. Além disso, esse modelo insiste na reformulação e revisão dos atuais 

currículos para superar as violências que possam existir nestes (como, por exemplo, 

discriminação étnica, religiosa, sexual, cultural etc.). 

Concordamos com Jares (2002; 2007), que compreende que o modelo que melhor 

representa a EP é o sociocrítico. Desta maneira, é a partir de tal perspectiva que podemos 

conceituar a EP.  

 

2.1 Como conceituar a Educação para a Paz? 

 

De modo geral, a Educação para a Paz (EP) pode ser compreendida como: 

 

[...] um processo educativo, dinâmico, contínuo e permanente, fundamentado 
nos conceitos de paz positiva e na perspectiva criativa do conflito, com 
elementos significativos e definidores, e que, mediante a aplicação de 
enfoque socioafetivos e problematizantes, pretende desenvolver um novo 
tipo de cultura, a cultura da paz, que ajude as pessoas a desvendar 
criticamente a realidade para poder situar-se diante dela e atuar em 
consequência (JARES, 2002, p. 148). 

 

A concepção negativa da paz é predominante nos países ocidentais, que percebem a 

paz como a ausência de guerra (de conflito, de agressão, como estado de não-guerra, dentre 

outros).  
Durante tanto tiempo hemos funcionado a escala de pueblos, sociedades y 
naciones con una idea negativa de la paz, que nos es difícil concretar un 
objetivo sobre ella. Es decir, todo gira alrededor de los aspectos negativos de 
la paz: ejecutar el mantenimiento interior de la ley y el orden, preparar la 
defensa armada contra amenazas exteriores, buscar seguridad mediante 
armamento, pactos militares internacionales e, incluso, en muchos 
momentos, hacer la guerra en nombre de la paz25 (LEDERACH, 2000, p. 25-
26). 

 

Esse conceito negativo de paz é considerado por Galtung (1984, apud Jares 2002) e 

por Lederach (2000) como limitado, pobre, classista, sendo que, fora do seu contexto de 

guerra, essa concepção de paz carece de conteúdo mais abrangente. Como característica, esse 

                                                 
25 Há muito tempo temos funcionado a escala de povos, sociedades e nações com uma ideia negativa da paz, 
tornando-se difícil para nós especificar um objetivo sobre ela. Ou seja, tudo gira em torno dos aspectos negativos 
da paz: executar a manutenção da lei e da ordem, preparar defesa armada contra as ameaças exteriores, buscar a 
segurança através de armas, pactos militares internacionais e, inclusive, em muitos momentos, fazer guerra em 
nome da paz (tradução de nossa autoria). 
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entendimento de paz é geralmente relacionado ao Estado e teria sentido quase que 

exclusivamente em pactos entre Estados.  

 
Essa ideia de paz, unida à sua acepção de serenidade, não-conflitos, etc., 
desenvolveu uma imagem passiva da paz, sem dinamismo próprio e criada 
antes como consequência de fatores externos a ela, aos quais se atribui essa 
capacidade dinâmica. É, em suma, o “estado entre guerras” que define o 
eiréne; “o tempo de paz” no qual os conflitos não afloram (JARES, 2002, p. 
122-123). 

 

Deixemos claro que, ao tratarmos sobre a concepção negativa da paz, voltamos nossos 

olhos para o Ocidente, não nos esquecendo de que as compreensões de paz surgem de acordo 

com o contexto, a cultura e a política dominante (LEDERACH, 2000). Portanto, se mirarmos 

os países do Oriente, encontraremos culturas que concebem a paz de maneiras distintas das 

visões ocidentais. “En líneas muy generales, esto marca una especie da pauta: Occidente ha 

tenido una historia de querer extender y universalizar su cultura y forma de vivir; Oriente ha 

tenido a interiorizar y absorber lo que venía de fuera.26” (LEDERACH, 2000, p. 27). Assim, 

enquanto no Ocidente o conceito predominante de paz é baseado na pax romana, no Oriente 

busca-se uma “[...] interiorización de la paz (un estado de mente bien ordenado) junto con un 

deber (por lo menos personal) de respetar a todo ser27.” (LEDERACH, 2000, p. 27-28). 

Deste modo, para que haja compreensão ampla de paz, também se faz necessário 

ampliar o conceito de violência. A guerra é apenas um tipo de violência, o que faz com que 

quando usada como antítese da paz, o conceito de paz seja, de acordo com os supracitados 

autores, muito pobre. Assim, concordando com o sítio espanhol Cultura de Paz, entendemos a 

violência como “[...] todo aquello que impide a las personas autorrealizarse como seres 

humanos, bien por violencias directas o por violencias estructurales28” (CULTURA DE PAZ, 

s/d, sem paginação). A violência direta é aquela que agride fisicamente o indivíduo, é “[...] a 

violência ‘tradicional’, a mais facilmente reconhecível” (JARES, 2007, p. 32, aspas no 

original) e a violência estrutural, que também pode ser denominada de violência indireta, é a 

invisível, sinônimo de injustiça social, de discriminações, de preconceitos, que encontramos 

em diversas estruturas da sociedade. Ela manifesta-se: 

 
                                                 

26 Em linhas gerais, isto marca um tipo de padrão: o Ocidente tem uma história de querer ampliar a universalizar 
sua cultua e forma de vida; o Oriente tendeu a interiorizar e absorver o que veio de fora (tradução de nossa 
autoria). 
27 [...] interiorização da paz (um estado de mente bem organizado) junto com um dever (pelo menos pessoal) de 
respeitar a todos (tradução de nossa autoria). 
28 [...] tudo aquilo que impede as pessoas de se auto-realizarem como seres humanos, seja a violência direta ou a 
violências estruturais (tradução de nossa autoria). 
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[...] como um poder desigual e, conseqüentemente, como oportunidades de 
vida distintas. Os recursos estão desigualmente distribuídos, como acontece 
quando a distribuição de renda está muito distorcida, ou a 
alfabetização/educação está aplicada de modo desigual, ou quando os 
serviços médicos existentes em certas áreas são destinados apenas a 
determinados grupos etc. Acima de tudo, o poder de decisão sobre a 
distribuição dos recursos está desigualmente dividido (GALTUNG, 1985, p. 
38-39 apud JARES, 2007, p. 32). 

 

Galtung (apud LEDERACH, 2000 e JARES, 2007), propõe que a paz seja, assim, 

compreendida de forma positiva, e para que isso ocorra se faz necessário ampliar seu 

significado e não mais associá-la somente com a ausência de guerra, passando a concebê-la 

como o contrário de toda e qualquer violência. Portanto, o ponto que Galtung (op. cit.) 

considera essencial para a passagem da paz de conceito negativo para positivo se dá na 

promoção da igualdade e da reciprocidade nas relações e nas interações sociais, sobretudo no 

que diz respeito à distribuição de recursos naturais, institucionais etc.  

De forma semelhante, o conceito de conflito recebe predominantemente conotação 

negativa, sendo visto como algo indesejável, patológico, anormal, o contrário da ordem social. 

E, para Lederach (2000), existe essa tendência em conceber o conflito de forma negativa, 

porque o percebemos a partir de suas consequências destrutivas, e não como ele é em si e 

“cuando nos centramos sobre lo que es, y no sobre sus consecuencias previas, reconocemos 

que el conflicto es fundamentalmente la interacción de personas con objetivos 

incompatibles29.” (LEDERACH, 2000, p. 57). Buscando ampliar este conceito, Jares (2002; 

2007) compreende o conflito como consubstancial ao ser humano, que está presente também 

nas escolas e na sociedade, mas, se for enfocado de modo positivo, pode ser um fator para o 

desenvolvimento pessoal e social.  

Sendo assim, Lederach (2000) compreende o conflito como algo paradoxal, pois a 

relação e a inter-relação entre os adversários que fazem parte do conflito constitui um 

paradoxo. A interdependência entre os sujeitos do conflito é, para este autor, algo primordial 

para a compreensão da perspectiva criativa do conflito. Isto é, há uma cooperação entre os 

participantes do conflito para que esse aconteça e a participação no conflito é essencial para o 

crescimento do indivíduo, tanto que este autor considera o conflito como indispensável para a 

realização humana.  

 

                                                 
29 [...] quando focalizamos sobre o que é, e não sobre suas consequências prévias, reconhecemos que o conflito é 
fundamentalmente a interação de pessoas com objetivos incompatíveis (em nossa tradução). 
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Percibimos más claramente esta afirmación al preguntar: ¿qué sería la vida 
sin los conflictos? La vida sin conflictos supondría una sociedad de robots, 
cuyos miembros habrían eliminado toda diversidad, unicidad y distinción 
humana. Sería una sociedad exenta de la voluntad de buscar por el 
significado de la vida; exenta del deseo de relacionarse los unos con los 
otros30 (LEDERACH, 2000, p. 58-59). 

 

Dentro da escola a concepção do conflito também é comumente negativa. Como 

assinala Pearson (1984, p. 9 apud JARES, 2002), nas escolas o conflito é visto como a) 

perturbação da ordem da aula e b) desacordo entre necessidades, que geralmente leva à 

perturbação.  

 

[...] todas as instituições, e a escola não é precisamente uma exceção, 
caracterizam-se por viver diversos tipos de conflito, de natureza distinta e de 
intensidade diversa. Até o ponto de, sob a aparente imagem de não-
conflitividade, o cotidiano dos conflitos é um processo e uma das 
características centrais e definidoras das escolas: conflitos entre professores; 
conflitos entre professores e alunos; conflitos entre professores e pais de 
alunos; conflitos entre professores e à direção da escola; conflitos entre 
alunos; conflitos entre pais; conflitos entre a escola como tal, ou seus órgãos 
colegiados, e a administração educativa ou municipal; etc. constituem uma 
pequena amostra das múltiplas situações de conflitos que todos vivemos de 
alguma maneira em nossas escolas e que, inevitavelmente, provam a 
evidência empírica da natureza conflituosa de tais instituições (Ball, 1989; 
Hoyle, 1986; González, 1998; Jares, 1993a; 1995a) (JARES, 2002, p. 133-
134). 

 

Assim, assumir o conflito de forma positiva e criativa é concebê-lo como natural e 

necessário para o desenvolvimento da sociedade. Uma situação: “[...] na qual as pessoas ou os 

grupos sociais buscam ou percebem metas opostas, afirmam valores antagônicos ou têm 

interesses divergentes.” (JARES, 2002, p. 135) e, sendo assim, é um meio no qual 

aprendemos a viver de forma mais plena e criativa (LEDERACH, 2000).  

 

2.2 Componentes e objetivos da Educação para a Paz do modelo sociocrítico 

 

Para a formação da Educação para Paz (EP) do modelo sociocrítico, Jares (2002; 

2007) acredita que é preciso integrar diversos temas que foram relacionados com a EP durante 

os mais de 100 anos de sua história. A utilização desses elementos tem como objetivo – além 

de fazerem parte da própria história da EP – compartilhar o “[...] conceito integrador e 
                                                 

30 Percebemos esta afirmação com mais clareza ao perguntar: o que seria a vida sem os conflitos? A vida sem 
conflitos seria uma sociedade de robôs, cujos membros teriam eliminado toda a diversidade, a singularidade e a 
distinção humana. Seria uma sociedade isenta da vontade de buscas o significado da vida; isenta do desejo de 
interagir uns com os outros (em nossa tradução). 
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multidisciplinar de paz positiva” (JARES, 2002, p. 169). Estes apresentam determinadas 

finalidades e conteúdos, onde todos estão estreitamente ligados no plano conceitual e didático, 

não havendo fronteiras ou compartimentos entre uns e outros. Tais componentes são: a paz, a 

educação para a compreensão internacional, os direitos humanos, o desarmamento, a 

educação multicultural, o desenvolvimento e o conflito.  

A paz seria o eixo no qual todos os elementos que formam a EP se unem e, a respeito 

deste eixo, há determinados objetivos a serem alcançados durante a aplicação da EP na escola, 

que podem ser atingidos no trabalho cotidiano de sala de aula. Para Jares (2002; 2007), deve-

se fazer com que os alunos compreendam as diferentes concepções de paz ao longo da 

história, tanto no Ocidente como no Oriente, contemplando os conceitos de paz provenientes 

de diferentes culturas, para, assim, esclarecer a ideia de paz positiva e o que a diferencia da 

paz negativa. Também se tem como objetivo detectar fatores geradores de uma cultura de paz, 

as principais lutas a favor da paz e os diferentes movimentos sociais atuais que batalham por 

isso, sem deixar de identificar os obstáculos (tanto locais, como nacionais e internacionais) 

que dificultam a geração da mesma.  

Os alunos devem ser convidados a compreender que a mudança social é possível 

graças à cooperação e ação das pessoas, mas que, para isso, é preciso comportar-se de acordo 

com os valores de paz e agindo para que as possíveis violências que os rodeiam desapareçam. 

Para isso, também se faz necessário identificar as causas sociais que geram violência e 

reconhecer que as atitudes violentas são aprendidas, ao contrário de estarem condicionadas 

biologicamente (JARES, 2007). 

Junto com a compreensão de paz, um componente que aparece na história da EP desde 

seus primórdios (quando começou a ser discutida após a Primeira Guerra Mundial), é a 

chamada compreensão internacional. Esta 

 

Parte do pressuposto da interdependência cada vez maior das nações para, 
sob este axioma, favorecer essa interdependência mediante o 
reconhecimento da diversidade cultural, étnica e política dos povos do 
mundo, ao mesmo tempo que se constatam determinados problemas que 
afetam o conjunto do planeta, e para os quais é necessária a participação 
cooperativa da humanidade em sua solução (JARES, 2007, p. 48). 

 

E, como se tratava de um período pós-guerra, trazer para a escola a discussão da 

compreensão internacional também teve por finalidade educar para o respeito às diferentes 

identidades das diversas nações e repudiar a guerra como forma de resolver conflitos. 

Atualmente, como o contexto é diferente, o objetivo da compreensão internacional como um 
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tema componente da EP é enxergar o mundo como um todo interdependente, respeitando e 

valorizando a diversidade cultural, étnica, religiosa e política. Além disso, se faz necessário 

favorecer a tolerância e desconstruir a ideia de que alguns países são inimigos. 

Particularmente próximo da compreensão internacional temos o tema 

multiculturalismo, um fator existente na formação da sociedade brasileira. Jares (2007) 

assinala que estudar o multiculturalismo é, antes de tudo, uma dívida histórica do Brasil em 

relação aos povos indígenas e nós reforçamos esta ideia, porque acreditamos que, para além 

da dívida histórica com os indígenas, temos uma enorme dívida com os povos oriundos do 

continente africano, que muito contribuíram para a formação da sociedade brasileira, bem 

como com povos de outras etnias que imigraram para o nosso país formando nossa atual 

cultura.  

A educação multicultural tem o propósito de que se conheçam as diferentes culturas 

formadoras do país em que se vive, assim como suas histórias e seus costumes, para se 

compreender e interpretar as diversas culturas com respeito e dentro do direito à diferença. 

Conhecer as situações das imigrações e seu controle legal, estabelecendo conexões entre 

racismo, xenofobia e economia também se faz importante. Aliás, seria interessante trazer para 

a sala de aula estas temáticas para se analisar criticamente com os alunos os estereótipos e 

preconceitos disseminados na sociedade – como a superioridade de uma etnia, ou de uma 

cultura, sobre a outra; o fato de associar imigrantes a delinquentes etc. – e também procurar 

maneiras de agir contra a xenofobia e o racismo. 

Conforme vamos avançando nos componentes e em seus objetivos, podemos perceber 

o quanto estão interligados, e um que indubitavelmente tem relação estreita com todos os 

temas que compõem a EP é a educação para os direitos humanos. Esta foi criada com a 

aprovação, em dezembro de 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tem 

como objetivos fundamentais identificar quais são os direitos humanos, expondo seus 

principais antecedentes históricos e mostrar suas relações com os conceitos de justiça, paz e 

democracia. A meta deste tema é compreender a luta pelos direitos humanos, fomentando 

suas práticas e seus valores; demonstrar possíveis violações desses direitos –, que podem 

ocorrer tanto no local, quanto no mundo, – indagando quais são suas causas e quais são as 

possíveis alternativas para resolução; identificar a discriminação (de qualquer forma que esta 

ocorre) como a antítese dos direitos humanos, elucidando sobre os diferentes tipos e formas.  

Após introduzir os direitos humanos aos alunos, deve-se examinar como se dá a sua 

prática na escola e na comunidade, mostrando que existem diversas organizações locais e 

internacionais, que trabalham a favor desses direitos. Com as discussões, o intento é que o 
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aluno não fique neutro perante as violações dos direitos humanos, tendo consciência de que 

existe em nossa sociedade uma dupla moral de que o que se diz não é o que se aplica e vice-

versa. 

De acordo com Jares (2007), a educação para o desenvolvimento não se configurava 

inicialmente como um componente da EP, mas como o conceito de desenvolvimento está 

muito próximo do conceito da paz positiva, além de estar bastante (e cada vez mais) atrelado 

aos direitos humanos, esse tema passou a fazer parte dos componentes da EP “[...] assentado 

no conceito amplo de desenvolvimento e na solidariedade” (JARES, 2007, p. 53). Por isso, 

explorar o que é o desenvolvimento e analisar quais são suas relações com o conceito de paz e 

de direitos humanos é um dos objetivos desse tema componente, além de desvendar os 

antecedentes históricos locais e nacionais, explicando as causas socioeconômicas e políticas 

do subdesenvolvimento, compreender a situação socioeconômica dos países que estão em 

desenvolvimento e localizá-los geograficamente.   

Cabe também analisar como se dá a repartição desigual de bens no mundo, a 

problemática da fome, as catástrofes industriais nos países dependentes, bem como os 

problemas da dívida externa, buscando elucidar com os alunos as possíveis alternativas. Mas, 

igualmente, voltar os olhos para os desequilíbrios que existem dentro do próprio país, do 

estado e da cidade em que moram, visando que o aluno não se torne indiferente ao que 

acontece ao seu redor e nem neutro diante da exclusão social e da marginalização.   

A solidariedade é também uma das finalidades da educação para o desenvolvimento, 

por isso, demonstrar que diferentes organizações trabalham a favor da paz e do 

desenvolvimento com ações que podem ser levadas à prática, de modo a contribuir para a paz 

e para a solidariedade (conceito que também deve ser revisto, assim como suas diferentes 

manifestações), faz parte dos seus objetivos, além de estimular atitudes de solidariedade e 

promover a consciência de que o trabalho solidário e a cooperação são tarefas necessárias 

para uma boa convivência.  

Mas, umas das principais coisas que podem atrapalhar a boa convivência, de fato, é a 

indústria bélica e o armamento, portanto, a educação para o desarmamento é outro 

componente que deve ser englobado pela EP. 

 

Disarmament education requires the collection and dissemination of reliable 
information from sources offering the highest degree of objectivity in 
accordance with a free and more balanced international flow of information. 
It should prepare learners, in the strictest respect for freedom of opinion, 
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expression and information, to resist incitement to war, military propaganda 
and militarism in general31 (UNESCO, 1980, p. 8). 

 

Através desse componente se pretende que os alunos compreendam o conceito de 

desarmamento e as causas, naturezas e consequências do rearmamento; questionar o 

militarismo (relacionando-o com os direitos humanos e com o subdesenvolvimento); 

comparar os gastos que se tem em armas com os gastos que se tem com as necessidades 

sociais; pensar alternativas ao desarmamento, explanando sobre suas consequências positivas 

diante da segurança, meio ambiente e da melhoria da sociedade. Também se tem a finalidade 

de se pensar alternativas não-violentas de defesa, além de favorecer a objeção de consciência 

ao serviço militar. As propostas das finalidades desse tema (educação para o desarmamento) 

foram pensadas tendo como norte as recomendações planeadas pela UNESCO (JARES, 

2007).  

Por fim, temos a educação para o conflito e a convivência, que, assim como a própria 

paz, é um dos conceitos fundadores e centrais da EP (presente desde as perspectivas surgidas 

no período pós-Primeira Guerra). Relacionar a educação para o conflito com a convivência, 

advém da ideia de Galtung (apud Jares, 2002), Jares (2002; 2007), Lederach (2000), entre 

outros, de que não existe convivência sem conflito. Porém, ao falarmos de convivência, cabe 

esclarecer que: 

 

Aprender a convivir en un marco de reglas determinas es una de las 
funciones asignadas a la educación, tanto en los marcos familiares como en 
los sistemas educativos formales. De tal forma que cambian los modelos de 
convivencia, las estrategias e incluso las instituciones responsables de 
impartir dicho aprendizaje, pero la educación, consciente o inconsciente, 
siempre lleva consigo una determinada acepción de convivencia. En 
consecuencia, el primer cometido por el que debemos interrogarnos es por el 
tipo de convivencia en el que aspiramos a vivir y para el que pretendemos 
educar, conscientes de que en ambos envites nos jugamos buena parte de 
nuestro futuro32 (JARES, 2006, p. 11). 

 

                                                 
31O enfoque de uma educação para o desarmamento com o qual nos identificamos se apoia nas inter-relações 
desse conceito com o de desenvolvimento e de direitos humanos. Além disso, essa perspectiva ampla combina os 
aspectos informativos com aqueles que favorecem a criação de atitudes críticas que gerem nos estudantes 
condutas opositoras à incitação à guerra, à propaganda e ao militarismo em geral (na tradução encontrada em 
Jares, 2007, p. 51). 
32 Aprender a conviver com determinadas regras é uma das funções atribuídas à educação, tanto nos limites da 
família quanto nos sistemas educativos formais. De tal forma que mudam os modelos de convivência, as 
estratégias e inclusive as instituições responsáveis por tais aprendizagens, mas a educação, consciente ou 
inconsciente, sempre traz consigo uma determinada acepção de convivência. Em consequência, a primeira 
obrigação que devemos questionar é o qual tipo de convivência que aspiramos viver e para qual pretendemos 
educar, conscientes de que em ambos os desafios apostamos boa parte de nosso futuro (tradução de nossa 
autoria). 
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Mas, atrelado à aprendizagem da convivência, nós temos um dos princípios da EP, 

especialmente relacionado a não-violência, que é o questionamento do conformismo e da 

obediência. Assim, sendo a obediência tão presente na educação tradicional, surgiram, dentro 

da história da Educação, diversas posições críticas. Todavia, o que mais influenciou a EP do 

modelo sociocrítico é o pensamento não-violento, que reivindica a desobediência diante de 

duas possíveis situações: “[...] de um lado, como opção legítima ante os sistemas sociais e 

educacionais embasados na opressão e na dominação; de outro, como crítica ao conformismo 

e à obediência cega” (JARES, 2007, p. 55-56). Os objetivos desses componentes da EP 

(conflito e convivência) são, resumidamente, reconhecer o conflito como inevitável para a 

condição humana e para isso, o aluno deve conseguir reconhecer a estrutura do conflito, seus 

diferentes tipos, seus motivos, além de compreender que este acontece a partir do encontro de 

dois ou mais indivíduos que possuem visões plurais e/ou distintas. Também se tem como 

finalidade saber identificar os interesses das ideologias que podem estar por detrás de 

determinados conflitos e conhecer os métodos de resolução não-violenta dos mesmos, 

compreendendo que cada pessoa tem capacidade de resolver conflitos, assim como de aceitar 

as decisões democraticamente tomadas entre essas. 

Para estimular a não-indiferença diante dos acontecimentos, se tem o objetivo de 

favorecer atitudes de desobediência perante situações de injustiça, pois, de acordo com Jares 

(2002; 2007), ao se analisar situações de opressão e dominação que ocorrem na sociedade, 

muitos questionamentos foram realizados em diversos períodos da história e dentre esses 

surgiu a questão: “[...] como é possível um grupo minoritário controlar toda a sociedade? A 

conclusão que se chega é simplesmente arrasadora: somente com a colaboração ou 

cumplicidade de maioria.” (JARES, 2007, p. 56). Para se chegar a essa passividade, o autor 

afirma que é utilizado, entre outros meios, a educação que se sustente “[...] na obediência à 

autoridade paterna, à autoridade do professor, do estamento religioso, militar etc.” (JARES, 

2007, p. 56). Assim, a finalidade de estudar o componente da educação para o conflito e para 

a convivência dentro da EP é, além das já citadas, não transformar os alunos em indivíduos 

passivos diante das situações do cotidiano, mas sim fazer com que esses sejam capazes de 

indagar a obediência cega e capazes de sentir a necessidade da desobediência diante de leis 

injustas. Deixando claro, sempre, que devem partir do princípio da resolução não-violenta dos 

conflitos. 

Finalmente, temos outros objetivos que são mais amplos e, portanto, não são 

subdivididos em finalidades específicas para cada um dos componentes formadores da EP. 

Jares (2002) denomina esses objetivos como “objetivos procedimentais”, os quais se encerram 
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nos fins de que: os alunos devem experimentar determinados comportamentos e atitudes 

próprios da ideia de paz; participar de ações determinadas ao seu nível evolutivo (planejadas 

pelos professores); utilizar a cooperação em trabalhos e jogos; provar métodos de resolução 

não-violenta de conflitos, bem como aplicar formas de luta não-violenta; ampliar a visão 

sobre os objetivos vistos anteriormente, confeccionando diferentes trabalhos com diferentes 

meios e diferentes objetivos, simular diversas situações em relação aos objetivos; desenvolver 

a capacidade de coleta de dados, de análise e de sintetizar; conseguir manejar diferentes 

informações sobre a mesma situação-problema, construindo uma imagem inter-relacionada 

dos problemas e de suas alternativas; utilizar diversas formas de comunicação; observar 

diferentes processos de tomada de decisões em diversos ambientes: como isso se dá na sala de 

aula, na própria casa, nas ruas, em diversas instituições; e, por fim, representar visões de 

mundos alternativas às que conhecemos hoje. 

 

2.3 Elementos de um projeto de Educação para a Paz sociocrítico 

 

Quando se planeja um projeto de trabalho, seja educacional ou não, há um formato 

organizacional e para a preparação de um projeto de Educação para a Paz (EP) do modelo 

sociocrítico, bem como para a sua aplicação nas escolas, se faz necessário renovar a estrutura 

de ensino-aprendizagem e, principalmente, a estrutura organizacional da escola. Os valores e 

objetivos do projeto de EP precisam, conforme escreve Jares (2007), de relações com os 

temas organizacionais do currículo que a escola segue. Portanto, uma escola que utiliza o 

projeto de EP deve manter-se condizente com os princípios da paz positiva e com a resolução 

criativa dos conflitos (assim como, deve estar sob os princípios dos outros temas componentes 

da EP, que expusemos no ponto 2.2 deste capítulo). Caso contrário, pode se tornar difícil que 

o aluno compreenda as dimensões da EP se vive em um espaço que não pratica o que é 

apresentado em aula. 

 

[...] não podemos esquecer que o próprio conceito de paz positiva com o 
qual trabalhamos pressupõe, tanto no plano social quanto no escolar, 
algumas relações inequívocas e situações sociais que fazem referência direta 
a determinado tipo de estruturas organizacionais. Se a paz é uma ordem 
social antagônica a algumas relações sociais violentas, assimétricas, injustas, 
alienantes, forçosamente deve ter sua tradução no plano escolar, e não 
apenas no curricular – analisar tais estruturas para tomar consciência delas e 
estimular atitudes de transformação –, como também em sua dimensão 
organizativa-estrutural. E isso não só para buscar a coerência entre os fins e 
os meios a empregar, mas também porque toda organização pressupõe, 
explícita e implicitamente, certos valores, determinado currículo 
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organizacional oculto. Assim, por exemplo, mais que refletir sobre os 
direitos humanos, trata-se de vivê-los no centro educacional (JARES, 2007, 
p. 57-58). 

 

Além de propagar e viver sob os valores que apresenta nas aulas e no ambiente 

escolar, uma escola que utiliza o projeto de EP deveria “[...] modificar os enfoques 

burocráticos e de ‘culto à eficiência’ da organização escolar [...] por outros mais 

descentralizados, participativos e democráticos” (JARES, 2007, p. 58, aspas no original), 

pois, uma escola com estruturas democráticas possui maiores possibilidades de formar 

cidadãos democráticos.   

A metodologia para se trabalhar a EP indicada por Jares (2007) deve ser construída a 

partir de duas linhas. A primeira é compatibilizar a metodologia com a paz positiva, isto é, 

insistir na utilização de métodos dialógicos, utilizar as experiências dos alunos e utilizar 

métodos de investigação. Assim, esse autor acredita que não apenas se conseguirá alcançar os 

objetivos da EP, mas também se possibilitará aos alunos a apreensão de outros objetivos 

relacionados ao próprio processo de aprendizagem, de forma que haja mais participação, 

cooperação e trabalhos em equipe. A segunda linha é utilizar preferencialmente o enfoque 

socioafetivo, ou seja, partir da vivência de uma experiência (real ou simulada) para que haja o 

desenvolvimento de atitudes e valores.  

A avaliação da aplicação da EP, de acordo com Jares (2007), não deve ser centrada 

apenas nos alunos e/ou nos resultados de provas, trabalhos e tarefas. Esta deve ser feita a 

partir de um processo continuado, enfocando em tudo com o que o projeto está relacionado, 

conjuntamente com os próprios educadores, com os alunos, com as metodologias que foram 

utilizadas, com os recursos que foram empregados, com as mudanças (ou ausência de 

mudanças) ocorridas no ambiente e no cotidiano da escola, com a organização escolar, com a 

relação das pessoas que trabalham com a escola, com os pais etc.  

Porém, Jares (2007) apronta alguns critérios e pontos fundamentais que devem ser 

respeitados no momento da avaliação: analisar qual o grau de compromisso que a escola 

mantém com os valores de paz, de justiça, de solidariedade, de respeito, de igualdade, de não-

violência, dentre outros; analisar quais são as formas de relacionamento existentes entre 

alunos e professores, alunos entre si, pais e educadores, funcionários e alunos, e quais são os 

tipos de habilidades sociais predominantes nessas relações; qual é o nível de participação dos 

indivíduos nas atividades em grupo, pensando em: quem participa, sobre quais temas participa 

e em quais conceitos; avaliar se há respeito às normas de funcionamento da escola; verificar 

até que ponto as práticas da escola são democráticas e se há estímulo para isso; verificar 
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também como as pessoas e os grupos sociais são julgados, qual o grau de aceitação da 

diversidade (cultural, étnica, sexual etc.), como é o respeito e a tolerância dos participantes da 

comunidade escolar; quanto aos conflitos, deve-se avaliar a atitude adotada perante a um 

conflito, se as estratégias estudadas no projeto de EP são postas em prática e qual é o grau de 

respeito diante das alternativas adotadas, entre outras coisas. 

Assim, após revisitar a história da EP, conhecer os seus modelos principais e 

respectivos paradigmas, destacar os componentes que, de um modo geral, a formam, quais são 

os objetivos inicialmente pretendidos, os elementos para a formação de um projeto norteado 

pela EP e a avaliação deste processo todo, reiteramos concordar com Jares (2002; 2007) que o 

modelo sociocrítico é o que melhor representa as propostas da EP, uma vez que este é um 

processo educativo dinâmico, que pretende desenvolver a cultura de paz, sustentando uma 

relação democrática entre professor e aluno e o qual não intenta manter a indiferença, por 

parte destes, diante das injustiças, ajudando, igualmente, as pessoas a se posicionarem 

criticamente diante das situações cotidianas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

3 O ENSINO RELIGIOSO NO BRASIL: DO SÉCULO XVI AOS DIAS ATUAIS 

 

3.1 O início do Ensino Religioso no Brasil e sua introdução na legislação 

 

O Brasil é um país de origens cristãs, pois, para os portugueses a religião católica foi a 

própria motivação e inspiração para a colonização dos novos territórios conquistados durante 

as grandes navegações (séculos XV e XVI), fazendo com que a obra de colonização e a obra 

missionária se confundissem entre si. O projeto de colonização do território que viria a se 

tornar o Brasil incluía a conquista dos gentios à fé católica, sendo a Igreja Católica a maior 

interessada na educação dos povos conquistados. Dessa forma, a Igreja Católica iniciou e 

intensificou a sua ação pelas mãos dos jesuítas, que tinham a missão de evangelizar os gentios 

(FIGUEIREDO, 1995b). 

Durante a primeira metade do século XVI, “[...] a formação escolar privilegia a 

alfabetização, a catequese, o estudo de gramática, botânica e latim. A cartilha e a doutrina 

constituem os principais recursos” (CALMON, 1963, p. 367-375). Neste período foram 

promulgadas as “Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” (VIDE, 1707), primeiros 

documentos legais que legislam sobre o Ensino Religioso (doravante ER), que davam poder 

aos párocos acerca do ensino e da formação religiosa dos escravos e das crianças do sexo 

masculino. Porém, a conquista do novo território já o incluía33 dentro do regime de 

Padroado34, quando a Bula do Papa Nicolau V para Afonso, rei de Portugal, considerava que 

viagens de exploração às regiões meridionais teriam natureza missionária (FISCHMANN, 

2003), dando poder ao rei Afonso de “[...] invadir, conquistar e subjugar quaisquer sarracenos 

e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar em 

utilidade própria e dos seus descendentes.” (BULA ROMANUS PONTIFEX, 1455, 

paginação irregular).  

As “Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia” traduziam as tendências 

teológicas daquele momento específico, onde os jesuítas tinham a função de intelectuais da 

formação religiosa (GRAMSCI, apud PORTELLI, 1984). “Nesse período, não se falava ainda 

do ensino religioso como uma disciplina, tratava-se de uma formação religiosa.” 

(RANQUETAT JUNIOR, 2007, p. 14).   
                                                 

33 Sobre a legislação vigente no período que engloba as grandes navegações, ver FIGUEIREDO, 1995b, p. 19-
22. 
34 “Padroado é a outorga, pela Igreja de Roma, de certo grau de controle sobre uma Igreja local ou nacional, a um 
administrador civil, em apreço de seu zelo, dedicação e esforços para difundir a religião e como estímulo para 
futuras ‘boas obras’. De certo modo o espírito do Padroado pode ser assim resumido: aquilo que é construído 
pelo administrador, pode ser controlado por ele.” (BRUNEAU, 1974, p. 31, apud FISCHMANN, 2003, p. 1). 
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Para Ronaldo Vainfas (1986; 1996), os jesuítas contribuíam para a manutenção do 

status quo, vinculando ideologias religiosas que teriam como principal função a submissão 

dos escravos e a catalisação de conflitos sociais. Os religiosos influenciaram e foram 

influenciados por ideias pedagógicas que estavam a serviço de uma pedagogia da dominação. 

Assim, durante o período colonial, podemos caracterizar o ER no Brasil sendo “[...] 

efetivado como cristianização por delegação pontifícia, justificativa do poder estabelecido.” 

(FIGUEIREDO, 1995b, p. 9). Podemos compreendê-lo como o ensino da própria religião 

católica, ao se cumprirem os acordos entre a Igreja Católica e o Monarca de Portugal e em 

consequência do regime de Padroado. 

Entre os anos de 1750 e 1777, a colônia passou por mudanças implantadas pelo 

Marquês de Pombal, altamente influenciado pelo Iluminismo. Enquanto Pombal queria 

reerguer Portugal, queria instaurar a liberdade de consciência tanto na colônia como na 

metrópole, além da promoção do espírito científico, do desenvolvimento econômico e da 

modernização da cultura, os jesuítas preocupavam-se com a fé católica. Em 1759, esses são 

expulsos da colônia. “Os jesuítas, como na Europa, são tomados como ‘bodes expiatórios’ 

para justificar a necessidade de uma nova ordem política, impulsionada pelas teorias 

iluministas.” (FIGUEIREDO, 1995b. p. 24). Esses religiosos eram vistos por Pombal como 

culturalmente retrógrados, ambiciosos e poderosos, desta forma, a permanência destes em 

território brasileiro atrapalharia o projeto de reerguer a metrópole. Entretanto, Portugal e, 

consequentemente, a colônia, não romperam com a Igreja Católica. 
 
Com a expulsão dos jesuítas, a educação no Brasil passa por transformações 
radicais. A reforma pombalina no setor de ensino apresenta um novo modelo 
de educação, impregnado da filosofia iluminista, que passa a ser 
caracterizada como “laicização e modernização do ensino”, em oposição à 
formação clássica dos jesuítas (FIGUEIREDO, 1995b, p. 29). 

 

Mas, mesmo assim, o ER do período continua sendo o ensino da religião católica, 

dirigido aos indígenas e aos escravos, ligado, principalmente, às aldeias, às senzalas, às 

capelas e às escolas. Essa catequização das classes subalternas, com “[...] seu texto próprio 

extraído das Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia [...]” (FIGUEIREDO, 1995b, 

p. 30), em nenhum momento considera as expressões das crenças africanas. 

 No século seguinte (XIX), a Coroa portuguesa elaborou a “Constituição do Imperador 

de 1824” (BRASIL, 1824). Esta determinava que a religião católica fosse a única a ser 

ensinada nas escolas durante as aulas de ER, uma vez que era reconhecida como a religião 

oficial do Império. Porém, no artigo. 5º dessa Constituição, há uma pequena abertura para o 
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exercício de outras religiões, desde que essas fossem praticadas em lugares designados e sem 

que detivessem caráter doutrinário.  

Neste período, o Padroado interferia diretamente nas legislações de ensino, como 

podemos ver no decreto de 15 de outubro de 1827, o qual determina que os professores 

ensinem, além das disciplinas comuns e mais gerais, “[...] os princípios da moral christã e da 

doutrina da religião e cathólica e apostólica romana [...]” (BONAVIDES; AMARAL, 1996, p. 

142). 

Durante o século XIX, o ER, então, é efetivado sob o protecionismo do Estado. Há um 

reforço para manter sua obrigatoriedade nas escolas, reforçado ainda pelas “Constituições 

Primeiras do Arcebispado da Bahia”. Na segunda metade do século XIX, o ER é considerado 

uma disciplina, assim, é da competência do governo (FIGUEIREDO, 1995b). Na prática, o 

ER continua sendo compreendido como as aulas de catequese.  

Figueiredo (1995b) afirma que os escravos sentiam-se valorizados por participarem das 

aulas de ER, que eram realizadas em seus quilombos já que os mesmos não iam à escola. 

Portanto, esta parcela da população quase sempre demonstrava bastante interesse pelas aulas. 

Entre os anos de 1860 e 1870 ocorreu o 20º Concílio Ecumênico, que “[...] reorganiza a 

disciplina eclesiástica, define os dogmas da doutrina sobre a Igreja, o episcopado universal e a 

infalibilidade do papa, promove a unidade e a solidez da Igreja, centraliza o governo 

eclesiástico em forma de organismos da Sé Apostólica.” (FIGUEIREDO, 1995b, p. 36). Neste 

período, no Brasil, o Episcopado vai assumindo as novas posições discutidas no 20º Concílio 

Ecumênico e os laços entre a Igreja e o Estado vão tornando-se mais fracos.  

No ano de 1879 os alunos não católicos foram dispensados de frequentar as aulas de 

Ensino Religioso, denominadas de aulas de Doutrina Cristã, que eram ministradas nas escolas 

públicas e “[...] os professores não-clérigos, por sua vez, foram dispensados de prestar 

juramento de fé católica.” (CUNHA, 2009, p. 268).  

A cisão completa entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro ocorre com a proclamação 

da República, em 1889, e com a promulgação do Decreto 119-A, datado de sete de janeiro de 

1890, que separa oficialmente a Igreja Católica do Estado brasileiro. 

Não há menção ao ER na primeira Constituição republicana, de 1891, pelo fato de o 

Estado ter se tornado laico e não possuir uma religião oficial.  

 
Assumiu-se na Constituição do Regime Republicano no Brasil a Educação 
de compreensão laica. Tal compreensão era decorrente da interpretação 
francesa de então, que tomou como princípio da liberdade religiosa a 
“neutralidade escolar”, entendida como ausência de qualquer tipo de 
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informação religiosa. Portanto, a expressão de que seria o “ensino leigo”, 
presente na Constituição, foi assumida por muitos legisladores do regime 
republicanos no Brasil como um ensino irreligioso, ateu, laicista, sem a 
presença de elementos oriundos das crenças dos cidadãos que freqüentavam 
as escolas mantidas pelo Estado (JUNQUEIRA; CORRÊA; HOLANDA, 
2007, p. 18). 

 

Com a laicização do Estado, os colégios particulares tomaram a liberdade de praticar 

culto e de ministrar as aulas de ER, surgindo, desta forma, as escolas protestantes, tais como 

as administradas pelas Igrejas Metodistas e Presbiterianas. 

Nos anos em que o ER não foi ministrado nas escolas públicas, a Igreja Católica e os 

intelectuais ligados a essa incentivaram a proliferação de escolas paroquiais e colégios 

católicos. Os intelectuais de tendência tradicionalista, tais como Carlos de Laet, Eduardo 

Prado, Afonso Celso, Felício Santos e Joaquim Nabuco, criticaram o laicismo dentro da 

escola pública, alegando que isto era algo negativo e irrealizável (RANQUETAT JÚNIOR, 

2007).  

 
Os anos de 1910 a 1930 foram marcados por um grande esforço da Igreja 
Católica, como instituição, para aproximar-se do Estado, apesar de algumas 
reações oposicionistas da Maçonaria. Nesse período houve a tentativa de 
organizar partidos católicos, como a Liga Eleitoral Católica (LEC), visando 
orientar os fiéis na escolha de candidatos a cargos políticos no processo 
constitucional de 1934 a 1946. A Igreja Católica formulou programa 
contemplando uma lista de questões que, segundo ela, seriam fundamentais e 
apresentou aos políticos interessados em apoiá-la. Entre os pontos polêmicos 
no campo da Educação estava o ER [...] (JUNQUEIRA; CORRÊA; 
HOLANDA, 2007, p. 20-21). 

 

No ano de 1928, em Minas Gerais, o presidente do estado, Antonio Carlos Ribeiro de 

Andrada, promulgou o Decreto 1.092/28, que reintroduziu o ER nas escolas oficiais do Estado 

mineiro. Contudo, somente o Decreto de 30 de abril 1931, intitulado “Sobre o ensino 

religioso” (BRASIL, 1931), tornou a admitir as aulas de religião dentro da escola pública em 

todo o território brasileiro. Mas essas seriam permitidas apenas a partir da confissão do aluno 

e/ou do interesse de seus pais ou responsáveis. 

A partir da Constituição de 1934 (BRASIL, 1934), o ER é readmitido como disciplina 

obrigatória das escolas públicas, todavia, de matrícula facultativa e de acordo com a confissão 

do aluno. Na Constituição de 1937 (BRASIL, 1937), a disciplina sendo obrigatória, todavia, 

não exige a frequência compulsória dos alunos e nem obriga os professores a ensiná-la.  
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Em 1942 foi promulgada a Lei Orgânica do Ensino Secundário (BRASIL, 1942), a qual 

Gustavo Capanema35 preparou pessoalmente. Nessa lei, “ele incluiu a instrução religiosa no 

currículo do ensino secundário, entre as disciplinas de educação geral” (JUNQUEIRA; 

CORRÊA; HOLANDA, 2007, p. 24) e, na versão final, “[...] determinou em seu artigo que o 

ensino de religião constituiria parte integrante da educação da adolescência.” (JUNQUEIRA, 

CORRÊA, HOLANDA, 2007, p. 24).  

Na Constituição de 1946 (BRASIL, 1946), o capítulo que versa sobre a Educação 

também ficou sob a responsabilidade de Gustavo Capanema. Naquele, é retomada a questão 

do ER como um dever do Estado para com a liberdade religiosa de quem frequenta a escola. 

A Constituição de 1967 (BRASIL, 1967) não trouxe nenhuma novidade no campo da religião, 

tampouco da religião nas escolas públicas, e não foi alvo de discussões e de grandes debates. 

A Constituição de 1988 (BRASIL 1988), vigente hoje, traz no artigo 210 praticamente a 

mesma redação do parágrafo 3º, inciso IV, do artigo 168 da Constituição de 1967, apenas 

modificando a expressão de que o ER fará parte dos horários normais das “escolas oficiais de 

grau primário e médio” para “escolas públicas de ensino fundamental”. 

No ano de 2008, o então presidente Luis Inácio Lula da Silva assinou uma Concordata36 

entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, representada pelo Papa Bento XVI, que 

foi promulgada no ano de 2010 sob o Decreto 7.107/10 que trás no artigo 11, §1º a seguinte 

designação: 

 
O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas, de matrícula 
facultativa, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de 
ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural religiosa do 
Brasil, em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem 
qualquer forma de discriminação (BRASIL, 2010).  

 

3.2 O Ensino Religioso na legislação educacional 

 

O ER é introduzido na Lei de Diretrizes e Bases de 1961 (BRASIL, 1961) da forma 

mais antiga que tal ensino foi concebido no Brasil: ensino religioso confessional. Essa lei 

enfatiza que o Estado não é responsável por investimentos financeiros e não é responsável 

pela contratação de profissionais para as aulas dessa disciplina, sendo que o registro destes 

                                                 
35 Gustavo Capanema foi Ministro da Educação brasileira entre os anos de 1934 e 1945. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=945&id=13513&option=com_content&view=article> Acesso em: 
04 dez. 2012. 
36 “Concordata é um termo próprio do universo simbólico da Igreja Católica. Ela é um tratado ou acordo firmado 
entre os governos de dois Estados, o Vaticano e um outro” (CUNHA, 2009, p. 264, itálico no original).  

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=945&id=13513&option=com_content&view=article
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profissionais será realizado perante a autoridade religiosa respectiva. Em outras palavras, dá-

se uma abertura ao proselitismo.  

 

A perspectiva confessional orienta o ER nos Estados segundo a catequese na 
escola. A partir dessa compreensão, os Estados da Federação, por meio de 
suas Constituições Estaduais e a legislação para a Educação, assumiriam a 
mesma proposição, tendo como característica a inexistência de um programa 
específico. Os professores o faziam por doação, pois não eram remunerados 
por esse trabalho (JUNQUEIRA, CORRÊA, HOLANDA, 2007, p. 32-33). 

 

Durante a Ditadura Militar (1964-1984), o ER foi inserido nos horários regulares, 

compondo com as disciplinas de Educação Moral e Cívica, Artes e Educação Física, da forma 

como está expresso na Lei de Diretrizes e Bases nº 5692/71 (BRASIL, 1971). Essa foi uma 

das maneiras que o regime militar encontrou para obter mais apoio aos seus interesses. 

Durante a década de 1970, as Secretarias Estaduais de Educação reestruturaram o ER 

por meio de diálogos com entidades religiosas. Isso resultou numa elaboração de 

diferenciação entre o ER e a catequese entre as décadas de 1970 e 1990.  

Com o fim da Ditadura Militar, em 1984, o ER passou a ser de interesse tanto da Igreja 

Católica quanto de outros setores da sociedade, entre esses, outras entidades religiosas e de 

pessoas ligadas à educação.  

 
As emendas populares por iniciativa de entidades da sociedade civil 
encaminhadas aos Constituintes no biênio 1987/1988, demonstram a atuação 
vitoriosa dos defensores do Ensino Religioso contra os defensores da 
educação laica nas escolas públicas. A emenda popular que continha o apoio 
à laicidade recebeu 280 mil assinaturas, enquanto que o apoio à manutenção 
do Ensino Religioso nas escolas públicas foi subscrito por 800 mil pessoas 
(CUNHA, 2006, p. 4). 

 

Na Lei de Diretrizes e Bases nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) a definição de ER é redigida, 

tornando-a disciplina para as escolas públicas de ensino fundamental nas modalidades 

confessional e interconfessional, deixando claro que o ER será aplicado sem ônus para os 

cofres públicos, o que implicaria em dificuldades para a organização de um projeto 

pedagógico dentro das escolas. As interpretações acerca dessa lei ficaram em aberto, 

causando inúmeras possibilidades de a disciplina de ER ser ministrada.  

Foi no ano de 1997 que ocorreu uma alteração, algo inédito até então: o artigo 33 da lei 

9.394/96, que se refere ao ER, foi modificado mediante ampla mobilização de representantes 

de entidades religiosas. 
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Pressionado por líderes religiosos, especialmente os ligados à Igreja 
Católica, institucionalmente representados pela Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), nos primeiros meses de 1997, o presidente 
Fernando Henrique Cardoso pediu a um dos deputados da base parlamentar 
governista que elaborasse um Projeto de Lei, a ser apreciado pelo Congresso 
Nacional, cuja intenção fosse, única e exclusivamente, a de retirar a 
expressão “sem ônus para os cofres públicos” que então constava no art. 33 
da LDB (BRANDÃO, C. F., 2010, p. 91, grifo do autor). 

 

Já, segundo Zimmermann (1998), o artigo 33 foi modificado de forma a extinguir o 

caráter de doutrinação religiosa presente nas interpretações desse e para que o ER não fosse 

confundido com o ensino de uma ou mais religiões, passando a reconhecer essa disciplina 

como parte integrante da formação plena do cidadão, assegurando respeito à sociedade 

cultural e religiosamente diversa, proibindo qualquer forma de doutrinação.  

Junqueira, Corrêa e Holanda (2007, p. 45) apontam que “a nova redação do art. 33 

focaliza o ER como disciplina escolar, entendendo-o como uma área do conhecimento, com a 

finalidade de reler e compreender o fenômeno religioso, colocando-o como objeto disciplina”. 

Tanto que, na resolução nº 2, da Câmara da Educação Básica, publicada no ano de 1998, o ER 

(denominado de Educação Religiosa37 na resolução) é incluído como uma área de 

conhecimento que deve fazer parte das relações da educação fundamental garantida com a 

igualdade de acesso para todos os alunos e alunas, demonstrando que o ER passou a ser 

reconhecido como uma área do conhecimento.  

Contudo, Cunha (2006) acredita que mesmo com a mudança do artigo 33 da LDB o ER 

continuou com a posição laica restrita porque “a anterior oposição confessionalismo X 

laicismo foi substituída, na prática, pela oposição confessionalismo X interconfessionalismo, 

na qual a laicidade foi descartada.” (CUNHA, 2006, p. 6). Além disso, ainda de acordo com 

Cunha (2009), a assinatura da Concordata (BRASIL, 2010) fez com que viesse a confirmar 

essa afirmação sobre a falta do ER laico no Brasil. Pois, ao deixar claro em sua redação que o 

ER católico pode fazer parte das escolas públicas, faz com que este artigo esteja “[...] em total 

desacordo com o conjunto da LDB e da própria Constituição, além de tomar partido nas 

disputas que hoje dividem o campo religioso, com o que o Estado brasileiro nada tem a ver.” 

(CUNHA, 2009, p. 274). 

 

3.3 O Ensino Religioso nas legislações do estado de São Paulo e da cidade de Assis-SP 

 

No estado de São Paulo, a Constituição Estadual de 1989 (SÃO PAULO – Estado, 
                                                 

37 PASSOS (2006) compreende por “educação religiosa” aquela passada no ambiente familiar.  
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1989) traz em seu artigo 244 que o ER fará parte dos horários normais das escolas públicas de 

ensino fundamental. Em março de 2001 foi promulgada a Lei nº 10.783 (SÃO PAULO – 

Estado, 2001b) que dispõe sobre o ER na rede pública de ensino do estado de São Paulo. Tal 

lei decreta que o ER, de matrícula facultativa, constitui os horários normais das escolas de 

ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural e religiosa e veda o 

proselitismo e/ou qualquer tipo de hierarquização de doutrinas religiosas.  

No mesmo ano, no dia 27 de setembro, foi publicada a Deliberação do Conselho 

Estadual da Educação nº 16/2001 (SÃO PAULO – Estado, 2001) que regulamenta o artigo 33 

da Lei nº 9.394/96. No artigo 3º desta deliberação é expresso que os habilitados para 

ministrarem as aulas de ER no ensino fundamental sejam os licenciados em História, Ciências 

Sociais ou Filosofia e, para ministrarem as aulas de ER para as séries iniciais, considera 

habilitados os licenciados em Pedagogia. Os conteúdos a serem aplicados nas aulas deveriam 

ser definidos de acordo com a Indicação 07/2001. 

Em 2002, o Governo do Estado de São Paulo, representado pelo então governador 

Geraldo Alckmin, publicou o Decreto nº 46.802, que versa sobre o ER nas escolas públicas e 

dá providências correlatas (SÃO PAULO – Estado, 2002). Neste Decreto, fica estabelecido 

que as diretrizes curriculares a serem observadas e os conteúdos a serem ministrados nas aulas 

de ER devem ser definidos pelo Conselho Estadual de Educação, órgão que também deve 

avaliar a implementação dessa disciplina nas escolas, ouvindo o Conselho de Ensino 

Religioso do Estado de São Paulo (CONER) e outras entidades que representem diferentes 

denominações religiosas.  

No mesmo ano, a Secretaria de Educação publicou a resolução nº 21/2002, pois, devido 

ao relatório da I Audiência Pública do Ensino Religioso, considerou-se que havia necessidade 

urgente de orientar os procedimentos relativos à atribuição de aulas da área de ER, o que fez 

que o conteúdo das aulas fosse baseado na história das religiões. 

No município de Assis, localizado a 434 km da cidade de São Paulo, encontramos 

menção ao ER no artigo 244 da Lei Orgânica do Município, promulgada “sob a proteção de 

Deus”. Nesse artigo, fica estabelecido que deva ter “o ensino religioso, de matrícula 

facultativa, em todas as escolas municipais.” (ASSIS, 1990).  

 

3.4 Alguns modelos de Ensino Religioso (ou ER laico x ER confessional) 

 

O ER passou por muitos processos de transformação. O que era uma disciplina de 

catequização passou a ser uma área de conhecimento reconhecida pela legislação. Antes, a 
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disciplina era ministrada por religiosos e voluntários leigos sem formação específica, 

atualmente, no entanto, se exige dos docentes uma formação superior especializada38, 

buscando uma abordagem plural e sem proselitismos.  

A característica não confessional do ER começou a ser definida em termos legais com 

a mudança do artigo 33 da Lei 9.394/96, a partir das novas compreensões da disciplina como 

uma área de conhecimento dada na publicação da Lei nº 9475/97. Entretanto, 

  

O Ministério da Educação não conseguiu implantar uma política de ER que 
superasse a velha temática da separação Igreja-Estado, o que significou não 
conseguir sustentar uma proposta consistente de ER: do ponto de vista 
antropológico, com uma dimensão humana a ser educada; do ponto de vista 
epistemológico, como uma área de conhecimento com estatuto próprio [...]; 
e do ponto de vista político, como uma tarefa dos sistemas de ensino e não 
das confissões religiosas (PASSOS, 2006, p. 22). 

 

Portanto, há atualmente no Brasil “[...] uma considerável pluralidade de modelos de 

ER, o que se desenha em função de iniciativas locais e não de uma diretriz comum e sólida, 

capaz de produzir uma prática docente consistente para esse ensino em âmbito nacional.” 

(PASSOS, 2007, p. 16). Por este fato, o ER é muitas vezes confundido como educação 

religiosa, que, para Passos (2007), caberia aos pais, à família e à escolha pessoal de cada 

indivíduo, diferente do que deveria ser o ER nas escolas públicas brasileiras.  

Por existir essa multiplicidade de modelos de ER no Brasil, fazemos aqui algumas 

distinções. Não há dúvidas de que se continua interpretando o ER como o ensino de 

determinada religião que podemos caracterizar como ensino confessional (o qual também 

recebe as denominações de ensino catequético-confessional, ensino doutrinário, ensino 

proselitista, entre outras). O ER interpretado desta maneira tem suas metodologias, seus 

objetivos, seus conteúdos e suas linguagens diretamente ligadas às confissões religiosas. Um 

exemplo da manutenção dessa modalidade de ER é o estado do Rio de Janeiro, com a criação 

da lei 3.459 de 14 de setembro de 2000, que declara no artigo 1º que o ER, de matrícula 

facultativa, fará parte do quadro curricular das escolas públicas “[...] na forma confessional de 

acordo com as preferências manifestadas pelos responsáveis ou pelos próprios alunos a partir 

de 16 anos [...].” (RIO DE JANEIRO – Estado, 2000, negrito nosso).  

O ER não confessional, defendido pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino 

Religioso39 (FONAPER, 2009), pelo Grupo de Pesquisa Educação e Religião (GPER, s/d) e 

                                                 
38 Apesar do art. 33 da Lei nº 9394/96 não determinar uma área de especialização para o docente de Ensino 
Religioso, ela está presente nas deliberações Estaduais. 
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por autores como Passos (2006; 2007), Junqueira, Corrêa e Holanda (2007), entre outros, tem 

“[...] a religião como um objeto de estudo, produzindo sobre este resultados compreensivos 

que normalmente são credenciados como ciência.” tornando, assim,  “[...] o estudo científico 

das religiões [...] tão laico quanto qualquer outro inscrito na esfera das ciências que são 

ensinadas nas escolas [...]” (PASSOS, 2007, p. 18).  

Finalmente, podemos apontar aqueles que defendem que não há ER laico e que não 

deveria haver essa disciplina nas escolas públicas brasileiras, porque, de acordo com 

Fischmann (2011), escola pública não é local para ter ER. A posição de desta autora, segundo 

ela própria, é amparada por razões de ordem ética, histórica, jurídica e pedagógica, pois, 

“crianças pequenas, de seis anos, iniciando o ensino fundamental, têm suas consciências 

tenras plasmadas pela escola. Quais as repercussões de conteúdos religiosos conflitantes ao 

que recebe no lar, em sua compreensão do mundo?” (FISCHMANN, 2011, p. 1). Para esta 

autora, não há ER laico porque mesmo aquele defendido como não confessional promove a 

distinção entre os alunos, já que, ainda que se ofereça um ensino sobre todas as religiões, os 

ateus (indivíduos que rejeitam ou que não creem em deus) e agnósticos (indivíduos que não 

acreditam em divindades, mas também não negam a possibilidade dessas existirem) seriam 

desrespeitados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
39 Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Religioso foram elaborados e desenvolvidos pelo Fórum 
Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER) e entregues ao Ministério da Educação (MEC) em 
outubro de 1996. Tais parâmetros não são reconhecidos pelo governo federal, tampouco pelos governos 
estaduais e municipais, entretanto, é uma proposta que pode ser aplicada às aulas de Ensino Religioso.  
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4 FORMAÇÃO DO CURRÍCULO E A UTILIZAÇÃO DOS PROJETOS DE 

TRABALHO 

 

4.1 A formação do currículo e relações de poder 

 

Ao falarmos sobre currículo, cabe-nos expormos algumas de suas concepções. A esta 

palavra, tão presente no cotidiano dos educadores, podemos associar diversas e distintas 

compreensões, relacionadas aos diferentes períodos da história da Educação. Podemos 

entender o currículo como: 

 
a) os conteúdos a serem ensinados e aprendidos; b) as experiências de 
aprendizagem escolares a serem vividas pelos alunos; c) os planos 
pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas educacionais; d) 
os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino; e) os 
processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos 
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização 
(MOREIRA; CANDAU, 2007, p. 18). 

 

A partir dessas definições variadas, podemos pensar que a maior parte das 

compreensões de currículo é a de concretizações de fins sociais e culturais que se atribuem à 

escolarização. E estas concretizações não podem ser caracterizadas como realidades abstratas 

que estão à margem do cotidiano escolar e do contexto em que foram pensadas e realizadas, 

porque, ao nos depararmos com um determinado currículo prescrito, estamos realizando as 

funções da escola em um determinado contexto histórico e social. Assim, para se 

compreender uma conjuntura escolar em um determinado período histórico, analisar o 

currículo é essencial, porque “as funções que o currículo cumpre como expressão do projeto 

de cultura e socialização são realizadas através de seus conteúdos, de seu formato e das 

práticas que cria em torno de si.” (SACRISTÁN, p. 16, 2000).  

Silva (2010, p. 15) caracteriza o currículo como o resultado de uma seleção, da forma 

que “de um universo mais amplo de conhecimentos e saberes seleciona-se aquela parte que 

vai constituir, precisamente, o currículo.”. Essa escolha do que vai fazer parte do currículo 

implica, para este autor, em relações de poder, já que, “selecionar é uma operação de poder. 

Privilegiar um tipo de conhecimento é uma operação de poder. Destacar, entre as múltiplas 

possibilidades, uma identidade ou subjetividade como sendo a ideal é uma operação de 

poder.” (SILVA, 2010, p. 16). 
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Portanto, não é crível conceber o currículo como atemporal e tampouco como neutro, 

porque esse (e sua formação) é estritamente vinculado, como já elencamos, com o contexto, 

com a organização hierárquica da sociedade, com a organização da educação e até com a 

organização das esferas religiosas.  

Temos como um breve exemplo o ensino de História, que em muitos países foi (e/ou 

ainda é) “[...] reduzido a uma narrativa fechada, destinada a moldar as consciências e a ditar 

as obrigações e os comportamentos para com a nação.” (LAVILLE, 1999, p. 135). Nas 

escolas da antiga União Soviética, por exemplo, e ainda de acordo com Laville (1999), 

durante as aulas de História predominava a visão de que o capitalismo era o inferno e o 

socialismo era a forma de se chegar ao paraíso. Antes da queda do Muro de Berlin, havia na 

Alemanha duas versões da história: uma que era ensinada para os alunos da Alemanha 

Ocidental e outra que fazia parte do currículo dos alunos da Alemanha Oriental.  

Estes, dentre outros casos, demonstram que o poder que o setor político tem na 

elaboração do currículo não é pequeno, e também que “[...] no mundo educativo, o projeto 

cultural e de socialização que a escola tem para seus alunos não é neutro. De alguma forma, o 

currículo reflete o conflito entre interesses dentro de uma sociedade e os valores dominantes 

que regem os processos educativos.” (SACRISTÁN, 2000, p. 17). 

As discussões sobre a formação do currículo datam do início do século XX, quando 

John Dewey escreveu, em 1902, um livro que tem a palavra “currículo” em seu título: The 

child and the curriculum (A criança e o currículo). Mas, apenas em 1918, Franklin Bobbit 

publicou o livro The curriculum (O currículo) consolidando o início do currículo como um 

campo de estudos, no qual se destacam duas visões contrastantes, uma vez que Bobbitt 

defendia que o funcionamento da escola deveria ser semelhante ao de uma indústria – com 

busca de resultados específicos, com utilização de métodos para obter tais resultados etc. –, 

enquanto Dewey fazia parte da vertente mais progressista, de forma que “[...] estava muito 

mais preocupado com a construção da democracia que com o funcionamento da economia.” 

(SILVA, 2010, p. 23). Entretanto, como afirma Silva (2010, p. 23), Bobbitt influenciou mais a 

história da Educação do que Dewey, porque a proposta daquele apontava para um modelo de 

educação pretensamente mais científico e de acordo com o modo em que sistema econômico 

capitalista, o qual se fazia hegemônico em grande parte do globo à época, estava estruturado.  

Em 1949, Ralph Tyler publicou o livro Basic Principles of Curriculum and Instruction 

(Princípios básicos do currículo e instrução), que consolidou o modelo de currículo 

apresentado por Bobbitt e ainda influenciou a formação dos currículos de diversos países.  
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A organização e o desenvolvimento do currículo deve buscar responder, de 
acordo com Tyler, quatro questões básicas: “1. que objetivos educacionais 
deve a escola procurar atingir? 2. que experiências educacionais podem ser 
oferecidas que tenham probabilidade de alcançar esses propósitos?; 3. como 
organizar eficientemente essas experiências educacionais?; 4. como 
podemos ter certeza de que esses objetivos estão sendo alcançados?” As 
quatro perguntas de Tyler correspondem à divisão tradicional da atividade 
educacional: “currículo” (1), “ensino e instrução” (2 e 3) e “avaliação” (4) 
(SILVA, 2010, p. 24-25). 

 

Mas, tanto os currículos tecnocráticos40 (de Bobbitt e Tyler), quanto os mais 

progressistas41 (de Dewey, por exemplo) têm uma semelhança: a reação ao currículo clássico 

humanista, advindo da Antiguidade Clássica e estabelecido na educação universitária da Idade 

Média e do Renascimento. Este currículo era formado por disciplinas como a gramática, a 

retórica, a dialética, a astronomia, a geometria, a música, a aritmética, e o latim e o grego com 

suas respectivas literaturas. Tal currículo corresponde ao ensino do conhecimento com 

determinado objetivo da época e a crítica dos tecnocráticos era que esses conhecimentos, 

principalmente o latim e o grego, eram abstratos e supostamente inúteis para a vida moderna e 

os mais progressistas consideravam-no distante dos interesses e experiências das crianças e 

dos jovens.  

Contudo, mesmo com as críticas dos defensores tecnocráticos e dos mais progressistas 

ao currículo clássico humanista, bem como com a reação dos autores que fazem parte das 

Teorias Críticas42 do currículo (como Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Paulo Freire, Basil 

Bernstein, Michael Apple, Henry Giroux, entre outros), tanto contra os modelos considerados 

tradicionais como dos modelos provenientes do currículo clássico humanista, a estrutura usual 

do currículo escolar continua sendo, até a atualidade, formada pelas disciplinas herdadas da 

sociedade ocidental com origens na Antiguidade. As disciplinas que estudam linguagem, 

literatura, ciências exatas, ciências naturais, ciências sociais e artes, denominadas por Moreno 

(2000) e Araújo (2000) de “tradicionais”, têm suas origens encontradas na Grécia, na época 

da Antiguidade Clássica (séc. VIII a.C – séc. V d.C.), período em que os pensadores gregos 

                                                 
40 O currículo tecnocrático caracteriza-se por possuir princípios de construção e avaliação que se declaram 
cientificamente fundamentados e tecnicamente aplicados. Esse currículo pretende ser independente das relações 
pessoais, com existência objetiva, manipulável e medível. Ver Beltrán (1991).  
41 O currículo progressista, diferente do tecnocrático, prioriza as experiências anteriores das crianças e jovens, 
tendo suas práticas voltadas para os princípios democráticos e considerando a escola como um local para as 
vivências democráticas. Ver Silva (2010). 
42 As Teorias Críticas do currículo surgiram por volta da década de 1960 a partir de ensaios, livros e teorizações 
que questionavam os pensamentos e as estruturas tradicionais da educação. As estruturas tradicionais privilegiam 
alguns assuntos como o ensino, a metodologia, a aprendizagem, a organização, os objetivos, a didática, o 
planejamento e a eficiência do currículo, enquanto as Teorias Críticas questionam o poder, a reprodução cultural 
e social, a ideologia, as relações sociais de produção, a conscientização, o currículo oculto, a resistência e a 
emancipação e libertação, entre outros assuntos. Para mais aprofundamento, ver Silva (2010). 
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“[...] determinaram, dentro do universo de tudo o que é pensável, os campos temáticos mais 

importantes sobre os quais valia a pena concentrar os esforços intelectuais, convertendo-os em 

temas de discussão e no centro dos seus escritos.” (MORENO, 2000, p. 25). Além disso: 

 
O movimento dos corpos celestes e dos sublunares, as espécies animais, as 
origens do universo, a composição da matéria, a própria existência 
constituíam temáticas apaixonantes em torno das quais se construíam teorias, 
discutia-se e elocubava-se (sic). Assim nasceram, mais ou menos próximas 
das fronteiras da Filosofia, disciplinas como a Física, a Astronomia, a 
Biologia, a Matemática, a História, a Gramática, etc., que, através dos 
séculos, tomando diversas rotas, mudando de métodos, buscando novas 
abordagens e propostas, subdividindo-se e especializando-se, chegaram até 
os dias de hoje (MORENO, 2000, p. 25-26). 

 

No entanto, os pensadores eram de uma elite da sociedade grega (que era altamente 

hierarquizada) e os assuntos de seus interesses não faziam parte, necessariamente, do 

cotidiano da maior parcela da população, constituída por mulheres e escravos. Com a 

expansão do Império Romano, no período do Helenismo (fim do séc. III a.C.), a forma de 

educação grega foi incorporada à sociedade romana, e, assim, passada como valor 

hegemônico em todo o território dominado por Roma. Mesmo que “[...] seja certo que isto 

levou a sociedade ocidental – que herdou seus interesses, conhecimentos e problemas – a dar 

passos importantíssimos no plano intelectual, não é menos certo que também teve seus 

aspectos negativos.” (MORENO, 2000, p. 26-27). Alguns dos aspectos negativos que 

podemos assinalar é a própria formação do currículo, que continua selecionando e 

privilegiando alguns assuntos que geralmente não mantém relações com o cotidiano dos/as 

estudantes; a não neutralidade do currículo que é passível de intervenções de diversos órgãos 

da sociedade; o currículo continua transmitindo visões sociais particulares e interessadas a 

determinados grupos; as missões dos currículos que são direcionadas de acordo com o que o 

grupo que o planeja quer formar; etc. 

Porém, assinalamos que, apesar dessa estrutura curricular herdeira das disciplinas da 

Antiguidade Clássica continuar sendo forte e passada para as gerações posteriores, os 

currículos são sim passíveis de mudanças e essas foram, e continuam sendo,  muito discutidas 

na história da educação. As mudanças podem ter início a partir de alguns questionamentos, 

como: “por que se considera uma determinada visão como natural? Por que se excluem outras 

interpretações? Como esse fenômeno afeta nossas vidas e de outras pessoas?” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 28). Outra forma de se modificar os conteúdos dos currículos é a 

partir da abertura de espaços de participação, como os criado, por exemplo, com o 
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estabelecimento dos Conselhos Municipais de Ensino e dos Sistemas Municipais de Ensino. 

A criação de um Sistema Municipal de Ensino pode indicar “[...] a intenção de assumir, com 

responsabilidade pedagógica, administrativa e política, a educação local.” (WERLE; THUM; 

ANDRADE, 2008, p. 84), e a assessoria do Conselho Municipal de Educação possibilita a 

autonomia no campo educacional local. 

Para Werle, Thum e Andrade (2008), a criação de um Sistema Municipal de Ensino 

pressupõe o exercício da prática da autonomia e a responsabilização dos atores locais, como 

os poderes executivos e legislativos, o Conselho Municipal de Educação, os docentes, bem 

como seus sindicatos e associações, pais, alunos e todos os cidadãos municipais. Essa prática 

da autonomia resulta em parcerias entre as Secretaria Municipais de Educação e outros órgãos 

que o Conselho Municipal de Educação e o Sistema Municipal de Ensino julguem 

apropriadas e dessas parcerias podem surgir projetos para serem desenvolvidos nas escolas, 

como é o caso do nosso objeto de pesquisa, o “Sonhando Juntos por um Mundo Unido”. Em 

Assis há um Sistema Municipal de Ensino, como aponta o parágrafo 2º do artigo 235 da Lei 

Orgânica do Município (ASSIS, 1990), o que dá competência ao poder público municipal de 

organizar seu próprio Sistema Municipal de Ensino: 

 

§2º O Município organizará seu Sistema Municipal de Ensino que abrangerá 
todos os níveis em que atuar. Será coordenado por uma Secretaria própria e 
terá assessoria do Conselho Municipal de Educação, que tem como objetivo 
formular e controlar a execução da política municipal de Educação, nos 
aspectos econômicos, financeiros e na qualidade da prestação de serviços. 

 

4.2 Os projetos de trabalho 

 

4.2.1 Definições de projetos de trabalho 

 

Antes de partirmos para as definições, esclarecemos que discorrer sobre “projetos de 

trabalho” pode levar a interpretações diversas, principalmente quando se trata do ambiente 

escolar. Um projeto de trabalho pode ser compreendido como o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) da escola, que é um esquema que engloba tópicos – por exemplo, a missão da escola, os 

objetivos, a clientela, os dados sobre a aprendizagem etc. –, e se constitui em uma ferramenta 

de planejamento e avaliação utilizada pelos membros da equipe pedagógica. Outra 

compreensão que a palavra “projeto” pode estar vinculada é ao projeto de ensino que cada 

professor planeja para suas aulas, contendo seus objetivos, estratégias de ensino-

aprendizagem e avaliação. Entretanto, a interpretação que pautamos nesta pesquisa é a de 
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Hernández (1998), Hernández e Ventura (1998), Oliveira (2006), Moura e Barbosa (2006) 

que entendem por projeto de trabalho um plano de um trabalho a ser desenvolvido na escola, 

elaborado em conjunto entre professores, alunos e membros da comunidade escolar, focado 

em buscar respostas para questões sobre determinado tema, assunto ou problema que seja de 

interesse de todos os envolvidos em seu planejamento e execução.  

A escolha pela utilização de projetos de trabalho na escola ocorre, geralmente, com o 

objetivo de suprir alguma necessidade que o currículo convencional (formado por disciplinas 

de humanidades, ciências biológicas e exatas) não alcança. Essa necessidade inicial pode 

gerar reflexões entre os atores da comunidade educacional – professores, gestores e alunos –, 

em busca de estratégias que aproximem o alcance dos objetivos desejados por esses com o 

currículo utilizado pela escola. Dessa aproximação podem surgir novas alternativas de 

práticas de ensino e aprendizagem que se diferenciam da aula tradicional (fracionada em 

disciplinas com determinadas cargas horárias), sendo os projetos de trabalho uma dessas 

possibilidades43.  

Mas, os projetos de trabalho não são simplesmente o ato de ensinar algo não 

considerado “tradicional” ou o utilizar uma proposta inovadora de ensino pronta e acabada. A 

começar, cada projeto de trabalho é único e deve ser pensado exclusivamente entre as pessoas 

que estão inseridas no contexto em que esse será aplicado; além disso, é necessário que os 

participantes estejam dispostos a adotar uma alternativa de ensino que se diferencie do 

sistema de disciplinas usualmente empregado nas escolas. Isto é, para adotar os projetos de 

trabalho é preciso “[...] fugir dos modismos e assumir uma nova prática pedagógica, sabendo 

fazer escolhas, tomar decisões, propor inovações coerentes com nosso projeto educativo e 

com nossas concepções de educação.” (LEITE; OLIVEIRA; MALDONADO, 1998, p. 60). 

Valer-se de modelos prontos, que não foram sequer planejados dentro do contexto em que 

será aplicado, pode não ser eficiente e não condiz com um projeto de trabalho conforme é 

definido por diversos autores, como Hernández (1998), Oliveira (2006); Moura e Barbosa 

(2006); Pereira (2004), dentre outros.  

A mudança da prática pedagógica da escola (ou das escolas) que venha a utilizar 

projetos de trabalho está centrada principalmente na transformação da perspectiva comumente 

transmitida nas escolas, na qual o ensino é pautado pela transmissão do conhecimento do 

professor ao aluno, que é um mero receptor, para a perspectiva de que o aluno é sujeito ativo 
                                                 

43 Estamos discorrendo de forma hipotética porque nessa pesquisa não nos atemos às necessidades individuais da 
implantação do projeto “Sonhando Juntos por um Mundo Unido” nas escolas de Assis-SP, pelo fato de nosso 
objeto de estudo ser apenas a teoria e o conteúdo do discurso que formam o projeto escrito, e não perpassa por 
sua aplicação prática. 
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da sua aprendizagem e o professor, além de ensinar, também aprende com a experiência dos 

alunos e alunas. Para compreendermos tal mudança, encontramos em Leite, Oliveira e 

Maldonado (1998, p. 62) uma tabela que exemplifica as principais diferenças entre o ensino 

considerado tradicional das escolas (dividido em disciplinas isoladas, cada qual com 

determinada carga horária) e como é a perspectiva da prática pedagógica nos projetos de 

trabalho. 

Perspectiva Tradicional Perspectiva dos Projetos de Trabalho 
Enfoque fragmentado, centrado na 
transmissão de conteúdos prontos. 

Enfoque globalizador, centrado na resolução 
de problemas significativos. 

Conhecimento como acúmulo de fatos e 
informações isoladas. 

Conhecimento como instrumento para a 
compreensão da realidade e possível 
intervenção nela. 

O professor é o único informante, com o papel 
de dar as respostas certas e cobrar sua 
memorização. 

O professor intervém no processo de 
aprendizagem ao criar situações 
problematizadoras, introduzir novas 
informações e dar condições para que seus 
alunos avancem em seus esquemas de 
compreensão da realidade. 

O aluno é visto como sujeito dependente, que 
recebe passivamente o conteúdo transmitido 
pelo professor. 

O aluno é visto como sujeito ativo, que usa 
sua experiência e seu conhecimento para 
resolver problemas. 

O conteúdo a ser estudado é visto de forma 
compartimentada. 

O conteúdo estudado é visto dentro de um 
contexto que lhe dá sentido. 

Há uma seqüenciação rígida dos conteúdos 
das disciplinas, com pouca flexibilidade no 
processo de aprendizagem. 

A seqüenciação é vista em termos de nível de 
abordagem e de aprofundamento em relação 
às possibilidades dos alunos. 

Baseia-se fundamentalmente em problemas e 
atividades dos livros didáticos. 

Baseia-se fundamentalmente em uma análise 
global da realidade. 

O tempo e o espaço escolares são organizados 
de forma rígida e estática. 

Há flexibilidade no uso do tempo e do espaço 
escolares. 

Propõe receitas e modelos prontos, reforçando 
a repetição e o treino. 

Propõe atividades abertas, permitindo que os 
alunos estabeleçam suas próprias estratégias. 

 

Portanto, as definições propostas por alguns estudiosos do tema, como Moura e 

Barbosa (2006) e Hernández e Ventura (1998) para os projetos de trabalho são: 

 

[...] projetos desenvolvidos por alunos em uma (ou mais) disciplina(s), no 
contexto escolar, sob a orientação do professor, e têm por objetivo a 
aprendizagem de conceitos e desenvolvimento de competências e 
habilidades específicas. [...] os projetos de trabalho são executados pelos 
alunos sob a orientação do professor visando a aquisição de determinados 
conhecimentos, habilidades e valores (MOURA; BARBOSA, 2006, p.12). 
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E, também, 

 
[...] uma forma de organizar a atividade de ensino e aprendizagem, que 
implica considerar que tais conhecimentos não se ordenam para sua 
compreensão de uma forma rígida, nem em função de algumas referências 
disciplinares preestabelecidas ou de uma homogeneização dos alunos 
(HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998, p. 61). 

 

Mas, a utilização de projetos de trabalho nas escolas não é nenhuma novidade, como 

notaremos a seguir. 

 

4.2.2 Breve histórico dos projetos de trabalho 

 

Fazendo uma breve pesquisa histórica, observamos que a utilização de projetos de 

trabalho não é uma ideia nova na história da educação. Suas denominações, pelo menos até os 

anos de 1930, foram as mais diversas, por exemplos, “métodos de projetos, centros de 

interesse, trabalho por temas, pesquisa do meio, projetos de trabalho [...]” (HERNÁNDEZ, 

1998, p. 67) eram algumas das denominações utilizadas para designar essa prática educativa. 

Todavia, as origens da pedagogia de projetos de trabalho podem ser encontradas em livros de 

John Dewey do início do século XX.  

Durante o decorrer da década de 1920, os projetos de trabalho foram utilizados para 

aproximar a escola da vida cotidiana. Inclusive, Hernández (1998) considera que a primeira 

versão de um projeto de trabalho surgiu por volta daquele período, sustentada pelas ideias de 

partir de uma situação problemática; de vincular o processo de aprendizagem com o mundo 

exterior à Escola; e de oferecer uma alternativa ao sistema curricular que fragmenta o 

conhecimento em disciplinas distintas. 

Foi por volta destes anos que os principais educadores da Escola Nova, entre eles o 

próprio John Dewey e o seu principal seguidor, Willian Kilpatrick, além de outros, como 

Maria Montessori, Ovídio Decroly e Edouard Claparède (OLIVEIRA, 2006; PEREIRA, 

2004), propagaram a ideia de que “[...] a criança deve compreender o mundo com certa 

rigorosidade de pensamento, por meio de um trabalho de pesquisa reflexiva.” (OLIVEIRA, 

2006, p. 6).  

Além da participação dos representantes da Escola Nova, Hernández (1998) destaca o 

engajamento de um professor espanhol, Fernando Sáinz, que em 1931 defendia a ideia de que 

os projetos de pesquisa a serem utilizados nas escolas deveriam estar próximos à vida dos 

alunos, uma vez que “o que se pretende [com a pedagogia de projetos de trabalho] é que o 



72 
 

aluno não sinta diferença entre a vida exterior e a vida escolar.” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 

67, itálicos do autor). A partir de então, têm-se os esboços iniciais que caracterizam algumas 

ideias dessa primeira versão dos projetos de trabalho: partir de um problema; relacionar a 

aprendizagem com o mundo exterior à Escola; e mostrar que há alternativas ao ensino 

fragmentado em disciplinas.  

Também na década de 1930, Célestin Freinet propôs algumas mudanças entre a 

relação professor-aluno e aluno-aluno, valorizando o trabalho e a atividade em grupo, visando 

promover a cooperação e a livre expressão infantil. Relacionado a projetos de trabalho, 

Freinet “[...] trabalhava com a idéia de projetos concomitantes, acontecendo ao mesmo tempo 

em sala de aula, com diferentes tempos de duração, podendo ser de curto, médio e longo 

prazo.” (OLIVEIRA, 2006, p. 6).  

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), de acordo com Hernández (1998), a 

nova situação socioeconômica influiu na educação a ponto de congelar as ideias e iniciativas 

de novas formas de ensino e aprendizagem, e essas voltaram a emergir somente a partir da 

metade da década de 1960, quando novamente produziu-se um novo fluxo de interesse pelos 

projetos de trabalho, no entanto, nesta ocasião, com a denominação de “trabalho por temas”. 

O questionamento daquele momento foi “[...] que conceitos ensinamos e com que critérios os 

selecionamos?” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 69, itálicos do autor) e nesse contexto, o psicólogo 

estadunidense Jerome Bruner estabeleceu que o ensino devesse, a partir das estruturas das 

matérias escolares, estar centrado em conceitos-chave (HERNÁNDEZ, 1998). Esses 

conceitos-chave eram uma série de eixos conceituais utilizados para facilitar o ensino, a 

compreensão e a aprendizagem das disciplinas. “Essa visão de projetos dá ênfase a ‘que’ 

ensinar e os situa num currículo interdisciplinar, dado que é possível verificar que várias 

disciplinas têm conceitos-chave comuns.” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 70, aspas no original). 

Outra ideia desenvolvida por Jerome Bruner foi o currículo em espiral, o que significa 

que os alunos e as alunas devem ter a oportunidade de ter contato com o mesmo conteúdo 

mais de uma vez, entretanto, a cada vez que o conteúdo for revisto este deve ser observado em 

diferentes modos de representação e em diferentes níveis de profundidade, de forma que o 

aprendiz construa continuamente o que já aprendeu.  

Nos anos da década de 1980 os projetos de trabalho voltam a ser objeto de interesse da 

educação devido a dois fatos: o impacto causado pela “revolução cognitiva” na forma de 

compreender o ensino e a aprendizagem; e as mudanças nas concepções sobre conhecimento. 

Neste período, as conjecturas da época mostraram que os conteúdos das disciplinas 

precisavam de reconfigurações para que passassem a ser representados por meio de 
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linguagens mais diversificadas (verbal, escrita, gráfica e audiovisual), “[...] para abrir aos 

estudantes os processos de pensamento de ordem superior necessários para que compreendam 

e apliquem o conhecimento a outras modalidades.” (HERNÁNDEZ, 1998, p. 72). Nos anos 

de 1990, de modo geral, o trabalho com projetos se fortaleceu no Brasil e no mundo (LEITE; 

OLIVEIRA; MALDONADO, 1998). Em fins do século XX e começo do século XXI, os 

projetos de trabalho foram adotados por diversas escolas, com uma concepção que “[...] 

propõe a presença, na escola, dos temas emergentes, de um currículo integrado, de uma 

complexidade que abarque um enfoque globalizador, no qual a interdisciplinaridade se faça 

presente.” (OLIVEIRA, 2006, p. 10).  

Atualmente, os entendimentos que circunscrevem os projetos de trabalho não são 

consensuais, a começar pela compreensão do que é um projeto de trabalho: uma metodologia 

ou uma postura pedagógica? Oliveira (2006) utiliza diversas vezes em seus escritos a 

expressão “metodologia de projetos de trabalho”, enquanto Hernández e Ventura (1998), 

Hernández (1998), Pereira (2004) e Leite, Oliveira e Maldonado (1998), acreditam que não há 

um método cerrado para se trabalhar com os projetos de trabalho, pois: 

 
Entre os docentes, quando se fala de “método” em relação à prática escolar, 
ao que se costuma fazer referência é a aplicação de uma fórmula, de uma 
série de regras. No entanto, em sua concepção filosófica, método se entende 
como uma maneira concreta de proceder, de aplicar o pensamento, de levar a 
termo uma pesquisa, etc., com a finalidade de conhecer a realidade, de 
compreender o sentido ou o valor de determinados fatos, de interpretar 
corretamente os dados da experiência, de resolver um problema, uma 
questão... (HERNÁNDEZ, 1998, p. 75). 

 

Sendo que, trabalhar com projetos “[...] não se trata apenas de uma técnica atraente 

para transmitir aos alunos o conteúdo das matérias, significa de fato uma mudança de postura, 

uma forma de repensar a prática pedagógica e as teorias que lhe dão sustentação.” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 23-24). Entretanto, todos estes autores que fazemos referência 

defendem que um projeto de trabalho deveria ser feito a partir de uma estrutura organizada.   

 

4.2.3 A organização de um projeto de trabalho 

 

Uma das dificuldades para a realização do projeto de trabalho pode estar em sua 

própria preparação, a qual já é um ponto de partida para a mudança da prática pedagógica. 

Agora vejamos como se organiza um projeto de trabalho. Hernández e Ventura (1998) 

acreditam que o projeto precisa ser estruturado a partir de um eixo determinado, isto é, é 
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necessário partir da definição de um conceito, uma temática ou um problema que seja 

compartilhado pelos alunos, professores e gestores de uma escola ou, até mesmo, de uma rede 

de escolas subordinadas à mesma Diretoria de Ensino ou Secretaria de Educação.  

Para as autoras Leite, Oliveira e Maldonado (1998), no meio docente há muitos 

questionamentos sobre como um projeto de trabalho pode surgir na sala de aula, sendo que, 

por um lado, nota-se que o surgimento se deve às dúvidas dos alunos e, por outro, pressupõe-

se que o professor é que deve propô-lo para o grupo. Para essas autoras, “essa polêmica não 

leva em conta que a principal característica do trabalho com projetos não é a origem do tema, 

mas sim o tratamento que se dá a ele.” (LEITE; OLIVEIRA; MALDONADO, 1998, p. 66), 

pois o ponto central do trabalho com os projetos não é somente ater-se a um tema ou discutir 

quem deve sugeri-lo, mas, sim, resolver problemas que mantenham relações entre os saberes 

escolares e a vida cotidiana dos estudantes.  

Isso não quer dizer que a participação dos alunos não seja importante. Muito pelo 

contrário, a participação desses na consecução do projeto, tanto em seu planejamento quanto 

em sua realização, é importante para que haja democratização das relações entre professor-

aluno e também amplia a noção da importância da participação ativa do aluno em sua própria 

aprendizagem. 

Se pensarmos em uma dimensão simbólica, os projetos de trabalho seriam um “lugar” 

onde se permite a aproximação entre a identidade dos alunos e o que é desenvolvido na 

escola, “[...] longe de um prisma paternalista, gerencial ou psicologista, que implica 

considerar que a função da Escola NÃO É apenas ensinar conteúdos [...]” (HERNÁNDEZ, 

1998, p. 61). Os projetos também podem expandir a reflexão e os questionamentos sobre a 

revisão dos conteúdos do currículo convencional, além de levar em conta as relações entre o 

que acontece fora do espaço escolar e o que é aprendido dentro das salas de aulas, 

proporcionando a ampliação do diálogo e da reflexão crítica entre os alunos sobre os 

fenômenos das escolas e da sociedade. 

Mas, para o planejamento de um projeto é preciso seguir algum esquema? De fato, 

mesmo sendo uma prática livre e autônoma de cada escola, alguns autores (como Hernández 

1998, Leite, Oliveira e Maldonado, 1998, Oliveira, 2006 e Pereira, 2004) sugerem que o 

ponto de partida de todos os projetos seja a problematização, o que não corresponde a apenas 

fazer uma lista do que os organizadores do projeto querem saber sobre um tema, mas significa 

“[...] construir coletivamente uma questão que irá acompanhar o grupo em todo seu percurso e 

servirá de referência para debates, discussões e reflexões.” (LEITE; OLIVEIRA; 

MALDONADO, 1998, p. 60). Construir coletivamente garante que, além da participação do 
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professor, a participação dos alunos e das alunas é fundamental desde essa etapa da 

construção, pois, “[...] ele [o aluno] não só pode como deve selecionar temas, tendo em vista o 

atendimento à proposta curricular, as demais formativas e os objetivos a alcançar.” 

(FONSECA, 2003, p. 110).  

O professor tem a ação de um facilitador das problematizações, propondo um fio 

condutor de pensamento para que os questionamentos não sejam dispersos. Nesta etapa, há a 

mudança de postura do professor, porque, muitas vezes, ele pode não saber resolver muitos 

dos problemas elencados pela turma de alunos e, construindo um projeto de trabalho 

coletivamente, ele se coloca também no lugar do aprendiz, deixa de ser o detentor dos saberes 

e passa a aprender em conjunto com as pesquisas que serão realizadas conjuntamente com os 

alunos no decorrer da busca pelas respostas. Portanto, essa mudança de posição resume, desde 

já, o planejamento dos projetos de trabalho, os quais devem ser desenvolvidos com os alunos 

e não apenas para os alunos.  

Depois da escolha do tema, feita a partir da problematização inicial, parte-se para a 

fase do desenvolvimento, na qual se criam estratégias para buscar respostas às questões 

levantadas na etapa anterior. As estratégias de busca de respostas contidas no projeto escrito, 

no momento do seu planejamento, podem sofrer mudanças durante o período de sua 

efetuação, porque “[...] o desenvolvimento de um projeto não é linear nem previsível.” 

(HERNÁNDEZ, 1998, p. 78). Novamente, os alunos são corresponsáveis pelas escolhas nessa 

etapa, pois a participação destes acarreta o envolvimento, a responsabilidade e o compromisso 

por parte dos mesmos. Neste estágio, cabe aos participantes do projeto fazerem diversas 

pesquisas (bibliográficas, de campo, entrevistas, organização de debates etc.) e refletirem 

sobre como vão interpretar as fontes de pesquisa que irão responder as suas problematizações. 

O desenvolvimento do projeto não deve ser restrito apenas ao espaço escolar, podendo ser 

realizado em conjunto com a comunidade. 

Por fim, temos a fase da síntese, na qual as convicções iniciais se expandem, novas 

aprendizagens podem ser estabelecidas e ocorre a avaliação do que foi desenvolvido durante o 

período da aplicação do projeto. Todavia, utilizar a palavra “avaliação” não significa que essa 

deve ser feita de modo tradicional, dentro da sala de aula com os alunos respondendo questões 

feitas pelo professor. Assim como foi feito nas etapas anteriores, a avaliação precisa ser 

realizada coletivamente. Neste momento, é possível que surjam indagações que podem ser 

transformadas em novos projetos de trabalho a serem pensados em seguida.  

Resumindo, um modo possível para a realização de um projeto de trabalho perpassa 

pelas seguintes ideias: parte-se de uma problematização negociada entre professor e alunos; 
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inicia-se um processo de pesquisa em busca de resoluções para a problematização inicial; a 

partir da investigação, selecionam-se as fontes de informação que serão utilizadas no decorrer 

do projeto; criam-se critérios de organização e interpretação das fontes selecionadas; anotam-

se as dúvidas e perguntas; estabelecem-se relações do que está sendo pesquisado com outros 

problemas relacionados com a escola e com a sociedade; recapitula-se e avalia o que foi 

pensado e discutido; parte para novos problemas e criam-se novos projetos. Dessa forma, 

podemos ver que: 

 
Os projetos assim entendidos apontam outra maneira de representar o 
conhecimento escolar baseado na aprendizagem da interpretação da 
realidade, orientada para o estabelecimento de relações entre a vida dos 
alunos e professores e o conhecimento que as disciplinas (que nem sempre 
coincidem com o das disciplinas escolares) e outros saberes não disciplinares 
vão elaborando (HERNÁNDEZ, 1998, p. 90-91). 

 

Portanto, compreendemos que os projetos de trabalho podem ser considerados como 

portas que levam os alunos em direção a novos conhecimentos, a novas reflexões e a novas 

formas de resolução de problemas que ocorrem dentro e fora da sala de aula, principalmente 

daqueles que estão para além do currículo convencionalmente utilizado pelas escolas. Ao 

demonstrar para os alunos que eles podem fazer parte da organização do que vai ser 

desenvolvido durante o projeto, além de apresentar que há maneiras diferentes de aprender, 

sem que haja a delimitação do conhecimento por disciplinas, faz com que esses percebam que 

são sujeitos ativos nos processos de aprendizagem e podem, inclusive, levar esse senso 

participativo para outras instâncias da sociedade. 

Mas, nem todo projeto que esteja intitulado como “projeto de trabalho”, pode ser 

assim considerado (no sentido em que adotamos nesta pesquisa). Como distinguir esses, que 

também são denominados de “quasi-projeto” e “não-projeto” (OLIVEIRA, 2006) dos 

autênticos projetos de trabalho? Elenquemos, então, as particularidades dos “quasi-

projetos44”, tal como Hernández (1998) descreve, contrapondo-as com as características dos 

projetos de trabalho: 

 

a) Quando é um percurso descritivo de um tema.  

Um projeto de trabalho não pode ser meramente descritivo, ele precisa ser 

problematizado e fazer parte da reflexão conjunta entre os alunos e os professores. 

 
                                                 

44 Optamos por seguir esta forma de classificação utilizada por Oliveira (2006). 
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b) Resume-se em uma apresentação do que o professor sabe, sendo ele o protagonista e quem 

toma as decisões. 

 Como vimos, uma das características mais importantes de um projeto de trabalho é a 

participação conjunta de professores, alunos e comunidade escolar (quando estiver envolvida 

com a problematização e o desenvolvimento do projeto). A imagem tradicional do professor 

como o protagonista da aula não se encaixa na pedagogia de projetos de trabalho, além do 

que, faz parte dessa pedagogia que o aluno abandone a visão empirista da educação e adote a 

visão construtivista de solução de problemas. 

 

c) Um percurso expositivo sem problemas e sem um fio condutor. 

Um projeto de trabalho é feito de problematizações de um único tema (de uma 

situação, de um assunto) e, para que isso ocorra, é preciso que haja um delineamento de um 

fio condutor que se inicie pelas problematizações e siga para a realização dos objetivos 

pretendidos. Fazer um percurso sem os problemas e sem um fio condutor caracterizar-se-ia, 

novamente, com uma imagem tradicional de educação que não condiz com as inovações que 

os projetos de trabalho buscam introduzir. 

 

d) Uma apresentação linear de um tema, baseada numa sequência estável e única de passos, 

e vinculada a poucas fontes de informação (por exemplo, somente os livros didáticos).  

Essa particularidade vai totalmente contra a etapa de pesquisa realizada por 

professores e alunos visando à construção e consecução de um projeto, na qual se procuram 

diversas fontes que demonstrem visões variadas acerca do mesmo assunto, o que vem a 

colaborar para a ampliação da visão crítica dos alunos perante determinadas informações. 

 

e) Uma atividade na qual o docente não faz pesquisas e dá respostas sobre o que já sabe.  

O docente, em um projeto de trabalho, é tanto coorganizador quanto coaprendiz. Isso 

não quer dizer que seja proibido ao docente dar respostas previamente adquiridas, mas 

significa que deve tanto haver trocas de saberes entre o docente e os alunos, quanto à 

valorização de experiências dos alunos nas aprendizagens. 

 

f) Não dialogar com os alunos e pensar que esses devam aprender o que os docentes querem 

ensinar-lhes.  
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Aqui novamente reiteramos que a participação dos alunos, desde as primeiras 

problematizações, realizadas antes mesmo da escolha do que será estudado no decorrer do 

projeto, é primordial para que a prática seja denominada de projeto de trabalho. 

 

g) Uma apresentação de matérias escolares.  

Um projeto de trabalho intenta ampliar os conhecimentos para além do conteúdo 

contido nos currículos básicos das disciplinas, entretanto, isso não exclui a possibilidade das 

matérias escolares serem um tema a ser discutido em um projeto, porém, como já expusemos 

anteriormente, o tratamento de um tema em um projeto de trabalho é distinto de meramente se 

apresentar disciplinas curriculares. 

 

h) Transformar em estudo tudo o que os alunos gostam e o que lhes apetece. 

Mesmo com a participação dos alunos, os professores são facilitadores e devem ajudar 

nas seleções de problematizações apresentadas em sala de aula.  

 

Demonstrando essas características dos “quasi-projetos”, podemos conseguir 

diferenciá-los dos projetos de trabalho com mais facilidade. Os “quasi-projetos” podem ser 

esquematizados com a falta de devido planejamento, com a falta de gestão, de controle, de 

acompanhamento e de avaliação adequada, distorcendo o real significado de um projeto de 

trabalho – que é uma maneira diversa de ampliar os conhecimentos e as aprendizagens sem 

utilizar as mesmas estratégias consideradas “tradicionais” da escola – e tornando-o apenas 

mais do mesmo.  

Assim, podemos concluir que, os projetos de trabalho, compreendidos da forma que 

apresentamos nessa parte deste subcapítulo, nos mostram alternativas de representação do 

conhecimento escolar baseado na aprendizagem da interpretação da realidade e favorecem o 

desenvolvimento de estratégias de indagação, de pesquisas em fontes variadas (não apenas no 

livro didático ofertado pela escola), e a apresentação de como é feito um processo de estudo 

de um tema. O que auxilia na ampliação do conhecimento dos alunos, dos docentes e de todos 

os que estão envolvidos na sua consecução, em outros termos, contribuem não somente no 

fortalecimento e aprendizado dos conhecimentos escolares e curriculares, mas, sobretudo, 

naqueles conhecimentos ligados a eles próprios (alunos, docentes e comunidade escolar) e a 

sociedade em que vivem. 
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4.3 A construção do projeto “Sonhando Juntos por um Mundo Unido”. 

 

A partir do cenário da rede educacional da cidade de Assis-SP e região apresentado na 

Introdução desta pesquisa, e com a pequena explanação sobre os Sistemas Municipais de 

Educação, passemos a compreender como foi composto o “projeto” “Sonhando Juntos por um 

Mundo Unido” (SJMU) (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – 

São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007 e ver ANEXO). Aqui, nós apenas analisaremos 

descritivamente a construção e o conteúdo escrito no SJMU, além de questionarmos algumas 

de suas passagens. Mais adiante faremos uma análise do seu discurso em vista de alcançarmos 

os objetivos específicos desta pesquisa. Por ora, então, nos atenhamos apenas em indagar se o 

SJMU pode ser considerado, ou não, um projeto de trabalho.  

O SJMU foi elaborado no ano de 2007 por membros da Pastoral da Educação (PE) 

da Diocese de Assis em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Assis (SEMEA) 

e a Diretoria de Ensino (DE) da região de Assis, com a intenção de diminuir os conflitos e 

tensões que estavam ocorrendo nas escolas públicas da cidade naquele momento, como 

podemos ver em sua introdução: 

 

Há algum tempo algumas escolas vêm enfrentando dificuldades no 
relacionamento entre a equipe escolar, gestores, funcionários, docentes, 
alunos e pais. 
As medidas tradicionalmente adotadas para diminuir conflitos e tensões têm 
se mostrado praticamente inócuas, pois tais tensões têm se avolumado. 
Diante deste contexto, os envolvidos na Pastoral da educação da Diocese de 
Assis decidiram elaborar o Projeto “Sonhando juntos por um Mundo 
Unido”, em parceria com os responsáveis pela educação em âmbito estadual 
e municipal. Trata-se de uma proposta e um desafio de uma ação integrada, 
envolvendo pais, alunos, professores, que têm como perspectiva a educação 
para a Paz e o Diálogo (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE 
ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 2, negrito no 
original). 

 

A construção do SJMU foi dividida em tópicos, dando início pela apresentação dos 

proponentes, com os nomes dos responsáveis pela sua construção; a disciplina e a área de 

estudo em que será desenvolvido; a população alvo; e o nível de ensino em que será aplicado. 

Após essa breve apresentação, encontra-se a justificativa, na qual os responsáveis explicam o 

porquê da constituição e da realização de tal “projeto” nas escolas públicas da cidade de 

Assis. Segue-se para os objetivos, tópico onde é apresentada uma gama de finalidades que se 

pretende alcançar; tais objetivos são complementados pelas metas, que seriam como os 

objetivos gerais. Seguindo, temos os procedimentos metodológicos e as estratégias que serão 
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utilizadas para os alunos, pais e professores e, por fim, temos um tópico dedicado a algumas 

sugestões de diversas formas de realização e complementação do SJMU, chegando, 

finalmente, a avaliação e aos materiais que serão utilizados durante sua execução.  

Partimos agora para as análises descritivas da maioria desses tópicos elencados na 

construção do SJMU, comparando-os com as concepções de projetos de trabalho vistas neste 

capítulo.  

Damos início analisando os proponentes do trabalho. Como já mencionamos, estes são 

a PE da Diocese de Assis em conjunto com a SMEA de Assis e a DE – Região de Assis. 

Dentre estes, também temos os nomes da equipe responsável pela planificação do “projeto”, a 

qual é formada por um padre, por coordenadores pedagógicos, por professores e diretores de 

escolas (as informações sobre os cargos dessas pessoas foram nos passadas em conversas 

informais). Há também algumas parcerias feitas entre os proponentes e o “Grêmio Estudantil, 

Escola da Família, Prefeituras Municipais, Ministério Público, Instituições Religiosas, 

Faculdades, Associações e outros.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; 

ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007 p. 2). 

Destarte, o que nos mais chama a atenção de início é a falta da participação de 

alunos45 entre os proponentes e no integrar da equipe responsável pelo SJMU. Deduzimos, 

pela forma em que se encontra escrito na página 2 do SJMU, que a PE teve a ideia de 

construir um projeto de trabalho para ser aplicado nas escolas públicas da cidade de Assis e 

firmou parceria com a SMEA e a DE, o que demonstraria que o SJMU fora gerado de fora 

para dentro da escola. Além disso, não está escrito que a proposição do SJMU surgiu a partir 

de problematizações realizadas na escola, e tampouco que teve a participação dos alunos. 

Mesmo tendo uma área dedicada às parcerias, não está compreensível se estas foram 

realizadas ou se serão concretizadas no decorrer da aplicação do “projeto”. 

Passemos à justificativa. Esta seção começa expondo que “há algum tempo algumas 

escolas vêm enfrentando dificuldades no relacionamento entre a equipe escolar, gestores, 

funcionários, docentes, alunos e pais.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE 

ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 2). Tais dificuldades de 

relacionamento são descritas, mais adiante, como conflitos e tensões, porém, não são 

discriminados quais seriam esses conflitos e essas tensões ocorridas nas escolas (se são 

conflitos verbais ou físicos, se ocorrem entre alunos, entre alunos e professores, entre 

                                                 
45 Mesmo com a parceria a ser feita entre os proponentes e o “Grêmio Estudantil”, não podemos considerar que 
alunos tenham participado da elaboração do SJMU, uma vez que em nenhum momento consta a participação de 
destes em sua preparação, parecendo que a parceria ainda será feita a partir do projeto já pronto. 



81 
 

professores e alunos etc.), além de não haver nenhuma diferenciação entre as escolas que vêm 

enfrentando dificuldades, levando o leitor a não compreender se são as escolas municipais ou 

estaduais, e se estão localizadas na cidade de Assis ou em cidades da região englobada pela 

DE. 

Mais adiante, após algumas afirmações sobre a “verdadeira educação” (sem menção 

de fontes ou de referências), há alguns parágrafos relacionados às ações conflituosas nas 

escolas. Começando pela relação entre pais e filhos, afirmando que “há uma lacuna nesta 

tarefa importante de ser pai, causada pela constante mudança a que estamos submetidos a todo 

instante, desestabilizando os valores reais da família.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – 

DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 3). Em seguida, 

o “projeto” discorre sobre as relações professor-aluno articulando que muitas das discussões 

conflituosas se iniciam dentro da sala de aula e, a partir de reflexões preliminares (deduzimos 

que foram reflexões realizadas entre os gestores das escolas – já que alunos não participaram 

da construção do SJMU –, visto que, em nenhum momento, há tal informação ao longo do 

texto do SJMU), chega-se a conclusão que muitos dos docentes não sabem resolver esses 

conflitos adequadamente. Assim, a utilização do SJMU é justificada a partir desses fatos.  

Ainda nesta seção, os proponentes deixam claro que a ação para a realização do 

“projeto” deve ser em conjunto entre três segmentos: alunos, pais e professores. 

Reconhecendo que a escola “[...] não pode mais ater-se somente ao conteúdo, à grade 

curricular, pois não há como separar o indivíduo intelectual do social, ético e humano.” 

(PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - 

Estado, 2007, p. 3), os proponentes argumentam que a participação dos três segmentos citados 

acima tem o sentido de dar um direcionamento ao “projeto”, o qual venha a preencher as 

necessidades da sociedade.  

Aqui encontramos algumas características que podem ser consideradas como presentes 

na realização de um projeto de trabalho (como a escolha de um tema, algumas 

problematizações e a ampliação do campo da realização do “projeto”, vinculando-o à 

sociedade), mas não conseguimos compreender de onde surgiram tais questões, se partiram de 

dentro da escola ou dos integrantes da PE (principal proponente do SJMU). Ainda assim, há o 

convite para que, além dos professores, os pais e os alunos participem ativamente da 

realização do “projeto”. Desta forma, mesmo não tendo compartilhado das primeiras 

problematizações, os alunos são convidados a contribuir na a sua aplicação.  

As finalidades do “projeto” SJMU são divididas em duas partes: objetivos e metas. 

São nove objetivos (ver ANEXO), dentre os quais, três são diretamente relacionados à 
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resolução de conflitos, quatro são voltados para a cooperação entre os três segmentos (pais, 

alunos e professores), um diz respeito à ampliação da formação dos professores e um é 

voltado para a participação de grêmios estudantis e de movimentos religiosos dentro da escola 

pública. Já as metas são mais amplas, repetindo a tentativa da coeducação e da aproximação 

entre os pais dos alunos e a escola, além de ter a finalidade de diminuir a violência na escola 

daquele ano em que foi escrito (2007).  

Assim, vimos a partir da justificativa, que o “projeto” SJMU é direcionado para a 

resolução de conflitos que ocorrem no interior das escolas, para a melhor preparação do 

professor para lidar com os conflitos que acontecem dentro da sala de aula e para os pais 

terem uma relação familiar pautada nos “valores reais da família”. Consequentemente, para 

que os conflitos ocorridos nas escolas sejam resolvidos, os pais teriam de colaborar em casa, 

os alunos teriam de cooperar e os professores teriam de ser aptos para resolverem os conflitos 

da melhor maneira possível. O que faz com que os objetivos sejam voltados exclusivamente 

para a resolução da questão do conflito, tendo relação com esses três segmentos (alunos, pais 

e professores). 

Os procedimentos metodológicos são voltados especialmente para estes três 

segmentos, seguidos de estratégias para a realização e de ações a serem tomadas. Os 

procedimentos metodológicos direcionados aos alunos são: os responsáveis pelo “projeto” 

solicitarão às escolas que indiquem um aluno que tenha o perfil adequado ao SJMU (não está 

explícito o que os proponentes consideram como o perfil adequado) para ser o representante 

que se reunirá com a equipe proponente uma vez por mês (exceto em julho); esse 

representante precisa ser um aluno “com liderança” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – 

DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 4), que, junto 

com os coordenadores do “projeto”, receberá acompanhamento da equipe proponente para 

facilitar a entrada do SJMU em sua escola. Assim, elencam-se ações para serem aplicadas 

nesse segmento, que se definem por promover encontros entre os alunos e diversos 

representantes de setores da cidade; proporcionar a participação dos alunos em eventos 

religiosos, como os encontros de jovens e acampamentos; realizar apresentações culturais 

(danças, peças teatrais, entre outros) no espaço da escola; organizar um evento de 

encerramento da “Semana por um Mundo Unido”.  

Para os pais, os procedimentos metodológicos são mais amplos e divididos em quatro 

módulos: estrutura e afeto; restabelecendo a comunicação em família; mão dupla; e padrões 

de comportamento. Em estrutura e afeto propõe-se o resgate dos valores familiares e da 

autoridade do pai de maneira amorosa. Serão abordados assuntos considerados “polêmicos” 
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pelos proponentes, como drogas, sexualidade, separação, perdas na família etc., buscando a 

introdução da consciência religiosa no âmbito familiar. O módulo restabelecendo a 

comunicação em família foca, principalmente, no diálogo, tentando desmistificar que o “[...] 

diálogo é um jeito de influenciar ou convencer o outro, um jeito de mostrar o quanto se é legal 

ou um jeito de criticar, pois diálogo, na verdade, é a vontade e a abertura para que um 

encontre o outro [...]”(PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São 

Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 5), mas também dá atenção para a abordagem da 

educação e do consumismo dos dias atuais. Passando para o módulo intitulado mão dupla, 

pretende-se que a educação dos filhos seja feita em uma “mão dupla” entre pais e educadores. 

Aqui, se almeja convidar os pais a mudarem de posição diante dos estudos dos filhos, dos 

professores e da própria escola, o que os levaria a formarem uma consciência crítica para ser 

praticada dentro e fora das escolas. Por fim, o módulo padrões de comportamento será 

realizado para que se estabeleça um senso comum no modo de encararmos a vida, de “[...] 

como priorizamos nossos afazeres e como sentimos nossos seres queridos.” (PASTORAL DA 

EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 

6). Para que se consiga realizar tais procedimentos relacionados a esse segmento, o “projeto” 

aponta que se farão quatro encontros com os pais, com duração de duas horas cada. 

Os procedimentos metodológicos utilizados para o segmento professores serão 

efetivados a partir de um levantamento, feito pela escola, de dados sobre fatos violentos 

ocorridos em sala de aula e, a partir dessas informações, refletir sobre os casos mais graves 

para que sejam resolvidos por profissionais competentes (da forma em que está grafado no 

SJMU). Estes profissionais (que não são mencionados quais são e qual especialidade 

possuem) ajudarão alguns dos professores a resolver os conflitos dentro da sala de aula, 

“treinando-os” para como devem agir nestas situações, e aqueles professores que passarem 

por essa espécie de treinamento serão os futuros propagadores das orientações recebidas para 

os colegas de trabalho que venham a necessitar de alguma ajuda. Assim, resumidamente, as 

estratégias utilizadas com os professores serão: a coleta de dados nas escolas e a 

categorização entre violência verbal, física, patrimonial etc.; orientação técnica feita por 

especialistas; elaboração e aplicação de um plano de ação feito propriamente pelos 

professores; e orientação técnica conclusiva.  

Após os procedimentos pedagógicos e as estratégias de aplicação, encontram-se no 

SJMU algumas sugestões de práticas tendo em vista a realização dos objetivos do “projeto”. 

Tais sugestões são a realização de palestras, elaboradas por educadores e com a participação 

de algum profissional externo a escola, como, policiais, sociólogos, médicos etc.; realização 
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de debates sobre os temas abordados no decorrer do “projeto”, sobre notícias que estão na 

mídia, sobre situações familiares, dentre outros; criação de peças teatrais, a partir dos 

educadores, convidando pais de alunos e grupos artísticos para participarem; utilizar músicas 

que tenham letras significativas com o que é discutido no SJMU; a utilização de diferentes 

vivências, demonstrando o fortalecimento que existe na união do grupo; e aplicação de testes 

no local da realização do “projeto”, e também para serem realizados em casa entre pais e 

filhos. 

Como não há um modelo definido de como devem se desenrolar as estratégias e de 

quais devem ser os procedimentos elencados, já que os projetos de trabalho são únicos, 

autônomos e apenas os seus organizadores sabem definir exatamente tais procedimentos, não 

analisaremos os procedimentos metodológicos, as estratégias e as ações elencadas. 

A avaliação do “projeto” SJMU deve ser feita a partir do acompanhamento de seu 

próprio desenvolvimento, observando a conduta dos alunos e os reflexos que este vem 

causando no ambiente escolar e na comunidade. Para dar continuidade à realização do 

“projeto” (muitas vezes denominado de “curso” por seus proponentes), podem-se realizar 

palestras sazonais. 

A avaliação é o momento da síntese de tudo o que foi visto, aprendido, questionado e 

organizado durante a execução de um projeto de trabalho. A partir da avaliação, novos 

problemas podem surgir e ter continuidades em projetos futuros. Aqui temos a possibilidade 

de o SJMU continuar sendo realizado em palestras sazonais, o que não o finalizaria e, 

provavelmente, o descaracteriza ainda mais quando comparado com um projeto de trabalho.  

Nossa conclusão dessa análise descritiva é que o “projeto” SJMU não é um projeto de 

trabalho conforme concebem Hernández (1998), Hernández e Ventura (1998), Oliveira 

(2006), Fonseca (2003) e Leite, Oliveira e Maldonado (1998). Esse possui, sim, algumas 

características de um projeto de trabalho, mas não respeita um ponto trivial: a participação de 

alunos desde as primeiras problematizações que ocorrem mesmo antes de se começar a 

construir um projeto. Os alunos são coparticipantes da realização do SJMU, mas não fazem 

parte dos proponentes, não fazem parte da equipe responsável, não fazem parte das reflexões, 

não fazem parte das pesquisas (caso essas tenham acontecido), enfim, os alunos fazem parte 

do público-alvo do SJMU.  

Ademais, como vimos anteriormente, a ideia de construir um projeto de trabalho muito 

provavelmente não partiu de dentro das escolas, pois o maior proponente foi a Pastoral da 

Educação em conjunto com a SMEA e a DE, o que nos faz concluir que é um projeto feito de 

fora das unidades escolares para ser aplicado dentro destas; nos parece que há uma tentativa 



85 
 

de homogeneizar as escolas estaduais e municipais como se todas fossem iguais, como se 

todos os conflitos ocorressem pelos mesmos motivos, e como se o SJMU fosse uma receita 

que pode ser aplicada da mesma maneira em todas as escolas (lembrando que na cidade de 

Assis-SP, se encontram aproximadamente 29 escolas de Ensino Fundamental subordinadas à 

SMEA e a DE possui 41 escolas em Assis e em 14 cidades da região). 

Além disso, um projeto de trabalho, da forma que concebemos nesta dissertação, 

inicia-se a partir de uma problematização negociada entre professor e aluno e segue para uma 

fase de pesquisas, buscando-se fontes de informação para procurar responder as questões 

elencadas na fase da problematização. Em nenhum momento encontramos esse processo de 

pesquisa na análise descritiva do SJMU, tampouco algum critério e interpretação para a 

seleção das fontes de referência que serão utilizadas no decorrer da realização, e menos ainda 

quais serão as fontes de referência. Por fim, o “projeto” tem o caráter de não ter fim, pois, ao 

invés de utilizar a avaliação para refletir em conjunto, pensar novos problemas e elaborar 

novos projetos, o SJMU pode ter continuidade em palestras sazonais.  

Concluímos, portanto, que o SJMU não é um projeto de trabalho, uma vez que não há 

a participação dos alunos nas problematizações e nem em sua construção, o que não o torna 

um trabalho com os alunos, mas sim, um trabalho para os alunos; é um percurso bastante 

expositivo, com poucas problematizações; há o pensamento de que o aluno quer aprender o 

que a escola quer ensinar, sem questionar se estes desejam participar do “projeto” e se as 

questões elencadas neste fazem parte das suas dúvidas; não passa por fases cruciais, como, a 

pesquisa de fontes de referências e a definição de critérios de interpretação das mesmas; e é 

um “projeto” praticamente infinito, que pode ser retomado por meio de palestras.  

Agora que compreendemos que o SJMU não é um projeto de trabalho – podendo ser 

caracterizado como “quasi-projeto” –, rumemos então para a busca de interpretações do seu 

conteúdo e do seu discurso.  
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5 UMA ANÁLISE DO DISCURSO DO PROJETO “SONHANDO JUNTOS POR UM 

MUNDO UNIDO” 

 

Em conversas informais com membros da Secretaria Municipal de Educação de Assis 

(SMEA), no ano de 2010, o “Sonhando Juntos por um Mundo Unido” (SJMU) nos foi 

apresentado, a princípio, como um trabalho que visava substituir a disciplina de Ensino 

Religioso nas escolas municipais, já que pela Lei Orgânica do município se exige que essa 

disciplina seja oferecida em todas as escolas administradas pela SMEA. Ao recebermos o 

projeto em mãos, contudo, encontramos em sua justificativa que este tem como perspectiva a 

Educação para a Paz. Deste modo, ficamos com a seguinte dúvida: o SJMU seria um trabalho 

de Educação para a Paz ou de Ensino Religioso? É a partir deste questionamento principal que 

empreendemos nossa análise.  

 

5.1 Análises acerca da justificativa e dos objetivos 

 

De início, o projeto SJMU é justificado como uma proposta que tem a perspectiva da 

Educação para a Paz (EP), definindo que esta “[...] consiste em formar novas gerações 

capazes de estabelecer relacionamentos harmoniosos e respeitosos mesmo quando existem 

situações de conflito e interesses legítimos e verdadeiros.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – 

DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - Estado, 2007, p. 2). Portanto, para 

os proponentes do SJMU, 

 
A Educação para a paz não significa a ausência de problemas, de violência, 
de guerras. Ela exige diálogo, pró-atividade, comprometimento e 
cumplicidade de todos, especialmente dos educadores, na construção de um 
mundo melhor, mais solidário, mais humano, que se realiza na ação concreta 
entre duas ou mais pessoas (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE 
ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 2). 

 

E a proposta contida na justificativa é a de que a pretensão deste projeto é ajudar os 

professores a transformar momentos de conflitos, que possam ocorrer durante as aulas, em 

momentos de aprendizagens. Diante desses indícios, acreditamos que até aqui, em nossa 

análise, o projeto SJMU possui, sim, perspectivas que podem ser caracterizadas como 

relacionadas à EP.  

Seguindo, os proponentes utilizam das palavras de Dom Hélder Câmara para dissertar 

sobre ação em conjunto. Este foi um religioso da Igreja Católica, considerado um ícone da 
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busca pela paz (CEFEP, s/d), o que se encaixa em nossas duas buscas da pesquisa: como um 

indício da EP e também como um indício do uso da religião, já que as ideias desse religioso 

da paz estão diretamente relacionadas com os preceitos da Igreja Católica. 

Ao falar sobre a relação entre os alunos e seus pais no âmbito familiar, o projeto 

contém a afirmação de que “há uma lacuna nesta tarefa importante de ser pai, causada pela 

constante mudança a que estamos submetidos a todo instante, desestabilizando os valores 

reais da família.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São 

Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 3). Esta assertiva nos conduziu a alguns 

questionamentos. Comecemos por essa tarefa importante de ser pai: qual seria esta tarefa? 

Além disso, se está se falando do âmbito familiar, porque os proponentes do SJMU dão 

importância exclusivamente para a figura paterna como aquele que não pode falhar na 

educação dos filhos, enquanto a figura materna não é sequer mencionada? Quais seriam essas 

mudanças que “nós” estamos submetidos a todo instante? Quais seriam as causas de tais 

mudanças? E, finalmente, quais seriam os valores reais da família? Para finalizar o raciocínio 

exposto, os proponentes concluem, logo em seguida, que a crise ética da sociedade é o fator 

agravante desse quadro de desestabilização dos valores familiares.  

Os proponentes do nosso objeto de pesquisa possivelmente possuem as mesmas 

concepções acerca de determinados valores éticos e morais, os quais são tratados como 

necessários para que não haja violência (pensando que a violência nas escolas foi o que 

motivou a criação do SJMU). Neste trecho questionado no parágrafo anterior, alguns dos 

valores éticos e morais são explicitados, como, por exemplo, a exclusividade de menção ao 

pai como a figura mais importante do ambiente familiar, o que pode demonstrar que os 

proponentes entendem o patriarcado (sistema no qual quem tem o poder na família é o pai) 

enquanto forma estruturante da sociedade. A figura materna não é mencionada, o que nos 

remete mais uma vez a esta possível visão de o pai como o indivíduo que não pode falhar na 

formação do caráter de sua prole. 

Ao afirmarem que há uma lacuna na tarefa de ser pai, podemos pensar que o falhar 

neste papel, o qual pode ter sido constatado em alguma pesquisa realizada anteriormente à 

elaboração do SJMU, ou somente ter sido elucubrado pelos proponentes, é decorrência de 

mudanças sociais que, no entender deles, são prejudiciais aos seres humanos. Deste modo, 

formar-se-ia uma cadeia de acontecimentos (mudanças da sociedade que afetam os seres 

humanos, que causam falhas no modelo ideal de ser pai e desestabilizam a família) que 

gerariam os conflitos entre os alunos e alunas nas escolas. Todavia, vale salientarmos que este 

suposto modelo adequado de se exercer a paternidade sequer é descrito no SJMU, o que 
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reforça ainda mais nossa percepção de que em tal trecho em que estamos debruçados, somente 

há uma defesa de valores com algum fundo moral e/ou moralista, os quais não 

necessariamente são compartilhados pelas famílias dos alunos e alunas que frequentam as 

escolas da cidade de Assis. 

Passemos, então, a discorrer sobre os discursos empregados nos objetivos do SJMU. 

Dentre os nove objetivos apresentados, selecionamos alguns que possuem indícios de EP e/ou 

princípios religiosos.  

Um primeiro objetivo que selecionamos é o resgate de valores que são necessários 

para os indivíduos viverem em uma sociedade menos violenta e mais solidária. Novamente 

aqui, há a menção de valores e voltamos a pensar que cada indivíduo e/ou cada grupo de 

pessoas compreende esta palavra de distintas formas. Os valores defendidos pelos 

proponentes do SJMU são partilhados, ao que parece, por este grupo de profissionais que 

elaboraram o nosso objeto de pesquisa. Ao afirmarem que um dos objetivos é “resgatar 

valores”, estes são impostos pelos proponentes e não necessariamente fazem parte da 

ideologia dos indivíduos que participarão da consecução do projeto. Demonstrando, a nosso 

ver, uma imposição autoritária de determinado conjunto de valores como se fossem 

condizentes a todos os membros participantes do SJMU. A partir do momento em que se 

utiliza o verbo “resgatar”, pressupomos que alguma coisa está perdida e precisa ser salva.  

 Outro objetivo do nosso corpus é propiciar espaço para que os alunos possam expor 

suas ideias e experiências (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – 

São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 3). Esta finalidade é bastante condizente com o 

modelo sociocrítico de EP (ver capítulo 2), porque retira o aluno do seu estado de receptor de 

informações dadas por um possuidor do saber (visão vinculada ao ensino “tradicional”) e o 

convida a ser atuante em sua própria aprendizagem.  

Ao ter como objetivo o incentivo da participação de grêmios estudantis e de 

movimentos religiosos dentro do espaço das escolas públicas, chegamos a um ponto da nossa 

análise que nos remete ao questionamento de se o SJMU possui características do Ensino 

Religioso: a primeira aparição da religião no projeto. Incentivar a participação de movimentos 

religiosos dentro do espaço escolar não infringe a Constituição da República Federativa do 

Brasil (BRASIL, 1988) vigente, isto a depender da forma que esses movimentos religiosos 

atuariam dentro das escolas. Convidá-los para debates, reflexões, conversas, para apresentar 

suas crenças etc., ampliaria as percepções dos alunos, pais e professores acerca das 

diversidades religiosas e das diversas visões de mundo que as religiões detêm; contudo, 

convidá-los para que realizem rituais religiosos dentro das escolas públicas é um desrespeito à 
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separação entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, ocorrida em 1890 (BRASIL, 1890), 

além de ser contra o artigo 19º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(BRASIL, 1988), no qual está explicitado que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios: I - estabelecer cultos religiosos [...]”.  

Os objetivos de ampliar o respeito às diversidades existentes na comunidade; 

desenvolver trabalhos de coeducação entre alunos, professores e pais; aproximar diferentes 

faixas etárias, tanto na escola como entre essa e os pais, comunidades e famílias; podem ser 

caracterizados como condizentes com a EP. Ampliar o respeito às diversidades inserindo, no 

ambiente escolar, assuntos sobre variedades étnicas que formam a sociedade brasileira, 

diversidade sexual, pluralidades religiosas, diferenças culturais, dentre outras, pode fazer com 

que haja a diminuição de atos violentos relacionados a não aceitação dessas diversidades. 

Podemos relacionar a inserção desses temas com dois componentes que fazem parte da EP: a 

educação sobre o multiculturalismo e a educação para os direitos humanos.  

 

5.2 Sobre os procedimentos metodológicos 

 

Na área dedicada aos procedimentos metodológicos para os alunos, o primeiro 

procedimento já nos chama a atenção porque este diz que “a equipe proponente solicitará às 

U.Es [unidades escolares] que indiquem um representante, que tenha o perfil ideal para o 

projeto” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO 

PAULO - Estado, 2007, p. 4). Qual seria este perfil ideal? Um aluno que esteja inserido nos 

valores julgados como corretos pelos proponentes do SJMU?  A escolha desse aluno poderia 

acarretar a um questionamento coletivo, por exemplo, “porque ele e não eu?”? 

Outro procedimento metodológico para os alunos que nos cabe nesta análise é o que 

diz:  

 
As escolas trabalharão individualmente promovendo ações com as 
respectivas comunidades: palestras, reflexões, debates, campanhas, 
atividades culturais, grupos de evangelização, desenvolvendo nos alunos o 
protagonismo juvenil e a Cultura da Paz e do Diálogo (PASTORAL DA 
EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - 
Estado, 2007, p. 4, negrito nosso). 

 

Neste ponto, ocorre o contrário do que pontuamos na análise daquele objetivo que 

incentiva a entrada de movimentos religiosos no espaço escolar, uma vez que a partir do 

momento em que há um direcionamento para determinada religião, como vemos neste 
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procedimento metodológico, o artigo 19º da Constituição da República Federativa do Brasil 

de 1988 é desrespeitado, pois, ao se fazer menção a grupos de evangelização, se está 

privilegiando religiões que fazem parte do cristianismo, já que a primeira definição que 

encontramos no Dicionário Michaelis para a palavra “evangelho” é “1. Doutrina de Jesus 

Cristo” (EVANGELHO, 2009) e as outras quatro definições para este verbete também estão 

diretamente vinculadas à religião cristã.  

Outro sentido que atribuímos a essa promoção de grupos de evangelização é a 

possibilidade de ocorrer a doutrinação dos alunos e das alunas, desrespeitando, além do já 

citado artigo da Constituição e a laicidade do Estado, a liberdade de crença, que é direito do 

ser humano, como consta no parágrafo VI do artigo 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil: “VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença” (BRASIL, 

1988). Assim, podemos concluir que os proponentes do SJMU concebem os grupos de 

evangelização como uma das formas de desenvolver nos alunos a cultura da paz. Isso não 

condiz com as nossas concepções de educar para a paz, embasadas nas definições formuladas 

por Jares (2002; 2007), as quais foram expostas no capítulo 2.  

Aliás, consideramos que a busca pela paz não se faz por meio das religiões, porque 

podemos ver em nosso cotidiano que o desrespeito entre as diversas crenças provenientes de 

diferentes religiões causa mais violência do que paz. A paz só poderia ser alcançada, 

utilizando as religiões, por aqueles que possuem crenças semelhantes e fazem parte do mesmo 

movimento religioso, ou, pensando na execução do SJMU, se houvesse um trabalho para 

promover o respeito às diversidades religiosas envolvendo professores, pais e alunos. 

Trabalhar com uma religião como sendo a verdadeira e passar aos alunos os ensinamentos 

desta religião, não nos parece uma forma de se alcançar e promover uma cultura de paz.  

Não nos atemos tanto quanto às proposições metodológicas para os professores, pois, 

em suma, esses procedimentos são voltados para a elaboração de estratégias para a resolução 

de conflitos que podem ocorrer ou que já estejam ocorrendo no ambiente da sala de aula. 

Porém, o que nos questionamos é acerca dos profissionais especializados que serão 

contratados para ajudarem os professores com as resoluções de conflitos, como consta no 

seguinte excerto: 

 
 Implementação de formações com pessoas especializadas para ministrar 

orientações técnicas aos professores das escolas, para trabalhar com os 
casos selecionados; 

 Estas orientações contarão com uma parte teórica, que dará luz à análise 
dos casos e outra parte prática, em que os professores elaborarão planos 
de ação, os quais serão utilizados na próxima etapa; (PASTORAL DA 
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EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO 
PAULO - Estado, 2007, p. 5, negrito nosso). 

 

Em nenhum momento encontramos no conteúdo do SJMU qual será a formação desses 

profissionais, se são educadores, se são assistentes sociais, se são psicólogos, se são membros 

da Pastoral da Educação etc. deixando-nos a deriva quanto a isto. 

Os procedimentos metodológicos direcionados aos pais são divididos em quatro 

módulos, a começar pelo tema estrutura e afeto. Neste tema, volta-se a falar de valores 

quando se prioriza o “resgate de valores familiares e autoridade de ser pai com amor [...]” 

(PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - 

Estado, 2007, p. 5). Outra vez, questionamos quais seriam esses valores familiares que 

precisam ser resgatados? Seriam os valores que as famílias dos alunos vinculados às escolas 

que participam do SJMU possuem, ou seriam os valores defendidos pelos proponentes do 

mesmo? 

Além disso, neste módulo pretende-se abordar assuntos ditos “polêmicos”, como a 

sexualidade, drogas, violência, a convivência do casal, a separação etc. Aqui, nos 

questionamos sobre essa tal polemicidade desses assuntos, pois, o são considerados polêmicos 

por quem? Conversar sobre sexualidade é uma polêmica? Conversar sobre drogas é polêmica? 

E sobre violência? A nosso ver, esses são assuntos cotidianos que precisam ser retirados de 

seus altares de “assuntos polêmicos” e passarem a ser tratados como assuntos do dia a dia. 

Podemos relacionar alguns destes temas com as concepções de EP, como, por exemplo, a 

sexualidade, que pode ser abordada a partir do desenvolvimento da sexualidade dos alunos, 

sem deixar de discutir sobre gênero, homossexualidade e transexualidade, dimensões que 

fazem parte do cotidiano, tanto dentro como fora da escola, e ainda são muito 

descriminalizadas no Brasil. 

Neste módulo [estrutura e afeto] encontramos mais uma alusão à religião, no qual os 

proponentes consideram que “[...] é fundamental a promoção de uma consciência religiosa no 

âmbito familiar” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São 

Paulo; SÃO PAULO - Estado, 2007, p. 5). Este é, em nossa concepção, um assunto a ser 

discutido de forma particular entre os membros da família, uma vez que a escola e os 

trabalhos que compõem o currículo escolar não deveriam ter nenhuma relação com a religião 

seguida por seus alunos e familiares, e tampouco se há ou não alguma “consciência” religiosa 

dentro da casa de seus alunos, professores, gestores e funcionários. Sendo assim, um projeto 

desenvolvido em escolas públicas não teria que impor em que a família do aluno deve ou não 
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deve acreditar. Adotando tais procedimentos metodológicos, uma família ateia46 teria que se 

converter e passar a crer em uma religião? Além disso, se a família seguir alguma religião 

diferente da professada pelos proponentes do projeto, aquela deveria trocar de religião? Os 

agnósticos47 precisariam passar a acreditar em algo? 

Ainda neste mesmo módulo, os proponentes fazem afirmações que, ao investigarmos, 

chegamos a um excerto do livro Pais e Filhos: companheiros de viagem do escritor de 

autoajuda Roberto Shinyashiki (SHINYASHIKI, 1992). A fala dos proponentes do SJMU 

consiste em expressar que “pais e filhos são o maior e mais belo encontro da vida, cúmplices 

de um aprendizado constante, solidários nas transformações, pois embora compartilhem a 

mesma vida, não se pertencem.” (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; 

ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - Estado, 2007, p. 5), enquanto que no livro de Shinyashiki 

está escrito que “pais e filhos são o maior e mais belo encontro da vida, cúmplices no ato de 

aprender a desvendar os mistérios de cada um [...]” (1992, p. 24).   

Ademais, os proponentes do SJMU consideram que “ter um filho representa receber a 

missão de criar um ambiente bem estruturado com amor para que o novo ser se realize [...]” 

(PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - 

Estado, 2007, p. 5, negrito nosso). Podemos remeter alguns significados, que são condizentes 

com o discurso do nosso objeto de pesquisa, para a palavra grifada na citação: podemos 

conceber o termo missão por uma obrigação, sendo que ao ter um filho, os pais têm a 

obrigação de criar um ambiente bem estruturado; a palavra missão também pode ter cunho 

religioso, no sentido de os pais terem recebido uma delegação divina que é a criação dos 

filhos.  

O segundo módulo é denominado Restabelecendo a comunicação na família. Neste, 

os proponentes discorrem sobre o diálogo, dizendo que:  

 

Precisamos descartar a idéia de que o diálogo é um jeito de influenciar ou 
convencer o outro, um jeito de mostrar o quanto se é legal ou um jeito de 
criticar, pois diálogo, na verdade, é a vontade e a abertura para que um 
encontre o outro, onde é essencial chegar de mãos, cabeça e coração vazios 
para que a magia da comunhão e da compreensão aconteça efetivamente, 
deixando a vaidade e a certeza do lado de fora, descobrindo a verdade do 
momento presente (PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; 
ASSIS - São Paulo; SÃO PAULO - Estado, 2007, p. 5). 

 

                                                 
46 A denominação “ateu” é designada para quem não acredita na existência de deuses. 
47 Agnósticos são pertencentes do agnosticismo, doutrina que afirma a impossibilidade de conhecer a deus. Para 
os religiosos, os agnósticos são aqueles que não possuem religião. 
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Notamos que os proponentes do SJMU, segundo tal excerto, acreditam que é preciso 

descartar a compreensão de que o diálogo é uma maneira de gerar influência e 

convencimento, para concebê-lo de outra forma a qual consideram ser a verdadeira: a abertura 

para que os encontros aconteçam. Mas, seria possível chegar a essa finalidade se, para que 

haja a mudança de perspectiva, os próprios proponentes do SJMU utilizam do convencimento 

ao afirmarem categoricamente o que é dialogar?  

O módulo três, intitulado de Mão dupla, concebe que a busca pela cultura de paz 

precisa ser feita a partir de uma “mão dupla”, integrando a família e a escola. Este módulo 

condiz bastante com a EP, porque prioriza a união para a busca de soluções aos conflitos que 

ocorrem nas unidades escolares. Além disso, este módulo pretende ampliar a formação da 

consciência crítica dos alunos e familiares, para que seja praticada além do interior da escola, 

característica também condizente com a perspectiva de educar para a paz. 

O quarto e último módulo tem o título de Padrões de comportamento. Neste, os 

proponentes acreditam que é preciso ter uma mudança de paradigma e é necessário ser 

estabelecido um senso comum, que é algo fundamental para a sobrevivência das pessoas. Para 

ilustrar a forma que acontece algum ato violento, tem-se a seguinte afirmação:  

 

Os seres humanos costumam com frequência manipular fatos e ocasiões para 
chamar a atenção do outro e assim sentir sobre ele poder. É um jogo 
perigoso em que um se sente mais poderoso enquanto o outro, mais 
vulnerável e enfraquecido, reage e agride. Esta competição em casa 
atravessa os muros e se reflete potencializada no ambiente escolar 
(PASTORAL DA EDUCAÇÃO – DIOCESE DE ASSIS; ASSIS - São 
Paulo; SÃO PAULO - Estado, 2007, p. 6).  

 

Portanto, o foco deste módulo seria a promoção da mudança dos comportamentos dos 

alunos e alunas, a partir da ajuda dos pais (já que esse é um procedimento metodológico 

dedicado a estes). A conclusão que os proponentes têm sobre as situações violentas nas 

escolas são associadas às relações de poder. O aluno que se sente menos potente provoca 

situações violentas em busca do poder e, mudando este comportamento, os alunos viriam a 

conviver em paz.  

Porém, como seria possível anular as relações de poder entre os alunos dentro das 

escolas se a própria instituição escolar é constituída sob a égide destas? Na própria sala de 

aula, as relações entre professor e aluno podem ser consideradas relações de poder. No 

ambiente escolar, as relações entre gestores e professores são relações de poder. Na própria 

casa dos alunos, as relações igualmente são de poder. Como seria possível, pensando na 
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relação entre pais e alunos, que estes mudem o comportamento perante relações de poder se 

os próprios proponentes do SJMU discursam no primeiro módulo desta seção que estamos 

analisando que é preciso resgatar a autoridade de ser pai? (cf. PASTORAL DA EDUCAÇÃO 

– DIOCESE DE ASSIS; ASSIS – São Paulo; SÃO PAULO – Estado, 2007, p. 5).  

 

5.3 Sobre os planos de ações 

 

Após a explanação dos procedimentos metodológicos, dá-se início aos planos de ações 

que os proponentes do SJMU utilizarão para alcançar as finalidades propostas para cada um 

dos segmentos formadores do projeto, ou seja, alunos, pais e professores. O primeiro plano de 

ação para os alunos é a viabilização da participação destes em eventos religiosos, como 

encontros de jovens e acampamentos. Viabilizar é tornar algo possível e aqui retomamos o 

fato de inserir religião no planejamento curricular de escolas públicas. Tomando como base as 

duas possibilidades de eventos religiosos descritas acima (encontro de jovens e 

acampamentos), podemos cogitar que as diversas religiões provavelmente realizam encontros 

e acampamentos destinados ao público jovem. Contudo, se estabelecermos relações entre 

esses dois exemplos de eventos religiosos e as concepções sobre religião contidas no SJMU, 

podemos associar que tais eventos são ligados tão somente à religião cristã.  

Ademais, os planos de ação para professores e pais são mais ligados a planejamentos, 

e não encontramos menções que remetem a EP e/ou Ensino Religioso. Finalizando o projeto, 

os proponentes recomendam algumas estratégias que podem ser utilizadas durante a aplicação 

do mesmo, como palestras, criação de peças teatrais, utilização de músicas, realização de 

testes, dentre outras, além de sugerirem em como se dará a avaliação, trechos em que também 

não encontramos conteúdos dentro da perspectiva da EP e/ou do Ensino Religioso. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo como questionamento fundamental se o projeto “Sonhando Juntos por um 

Mundo Unido” (SJMU), aplicado nas escolas públicas de Assis-SP, seria um trabalho de 

Educação para a Paz ou de Ensino Religioso, demos início a esta pesquisa. Como, a princípio, 

o SJMU nos foi apresentado como um projeto de Educação para a Paz (EP) e, inclusive, pelo 

fato de os proponentes do SJMU afirmarem que sua elaboração foi realizada a partir da 

perspectiva da EP, abrimos esta dissertação com dois capítulos sobre tal temática. No capítulo 

1 discorremos acerca da história da EP desde suas origens, passando pelas diversas 

perspectivas surgidas, principalmente, a partir das duas grandes guerras mundiais. Para isto, 

utilizamos como referências livros de Jares (2002; 2007), Guimarães (2011), um artigo de 

Rabbani (2003), documentos da ONU (1960) e da UNESCO (1980; 1988; 1995), entre outras 

fontes de referência.   

No capítulo 2 assinalamos alguns conceitos de EP e apresentamos três modelos 

(modelo técnico-positivista, modelo hermenêntico-interpretativo e modelo sociocrítico) 

elaborados por Jares (2002; 2007) a fim de sistematizar as perspectivas de EP surgidas 

durante seus cerca de 100 anos de história. Dentre os modelos arrolados, elegemos o modelo 

sociocrítico (concordando com o autor que o elaborou) como sendo o que mais representaria a 

nossa perspectiva de EP. A partir deste modelo, então, conceituamos a EP, elencamos temas 

que podem fazer parte desta e demonstramos os componentes de um projeto de EP a partir do 

modelo sociocrítico.  

Por fazer parte da nossa questão se nosso objeto de pesquisa se trataria de uma forma 

de Ensino Religioso (ER), o capítulo 3 traz uma sucinta revisão histórica dessa disciplina no 

Brasil, desde o século XVI até os dias atuais. Também realizamos uma sucinta revisão do ER 

nas legislações Federal, Estadual e Municipal, além de nos atermos também à legislação 

educacional. Por fim, dedicamos algumas linhas à discussão das releituras desta disciplina no 

Brasil. 

Por se tratar de um “projeto de trabalho”, dedicamos o quarto capítulo à compreensão 

da formação de currículo, seguindo concepções de alguns autores, e partimos para a inserção 

da pedagogia de projetos de trabalho no sistema curricular como uma das formas de modificar 

a estrutura curricular. No entanto, ao discorrermos sobre projetos de trabalho, tivemos como 

referências as concepções de Hernandez (1998), Hernandez e Ventura (1998), Leite, Oliveira 

e Maldonado (1998), Oliveira (2006) e Moura e Barbosa (2006), que concebem os projetos de 

trabalhos como formas de organizar as atividades de aprendizagem, considerando que os 
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conhecimentos não são ordenados de forma rígida para serem compreendidos e que, para se 

trabalhar com projetos, é preciso repensar as práticas pedagógicas e as teorias que as 

sustentam.  

Assim, Hernandez (1998) e Oliveira (2006) explanam o que seria um projeto de 

trabalho, o que não poderia ser considerado um e o que quase seria um projeto de trabalho. 

Oliveira (2006) denomina estes últimos de “quasi-projetos” e/ou de “não-projetos”. Ao 

analisarmos descritivamente nosso objeto de pesquisa, o projeto SJMU, tendo como 

perspectiva as denominações e as características apresentadas pelos autores estudados e que 

referenciamos, chegamos à conclusão de que o SJMU se caracteriza como um “quasi-

projeto”, pois, apesar de ter características que o classificariam como um projeto de trabalho 

(tais como, ser um trabalho sobre um tema específico e ter algumas problematizações, dentre 

outros aspectos), não possui algo primordial, de acordo com Hernandez (1998), para ser 

considerado um genuíno projeto de trabalho: a participação dos alunos em suas primeiras 

problematizações, a presença desses entre os proponentes/elaboradores do projeto e o fato de 

o surgimento da ideia de realizar um projeto ter ocorrido fora das unidades escolares. Assim, 

o SJMU pode ser considerado um trabalho para alunos, e não um trabalho com alunos, o que 

o descaracteriza como projeto de trabalho e faz com que o denominemos por “quasi-projeto”.  

No quinto capítulo analisamos o nosso objeto de pesquisa (o projeto SJMU) a partir da 

metodologia de Análise de Discurso (ORLANDI, 1999) e concluímos que o SJMU tem, sim, 

perspectivas de EP, principalmente se comparado aos modelos hermenêntico-interpretativo e 

sociocrítico, e também possui elementos religiosos, que poderiam caracterizá-lo como 

trabalho de ER confessional, ou seja, doutrinário, já que em seu planejamento há a 

participação de representantes de somente uma religião (católica) e, por este fato, as menções 

à religião ou a assuntos relacionados a esta podem ser associados diretamente com os 

princípios e com as propagações exclusivas desta citada crença.  

Aportamos a tais considerações porque, ao buscarmos por princípios constitutivos da 

EP em nosso corpus, encontramos diversas características que poderiam sinalizar que o 

SJMU foi planejado sob a perspectiva de tal elemento da educação e/ou sob a perspectiva dos 

temas que compõem a EP (direitos humanos, multiculturalismo, diversidade etc.). 

Comparando nossa análise com as perspectivas e os modelos de EP apresentados nos capítulo 

1 e 2 desta pesquisa, podemos concluir que o SJMU não seguiria somente os pontos de vista 

de um modelo de EP – pensando naqueles elaborados por Jares (2002). Nosso objeto de 

pesquisa possui características do modelo hermenêutico-interpretativo, como a relação entre 

professor e aluno, na qual o primeiro continua sendo o provedor de informação, mas 
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proporciona espaço para o segundo compartilhar de suas experiências enquanto formas de 

aprendizagens; é bastante centralizado nas relações interpessoais como meios de 

aprendizagens; a postura de ver na EP a oportunidade de incluir novas esferas da educação, 

como, por exemplo, a educação de valores; e também possui características do modelo 

sociocrítico, como a concepção da paz positiva; a compreensão criativa do conflito; não criar 

uma disciplina intitulada de EP, porém fazerem com que o projeto SJMU seja aplicado em 

todas as disciplinas do currículo.  

Igualmente, ao focarmos na busca por princípios religiosos, estes também foram 

encontrados, o que significa que o projeto teria sido planejado em uma perspectiva 

relacionada ao ER. Contudo, uma das primeiras evidências que nos deixa claro de que nosso 

objeto de pesquisa não pode ser tratado como um modelo de ER não confessional é o fato de 

que em seu planejamento há a participação de membros de apenas uma esfera religiosa: a 

Pastoral da Educação da Diocese de Assis, que representa a religião cristã, precisamente a 

religião católica.  

A participação de membros de outras esferas religiosas é ignorada, tendo apenas como 

um dos objetivos a introdução de movimentos religiosos na escola, o que não julgamos como 

desrespeito a laicidade do Estado, uma vez que não há explicitação de como esses 

movimentos atuariam no campo escolar. Todavia, em outros momentos, fica claro que o 

SJMU prioriza o ensino da religião Católica e a propagação de seus rituais (grupos de 

evangelização, grupo de jovens, por exemplos), fazendo-nos concluir que o SJMU carrega em 

seu bojo um Ensino Religioso confessional católico. 

Sobre a relação entre as escolas públicas e grupos religiosos, pensamos que não 

haveria problemas em aquelas manterem relações com tais grupos, desde que a presença 

destes no espaço escolar não tenha qualquer caráter doutrinário. As manifestações religiosas 

dos membros da comunidade escolar, bem como, a utilização de acessórios corporais 

contendo símbolos religiosos, o uso de roupas com gravuras de ícones de determinadas 

religiões, até mesmo a utilização de expressões típicas de determinadas religiões – e/ou que 

fazem parte da cultura brasileira –, não se caracterizariam como atos de desrespeito para com 

a Constituição da República Federativa do Brasil, e sequer com a laicidade do Estado. 

Entretanto, introduzir uma determinada religião no currículo escolar, utilizar do espaço da 

aula para fazer discursos religiosos, utilizar o horário em que os alunos estão nas escolas para 

realizar ritos de adoração (orações, por exemplo), obrigar os alunos a rezar ou a aprender uma 

oração, obrigar que os alunos concebam algo que o/a docente acredita como sendo “a 

verdade”, são atos de desrespeito à laicidade do Estado e desrespeito à Constituição nacional.  
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Assim, concluímos nesta pesquisa que o projeto – ou, o “quasi-projeto”, se tivermos as 

definições de Hernandez (1998) e Oliveira (2006) como norte – “Sonhando Juntos por um 

Mundo Unido” pode ser caracterizado como uma perspectiva da Educação para a Paz e 

também pode ser caracterizado como um trabalho de Ensino Religioso confessional. E, como 

a justificativa dada pelos proponentes do projeto para a criação do mesmo é de que este é uma 

tentativa de diminuir conflitos e tensões nas escolas, voltamos à frase de Fischmann (2011, p. 

1) que sintetiza nossa posição: acreditamos que “[...] amparar-se no inefável para garantir a 

não violência é menosprezar a capacidade humana de respeito mútuo [...]”.  
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ANEXO 

Projeto “Sonhando juntos por um Mundo 
Unido” 

 
Proponentes: Pastoral da Educação da Diocese de Assis – Resp. Pe. Maurílio A. 

Rodrigues 
  
 Secretaria Municipal de Educação de Assis – Resp. Rubens Cruz 
 
 Diretoria de Ensino – Região de Assis – Resp. Cleomenes José Santana 
 
Fones: Past. Da Educ. – 3322-5575 
 
 S.M.E. – 3302-4444 
 
 DERA – 3302-3755 
 
Equipe Responsável: 
 
Pe. Maurílio Alves Rodrigues 
 
Leide Célia Dainese Correia 
 
Aparecida de Lourdes Rodelingue 
 
Maria de Fátima Leite Camargo 
 
Cláudia Cilene Alves de Moraes 
 
Maria Neusa Rodrigues Francisco 
 
Ângela de Fátima Canassa das Neves 
 
Disciplina/Área de Estudo: Todas as disciplinas 
 
População Alvo: 
 
Professores, alunos e pais 
 
Nível de Ensino: 
 
Fundamental e Médio 
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Segmento Alunos: 
 
14 horas (7 encontros de 2 horas para formação e planejamento) 
 
Segmento Professores: 
 
14 horas (7 encontros de 2 horas para formação e planejamento) 
 
Segmento Pais: 
 
496 horas anuais desenvolvidas pelas 62 escolas, nas reuniões de pais (cada uma com 

4 reuniões anuais) 
 
Parcerias: Grêmio Estudantil, Escola da Família, Prefeituras Municipais, Ministério 

Público, Instituições Religiosas, Faculdades, Associações e outros. 
 
 
 
Justificativa: 
 
Há algum tempo algumas escolas vêm enfrentando dificuldades no relacionamento 

entre a equipe escolar, gestores, funcionários, docentes, alunos e pais. 
 
As medidas tradicionalmente adotadas para diminuir conflitos e tensões têm se 

mostrado praticamente inócuas, pois tais tensões têm se avolumado. 
 
Diante deste contexto, os envolvidos na Pastoral da educação da Diocese de Assis 

decidiram elaborar o Projeto “Sonhando juntos por um Mundo Unido”, em parceria com 
os responsáveis pela educação em âmbito estadual e municipal. Trata-se de uma proposta e 
um desafio de uma ação integrada, envolvendo pais, alunos, professores, que têm como 
perspectiva a educação para a Paz e o Diálogo. 

 
A Educação para a Paz e o Diálogo, consiste em formar novas gerações capazes de 

estabelecer relacionamentos harmoniosos e respeitosos mesmo quando existem situações de 
conflito e interesses legítimos e verdadeiros. A Educação para a paz não significa a ausência 
de problemas, de violência, de guerras. Ela exige diálogo, pró-atividade, comprometimento e 
cumplicidade de todos, especialmente dos educadores, na construção de um mundo melhor, 
mais solidário, mais humano, que se realiza na ação concreta entre duas ou mais pessoas. 

 
Dom Helder Câmara dizia que “uma pessoa que sonha sozinha permanece no sonho, 

mas quando várias pessoas sonham juntas, é muito provável que o sonho se torne realidade”. 
Portanto projetar o futuro é uma ação conjunta que começa agora. Perpassa todo o currículo 
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escolar, uma vez que o exercício da cidadania, da justiça, da ética, da estética, da 
solidariedade, passa pelo ensino/aprendizagem da Educação para a Paz e o Diálogo. 

 
A verdadeira educação nas escolas não pode mais ater-se somente ao conteúdo, à 

grade curricular, pois não há como separar o indivíduo intelectual do social, ético e humano. 
Para tanto, torna-se fundamental um trabalho significativo junto a esses três segmentos: 
alunos, pais e professores, no sentido de dar-lhes um direcionamento que venha a preencher 
as necessidades geradas pela sociedade atual. 

 
Diante do trabalho realizado junto às escolas, temos sentido a dificuldade dos pais 

em lidarem com as problemáticas do dia-a-dia em relação aos seus filhos. Há uma lacuna 
nesta tarefa importante de ser pai, causada pela constante mudança a que estamos submetidos 
a todo instante, desestabilizando os valores reais da família. A crise ética da sociedade só vem 
agravar este quadro.   

 
Dentro deste conjunto de ações necessárias, há que se debruçar também sobre a 

relação professor-aluno, pois muitos dos conflitos ou têm início na sala de aula e se expandem 
para outros segmentos, ou já existem e encontram, na sala de aula, situações que propiciam 
sua revelação. 

 
Reflexões preliminares nos indicam que o cerne da questão está na dificuldade de 

muitos docentes no que se refere a dar o tratamento adequado para situações de conflitos com 
crianças e jovens. 

 
A proposta deste projeto é subsidiar os educadores a transformar os momentos de 

conflito em situações de aprendizagem significativa e de contribuição para a formação global 
do estudante, voltada para valores e prática de cidadania. 

 
Objetivos: 
 

 Resgatar valores que são necessários para vivermos em uma sociedade menos violenta 
e mais solidária; 

 Propiciar espaço para que os alunos possam expor suas ideias e experiências; 
 Incentivar a participação dos Grêmios Estudantis e Movimentos Religiosos dentro do 

espaço escolar; 
 Ampliar o respeito às diversidades existentes em nossa comunidade; 
 Desenvolver um trabalho de co-educação junto aos alunos, professores e pais para 

ajudá-los na compreensão das mudanças e na adaptação às novas situações; 
 Desenvolver estudos e atitudes em conjunto para abrir novos caminhos que 

aproximem diferentes faixas etárias, escola e pais, comunidade e família; 
 Orientar pais separados a lidar com os problemas da separação na educação de seus 

filhos. “Pais separados, família Unida”. Assim como abordar a questão de perda de um 
membro da família; 
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 Promover a formação continuada do professor, voltada para as relações interpessoais 
com base no conhecimento da Psicologia do Desenvolvimento; 

 Desenvolver planos de ação dos professores, juntos às turmas e, especialmente, a 
alguns “alunos-problemas”, de forma a colher resultados de aprendizagem. 

 
 
Metas: 

 
 Redução da violência escolar em 2007; 
 Realização de Conselho Participativo bimestralmente para efetivar a co-educação 

junto  a alunos, professores e pais; 
 Favorecimento da participação de professores nas atividades propostas (certificados, 

subsídios H.E./HTPC¹, etc...) 
 Participação dos pais no projeto, nas reuniões de pais e mestres. 

 
 
 
 
Procedimentos Metodológicos: 
 
Segmento ALUNOS 
 

 A equipe proponente solicitará às U.Es que indiquem um representante, que tenha o 
perfil ideal para o projeto; 

 Os representantes da escola estarão reunidos com a equipe proponente do Projeto, uma 
vez por mês (exceto julho); 

 As escolas trabalharão individualmente promovendo ações com as respectivas 
comunidades: palestras, reflexões, debates, campanhas, atividades culturais, grupos de 
evangelização, desenvolvendo nos alunos o protagonismo juvenil e a Cultura da Paz e 
do Diálogo; 

 A equipe do Projeto solicitará às U.Es que indiquem um aluno com liderança, para, 
junto com os Coordenadores do Projeto, receberem acompanhamento da equipe 
proponente para serem facilitadores do Projeto em suas escolas. Estes encontros serão 
mensais. 

 
Segmento PROFESSORES 
 

 Levantamento pelas escolas, de episódios de conflito ocorridos em sala de aula, na 
relação interpessoal professor-aluno; 

 De posse dos casos mais significativos, a equipe proponente irá separá-los por 
categorias para desenvolver um trabalho com profissionais competentes; 
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 Implementação de formações com pessoas especializadas para ministrar orientações 
técnicas aos professores das escolas, para trabalhar com os casos selecionados; 

 Estas orientações contarão com uma parte teórica, que dará luz à análise dos casos e 
outra parte prática, em que os professores elaborarão planos de ação, os quais serão 
utilizados na próxima etapa; 

 Os professores participantes desta capacitação serão agentes multiplicadores em suas 
escolas de origem, para professores e funcionários; 

 Aplicação dos planos de ação elaborados pelos professores, com acompanhamento da 
equipe gestora da U.E., e elaboração de relatórios com os registros dos resultados, os 
quais serão utilizados na etapa seguinte; 

 Encontro com especialistas, tomando como ponto de partida os resultados 
apresentados pelos professores e conclusão do trabalho de formação teórica. 

 
Segmento PAIS 

 Trabalho desenvolvido em quatro (4) módulos, tratando dos seguintes temas: 
 

1- Estrutura e Afeto – Resgate de valores familiares e autoridade de ser pai com 
amor, chamando a atenção para a diferença entre gerações, diferença essa que vem auxiliar na 
própria estrutura familiar. Estudos mostram que os pais têm medo de serem rejeitados e por 
isso caem sempre em extremos opostos do autoritarismo para a tolerância excessiva. A rigidez 
com o filho pode transformar o pai em “perseguidor”, mas muita concessão pode transformá-
lo em “salvador”, agindo como se os filhos não pudessem viver sem seus cuidados. A 
autoridade dos pais dá segurança às crianças e as ensina a controlar bem seus impulsos. Sem 
limites não há felicidade nem ordem, muito menos liberdade. Serão abordados assuntos 
considerados polêmicos, como sexualidade, drogas, violência, convivência do casal, 
separação ou perda na família; também é fundamental a promoção de uma consciência 
religiosa no âmbito familiar. A criatividade é um grande tempero e a compreensão uma 
grande substância que não pode faltar no relacionamento familiar. Pais e filhos são o maior e 
mais belo encontro da vida, cúmplices de um aprendizado constante, solidários nas 
transformações, pois embora compartilhem a mesma vida, não se pertencem. Ter um filho 
representa receber a missão de criar um ambiente bem estruturado com amor para que o novo 
ser se realize, e representa a grande oportunidade de reaprender a viver, compartilhando a 
mesma jornada e reforçando a aliança pai – filho. 

 
2- Restabelecendo a comunicação na família – O diálogo aberto e sincero como 

fator primordial para a edificação de um lar estruturado. Precisamos descartar a ideia de que o 
diálogo é um jeito de influenciar ou convencer o outro, um jeito de mostrar o quanto se é legal 
ou um jeito de criticar, pois diálogo, na verdade, é a vontade e a abertura para que um 
encontre o outro, onde é essencial chegar de mãos, cabeça e coração vazios para que a magia 
da comunhão e da compreensão aconteça efetivamente, deixando a vaidade e a certeza do 
lado de fora, descobrindo a verdade do momento presente. O diálogo só é possível quando o 
novo pode acontecer. Abordagem da educação e do consumo nos dias atuais. 
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3- Mão dupla – Integração família e escola mudando o posicionamento da família 
em relação aos estudos, professores e à própria escola, pois está na hora de parar de procurar 
culpados para as dificuldades de relacionamento e ver que somente juntos encontraremos as 
soluções. Quando pais e escola não trabalham juntos, há o risco de que um anule o trabalho do 
outro. Desta forma, este curso dará elementos para a formação da consciência crítica não só 
do aluno, mas também da sua família, pois estudar exige essa postura que conduz o intelectual 
a praticá-la dentro e fora da escola. 

 
4- Padrões de Comportamento – É preciso causar uma mudança de paradigma para 

a nossa época estabelecendo um senso comum, fundamental para nossa sobrevivência. Trata-
se de uma modificação na maneira como encaramos a vida, como priorizamos nossos afazeres 
e como sentimos nossos seres queridos. Os seres humanos costumam com frequência 
manipular fatos e ocasiões para chamar a atenção do outro e assim sentir sobre ele poder. É 
um jogo perigoso em que um se sente mais poderoso enquanto o outro, mais vulnerável e 
enfraquecido, reage e agride. Esta competição em casa atravessa os muros e se reflete 
potencializada no ambiente escolar. A insegurança e a violência cessam quando se traz à tona 
a verdadeira causa de cada situação, o diálogo sincero surge e os envolvidos sentem uma 
sensação de amor, capacitando-os a buscar em conjunto soluções harmoniosas. 

 
Estratégias: 
 

 Relacionar e articular o desenvolvimento do conteúdo da formação aos pais com o 
comportamento do aluno na escola; 

 Avaliação de cada módulo 
 
AÇÕES: 
 
Segmento: ALUNOS 
 
Para os encontros com a equipe proponente, serão promovidas formações com 

representantes de diversos setores da sociedade. 
 

 Viabilizar a participação de alunos em eventos religiosos (encontros de jovens, 
acampamentos, etc...) 

 Promover eventos culturais com apresentações de música, dança, teatro, pintura e 
outros no Espaço da Escola; 

 Organizar um mega-evento de encerramento da “Semana por um Mundo Unido”. 
 
Segmento: PROFESSORES 
 

 Coleta de dados nas escolas pela equipe gestora e sua categorização (violência verbal, 
física, patrimônio, etc...) 

 Orientação técnica a professores, feita por especialistas. 
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 Elaboração de um plano de ação, pelos professores, aplicação do mesmo e registro dos 
resultados. 

 Orientação técnica conclusiva. 
 
 
 
Segmento: PAIS 
 
Serão oferecidos subsídios para quatro (4) encontros com os pais dos alunos nas 

escolas, com a duração de 2 horas cada encontro. 
 
Algumas sugestões: 

 
 Palestras – abordadas por educadores. Podem ser enriquecidas por artistas, policiais, 

sociólogos, médicos, advogados, etc. 
 
 

 Debates – sobre os temas abordados, experiências pessoais, artigos de jornais e 
revistas, reportagens e situações familiares. 

 
 

 Teatro – representado pelos educadores, podendo contar com a participação dos pais 
dos alunos, grupos artísticos. 

 
 

 Música – com letras significativas que confirmem os resultados alcançados com 
descontração e alegria. 

 
 

 Vivências – utilização de diferentes vivências favorecendo a comprovação de fatores 
emocionais. Fortalecimento e união do grupo. 

 
 

 Testes – aplicação de testes no local do curso e em casa junto aos seus filhos. 
 
 
 
AVALIAÇÃO: 
 
Acompanhamento durante o desenvolvimento do projeto, com observação das 

condutas dos alunos e dos reflexos no ambiente escolar e comunidade. A continuidade deste 
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curso, seu aprofundamento e ampliação, fazem-se possíveis por meio de palestras sazonais 
nessas escolas. 

 
 
Recursos Humanos: 
Assessor da Pastoral da Educação da Diocese de Assis 

Dirigente Regional de Ensino de Assis 

Secretário Municipal da Educação de Assis 

Supervisores Municipais e Estaduais 

Diretores Municipais e Estaduais 

Coordenadores Pedagógicos Municipais e Estaduais 

Professores Municipais e Estaduais 

Alunos das escolas Municipais e Estaduais 

Pais 

Parcerias com entidades e clubes de serviço 

Voluntários 

Assessora das Equipes docentes 

Equipamentos e Materiais Utilizados: 
 
Data show 

Telão 

Multimídia 

Retroprojetor 

Aparelho de som 

Vídeo 

Televisor 

Máquina fotográfica digital 

Filmadora 
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Caixas de som 

Microfones 

Computador 

Pilhas 

Fitas vhs 

CDs 

DVDs 

Tinta para impressora 

Papel vergê 

Papel sulfite 

Pincel atômico 

Papel cartão 

Fita adesiva 

Grampo 

Clips 

Pasta catálogo 

Blocos de anotação 

Pastas com elástico 

Canetas esferográficas 

Flip-chart 

Transparências para impressora jato de tinta 

 

 

Transparências para retroprojetor 

Canetas para retroprojetor 
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Caixa de CD regravável 

Caixas de disquetes 

Pincéis atômicos 

Fotocópias 

Lanche 

Transporte 

Camisetas 

Filmagem 
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