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CAPÍTULO X 

O diálogo na comunicação não violenta 

para uma cultura de paz na escola

José Ivaldo Araújo de Lucena21

Vanildes Gonçalves dos Santos22

Introdução

Tem sido recorrente nas mídias a veiculação de notícias sobre violência 
nas escolas, praticadas e sofridas por atores da comunidade escolar. Essa rea-
lidade afeta todo o Brasil, colocando-o no ranking dos países mais violentos no 
que se refere ao ambiente escolar. No Distrito Federal, uma pesquisa encomen-
dada pelo Sindicado dos Professores do Distrito Federal, e realizada entre 2017 
e 2018, evidencia essa preocupante realidade. Os dados revelam que 97,15% 
dos professores da rede pública de ensino já presenciaram algum tipo de vio-
lência e 57,17% já foram vítimas dessa violência. Sobre a violência entre estu-
dantes, 96,36% dos professores disseram ter presenciado em algum momento. 
(SINPRO-DF, 2018). 

A violência nas escolas é uma realidade tão complexa, quanto nos demais 
cenários da sociedade, uma vez que é um fato social provocado por diversas 
questões, ou seja, não tem um único elemento que a provoca, mas diversos. O 
que faz, inclusive, que não se tenha um único tipo de violência, mas vários, o que 
nos permite, assim como aos pesquisadores dessa temática, dizer e reconhecer 
o termo no plural, violências. (ABRAMOVAY; RUA, 2002).

21 Mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília. E-mail: joseivaldo@gmail.com
22 Mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
 E-mail: vanildessantos@gmail.com
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Diante dessa desafiante realidade, a questão sobre como desenvolver uma 
educação que promova uma cultura de paz na escola segue insistente e está 
posta para toda a sociedade, para o Estado e, principalmente, para a própria es-
cola. Para isso, precisamos de projetos e estratégias que possibilitem conhecer 
a realidade, problematizá-la e propor alternativas de superação das violências. 

Para Adriana Barbosa (2010), uma educação integral da pessoa humana, 
num processo que permita um deslocamento através das dúvidas, do argumen-
to, da imaginação e autonomia por parte do estudante, compõem elementos 
importantes para a construção de um caminho para a paz. Partindo dos pres-
supostos apresentados pela autora, acreditamos que o processo a ser desenvol-
vido pressupõe aprender e ter espaços em que os estudantes possam, por meio 
do diálogo, falar de seus sentimentos, de suas dores, de seus sonhos, e resolver 
de modo não violento os seus conflitos.

O diálogo aqui é compreendido como inerente à condição humana, haja 
vista ser impossível a nossa existência sem alguma forma de diálogo consigo 
mesmo, com o outro e com o meio em que vivemos. Nessa perspectiva, o diálogo 
enquanto um dos componentes da pragmática da comunicação, seja analógica, 
seja digital (WATSLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993), está presente na maneira 
de nos relacionarmos nas dimensões intrapessoal, interpessoal, intragrupal e 
intergrupal.

Este texto reflete o diálogo como sinônimo de comunicação, haja vista que 
um não ocorre sem o outro, pois estão inter-relacionados. Portanto, pretende-
mos enquanto itinerário deste capítulo discutir o diálogo na construção de uma 
cultura de paz na escola, a comunicação não violenta (CNV) como instrumento 
de escuta e de diálogo empático e humanizador na escola e, por fim, refletir as 
possibilidades práticas de vivência do diálogo e da CNV na perspectiva da cons-
trução de uma cultura de paz na escola. 

Enquanto objetivo geral, o estudo se propôs a refletir o papel do diálogo 
na comunicação não violenta para uma cultura de paz na escola. Já os objetivos 
específicos buscaram: a) refletir o diálogo e a comunicação enquanto dimen-
sões inerentes à condição humana; b) discutir a relevância da CNV como instru-
mento de escuta e de diálogo empático e humanizador na escola; c) analisar a 
experiência prática da CNV no cotidiano de uma escola pública de ensino médio 
do Distrito Federal.

A questão problema que norteia o estudo buscou elucidar “Como o diálogo 
pode contribuir, por meio de uma comunicação não violenta, para a construção 
de uma cultura de paz na escola?”
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1. O Diálogo na Construção de Cultura de Paz na Escola

1.1. Uma cultura de paz na escola: desafios e perspectivas

Como vimos na introdução deste texto, as violências nas escolas consti-
tuem um fenômeno cada vez mais presente e que demanda análises e estudos 
mais aprofundados, haja vista suas causas não serem necessariamente produ-
zidas no interior do ambiente educativo. A desigualdade social, o desemprego, a 
falta de oportunidades para os jovens e a presença insuficiente ou inadequada 
do Estado, relações conturbadas com a família, têm como consequência o au-
mento das manifestações de violência que em boa parte dos casos ecoa dentro 
da sala de aula e da escola.

Outros fatores também contribuem para tal situação, segundo Ferreira, 
Moreira e Souza (2019): a crise de representatividade, a polarização política e a 
cultura do ódio que parecem influenciar os sujeitos a se comportarem de modo 
a gerar um maior clima de rivalidade, superficialidade, intolerância e de pouca 
abertura ao diálogo.

Nessa perspectiva, Marcelo Guimarães (2006) afirma que a violência se 
constitui também em uma forma de expressão de quem de algum modo não 
pode dizer a sua palavra.

Se a violência constitui-se como uma forma de expressão dos 
que não têm acesso à palavra, como a crítica mais radical à tra-
dição autoritária, de forma que quando a palavra não é possível, 
a violência se afirma e a condição humana é negada, um dos pri-
meiros caminhos para prevenção e contraposição à violência é 
a democratização da palavra, a oportunidade da expressão das 
necessidades e reivindicações do sujeitos, a criação de espaços 
coletivos de discussão e a sadia busca do dissenso e da diferen-
ça, enfim, pela mudança das relações educacionais, ainda estru-
turadas no mandar e obedecer, para uma forma mais democrá-
tica, enfim, por aprender a dizer a sua palavra, palavra que cria 
consenso e diálogo. (GUIMARÃES, 2006, p. 357).

A reflexão de Guimarães (2006) pode ser correlacionada com a de Paulo 
Freire (1987, p. 11), quando diz que a palavra é ação. Não se trata somente da 
expressão de um pensamento separado da existência, mas é significação cuja 
práxis é quem a produz, ou seja, “é a palavra que diz e transforma o mundo”.

Por seu lado, a escola, mesmo diante das suas limitações de estrutura fí-
sica e material, é um espaço de ensino, aprendizagem e de socialização indis-
pensável para as juventudes, seja por meio das atividades esportivas, culturais, 
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de difusão do conhecimento, de preparação para o mercado de trabalho, de for-
mação em valores e para o exercício da cidadania, de criar e recriar o mundo.

Nesse contexto, segundo Guimarães (2006, p. 331), a educação para a paz 
tem surgido como um instrumento importante para a concretização de uma 
cultura de paz na escola e na sociedade, “emergindo não apenas como uma nova 
área de pesquisa ou um campo relevante, mas como expressividade da ideia de 
bem, onde se joga a própria questão do sentido da humanidade e da finalidade 
da educação.” 

Superar os paradigmas de um processo violento presentes na nossa his-
tória, nos nossos corpos e relações no Brasil é algo bem desafiador. Conforme 
Isnara Ivo (2010), temos uma ausência de uma cultura de paz no Brasil e esta 
tem suas bases nos começos do processo de colonização que se deu de forma 
violenta, cujas relações foram alicerçadas na subordinação e dominação. “A vio-
lência permeou as relações interpessoais no cotidiano da vida em sociedade, 
nas relações políticas.” (IVO, 2010, p. 69).

Essa relação baseada em dominação e subordinação, tem como consequên-
cia a formação de um país marcado por violações da dignidade de muitas pesso-
as. Fazer um processo de transição dessa cultura da violência para uma cultura 
de paz é, segundo Ivo (2010), um dos maiores desafios para o século XXI.

Mas o que é cultura de paz? E o que ela pressupõe?
Vamos tomar aqui o conceito de cultura de paz difundido pela Organização 

das Nações Unidas (ONU), que em 1999 lançou para o mundo uma Declaração 
e um Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. E conforme o seu artigo 1º, 
Cultura de Paz é:

[...] um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamen-
tos e estilos de vida baseados: No respeito à vida, no fim da 
violência e na promoção e prática da não-violência por meio 
da educação, do diálogo e da cooperação; No pleno respeito aos 
princípios de soberania, integridade territorial e independência 
política dos Estados e de não ingerência nos assuntos que são, 
essencialmente, de jurisdição interna dos Estados, em confor-
midade com a Carta das Nações Unidas e o direito internacional. 
No pleno respeito e na promoção de todos os direitos humanos 
e liberdades fundamentais; No compromisso com a solução pa-
cífica dos conflitos; Nos esforços para satisfazer as necessida-
des de desenvolvimento e proteção do meio-ambiente para as 
gerações presente e futuras; No respeito e promoção do direito 
ao desenvolvimento;  No respeito e fomento à igualdade de di-
reitos e oportunidades de mulheres e homens; No respeito e fo-
mento ao direito de todas as pessoas à liberdade de expressão, 
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opinião e informação;  Na adesão aos princípios de liberdade, 
justiça, democracia, tolerância, solidariedade, cooperação, plu-
ralismo, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos 
os níveis da sociedade e entre as nações; e animados por uma 
atmosfera nacional e internacional que favoreça a paz. (ONU, 
1999, p. 2, grifo nosso).

Essa declaração e programa da ONU seguem sendo um marco muito im-
portante para a construção de projetos e práticas tendo em vista a concretiza-
ção de uma cultura de paz, que requer transformações em todas as dimensões 
que envolvem o ser humano (pessoal, social, econômica, cultural, ambiental...); 
além disso, pressupõe uma relação baseada na cooperação e na corresponsabi-
lidade entre os sujeitos em todos os espaços em que se encontram, para rela-
ções mais justas, equilibradas, equitativas. 

Para essa construção conjunta, alguns pressupostos são importantes, en-
tre eles, destacamos o diálogo, para uma comunicação baseada no respeito, na 
alteridade, no reconhecimento da dignidade e da diversidade.

De acordo com Ana Claudia Andrade (2010, p. 97), para se construir uma 
cultura de paz é preciso que todos valorizem a vida e, para isso, é necessário: “re-
jeitar a violência, saber ouvir o outro, mostrar-se solidários, defender os direitos 
humanos, demonstrar tolerância as diferenças, equilibrar as relações de gênero, 
e exercitar o diálogo como atividade vital para a humanização das relações.” 

A escola é, em nosso ponto de vista, o lugar da oportunidade de se educar 
para essa nova cultura, uma vez que nela se encontram as crianças e os jovens 
em sua maioria. É um espaço importante de sociabilização e onde processos 
educativos também são desenvolvidos. As crianças, adolescentes e jovens, atu-
almente passam a maior parte do seu tempo na escola, portanto, é preciso res-
significar esse espaço como um lugar do encontro, do diálogo, “do aprender a 
conhecer, conviver, fazer e ser” (DELORS, 1996, p. 89) uma cultura de paz. 

Ressignificar a escola implica repensar e refazer as interações, dar um sal-
to qualitativo para relações democráticas, superando a relação de dominação 
e subordinação, de sujeito e objeto, em todos os níveis, reconhecendo todos os 
participantes da comunidade escolar como sujeitos capazes de dizer sua pala-
vra e transformar a sua realidade.

1.2. O diálogo como dimensão humanizadora do ser e estar no 
mundo

O diálogo é uma dimensão humanizadora, porque se dá no encontro, em 
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que o eu se encontra com o outro, mas também com ele mesmo e com o mundo, 
o que faz do diálogo, segundo Paulo Freire (1987), ser um encontro que não se 
esgota na relação eu-tu. 

 Um diálogo que se dá no encontro de existências, que são sujeitos que têm 
direito à sua palavra, numa relação de alteridadade, solidariedade, confiança. 
Um diálogo que se dá num encontro de pessoas para serem mais. E, para isso, é 
preciso ter fé no ser humano, caso contrário, não haverá diálogo. “Não há tam-
bém, diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e 
de refazer. De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio 
de alguns eleitos, mas direito dos homens.” (FREIRE, 1987, p. 46).

Além da fé no poder das pessoas de criar e recriar para ser mais, o autor 
destaca outros dois fundamentos do diálogo humanizante: o amor e a humil-
dade. É preciso amar o mundo para querer transformá-lo. Essa transformação 
que se dá por meio do diálogo, em que a humildade prevalece  em detrimento 
da arrogância que não transforma, porque não permite a palavra do outro, mas 
somente a minha. Para Freire (1987), são esses fundamentos do diálogo que 
possibilitam relações horizontais e em que se instaura a confiança, capaz de 
fazer com que reconhecendo o encontro como fonte de um lugar seguro, as pes-
soas possam pronunciar sua palavra verdadeira que, segundo o autor, é aquela 
em que a palavra coincide com os atos, é a “práxis”.

Partindo dessas reflexões de Freire, que nos ajudam na compreensão do 
que é um diálogo humanizador, podemos afirmar que a educação é capaz de 
transformar, quando ela deixa de ser um lugar somente de indivíduos, para ser 
um lugar de encontro entre esses indivíduos, numa relação dialógica em que 
as pessoas se reconheçam como sujeitos capazes de ser mais, de transformar 
o mundo. 

Ainda seguindo nesse raciocínio do diálogo que humaniza, consideramos 
importante apresentar também, além do que Freire (1987) nomeou como fun-
damentos, algumas características desse diálogo e, para isso, nos reportamos 
ao pensamento de Síveres (2015), para quem, o diálogo possui três caracterís-
ticas, a saber: a possibilidade de criar, pensar e conversar.

Sobre a possibilidade do diálogo ser criação, o autor ressalta que o diálogo 
pressupõe dizer e,  assim como Freire (1987), dizer palavra que transforma, 
que cria. Síveres (2015), para exemplificar essa característica do diálogo, re-
toma um mito fundante da sociedade ocidental cristã, a criação do mundo, em 
que o diálogo de Deus, ao dizer sua palavra, cria todas as coisas. Logo, dialogar 
é criar. 

Quando falamos em pensar, lembramos imediatamente da Filosofia, a ci-
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ência, a disciplina que ensina a pensar. O autor faz também esse caminho ao 
contextualizar rapidamente a forma como o pensar foi sistematizado a partir 
das experiências vivenciadas pelos filósofos gregos clássicos (Sócrates, Platão 
e Aristóteles), os quais tinham como eixo de suas práticas o diálogo. Síveres 
(2015) recorda o método maiêutico utilizado por Sócrates nos seus diálogos, 
que consiste em perguntar, responder e perguntar. Diálogo é o encontro de 
pensamentos, argumentações, articulação de ideias, de conversação. Conversar 
também é uma característica do diálogo, e que segundo o autor, exige a capa-
cidade de ouvir e escutar o outro. Algo bem desafiante nesses tempos de do-
mínio das tecnologias, que fortalecem mais atitudes individualistas e menos 
coletivas. 

Então, podemos dizer que  o diálogo com esses fundamentos e caracterís-
ticas, marca uma forma de comunicar e de estar no mundo mais humanizados. 

2. A Comunicação Não Violenta (CNV) como Instrumento de 
Escuta e de Diálogo Empático e Humanizador na Escola

2.1. Aspectos que permeiam a comunicação não violenta

A Comunicação Não Violenta (CNV) foi criada por Marshall B. Rosenberg, 
como resultado de sua especialização em Psicologia Social, de seus estudos de 
religião comparada e de suas vivências pessoais. A sua preocupação com esse 
tema começou na infância, quando foi morar com sua família em Detroit, em 
1943, uma cidade permeada por violência e conflitos raciais que geraram re-
flexões e estudos sobre o papel crucial da linguagem e do uso da palavra para a 
aproximação das pessoas. (ROSENBERG, 2006).

O método se baseia em habilidades de linguagem e comunicação que for-
talecem a capacidade de continuarmos com relações mais humanizadas, mes-
mo em condições adversas. De acordo com Rosenberg (2006, p. 21), “embora 
possamos não considerar ‘violenta’ a maneira de falarmos, nossas palavras, 
não raro, induzem à magoa e a dor, seja para os outros, seja para nós mesmos.”

A CNV nos ajuda a reformular a maneira pela qual nos expressamos e ouvi-
mos os outros. Nossas palavras, em vez de serem reações repetitivas e automá-
ticas, tornam-se respostas conscientes, firmemente baseadas na consciência do 
que estamos percebendo, sentindo e desejando. Somos levados a nos expressar 
com clareza, ao mesmo tempo, oferecendo aos outros uma atenção respeitosa 
e empática. Nesse contexto, acabamos nos conscientizando das nossas necessi-
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dades e as dos outros. (ROSENBERG, 2006, p. 22).  
Ao nos aprimorarmos no método podemos descobrir:

 9 Quais são os componentes que estão nos afetando? 
 9 Como articularmos claramente o que de fato desejamos em determi-

nada situação?
Para Rosenberg (2006), à medida que a CNV substitui velhos padrões de 

defesa, recuo e ataque diante de julgamentos e críticas, vamos percebendo a 
nós mesmos e aos outros, assim como nossas intenções e relacionamentos, por 
um enfoque novo. A resistência, a postura defensiva e as reações violentas são 
minimizadas. Quando nos concentramos em tornar mais claro o que o outro 
está observando, sentindo e necessitando em vez de diagnosticar e julgar, des-
cobrimos a nossa própria compaixão. Pela ênfase em escutar profundamente 
– a nós mesmos e aos outros –, a CNV promove o respeito, a atenção, a empatia.

Para Rosenberg (2006, p. 133), a “empatia é a compreensão respeitosa do 
que os outros estão vivendo”. A empatia requer que se escute com todo o ser, 
pois ouvir somente com os ouvidos é uma coisa, com o intelecto é outra, mas 
ouvir com a alma não se limita a um único sentido. 

A CNV propõe que estabeleçamos cada vez mais uma qualidade empática 
no diálogo, tanto conosco quanto com os outros, deixando de fora dos relacio-
namentos julgamentos, comparações, críticas, imposições, desrespeitos, rótu-
los, acusações e estabelecendo contato no que há de mais humano no outro com 
seus pontos de vista, história de vida, habilidades, dificuldades, poder, senti-
mentos, necessidades e com autonomia para decidir o que deseja, entre outros. 
(ROSENBERG, 2006).  

A forma é simples, mas não é fácil de ser incorporada. Na verdade, é o iní-
cio de uma caminhada que pode contribuir em muito com a qualidade da nossa 
vida e das nossas relações.

Os três primeiros componentes da CNV facilitam a expressão clara e ho-
nesta de como estamos; nos ajudam a entender em que uma determinada si-
tuação nos afetou e contribui para elaborarmos um pedido de qualidade, que 
sensibilize o outro a ter vontade de nos atender se estiver no seu alcance. Isso se 
contrapõe a velhas atitudes comuns na nossa cultura, como a reclamação ou a 
imposição para atender aos nossos desejos e necessidades, o que cria barreiras 
ou dificuldades no diálogo e na vontade do outro em atender ao que está sendo 
pedido.

Outro aspecto dessa forma de comunicação está no abrir-se para receber 
com inteireza as mesmas quatro informações desses componentes, vindas dos 
outros. Como ele/ela está observando esse fato? O que ele/ela está sentindo, 
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necessitando e pedindo, para melhorar sua vida? Essa escuta é importante para 
que o nosso pedido seja ajustado para que atenda a ambas as partes.

Quadro 1 - Os quatro componentes da Comunicação Não Violenta

Os quatro componentes da Comunicação Não Violenta

1. Observação: É o ato de perceber o que está acontecendo 
em uma determinada situação que nos afeta positiva ou 
negativamente, sem fazer nenhum julgamento ou avaliação. É 
a descrição do que aconteceu. 

2. Sentimento: É a identificação de como nos sentimos ao 
observar o fato: magoados, assustados, alegres, divertidos, 
irritados, etc.

3. Necessidades: É o reconhecimento do que precisamos para 
melhorar a nossa vida em relação à situação ocorrida.

4. Pedido: É uma solicitação feita ao outro(a) que envolve uma 
ação específica e possível de ser realizada, para atender as 
nossas necessidades.

Fonte: Rosenberg (2006).

A CNV pode ser utilizada nos diálogos conosco mesmo, com outra pessoa 
ou com um grupo. Trata-se, portanto, de uma abordagem que pode ser aplica-
da de maneira eficaz em todos os níveis de comunicação e diversas situações, 
como relacionamentos íntimos, família, escola, organizações, terapia e aconse-
lhamento, negociações, disputas, conflitos, e até mesmo tem sido aplicada na 
justiça restaurativa. No entanto, neste estudo nos restringimos a abordar essa 
forma de comunicação nas relações que ocorrem na escola, objetivando contri-
buir para uma cultura de paz. 

2.2. A relação entre a CNV e os axiomas da Pragmática da 
Comunicação Humana

A CNV, assim como outras abordagens para o desenvolvimento de uma 
cultura de paz, seja na escola, seja na sociedade, está permeada por alguns as-
pectos da pragmática da comunicação humana, especialmente por seus axio-
mas, ou seja, princípios que nos ajudam a entender a comunicação enquanto 
dimensão dialógica complexa, mas fundamental para relações mais autênticas 
no cotidiano. 
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O primeiro axioma diz respeito à impossibilidade de não comunicar. Todo 
comportamento numa situação interacional tem valor de mensagem, e como o 
comportamento não tem oposto, não existe um não comportamento. Por isso, 
um indivíduo não pode não se comportar. Nessa perspectiva, a mera ausência 
da fala não constitui exceção a esse axioma. Da mesma forma, não podemos afir-
mar que a “comunicação” só acontece quando é intencional, consciente ou bem-
-sucedida, ou seja, quando ocorre uma compreensão mútua. (WATSLAWICK; 
BEAVIN; JACKSON, 1993).

Diante do exposto, uma imobilidade (silêncio postural) ou qualquer outra 
forma de renúncia ou negação é, em si, uma comunicação, e qualquer comunica-
ção implica um compromisso que, por conseguinte, define a relação.

O segundo axioma discute o conteúdo e níveis de relação da comunicação, 
pois toda a comunicação tem dois níveis: o do relato (conteúdo) e o da ordem 
(revela a relação). O relato se refere (o que se fala) ao conteúdo, e a ordem (o 
como se fala) trata da forma. (WATSLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993).

O terceiro axioma aborda a pontuação da sequência de eventos. Uma série 
de comunicações pode ser vista como uma sequência ininterrupta de trocas e a 
pontuação de uma sequência comunicacional define a natureza da relação (eu 
falo e o outro fala e assim por diante). Nesse sentido, o relato define a ordem 
e o conteúdo define a relação. As pontuações servem para organizar comuns 
e importantes sequências de interação. A discordância sobre como pontuar a 
sequência de eventos está na raiz de incontestáveis lutas em torno das relações. 
(WATSLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993).

O quarto axioma afirma que a comunicação pode ser digital ou analógica. 
A linguagem digital (falada ou escrita) é uma sintaxe lógica complexa e pode-
rosa, mas carente de adequada semântica no campo das relações, ao passo que 
a linguagem analógica (não verbal) possui uma semântica, mas não tem uma 
sintaxe adequada para a definição não ambígua da natureza das relações. A 
comunicação analógica abrange postura, gestos, expressão facial, inflexão de 
voz, sequência, ritmo e cadência das próprias palavras e qualquer outra ma-
nifestação não verbal de que o organismo seja capaz de emitir. Uma comuni-
cação é coerente quando ocorre convergência entre a comunicação digital e a 
analógica. A linguagem digital é muito precisa, mas revela pouco no campo das 
relações, enquanto a analógica revela muito da natureza das relações, porém, é 
pouco precisa. Os dois modos de comunicação não só existem lado a lado, mas 
também se complementam em todas as mensagens. (WATSLAWICK; BEAVIN; 
JACKSON, 1993).

A comunicação analógica nos provoca à reflexão:
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Tudo e todas as coisas, pela simples presença, estão “expressan-
do”, “comunicando” algo que podemos compreender se estamos 
receptivos. Se estamos disponíveis ao diálogo, que não precisa 
ser constituído por palavras. Em certas ocasiões, olhares, ges-
tos, toques e até silêncios são mais eloquentes que discursos! 
(DISKIN; ROISMAN, 2002, p. 25).

O quinto e último axioma afirma que a interação pode ser simétrica ou 
complementar. As relações são simétricas ou complementares conforme se ba-
seiam na igualdade ou na diferença. A relação simétrica é caracterizada pela 
igualdade e a minimização da diferença; a interação complementar baseia-se 
na potencialização da diferença. O que é patológico é a rigidez, seja na interação 
simétrica, seja na complementar. (WATSLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993).

A comunicação não violenta e os axiomas da pragmática da comunicação 
humana podem ajudar a qualificar o diálogo como forma de promoção de uma 
cultura de paz na escola e na sociedade. Para isso, precisamos exercitar essa 
abordagem no cotidiano, e um excelente ponto de partida é a sala de aula, pois 
ela é espelho do presente e a porta para um futuro que nos convida a fazermos 
a diferença.

3. Metodologia

O campo de pesquisa deste estudo foi uma escola pública de Ensino Médio 
de Taguatinga, Distrito Federal (DF), que apresenta 2.025 estudantes matricu-
lados nos turnos matutino e vespertino. O grupo focal foi realizado com estu-
dantes que participaram durante o primeiro semestre de 2019 de um projeto 
de formação sobre Comunicação Não Violenta, uma turma composta por 32 
estudantes, que fizeram quatro oficinas, com duração de uma hora, cuja me-
todologia ressaltou o diálogo enquanto eixo norteador e instrumento relevan-
te para a construção de uma cultura de paz na escola. O projeto foi coordena-
do e executado pela Cátedra Unesco de Juventude, Educação e Sociedade, da 
Universidade Católica de Brasília, em parceria com a escola. Teve como objetivo 
contribuir para transformar as relações violentas entre os estudantes, tendo 
em vista uma cultura de paz na escola. 

Ao final do projeto, foi realizado o grupo focal com 11 estudantes, com ida-
des entre 16 e 18 anos, sendo seis do sexo feminino e cinco do sexo masculino.  

De acordo com Gatti (2005), o grupo focal é um conjunto de pessoas sele-
cionadas e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um tema, que 
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é objeto de pesquisa, a partir de sua experiência pessoal. O grupo é focalizado 
no sentido de que envolve algum tipo de atividade coletiva – como assistir a 
um filme e conversar sobre ele, examinar um texto sobre algum assunto, ou 
debater um conjunto particular de questões, que foi o caso deste nosso estudo.

Utilizamos a metodologia de análise de discurso para interpretar os da-
dos coletados, haja vista a formação discursiva, o jeito de expressar verbal 
ou corporalmente, também se constitui na relação entre o interdiscurso e o 
intradiscurso. O interdiscurso significa os sentidos do que é dizível e circu-
la na sociedade; saberes que existem antes do sujeito e que são constituídos 
pela construção coletiva. O intradiscurso é a materialidade expressa na fala, 
ou seja, a formulação do texto, o fio do discurso, a linearização do discurso. 
(CAREGNATO; MUTTI, 2006).

Nessa perspectiva, Orlandi (1999, p. 60) destaca que as palavras simples 
do cotidiano são carregadas de sentidos que não sabemos como se constituí-
ram e a linguagem serve para comunicar e para não comunicar, pois as relações 
de linguagens são relações de sujeitos e de sentidos e seus efeitos são múltiplos 
e variados. Vale ressaltar também que “uma mesma palavra, na mesma língua, 
significa diferentemente, dependendo da posição do sujeito e da inscrição do 
que diz em uma ou outra formação discursiva.” 

Nesse sentido, a linguagem constitui um modo de estar no mundo, um ca-
minho que conduz para as crenças ou acontecimentos reais, ou uma reflexão 
sobre a maneira como as coisas realmente são. Para compreender o discurso 
é preciso teorizar, é preciso reconhecer e aceitar que a linguagem não é pro-
priedade privada. É social, é histórica. Não é transparente e nem muito menos 
homogênea. (BARRETO, 2006; GILL, 2007).

 Uma maneira de testar a análise de discurso é olhar para a maneira 
como os participantes envolvidos respondem. Isso pode oferecer pistas analíti-
cas valiosas, pois fala e textos são práticas sociais. Até mesmo afirmações que 
parecem triviais, estão implicadas em vários tipos de atividades. 

4. A Prática do Diálogo e da Comunicação Não Violenta no 
Cotidiano da Escola: Resultados e Discussões

Conforme dissemos anteriormente, os estudantes que contribuíram com 
este estudo participaram de quatro oficinas, antes da etapa final da pesquisa 
que foi a realização do grupo focal. Os conteúdos das oficinas foram organiza-
dos da seguinte forma: 1º) a ressignificação do conceito de conflitos, que é algo 
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inerente à existência humana; que o conflito em si não é bom e nem é ruim, mas 
o que fazemos a partir dele que tem consequências que podem ser prejudiciais 
ou não; 2º) os axiomas da pragmática da comunicação humana; 3º) os quatro 
componentes da CNV (observação, sentimento, necessidade e pedido) a partir 
de experiências vivenciais de observação, escuta e de diálogos empáticos, e 4º) 
os conceitos de violência e não violência, bem como a diferença entre mensa-
gens-você (a forma como normalmente atribuímos somente aos outros as res-
ponsabilidades por nossos atos) e mensagens-eu.

As “mensagens-eu” propõem que procuremos iniciar as frases referentes 
aos quatro componentes da CNV, utilizando o pronome pessoal EU, como uma 
proposta de expressão autêntica, evitando começar essas frases com o prono-
me VOCÊ, pois em geral, traz em si uma possibilidade de ser entendido como 
acusação, rótulo, interpretação do comportamento do outro, que não propicia 
diálogos para uma cultura de paz na escola.

As mensagens-eu caracterizam-se, no mínimo, por três partes: 1) a ex-
pressão do sentimento: eu fico [sentimento]; 2) [o fato sem avaliações] e 3) um 
apelo a uma solução: que tal se... [o pedido]. Na CNV ainda incluímos a constru-
ção de um ambiente propício ao diálogo por meio de uma conexão empática 
antes de conversar sobre o assunto e qual foi a necessidade não atendida [ne-
cessidade] antes do pedido. (GINOTT, 1979; ROSEMBERG, 2006; SEIDEL, 2007).

A culminância das oficinas foi a prática do exercício das “mensagens-eu” 
no cotidiano da escola, da família e entre os amigos, não somente para dialogar 
sobre questões conflituosas, mas também para expressar de forma autêntica o 
quanto as pessoas são importantes em nossas redes de relação.

No grupo focal tivemos a oportunidade de ouvir os estudantes sobre os 
principais aprendizados que tiveram ao longo do estudo a partir de questões 
divididas em três categorias: 

Experiências pessoais com o diálogo e a CNV

 9 Qual era ou é a principal dificuldade que você tinha/tem para falar 
dos seus sentimentos?

 9 Apresente quais as aprendizagens que você teve nos nossos encontros 
sobre comunicação não violenta aqui na escola?
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O Diálogo

 9 Como você exerce o diálogo no seu cotidiano?
 9 Como você e seus colegas aqui na escola dialogam sobre os conflitos 

que vivem ou presenciam?

A Comunicação Não Violenta

 9 Qual o maior desafio para se ter uma comunicação não violenta com o 
outro(a)? Explique.

 9 A comunicação não violenta pode contribuir para a mediação dos seus 
conflitos pessoais? Como?

A seguir apresentamos os dados e a discussão quanto às afirmações do 
grupo sobre as reflexões desenvolvidas e aprendizagens adquiridas ao longo 
do projeto. 

a. Experiências pessoais com o diálogo e a CNV

Em relação às experiências pessoais com o diálogo e a CNV os(as) estudan-
tes expressaram a principal dificuldade sobre falar dos próprios sentimentos, 
bem como as aprendizagens a partir dos encontros realizados:

A minha dificuldade em falar dos meus sentimentos está no 
medo de ser julgado. 

As vezes não falamos dos sentimentos por orgulho. A gente não 
quer mostrar o que a gente realmente é por dentro. A gente 
tem medo também. (grifos nossos)

A fala dos estudantes evidencia uma tendência cultural da sociedade bra-
sileira permeada por julgamento ou preconceito em relação às pessoas que ex-
pressam seus sentimentos. Os adolescentes e jovens, por exemplo, são cultural-
mente reprimidos desde a infância com afirmações como “chorar não é coisa de 
menino”, ou que os homens não podem expressar seus sentimentos, pois isso 
pode revelar fraqueza ou vulnerabilidade. 

No contexto da CNV, a identificação e expressão dos sentimentos é o cami-
nho para uma relação mais autêntica consigo mesmo e com as outras pessoas. 
A forma de expressar os sentimentos é que deve ser cuidada, especialmente 
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quando nos perguntamos qual a necessidade não atendida por traz do sentimento 
expresso (da raiva, do medo). Normalmente, após essa pergunta o sentimento 
se transforma, abrindo espaço para um diálogo mais aberto e autêntico em uma 
situação de conflito.

As falas dos jovens sobre o medo de expressar os sentimentos ou mostrar 
quem realmente são, tem origem na cultura patriarcal, autoritária e machista 
que permeia o contexto subjetivo da sociedade de um modo geral.

A abertura para a expressão dos sentimentos de forma empática e a es-
cuta ao que a outra pessoa também tem a dizer, nos ajuda a superar a mágoa 
ou o ressentimento e abre um campo de conexão em que o diálogo pode ser a 
expressão de um novo horizonte relacional, em que há a compreensão de que 
as pessoas são muito mais importantes do que o conflito pontual vivenciado.

Eu acho que a parte mais difícil de tudo é você ceder. Quando a 
gente está magoado, a gente se fecha para tudo. A gente não 
quer nem falar com a pessoa, mas, tipo, ser o primeiro a pedir 
desculpas. É difícil ceder para você ser o primeiro a pedir des-
culpas. As vezes a outra pessoa está só esperando você fazer 
isso para poder ter um diálogo. É difícil você ir atrás, tirar isso 
de dentro de você e saber lidar com isso.

Quando a gente é magoado a gente se fecha. Se fecha para 
tudo. Tipo ficar magoado em relacionamentos e não querer 
mais namorar. Briga com a mãe, enfim... A gente aprendeu um 
pouco em relação a isso. Que precisamos deixar um pouco o 
orgulho de lado. No que adianta a pessoa ficar insistindo e a 
gente continuar a mesma pessoa. A gente precisa deixar isso 
de lado, senão nada muda. Acho que é isso que a gente aprendeu 
também. (grifos nossos)

Quando estamos magoados com alguma coisa ou alguém, por mais que 
tentemos disfarçar, o nosso corpo expressa esse sentimento, como muito bem 
ilustrado pelo quarto axioma da pragmática da comunicação humana, que trata 
da comunicação analógica (WATSLAWICK; BEAVIN; JACKSON, 1993). Portanto, 
retomando a fala da estudante que expressou: “Quando a gente está magoado, 
a gente se fecha para tudo”, entendemos que esse comportamento não resolve o 
problema e amplia o sofrimento, pois o que está vivo em nós precisa ser expres-
sado de uma forma não violenta, para que possamos abrir espaço para o diálogo 
e a busca de soluções mútuas.

Sobre as aprendizagens ao longo dos encontros de CNV na escola pesqui-
sada, os estudantes disseram:
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Eu aprendi que não sou eu que estou certo e você está errado. 
Eu preciso saber te escutar e você precisa saber me ouvir. 
Nem sempre eu tenho razão e nem a outra pessoa tem. Isso aju-
dou bastante. 

Eu acho que depois da intervenção, tudo ficou mais fácil. As 
pessoas ficaram mais amigas e começaram a resolver os pro-
blemas internos da turma de uma outra forma, pois havia 
muita briga dentro da turma. Depois disso as pessoas viraram 
amigas e começaram a ficar mais juntas e melhorou muita coisa. 
Agora quando há um problema na turma todo mundo senta 
e conversa. (grifos nossos)

Já dizia Rubem Alves (1999) que devemos exercitar a escutatória, pois vi-
vemos em um tempo de muita fala e pouca escuta, muito barulho e pouco silên-
cio, especialmente na escola. Saber escutar é uma competência indispensável 
para conseguirmos entrar em contato conosco mesmos e com os outros, pois 
nem sempre temos razão em nossa percepção em relação aos fenômenos que 
nos cercam. Essa escuta exige alteridade, empatia e respeito entre estudantes, 
professores, pais e mães, e outros.

Eu acho que a gente tem que entender o lado do outro. Uma 
coisa que aprendi é que ninguém é só bom e ninguém é só 
ruim, pois todo mundo tem um lado dentro de si sabe. Tivemos 
um entendimento melhor sobre isso depois das oficinas. De en-
tender o lado do outro. Que existe algo além da sua bolha, da sua 
vida. (grifos nossos)

Para Carbonari (2007), a compreensão da juventude como sujeito de di-
reitos não é uma abstração formal. Diz respeito a uma construção relacional 
e intersubjetiva que se efetiva na presença do outro e tendo a alteridade como 
presença. 

A alteridade tem na diferença, na pluralidade, na participação, 
no reconhecimento seu conteúdo e sua forma. O compromisso 
com o mundo como contexto de relações é, portanto, marca fun-
damental da subjetividade que se faz, fazendo-se, com os ou-
tros, no mundo, com o mundo. (CARBONARI, 2007, p. 177).

Os jovens que participaram das oficinas de CNV representam o segmento 
da sociedade cada vez mais permeado por expectativas. Eles são objeto de ex-
pectativas de si mesmos, da família, da escola, da sociedade, do Estado e, prin-
cipalmente, do mercado de consumo e de trabalho. Muitos adultos cobram que 
eles devem se preparar para assumir uma posição que dê conta de um futuro 
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melhor para o país, pois serão eles que assumirão os postos de trabalho e de 
liderança dos adultos da atualidade; outros afirmam que são despretensiosos e 
sem qualquer ambição, projetos ou perspectivas de futuro. 

Entender que não existe ninguém totalmente bom ou totalmente ruim é 
importante para que não negligenciem a sua capacidade de protagonismo e de 
superação de suas crenças limitantes. Os jovens, assim como qualquer outro 
sujeito sócio-histórico, têm potencial para se superar e se autodeterminar na 
busca de seus sonhos e projetos de vida, ou seja, têm capacidade para ser mais. 
(FREIRE, 1987).    

Nessa perspectiva, saber respeitar, escutar e entender o(a) outro(a), faz 
toda a diferença para um bom diálogo, como referido a seguir, quando os es-
tudantes falam sobre as aprendizagens que tiveram nas oficinas sobre as 
“mensagens-eu”:

Saber respeitar a opinião do outro sempre. Eu acho que 
isso já diminui muito a violência. Porque se a pessoa tem uma 
opinião e você vai discordar de qualquer jeito, vai acabar ge-
rando um atrito, vai gerar discussão, vai piorar a situação. Se 
você sabe escutar e entender o lado da pessoa vai gerar um 
diálogo bom.

Quando você chega de uma forma agressiva com a outra 
pessoa a primeira reação dela é também ser violenta. Se 
você está sendo violenta a outra pessoa vai querer ser violen-
ta também. Acho que isso é muito automático do ser humano. 
Se eu chegar xingando fulano ele vai xingar também. Agora se 
chegar e sentar com calma para conversar, aí sim vai exis-
tir uma outra possibilidade de resolver aquele problema. 
Eu sou muito agressiva, extremamente agressiva, sou explosiva. 
Agora quando eu comecei a colocar as coisas de outra for-
ma, tipo, eu vou pensar, comecei a fazer de outro jeito. (grifos 
nossos)

A “mensagem-eu” é uma forma de expressar o que nos afeta ou o que 
está vivo em nós, começando pelos sentimentos, passando pelas observa-
ções, necessidades [atendidas ou não] e por fim, pelos pedidos (GINOTT, 1979; 
ROSENBERG, 2006; SEIDEL, 2007). Essa forma de comunicação serve para dia-
logar de uma forma diferente sobre os conflitos, mas também para demonstrar 
o quanto as pessoas são importantes nas relações do cotidiano, seja na escola, 
seja na família ou em outros âmbitos da vida pessoal ou profissional.
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b. O Diálogo

O diálogo é a interação entre pessoas na qual é possível concordar ou dis-
cordar. Nesse contexto, “o ato de encontrar as palavras adequadas no momen-
to certo, independentemente da informação ou comunicação que transmitem, 
constitui uma ação” (ARENDT, 1999, p. 35). Essa ação pode ter êxito na forma 
como as palavras são ditas e os sentimentos são evidenciados. 

Para os estudantes, o diálogo no cotidiano depende do nível de intimidade 
com a outra pessoa: 

Eu acho as vezes que o diálogo depende muito de quem está 
falando e quem está ouvindo. Todas as pessoas têm uma re-
lação de comunicação diferente. Por exemplo, se o filho estiver 
falando com os pais, ele vai privar algumas palavras, vai falar de 
um jeito mais gentil. Com os amigos mais próximos pode usar 
um linguajar diferente. Eu acho que as vezes o diálogo depen-
de muito do nível de intimidade das pessoas. (grifos nossos)

Eu acho que isso vai muito de acordo com o que o colega falou. 
Depende da intimidade que temos com a pessoa sabe. As vezes 
a gente é mais agressivo ou não tão agressivo, dependendo 
da nossa intimidade com a pessoa. As vezes a gente chega na 
pessoa e diz “olha eu fiquei chateada” ou, as vezes, a gente chega 
logo xingando. Depende muito. (grifos nossos)

Consideramos, no contexto da mediação de conflitos, a agressividade 
como uma energia ou força vital e necessária para a existência humana, pois 
sem agressividade não teríamos como dar conta dos desafios do cotidiano 
(SEIDEL, 2007). No entanto, a agressividade pode ser sinônimo de violência 
quando canalizamos essa energia para agredir o outro.

c. A Comunicação Não Violenta

A comunicação vai muito além das palavras, pois o tom da voz, a postura 
corporal, os gestos e as expressões evidenciam que é impossível não comunicar, 
haja vista que alguma mensagem é sempre transmitida. No grupo focal perce-
bemos que, mesmo em silêncio, uma boa parte dos estudantes concordava com 
as falas dos colegas. O silêncio e a inteireza da presença demonstraram certa 
sinergia do grupo em torno da discussão do tema da CNV. 

Em relação ao maior desafio de se ter uma comunicação não violenta no 
cotidiano da escola, um participante ressalta:
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Saber controlar a nossa ideia. Muitas vezes quando a gente 
vai conversar com os outros a gente vai simplesmente com a 
nossa ideia na mente e a gente se priva totalmente de pensar na 
ideia dos outros. Talvez a ideia dele esteja certa. Muitas vezes 
as pessoas vão dialogar e acabam indo com a intenção de 
provar para aquela pessoa que estão certas. Elas nunca vão 
na intenção de pegar as duas ideias e comparar para ver qual a 
solução para as duas e não só para uma. (grifos nossos)

Na fala do estudante evidencia-se o desafio da escuta enquanto uma “pre-
sença presente” e atenta ao outro e isso deve ocorrer também entre os educado-
res, pois nem sempre há tempo para essa escuta entre uma aula e outra. Talvez 
essa falta de inteireza na comunicação seja um dos aspectos que potencializam 
tantas violências no cotidiano da escola e da sociedade, pois nem sempre os 
atores do processo educativo conseguem se escutar, sejam eles educadores, 
equipes gestoras, estudantes, pais e mães. 

Nessa perspectiva, promover uma cultura de paz na escola requer adesão, 
como sugerido pela ONU (1999), aos princípios de liberdade, democracia, tole-
rância, diversidade cultural, diálogo e entendimento em todos os níveis da so-
ciedade animados por uma atmosfera que favoreça a paz. A escola sozinha não 
dará conta de contribuir com a superação da violência presente na sociedade, 
mas pode ser um território de cultura de paz que irradie entre os estudantes 
um novo modo de ser e estar no mundo.

Sobre a comunicação não violenta contribuir para a mediação dos seus 
conflitos pessoais, os estudantes expressaram:

Eu parei para pensar que os problemas familiares eram de-
correntes do fato de que eu não conversava mais. Eu apren-
di que tinha que procurar a pessoa e pedir desculpas para ela, 
mesmo que o erro não tenha sido somente meu. A gente tem 
que dar a oportunidade para essa pessoa reconhecer o que 
ela fez com você. Mesmo o erro não tendo sido somente seu 
tem que parar e dizer para ela “desculpa”. Em uma das oficinas 
eu falei de uma situação que tive com o meu ex-namorado, que 
tinha feito uma grande “merda”. Eu procurei ele, mesmo moran-
do em Minas Gerais, falei abertamente o que eu tinha achado 
daquilo tudo e ele acabou pedindo desculpas. Assim eu me senti 
melhor a respeito disso. Melhorou bastante em relação ao que 
eu estava sentindo. (grifos nossos)

Os conflitos em si, não são positivos ou negativos, mas é o que fazemos a 
partir deles que pode ter consequências diversas. Os estudantes compreende-
ram a importância de uma comunicação não violenta, pautada pelo diálogo, que 
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já começou a surtir alguns efeitos, a exemplo do que foi citado na relação com a 
família e com os colegas de turma.

Eu mesmo tinha muitos problemas em casa com a minha mãe. 
Brigava com ela. Ia embora para fora de casa e não queria mais 
conversar com ela. Antes eu não ouvia ela. Depois das ofici-
nas eu passei a ouvir ela. A gente nem briga mais. Na raiva 
eu queria ir embora de casa. Agora ao parar para pensar, sei 
como pedir desculpas para ela, para desatar os nós... isso 
ajudou bastante. Diminuiu muito os conflitos. Hoje ao invés de 
só rebater o que a pessoa fala é bom a gente escutar, repensar e 
não agredir, pois briga com briga não resolve nada. Com certeza 
as oficinas ajudaram muito nesse sentido. (grifos nossos)

Diante do feedback dos estudantes que participaram do grupo focal, é 
possível inferir que o diálogo e a comunicação não violenta podem contribuir 
para a promoção de uma cultura de paz na escola. Para isso, é fundamental a 
criação de espaços de fala e de escuta para a socialização de sonhos, angústias, 
conflitos, desejos e aspirações que permeiam os projetos de vida dos estudan-
tes, aspectos que dialogam com a missão da escola e da educação.

Considerações finais

Este texto foi o resultado de um projeto de extensão iniciado em 2019 pela 
equipe da Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade da UCB, que 
tem como propósito contribuir para a construção de uma cultura de paz na 
escola, por meio de experiências vivenciais de comunicação não violenta e de 
mediação de conflitos com estudantes.

A experiência realizada não teve como propósito produzir um estudo 
conclusivo, mas um ponto de partida para outras iniciativas, bem como outras 
intervenções previstas para os próximos semestres na mesma escola pública 
de Ensino Médio do DF, com turmas ditas “indisciplinadas” por alguns edu-
cadores. Normalmente a indisciplina é a expressão não dita de questões não 
resolvidas no interior da sala de aula e da escola. Contribuir para que os es-
tudantes possam expressar a sua palavra por meio do diálogo pode ser uma 
boa alternativa para ressignificar o processo de ensino e de aprendizagem, pois 
nem sempre turma silenciosa é sinal de que a aprendizagem está ocorrendo de 
forma satisfatória. Portanto, proporcionar espaços de diálogo na escola pode 
ser um caminho para alinhar melhor o currículo da escola aos projetos de vida 
dos estudantes e assim potencializar as aprendizagens.
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O projeto desenvolvido na escola e a pesquisa permitiram perceber a im-
portância de a instituição investir em uma proposta baseada em uma relação 
de confiança entre a gestão e os estudantes, apostando na capacidade que os 
estudantes têm de construir novas alternativas para resolver os seus confli-
tos. No caso, a alternativa apresentada foi a metodologia da CNV, que tem como 
elemento fundamental o diálogo, característica intrínseca ao ser humano, uma 
vez que somos seres comunicadores, portadores de diversas linguagens e é 
através dessas que a realidade pode ser transformada. Para isso é importante 
reconhecer todos os sujeitos da comunidade escolar como agentes capazes de 
transformar a realidade. 

Na observação do que expressaram os estudantes no grupo focal e seus 
comportamentos ao final da realização das oficinas, bem como a avaliação da 
orientadora pedagógica da escola, é possível afirmar que a metodologia traba-
lhada com foco no diálogo e na Comunicação Não Violenta (CNV), é uma estraté-
gia significativa e eficaz para a construção de novas relações entre os estudan-
tes, entre estudantes e professores, entre estudantes e a família, contribuindo 
assim para a alteração de uma cultura de violência e construção de uma cultura 
de paz no ambiente escolar.

A pesquisa e o trabalho realizados deixam evidente que é imprescindí-
vel buscar alternativas que favoreçam o cuidado entre os atores do processo 
educativo, especialmente educadores e educandos, para que por meio do di-
álogo e da comunicação não violenta possam se conectar em um novo projeto 
de escola e de educação permeado por uma cultura de paz que não negligencia 
os conflitos, mas aprende com eles a tornar o ato educativo mais humano e 
humanizador.
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