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Resumo 

Realizou-se uma análise das experiências pedagógicas 

desenvolvidas nas escolas públicas do Estado do 

Paraná entre os anos de 2007 e 2016 relacionadas à 

Cultura de Paz e a Educação para Paz por meio dos 

Cadernos de experiências do Programa de 

Desenvolvimento Educacional do Paraná (PDE). Como 

aspectos teóricos, nos estudos, ressaltamos autores 

como Jares (2002, 2007, 2008), Serrano (2002) e Tuvilla 

Rayo (2004), dentre outros, mediados pela discussão de 

Salles Filho (2016).  

Introdução  

A Organização das Nações Unidas (ONU) e a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO) possuem documentos 

internacionalmente importantes referentes à Cultura de 

Paz, à Educação em Direitos Humanos. Diante disso, o 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) apresenta 

pela primeira vez oficialmente a Cultura de Paz como 

aspecto a ser tratado nas escolas. Quatro anos depois, 

a própria Lei de Diretrizes de Bases da Educação 

Nacional (Lei 13.663/18) incluiu a Cultura de Paz como 

função da escola. O Programa de Desenvolvimento 

Educacional do Paraná (PDE) objetiva integrar os 

professores da Educação Básica e do Ensino Superior 

através da produção científica e da construção de 

materiais teóricos-metodológicos a fim de enriquecer o 

acervo com ações pedagógicas visando a uma melhora 

no processo de ensino-aprendizagem. 

Material e Métodos 

A partir de uma pesquisa documental exploratória, 

através de fontes documentais de primeira mão, 

realizou-se um levantamento filtrando os cadernos 

mediantes três termos-chave “Cultura de Paz”, “Direitos 

Humanos” e “Violência”.  

Os Cadernos foram elaborados anualmente e possuem 

dois volumes cada, sendo que o volume I trata de 

Artigos Científicos decorrentes das ações desenvolvidas 

e o volume II das Produções Didático-Pedagógica que 

foram utilizadas para as ações pedagógicas. 

Ao todo, a análise abrangeu 53 cadernos dispostos em 

planilhas, posteriormente analisados por meio de 

classificação e de interpretação. 

 

 

Resultados e Discussão 

O levantamento nos possibilitou analisar que a área com 

mais publicações em torno do tema foi Pedagogia, com 

22 cadernos, seguida da Educação Física, com 8 

cadernos, sucedendo a seguinte ordem: História (6), 

Gestão Escolar (5), Geografia (4), Filosofia (3), Ciências 

(1) e Língua Portuguesa (1). 

Com relação aos anos das publicações, notou-se um 
aumento significativo a partir do ano de 2013. As 
produções didático-pedagógicas tiveram como maior 
público-alvo os alunos do ensino Fundamental ll, 
seguidos dos professores, alunos do Ensino Médio, 
comunidade escolar e, por fim, pais e/ou responsáveis. 
Vale ressaltar que, dos Núcleos Regionais de Educação, 
Ponta Grossa apresentou-se como um grande centro de 
estudo da Educação para a Paz. 

Como principais abordagens, evidenciou-se, a utilização 
de vídeos, músicas, leituras, cartazes e apresentações 
de trabalhos envolvendo a comunidade escolar como 
ferramentas para trabalhar a Cultura de Paz e a 
Educação em Direitos Humanos. 

Conclusões 

A educação brasileira, com seus inúmeros desafios, tem 

observado os documentos da ONU e UNESCO, que 

afirmam a necessidade de que as escolas abordem a 

Cultura de Paz, de forma tímida e pouco integrada a um 

projeto de educação e sociedade. Mediante isso, o 

Programa de Desenvolvimento Educacional do Paraná 

(PDE) apresenta-se como um bom acervo teórico 

metodológico para auxiliar o docente nas atividades 

práticas e no conhecimento da Cultura da Paz, 

especificamente no que tange à Educação para a Paz. 
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