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RESUMO - As questões sobre violência na escola são cada vez mais discutidas e 
pesquisadas. O cotidiano escolar é um cenário repleto de preconceito, intolerância, 
desigualdades econômicas e sociais, e questões relacionadas à convivência, solidariedade, 
reciprocidade, respeito e tolerância são consideradas importantes, mas não exploradas e 
aprofundadas efetivamente. Mesmo considerando que as questões sociais e educacionais 
sejam complexas, podemos dizer que o professor tem papel importante nesse processo de 
qualificação das convivências escolares, na medida em que expõe e dialoga com os alunos 
sobre conteúdos curriculares e temas transversais, é também um ator social com subsídios 
para contribuir na formação de cidadãos e edificação de um mundo melhor. Com base nestes 
argumentos, estudamos a proposta da Educação para a Paz como campo teórico em 
construção, que fundamentalmente propõe uma educação em valores que transitam entre 
perspectivas da cultura de violência e a cultura de paz. Esta pesquisa, dentro do movimento 
chamado Educação Física para a Paz, apresenta a reflexão de uma Educação para a Paz no 
interior da escola, que seja criativa e crítica, que proporcione novos olhares sobre as relações 
de convivência entre os alunos. A partir desta reflexão, discutimos o conhecimento-conteúdo 
“dança” para criar caminhos dialógicos sobre a importância de uma cultura de paz na escola, 
pois a dança, como conhecimento da Educação Física, é rica em elementos de 
autoconhecimento (consciência e expressão corporal) assim como de dimensões relacionais 
(música, ludicidade, relações interpessoais). 
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Introdução 

 

Conforme a discussão de MILANI (2003), a violência talvez seja o fenômeno que 

mais revela as contradições do modo de vida contemporâneo em vários âmbitos e espaços. 

Mais alarmante ainda é quando comparamos o quadro do progresso das civilizações com o 

quadro de violência. Tal progresso deveria assegurar à humanidade o direito e convivência 

em ambientes pacíficos, entretanto não foi capaz de proporcionar uma convivência mais 

igualitária, democrática e fraterna.  

 A Educação para a Paz vem com o objetivo de focar na não violência, na prática do 

respeito, no ensino de valores ligados às relações e ao crescimento individual. A questão que 

surge é: existe uma maneira de exercer uma força sobre esse quadro no âmbito escolar? 

Como professores, temos estratégias para educar nossos alunos na não violência, valores de 

igualdade e de autoafirmação? 

 Algumas revisões de literatura indicam que entre as principais causas da violência 

estão o uso de drogas, negligência sofrida durante a infância, déficit de inteligência, 

convivência em um meio violento e desigualdade social. Dentre estes fatores alguns fogem da 

capacidade de atuação da escola para minimizar seu impacto. Neste trabalho daremos ênfase 

a uma perspectiva mais intrínseca ao indivíduo, considerando como causas da violência a falta 

de autoafirmação, falta de expectativas, o não cuidado com o corpo, o desrespeito ao outro e a 

estagnação do indivíduo que inibe a criatividade. 

 Acerca desses complexos agentes individuais, visamos como meio para uma 

mudança significativa a melhoria, principalmente, da superação e da criatividade do individuo, 

de modo que os outros fatores sejam também otimizados pela prática da dança. 

 

A dança, num enfoque educacional, pode deixar os padrões 
estéticos, as regras e a técnica para ir ao encontro das necessidades 
do ser humano, ouvindo ideias, percebendo a criatividade e a 
expressividade dos movimentos. (SBORQUIA e GALLARDO, 2006, p. 
97) 

 

Além disso, o contato com colegas, proporciona a noção de respeito ao espaço e ao 

corpo do outro, fortalecendo as relações interpessoais e proporcionando, através do trabalho 

em equipe, a necessidade da autoafirmação e de constantes novas expectativas. 

 Abordaremos como área geral a Educação Física com os objetivos que possui como 

disciplina dentro do âmbito escolar, dando ênfase aos valores interpessoais. Paralelamente, 

apresentaremos algumas possibilidades para trabalhar estes valores dentro do conteúdo 

“Dança”. 
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Metodologia 

 

 Foi realizada uma pesquisa bibliográfica acerca do tema escolhido de modo que o 

trabalho se conduziu para uma abordagem descritiva e explicativa, a partir da literatura 

referente à área de Educação Física, Educação para a Paz e Dança. 

 O objeto de pesquisa deste trabalho é como a dança pode vir a transmitir valores 

atrelados à não violência com alunos de 10 anos das escolas municipais, através do 

Laboratório de Educação Física Escolar (LAEFE) do Programa de Consolidação das 

Licenciaturas (Prodocência). 

 A partir do desenvolvimento teórico desta pesquisa-ação, será desenvolvida a 

intervenção com as crianças na escola, supondo resultados, estruturando as práticas e 

direcionando as observações através dos aspectos qualitativos deste trabalho. 

 

 

Resultados / Conclusão 

 

O projeto aqui apresentado está em fase de estruturação, portanto, sem resultados 

finalizados. Porém, pelo levantamento teórico já realizado, percebemos que a educação para 

paz no ambiente escolar possibilita a valorização do aluno como agente ativo na construção de 

uma sociedade mais igualitária e menos violenta. Assim a articulação entre o conhecimento da 

Educação para a Paz e os temas transversais abordados dentro do conteúdo “dança” 

contribuem para exercer convivências escolares de maneira responsável, colaborativa  e ética. 
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