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CIDADANIA E CULTURA DA PAZ 
 

OBJETIVO Criar um projeto de humanidade na vida pessoal, familiar e 
social. Conscientizar sobre a importância da Cidadania e da 
Cultura da Paz. 

INTRODUÇÃO  A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU - 
Organização das Nações Unidas - em seu Artigo 1º diz que 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, 
devem agir uns para com os outros em espírito de 
fraternidade”. 

As ideias de liberdade, igualdade, fraternidade, dignidade, 
direitos e bem comum articulam-se estreitamente com a de 
CIDADANIA, que é o conjunto de direitos e deveres que a 
pessoa precisa para viver em sociedade. Conceito distinto de 
nacionalidade, que se refere ao exercício dos direitos 
políticos: votar, ser votado e ocupar cargos públicos. Educar 
politicamente para a cidadania é, principalmente, educar o 
sujeito para ser crítico e coparticipante da democracia. 

O conhecimento dos direitos e o reconhecimento dos 
deveres garantem o princípio desta CIDADANIA. Isso confere 
a cada pessoa o direito de escolher seus amigos, o seu 
emprego, a pessoa com quem vai se casar, o número de 
filhos, o médico que vai frequentar, o partido político que vai 
aderir, o lugar que vai ocupar na sociedade. A cidadania 
também requer deveres, tais como: conservação do 
patrimônio público, respeito às leis, preservação ambiental, 
ter atitudes pacificadoras... 

Através da educação, o indivíduo se torna capaz de fazer 
boas escolhas e de exercer a cidadania. Compete à família, a 
construção e a vivência de valores, a fim de formar pessoas 
que tenham caráter, que sejam éticas e felizes. Compete ao 
Estado, a responsabilidade de fazer valer a Lei para que os 
deveres e os direitos do cidadão sejam respeitados. Ao 
cidadão, compete zelar pela boa conduta do Estado na 
implementação do que é direito de todos. 
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A formação ética de um cidadão refere-se ao valor de 
convivência em sociedade, à busca do bem comum e da 
liberdade social. É um “saber viver” que vai se construindo ao 
longo da vida, através de modelos consistentes e seguros. 

Entretanto, quando as práticas do indivíduo contradizem as 
regras sociais, a lei passa a funcionar como último recurso 
para se exercer a cidadania. Lei seca – tolerância zero, Lei 
Maria da Penha – proteção às mulheres, Estatuto da Infância 
e do Adolescente – ECA, Estatuto do Idoso. Ainda há a Lei 
que prevê os deveres paternos, quanto aos aspectos 
materiais, morais e éticos, para atender às necessidades 
básicas de amor e segurança dos filhos. 

A violência familiar é um tema que provoca impacto e 
indignação, pois se espera que a família acolha e proteja seus 
membros, que seja o porto seguro, a comunidade do amor, o 
lugar do direito e do cuidado, da solidariedade, partilha e 
amizade, do respeito e companheirismo e, enfim, o lugar de 
crescimento pessoal. 

A família não mais detém a exclusividade da função 
educadora, mas divide com a escola e com o ambiente social. 
Todavia, a ausência de exclusividade não implica em 
ausência de responsabilidade, pois a família continua sendo 
o alicerce da sociedade e um dos tesouros mais importantes 
de toda a história da humanidade, desde a sua origem. 

A Cultura da Paz, programa lançado pela UNESCO em 1994, 
baseou seus princípios na Declaração de Sevilha – Espanha, 
1986, elaborada por pesquisadores de diversos países e de 
diversas áreas da Ciência. O documento aborda a violência e 
diz que ela não é genética, mas aprendida, assim como o 
respeito. Defende o ponto de vista de que, tanto a guerra 
como a paz, começam na cabeça do homem. 

A ONU definiu o conjunto de valores, atitudes, tradições, 
comportamentos e estilos de vida à cultura da paz na 
“Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura da Paz” 
divulgada em 13 de setembro de 1999 (Wikipédia). 

A cultura da paz não pretende discutir as diferentes formas 
de violência, mas sabe-se que a violência familiar é 
resultado, principalmente, da combinação de três fatores: 
cultural, social e pessoal, podendo ser de forma física, 
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psicológica e socioeconômica. São vários os tipos de 
violência: contra a mulher, contra o idoso, contra a 
criança/adolescente/jovem, a alienação parental, a violência 
religiosa, o assédio sexual, o bullying e o ciberbullying. 

É na família que começa o processo de conscientização dos 
valores, onde se aprende a respeitar os outros e a colaborar 
com eles. É indiscutível a importância da autoridade dos pais, 
que deve ser fundamentada no amor e no respeito. 

O ambiente familiar é propício à formação da consciência 
crítica, transmite orientações e provoca reflexões sobre os 
atos de cada um, a fim de não causar dano a si próprio e aos 
demais, com palavras que ofendem ou ações que 
prejudicam. Ensina, sobretudo, pelo exemplo, recusando-se 
a cultivar a impunidade na família. A vida é dinâmica e 
permite um constante aprendizado para a cultura da paz. 
Algumas atitudes precisam ser desenvolvidas e vivenciadas, 
sendo palavras de ordem: respeito à vida, rejeição à 
violência, generosidade, tempo para ouvir e para 
compreender, preservação do planeta, redescoberta da 
solidariedade e do sorriso. A cultura da paz começa a existir 
a partir da harmonização pessoal com o outro e com o 
ambiente. 

Nós pais, cidadãos, temos o compromisso de lutar por uma 
reversão da intolerância e da violência, instaladas em nosso 
cotidiano. “A humanidade não pode libertar-se da violência 
senão por meio da não violência”. É preciso e urgente investir 
na formação das novas gerações e conscientizar sobre a 
necessidade de mudança na maneira de olhar, sentir e agir. 

É necessário ensinar as novas gerações a amar o próximo, a 
ser solidário, a respeitar a adversidade, a cooperar, a ser 
ético e leal, a fim de se tornarem autores da transformação 
social. 

Este é o mundo que estamos construindo para os nossos 
filhos. Precisamos ensiná-los a valorizar o meio ambiente, a 
cuidar da natureza como se fosse a sua própria casa, a 
cultivar a ideia de que o mundo poderá ser melhor e mais 
seguro, reforçando o fato de que eles fazem parte da 
solução.  
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Assim, todos sairão ganhando: a natureza, o meio ambiente 
e principalmente a humanidade. 

Reflexões: 
 

Como dar nossa contribuição para a cultura da paz 
na sociedade em que vivemos? 

 

 Respeitar a vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para 
compreender, redescobrir a solidariedade; 

 Valorizar o outro verdadeiramente, independentemente da 
classe social, cultura, credo, formação intelectual, situação 
financeira, função profissional ou política; 

 Respeitar a liberdade de expressão e evitar conflitos;  

 Procurar desenvolver o senso crítico, em relação às 

mensagens transmitidas pelos diversos meios de 

comunicação e conversar com os filhos sobre estas 

mensagens; 

 Valorizar hábitos de vida saudáveis, praticar atividades 
esportivas, educativas ou de lazer em grupo, aprendendo a 
lidar com regras, perdas e vitórias; 

 Respeitar o meio ambiente e preservar o planeta; 
 Saber consumir, comprar bens de acordo com o seu poder 

aquisitivo e viver uma vida sem supérfluos, como meio de 
adquirir a paz. 

 

Como estabelecer uma cultura da paz na família? 

 

 Demonstrar amor e fazer com que os filhos sintam que a 
família é seu porto seguro e local de aprendizagem de valores; 

 Preservar as relações familiares, compartilhar bons e maus 
momentos juntos e estar sempre atualizados para educar os 
filhos adequadamente; 

 Propiciar momentos de lazer e atividades prazerosas junto 
aos filhos; 

 Ser exemplo de atitudes pacificadoras e esforçar-se para se 
relacionar com os filhos por meio do diálogo; 

 Manter a amizade e a admiração entre os membros da família 
já que é o ambiente propício ao exercício da paz, do amor e da 
cidadania, preparando os filhos para o convívio social; 
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 Conscientizar-se de que atualmente existem diversas 
configurações familiares e todas deverão ser respeitadas; 

 Cuidar da vivência da espiritualidade em família; 
 Estimular na família o ato de servir, de colaborar, 

desenvolvendo a cumplicidade e harmonia entre seus 
membros. 

 

Que comportamentos podem favorecer o desenvolvimento da 
cidadania? 

 

 Respeitar os idosos; 
 Seguir as regras de um simples jogo com os filhos e/ou 

amigos;  
 Obedecer às filas em ambientes sociais; 
 Coletar excrementos de animais domésticos em locais 

públicos; 
 Descartar lixo em local 

adequado; 
 Conservar o patrimônio público; 
 Cuidar da natureza;  
 Respeitar as leis de trânsito; 
 Não fazer ligações clandestinas de energia elétrica, água e 

TV a cabo. 
 Não dar mau exemplo, comprando objetos piratas, nem 

enganar o governo, deixando de pagar os impostos devidos. 
 

 

Como os pais devem agir para que seus filhos se tornem 
eticamente responsáveis? 

 

 Aproveitar situações do cotidiano para reforçar atitudes 
civilizadas, coerentes, éticas e solidárias; 

 Dar exemplos de honestidade, verdade e coragem; 
 Incentivar o diálogo e cultivar a paz nos ambientes de 

convivência; 
 Respeitar as leis sociais e o bem-comum; 
 Educar para a conscientização ambiental e valorização da 

Natureza; 
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CONCLUSÃO   Estamos chegando ao fim do nosso trabalho. Ao longo 
dessas leituras procuramos, juntos, compreender as 
transformações da família atual, seus novos modelos e 
desafios. Vimos que a família não é uma totalidade 
homogênea, fixa, mas sim uma instituição em mutação, que 
se sustenta e é importante para as pessoas que a compõem 
e para a sociedade da qual faz parte. 

A cada círculo fomos, mais e mais, nos convencendo que a 
família é o espaço privilegiado para a formação dos valores 
fundamentais daqueles que estão sob nossa guarda e 
orientação. 

Particularmente, neste círculo, tomamos consciência que 
nossas vidas são repletas de escolhas e como estão sujeitas 
à lei da ação e reação, a vida nos dá aquilo que semeamos 
em pensamentos, palavras, atitudes e crenças. 

A EPB não terá cumprido sua missão educadora se não tiver 
sido capaz de transmitir que a família é o “locus” por 
excelência da pessoalização do ser humano. É uma tarefa 
importante, intransferível e fundamental, tornar pessoa 
consciente, digna, cidadã, aquele ser que nos foi dado a 
educar. 

Nesta conclusão dos trabalhos, muitas coisas permanecem a 
nos unir devido as experiências que aqui vivenciamos. 
Ensinando e aprendendo, uns com os outros, numa troca 
enriquecedora de conhecimentos que, certamente, tornou 
nossas vidas mais ricas e plenas. 

Cada um de nós tem um importante papel a desempenhar e 
ainda há tempo para desenvolvermos nossa capacidade, 
habilidade e inteligência, a fim de construirmos um mundo 
mais justo, fraterno e melhor. Precisamos fazer a diferença. 
Motivar as pessoas a construírem um mundo melhor exige 
dedicação, entusiasmo e nós, da Escola de Pais do Brasil, 
podemos contribuir. 
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PARA 

REFLETIR 
 A minha marca no mundo será o meu exemplo de 

pai/mãe? 
 Minhas escolhas e ações favorecem a cultura da paz na 

família e no meio em que vivo? 
 Como trato meus pais, meus irmãos, meus filhos, meu 

amor e meus amigos? 
______________________________________________ 

CONVITE  
Á AÇÃO 

 Faça uma caminhada no bairro com seu filho 
recolhendo o lixo e conversando sobre as atitudes 
humanas. 
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Anexo I 
 

A COMUNICAÇÃO 
NÃO VIOLENTA 

- CNV 
 

A comunicação não violenta é uma estratégia valiosa 
para promover relações de parceria e cooperação 
entre as pessoas. Ela ajuda a reavaliar 
comportamentos e sentimentos em relação a nós 
mesmos e aos outros, colocando a empatia em 
primeiro lugar 

  
 

São partes do Processo da CNV:  

1. Observação : O que você observa (vê, ouve, lembra, imagina, 
livre de avaliações) que contribui ou não para seu bem-estar. 

2. Sentimento: Como você se sente (emoção ou sensação, e 
não pensamento) em relação ao que observa . 

3. Necessidade: O que você precisa ou valoriza (e não uma 
preferência ou ação específica) e que é a causa dos seus 
sentimentos: “porque você necessita/ valoriza...” 

4. Pedido:  (argumentar) As ações concretas que você gostaria 
que fossem tomadas: “Você gostaria...?”  

Notas rodapés/slides: 
Observar o comportamento do ser humano para com seus 
semelhantes é um enorme e fascinante campo de conhecimento. 
Podemos aprender muito sobre os homens através da observação 
do modo como agem uns com os outros, isto é, através de seu 
comportamento. Podemos também dizer que o modo de agir e reagir 
do ser humano pode ser comparado ao de alguns animais. MATHIS 
(2021), aponta a metáfora usada por Marshall B. Rosenberg (1999), 
fundador da CNV- Comunicação Não Violenta, sobre a girafa e o 
chacal que ilustra claramente esse comportamento:  

“Essa é a metáfora sobre a girafa e o chacal, e ela pode ser 
usada para demonstrar como nossas palavras, ações e 
intenções contribuem para nos conectar com a vida, ou como 
podem nos alienar dela; é muito eficiente para nos ajudar a 
refletir sobre a complexidade da comunicação humana.  Os 
chacais são animais dotados de uma energia frenética, rápida, 
cortante e, portanto, representativos de uma forma de 
relacionamento caótica: quando um rosna e mostra os dentes, 
o outro responde da mesma forma; estão comunicando um ao 
outro que não querem conversa, que não aceitam outro em seu 
território, e que o defenderão a qualquer preço; não sabem, ou 
não querem negociar, e comunicam-se sempre pela 
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agressividade.  Por sua vez a girafa, entre todos os mamíferos 
terrestres, é o animal que possui o maior coração: talvez ele 
tenha que ser tão grande para conseguir levar o sangue através 
de seu imenso pescoço até o cérebro! Donas de um coração tão 
grande, a ideia é a de que as “girafas” ouvem com o coração, 
sem fazerem julgamentos de valor: apenas observam com 
empatia e uma presença afetuosa tudo aquilo que as cerca. Seu 
longo pescoço poderia representar a visão, ou a capacidade de 
ver claramente o que realmente é importante na questão que 
observa, através de várias perspectivas. Comunicar-se “como 
uma girafa” significa levantar o pescoço a uma altura em que se 
pode ver o que há por trás das palavras que possam nos 
parecer ofensivas: quais seriam as necessidades daquela 
pessoa que não estão sendo atendidas, e que assim a fazem 
comunicar-se daquela forma violenta e agressiva. 

Todo comportamento é uma escolha. Nós escolhemos, o modo como 
ouvimos, as interpretações que damos ao que ouvimos, e como 
respondemos aquilo que ouvimos, ou pensamos que ouvimos. E 
também podemos compreender que os nossos comportamentos são 
pura e simplesmente estratégias para satisfazer necessidades. 
Assim, sempre nos comunicamos buscando suprir alguma 
necessidade. A forma pela qual o fazemos depende de quanto 
estamos cientes do motivo, e da necessidade de estarmos fazendo o 
que estamos fazendo. ” 

A girafa é o mamífero terrestre com o maior coração. 

Seu longo pescoço oferece proteção ao permitir que ela possua a 
habilidade de ver longe no futuro, de alcançar coisas que são 
inatingíveis para outros e de permanecer fora de intrigas. 

Para que o sangue suba até a cabeça da girafa, seu coração tem que 
ser 43 vezes mais forte do que o do ser humano. Com um coração 
assim tão forte, a girafa ilustra na CNV a linguagem do coração, uma 
forma de se comunicar com o olhar mais amplo para as situações, 
desprovido de juízo de valor, apenas observando com empatia e uma 
conexão afetuosa. 

O propósito da linguagem girafa é criar uma qualidade de conexão 
para que possamos DAR (expressar as necessidades de forma 
compassiva e harmoniosa) e RECEBER (estar na presença das 
emoções negativas do outro, sem ser atravessado por elas, 
permanecendo em postura compassiva). Assim, escutar a dor do 
outro de maneira empática, ajuda a compreender o que está presente, 
para além da sujeira da mente da pessoa. 
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O chacal é um animal predador, agressivo, pertencente à família das 
raposas. 

Possui um uivo que pode ser bastante incômodo para as pessoas, pois 
o som lembra um grito alto ou uma sirene. A metáfora do chacal 
representa o olhar raso sobre as coisas, a comunicação com pouca 
conexão, pouca amplitude e pobre de compreensão. 

É uma linguagem que bloqueia a conexão entre as pessoas, assumindo 
a forma de julgamento moralista, uma comunicação focada em avaliar 
o que está certo ou errado, o que é bom ou mau, correto ou incorreto. 

O objetivo da linguagem chacal é criticar, julgar, achar que sabe o que 
está acontecendo dentro do outro, interferindo em sua autopercepção. 

Neste tipo de linguagem, muitas vezes nos portamos como vítimas e 
insistimos para que nossas necessidades sejam atendidas, sem 
considerar as necessidades do outro, tornando-se uma comunicação 
pautada na exigência e desprovida de empatia. 

Assim, a motivação da linguagem chacal acaba sendo o medo, a culpa, 
a vergonha, o dever, a recompensa, a punição. E essa comunicação 
conduz normalmente a formas de relacionamento mais desgastantes, 
mais divergentes e mais hostis. 

 

REFERÊNCIAS: 
MATHIS, Regina de. Reflexões sobre boas parcerias: Watzlawick, Rosenberg, Maturana e a 
comunicação humana. 2021. Disponível em: 
http://escoladepaisgrandefloripa.org.br/reflexoes-sobre-boas-parcerias-watzlawick-
rosenberg-maturana-e-a-comunicacao-humana/ . Acesso em 03 jan 2023. 
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ANEXO II 

INTERPRETAÇÃO SUGERIDA 

 

1. PONTE:  

 

A figura sugere uma família em caminhada, um cuidando do outro. A mãe 
representando o adulto que conduz com cuidado e segurança, mesmo sendo 
o caminho desafiador, inseguro. O rio em seu curso com seus mistérios, 
perigos... assim como nosso mundo sempre foi, com desafios, mistérios, 
perigos... Mas a família segue em frente, com o objetivo de chegar a um 
destino e juntos.  

 

2. VASINHOS 

 
2.1 A figura sugere o crescimento de uma planta que, num primeiro 

momento, é regada num jarro. O jarro, por si, dá a ideia de limitação, limites. 
Em seu interior há com certeza terra, adubo, ou seja, o ambiente onde o 
processo acontece. Percebe-se um regador como ferramenta, 
expressando atenção, carinho, preocupação, sustento para alimentar a 
planta com água. Esta é representada na figura por um conjunto de 
pontilhados, estes significando continuidade e persistência.  

São várias as etapas do desenvolvimento, até chegar ao seu auge na 
plenitude. Isso ocorre na educação dos filhos.  

Os filhos, sem exceção, foram semeados no momento da concepção.  

Para chegarem à maturidade passam por diversas fases na vida, e 
necessitam de um processo de crescimento e desenvolvimento para 
chegarem a esse objetivo.  
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Esse processo tem um nome: educação, que etimologicamente significa 
“conduzir”. Por isso que educar é imprimir uma direção.     

 
 
 

3. Recursos da comunidade 

 
 

Os desafios existem em todos os segmentos, em todas as famílias, em 
todas as comunidades... E, para superação destes desafios o 
conhecimento, o compartilhamento... são bem-vindos, além é claro, de 
fazer uso das leis que protegem, se for necessário.  

Todos nós, como cidadãos, não podemos fechar os olhos para o que 
acontece ao nosso redor. Divulgar os direitos, além dos deveres, faz parte 
do exercício da cidadania. Consulte e tenha em mãos números de telefones 
úteis de sua região.  

 
Algumas leis que buscam garantir proteção: 
 ECA – Lei 8.069 de 13/07/1990. 
 Alienação Parental – Lei 12.318 de 26/8/2010. 
 Marco Legal da 1º Infância – Lei 13.257 de 2016. 
 Canal anônimo de escuta – adolescentes e jovens – 13 a 24 anos – 

www.podefalar.org.br (parceria UNICEF e outras instituições brasileiras). 
 Lei Maria da Penha - Lei Federal 11.340 de 07/08/2006. 
 Idoso – Lei Federal 10.741 de 01/10/2003. 
 Assédio Sexual – Lei 10.224 de 15/05/2001. 
 
Contribuição: 
Marlene de Fátima Merege Pereira – EPB Curitiba/PR (2022) 
Luiz Valladão Ferreira – EPB João Pessoa/PB (2022) 
 
 
  

http://www.podefalar.org.br/
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Anexo III - Dinâmicas Círculo Cidadania e a Cultura da Paz  

1. Comunicação Não Violenta  

Material: Caneta e papel com o título Cidadania e a Cultura da Paz e três colunas: EU 
VEJO, EU SINTO/CRITICO e EU PROPONHO 

Motivação: O tema proposto para hoje está no título de seu papel. Elenque 
rapidamente, tudo o que surgir em sua mente em cada uma das colunas em relação a 
sua vida na sociedade. Guarde seu papel. Conversaremos sobre ele no final de nosso 
círculo.  

Conclusão: Após vermos o conteúdo, trabalharmos em grupo/ trocarmos experiência, 
revejam suas anotações. Durante a semana, tenham este compromisso, executar as 
propostas anotadas. 

Se alguém sentir necessidade de falar sobre esta experiência de hoje, sinta-se à 
vontade. 

EU VEJO EU SINTO/CRITICO EU PROPONHO 

 

 

 

 
 

2. Produção da Turma 

Dividir em grupos e passar as instruções: 

Colocar nova letra numa melodia conhecida por todos (cantigas de roda, 
músicas infantis).                                              
A letra deverá conter palavras importantes ouvidas nos Círculos e que ficaram 
marcadas para o grupo. (conteúdo) 
 
Exemplos de melodias conhecidas: 

● ciranda cirandinha; atirei um pau no gato; dá um pulo vai pra frente, ou 
qualquer outra.  

Dicas importantes: 

 escolher músicas infantis reconecta a criança interior de cada um e traz 
alegria e leveza a este último encontro. 

 evitar hinos religiosos (nem todos podem conhecer e exclui alguns). 
 Colocar a letra no chat quando for apresentar ao grupo todo.  
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 Caso o grupo prefira, pode trocar a forma de apresentar por um poema, 
notícia, acróstico, poesia ou resumo dos conteúdos apresentados. 

  

(Da música Terezinha de Jesus de Chico Buarque – turma 6/2021) 

Vez ou outra na família 
Há conflito e discussão 
Eu 1º dou ouvidos 
E também meu coração 

Os valores mais presentes 
São amor e gratidão 
Eles foram construídos  
Pela nossa tradição 

 A família construindo  
Uma nova geração 
Traz a todos esperança 
De um mundo em união  
  

Da criança - esperança 
Dos mais velhos - orientação 
Construiremos nossos sonhos 
Com maior compreensão 

 

Contribuição: 
Marlene de Fátima Merege Pereira – EPB Curitiba/PR (2022) 
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