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A CONSTRUÇÃO DE UMA CULTURA DA PAZ NA ESCOLA E A IMPORTÂNCIA DO 

ORIENTADOR ESCOLAR PARA SUA EFETIVAÇÃO 

 

RESUMO: O presente artigo tem a intenção de refletir sobre a construção de uma cultura de paz na escola 

e o fazer pedagógico do orientador escolar neste ambiente. Toda a análise será permeada pelos ideais da 

cultura da paz e pela necessidade premente da construção de uma cultura de paz nas escolas. Apoiando-

se nos ideais da comunicação não-violenta  de Marshall Rosenberg e  da realização dos círculos de paz, 

far-se-á uma defesa da importância deste importante profissional no espaço escolar e por que não, na vida 

futura desses jovens, Através de revisão bibliográfica  será feita a análise e defesa  da utilização dos 

processos circulares  que vem de encontro à necessidade  que o orientador escolar tem de escutar sem 

se posicionar, respeitar o sentimento do outro e com o máximo de isenção elaborar, buscar soluções para 

os conflitos. O eixo norteador da reflexão será a construção de uma nova forma de olhar o outro e o mundo; 

e a função do orientador na organização e sucesso do ambiente escolar, utilizando as práticas circulares e 

a comunicação não-violenta; sendo que é ele, na maioria das vezes o responsável por criar um clima de 

amorosidade, respeito e empatia propiciando um clima adequado para a aprendizagem e o 

desenvolvimento humano.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Orientador. Respeito. Isenção. Paz. Empatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Através deste artigo buscar-se-á uma análise da importância de se desenvolver 

um ambiente onde a cultura da paz seja o eixo norteador das relações e o papel crucial 

do orientador escolar no ambiente escolar bem como sua salutar importância na 

construção de uma cultura de paz, estando ele na posição de mediador das relações e 

conflitos na escola. O orientador escolar vem através dos tempos ganhando e perdendo 

funções, cabe aqui investigar qual a relevância/importância desse profissional para a 

implantação de uma cultura de paz na escola. Especialmente, nesse momento em que 

se encontra a educação, onde muitos pais delegam à escola também, a educação 

emocional dos alunos. A orientação escolar caracteriza-se por ser um trabalho 

pedagógico de mediação entre as partes envolvidas no processo ensino-aprendizagem, 

onde estabelece-se a necessidade de um olhar profissional, afetivo e efetivo, uma vez 

que precisa ser ponto de equilíbrio entre os indivíduos envolvidos. 

Este estudo tem por objetivo assegurar a importância do orientador no processo 

de construção da paz na escola, através dos processos circulares. A pesquisa será de 

cunho bibliográfico, de material acessível ao público em geral.   

 

2. A CULTURA DA PAZ 

 

É importante antes de tudo que se possa entender o que vem as ser a cultura da 

paz, para que assim se entenda sua importância na vida escolar e no fazer pedagógico 

do orientador escolar na rotina diária da escola. 

A cultura da paz é, nas palavras da ONU: “...um conjunto de valores, atitudes, 

tradições, comportamentos e estilo de vida baseados: a) 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(...)” Artigo 1º da declaração da ONU sobre uma cultura de paz,1999. 

 Pode-se dizer que a cultura da paz se faz com um jeito manso de argumentar e 

tentar apaziguar os corações angustiados, castigados pelas situações do cotidiano; 

muitas vezes mal resolvidas, pois não sabemos entender ou lidamos de forma errada 

com a raiva, sentimento este que segundo Arun Gandhi não é motivo de vergonha. Se 



 

 

 

canalizado para o bem e devidamente orientado gera bons frutos. Gandhi afirma ser 

necessário que “nos tornemos a mudança que desejamos acontecer no mundo [...], 

nenhuma mudança jamais acontecerá (...) se mudarmos a nós mesmos poderemos 

mudar o mundo. Essa mudança acontecerá por nossa linguagem e nossos métodos de 

comunicação. ” 

A cultura da paz tem papel importante na vida do orientador escolar e em todo 

ambiente que o circunda, pois este indivíduo deve funcionar como uma linha invisível que 

aproxima, une, e resgata as relações neste espaço. Cabe lembrar que o orientador deve 

trabalhar juntamente com o administrador escolar para que sua escola tenha um clima 

de acolhimento, amor e resgate de valores essenciais de respeito à vida e ao outro. 

SILVA (2008). Ainda, segundo afirma Miguel Arroyo:   

 

O ofício de mestre, de pedagogo vai encontrando seu lugar social na constatação 
de que somente aprendemos a ser humanos em uma trama complexa de 
relacionamentos com outros seres humanos. Esse aprendizado só acontece em 
uma matriz social, cultural, no convívio com determinações simbólicas, rituais, 
celebrações, gestos. No aprendizado da cultura. [...]. De um lado, adultos que 
vêm se fazendo humanos, aprendendo essa difícil arte, de outro lado, as jovens 
gerações que querem aprender a ser, a imitar os semelhantes. Receber seus 
aprendizados. Os aprendizados e as ferramentas da cultura. (ARROYO, 2001, p. 
54). 
 
 

De acordo com Rosenberg (2006), é de natureza gostar de dar e receber de forma 

compassiva-definida como um sistema de trabalho íntimo que visa desenvolver a nossa 

capacidade natural de pensar, sentir e agir compassivamente. Ao aprender olhar para o 

outro com o coração livre, pode-se dizer que 

 

 A abordagem aqui é engajar os jovens em uma jornada de autoconscientização 
das relações. Nosso objetivo é ajudá-los a reconhecer e buscar alternativas 
saudáveis para suprir suas necessidades. (PRANIS, 2010, p.14) 
 
 

Pranis ainda acredita que, a partir de uma base saudável, os jovens farão escolhas 

saudáveis. Diz que precisamos confiar na sabedoria interna dos jovens, e dos adultos à 

sua volta, sendo necessário fortalecer as habilidades relacionais e nutri-las. 



 

 

 

Em nossas interações, ao usarmos a (CNV) comunicação não-violenta, com nós 

mesmos, com outra pessoa ou com um grupo, nós nos colocamos em nosso estado 

compassivo natural. 

Rosenberg (2006) ainda pontua os julgamentos morais que subentende uma 

natureza errada ou maligna das pessoas-um tipo de comunicação alienante da vida, que 

nos prende num mundo de ideias sobre o certo e o errado e julgamos os outros e seu 

comportamento enquanto há uma preocupação com o que é bom, mau, normal, anormal, 

etc. Essas expressões são a forma mais trágica de nossos próprios valores e 

necessidades, onde reforça-se a postura defensiva e a resistência a eles nas próprias  

pessoas cujos comportamentos nos interessam. Ainda segundo o mesmo autor, todos 

pagam caro quando as pessoas reagem a nossos valores e necessidades, não pelo 

desejo de se entregar de coração, mas, por medo, culpa ou vergonha. 

É coerente dizer que a comunicação não-violenta é uma forma interessante de 

encarar as diferentes situações com as quais tanto aluno quanto professor-orientador se 

deparam no dia a dia da escola. As relações que se estabelecem em um ambiente escolar 

refletem muito daquilo que o aluno traz de suas vivências familiares. 

Cury (2008) exemplifica a importância dos elos emocionais e habilidades 

relacionais, ao dizer que bons pais dão presentes, pais brilhantes dão seu próprio                            

ser. Esse hábito contribui para desenvolver em seus filhos: autoestima, proteção da 

emoção, capacidade de trabalhar perdas e frustrações e de filtrar estímulos estressantes, 

de diálogos e de ouvir. 

Pranys (2010) reforça a importância do vínculo dizendo que durante a 

adolescência, a conexão emocional com os outros é tão crítica quanto o é para uma 

criança pequena. A tarefa de desenvolvimento dos anos da pré-adolescência é 

estabelecer um sentido de diligência ou a crença interior de que se é capaz de começar 

uma tarefa e cumpri-la. A escola é o local primário para esta experiência. Os jovens que 

batalham na escola com poucos sinais de sucesso, buscam caminhos alternativos para 

sua realização, especialmente aqueles que sejam valorizados pelos seus pares. De certa 

forma, eles se dedicam a “serem bons ou em serem maus”. 

 Diz a mesma autora que 



 

 

 

Nós nos tornamos quem realmente somos através de nossos relacionamentos 
com os outros. Aperfeiçoar nosso QE, ou quociente de inteligência emocional, é 
uma competência essencial para levar a uma vida bem sucedida e para encontrar 
nosso caminho juntos como comunidade. As emoções desempenham um papel 
importante no processo de raciocínio. Como parte crítica de nossa inteligência, as 
emoções nos guiam até as decisões sábias. A conscientização emocional e a 
competência emocional emergem de um processo de engajamento com nosso eu 
subjetivo, abrindo-o para a conscientização, autogestão e escolha conscienciosa 
(PRANYS ,2010, p.15) 

 

Pode-se inferir a partir desses autores que os elos emocionais que se estabelecem 

ao longo da vida são de forte relevância para a construção de um indivíduo autônomo e 

capaz de interagir de maneira pacífica, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente 

escolar. Mesmo, o orientador escolar carrega em si as marcas de suas vivências e por 

isso é tão importante as realizações de círculos de paz nos espaços escolares, onde 

todos se conhecem, se entendem, se aceitam. 

 

3. A CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA PAZ NO AMBIENTE ESCOLAR E O 

PAPEL DO ORIENTADOR ESCOLAR-MEDIADOR 

 

Nos últimos anos muito se tem falado sobre a necessidade de construir uma nova 

maneira de enxergar o mundo e o papel do orientador escolar; respeitar os alunos, 

entender os problemas de disciplina e acima de tudo buscar uma nova forma de orientar 

que esteja voltada para o ouvir sem julgar, falar sem acusar e auxiliar sem interferir 

diretamente. Torna-se importante apoiar-se nas palavras de Marshall Rosenberg, sobre 

o poder de nossas palavras. 

 

 Enquanto estudava os fatores que afetam nossa capacidade de nos mantermos 
compassivos, fiquei impressionado com o papel crucial da linguagem e do uso das 
palavras. Desde então, identifiquei uma abordagem específica da comunicação — 
falar e ouvir — que nos leva a nos entregarmos de coração, ligando-nos a nós 
mesmos e aos outros de maneira tal que permite que nossa compaixão natural 
floresça. Denomino essa abordagem Comunicação Não-Violenta, usando o termo 
"não-violência" na mesma acepção que lhe atribuía Gandhi — referindo-se a nosso 
estado compassivo natural quando a violência houver se afastado do coração. 

(ROSENBERG, 2006, p.21). 

 



 

 

 

Com essa afirmação Rosenberg (2006) busca despertar o que há de mais humano 

nas pessoas, e me refiro aqui a um indivíduo em especial que é o orientador escolar. 

Segundo Vera Maria Nigro de Souza Placco: 

 

O orientador educacional é um dos educadores da escola que participa e propicia 
uma ação educacional coletiva, assessorando o corpo docente no 
desencadeamento de um processo em que a sincronicidade é desvelada, torna-
se consciente, autônoma e direcionada para um compromisso com a ação 
pedagógica competente e significativa para os objetivos propostos no projeto 
pedagógico da escola. (PLACCO,1994, p.40). 
 
 

Sendo ele, o orientador escolar, considerado peça chave na construção dessa 

cultura e na divulgação dessa maneira de ver o mundo, as pessoas e os sentimentos, 

evidencia-se a necessidade de tentar mensurar sua importância no ambiente escolar. 

Sujeito este que é confrontado diretamente com os mais diversos problemas e 

níveis de comprometimento emocional e psicossocial dos alunos dentro e fora do 

ambiente escolar; pois tudo o que acontece com o indivíduo de uma forma ou de outra 

afeta o seu desenvolvimento cognitivo e sua capacidade de se relacionar com as outras 

pessoas. “O trabalho do dr. Marshall Rosenberg sobre comunicação não-violenta revela, 

inicialmente, a profundidade que a cultura de guerra adquiriu, tanto na nossa linguagem 

quanto nos relacionamentos”. (DINSK, 2006 apud, ROSENBERG, 2006, p.10.) 

É salutar lembrar que, a habilidade de Rosenberg encoraja as pessoas a entrar em 

contato com esse centro de humanidade, onde cada um se reconhece como aprendiz de 

novos modos de estar e de se articular com os outros e com o mundo. Tornando-se luz 

ao fazer pedagógico do orientador escolar. Apud. Lia Diskin, associação Palas Athena 

p.10 (Marshall Rosenberg). 

É na necessidade do fazer pedagógico que se buscam instrumentos que possam 

ser utilizados pelo orientador escolar. Para a construção de um ambiente de paz, na 

escola, uma dessas ferramentas é a realização dos círculos da paz, propostos por Kay 

Pranis: 

 
Nós acreditamos que estes guias de práticas circulares têm ampla aplicação 
dentro dos serviços sociais, educação pública e programas de prevenção. As 
práticas centrais ensinadas dentro deste programa de estudos são os blocos 



 

 

 

essenciais da construção para criar relacionamentos saudáveis e são benéficos 
tanto para os jovens como para adultos. (PRANIS 2010, p.14). 
 

 

Ainda nas palavras de Pranis (2010), essas práticas são facilmente aprendidas e 

facilmente ensinadas. Os círculos podem ser adaptados para uso dentro da sala de aula 

[...]. Conscientizar-se de suas próprias emoções e das emoções dos outros, e como uma 

causa impacto no outro é, reconhecidamente, uma habilidade interpessoal decisiva para 

uma vida bem sucedida, tanto pessoal como profissionalmente. O grande mérito dos 

círculos é poder expor seus sentimentos sem julgamentos, pois da forma como se 

organiza, não se fala em pessoas, somente em sentimentos,o que produz mais 

facilmente empatia: 

 

Empatia é a compreensão respeitosa do que os outros estão vivendo(...). Ouvir 
com os ouvidos é uma coisa, ouvir com o intelecto é outra, porém, ouvir com a 
alma não se limita a um único sentido: o ouvido ou a mente, mas exige 
esvaziamento de todos os sentidos. E quando os sentidos estão vazios todo o ser 
escuta. Então ocorre uma compreensão direta do que está ali mesmo diante de 
você, que não pode nunca ser ouvida ou compreendida com a alma. 
(ROSENBERG, 2006, p. 133-134). 
 
 

A construção dos vínculos se dá de diferentes maneiras, na primeira infância o 

desenvolvimento saudável depende de um sentido sólido de vínculo seguro com 

cuidadores específicos (PRANYS, 2010). Posto que, sendo a criança um ser que tem 

muito a aprender é de se esperar que os adultos que a cercam orientem seu crescimento 

através de muito diálogo, exigindo dela a cooperação necessária para que se desenvolva 

em um ambiente de paz. Ainda nas palavras de Pranis: “Para os adolescentes, a conexão 

emocional com os outros é tão importante quanto o é para a criança pequena. Nós nos 

tornamos quem realmente somos através de nossos relacionamentos com os outros. ” 

(PRANIS, 2010, p.15). 

Nesse ensinar e aprender a ser humanos cometemos erros e por vezes 

acertamos. Verdade está ratificada, nas palavras de Arroyo: 

 

Pela própria experiência humana, pelo convívio com filhos (as), netos (as) na 
família, pela proximidade com a infância nas salas de aula sabemos que ninguém 
nasce feito. _”Virou gente”! _ falamos com orgulho de um filho crescido e criado. 
Não nascemos humanos, nós fazemos. Aprendemos a ser. Todos passamos por 



 

 

 

longos processos de aprendizagem humana. Se preferirmos, toda criança nasce 
humana, mas isso não basta: temos que aprender a sê-lo. Podemos acertar e 
fracassar. Nessa aprendizagem há sucesso e fracasso. (ARROYO, 2001, p. 53). 
 
 

Neste processo de aprendizagem, cabe ressaltar aqui as sábias palavras de Cury, 

ao se referir ao educador, diz ele que, um excelente educador não é um ser humano 

perfeito, mas alguém que tem serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender. 

(CURY, 2003, p.17) 

Tomando por base as reflexões, pode-se dizer que o orientador escolar é peça 

chave na construção da cultura da paz, nesta busca por uma forma serena de ver o 

mundo, as pessoas, os sentimentos. Evidencia-se a necessidade de valorizar esse 

profissional no ambiente escolar. Uma vez que todos os envolvidos no processo 

educacional, tanto professores, quanto alunos são seres humanos em construção e de 

certa forma fruto de suas vivências, e ou experiências e também de como conseguiram 

elaborar esses acontecimentos em suas vidas. 

4. CONCLUSÃO 

 O estudo sobre a construção de uma cultura da paz e a importância do orientador 

escolar para sua efetivação torna necessário dizer que uma cultura a de paz é possível 

a partir do momento em que o adulto consegue ver a criança como um ser em 

desenvolvimento e a respeita e instrui; também quando a criança vê o adulto como pilar 

para seu crescimento. Para isso é preciso que haja diálogo, cooperação e muita empatia 

entre as partes envolvidas. 

 Aos adultos que convivem com esses jovens aprendizes do bem viver, é preciso 

lembrar que necessitam orientá-los sempre; tendo como base o respeito às diferentes 

formas de ver o mundo e posicionar-se diante dele. Vale ressaltar que uma convivência 

onde o diálogo, a cooperação e o respeito coexistem, em igualdade de direitos, tanto os 

jovens quanto os adultos nela envolvidos conseguem resolver seus conflitos de forma 

harmoniosa e pacífica, provando assim que é possível uma vivência de paz. 

 É aí que entra a importância do orientador escolar como mediador dos conflitos, 

como aquele que consegue ver a situação de fora sem procurar certo ou errado, apenas 



 

 

 

buscando a melhor maneira de equacionar o conflito tirando dele o melhor ensinamento 

possível. É o orientador educacional aquela pessoa a quem todos os segmentos da 

escola recorrem em busca de auxílio para a solução de conflitos e pode-se dizer que, se 

ele estiver sintonizado em uma vivência voltada para a cultura da paz, será capaz de 

mediar os conflitos e promover um ambiente de convívio em grupo, onde as diferentes 

ideias e posições diante da vida conseguem alcançar equilíbrio. Os círculos de paz serão 

instrumentos de valor imensurável no fazer pedagógico do orientador educacional, uma 

vez que neles cada um põe o seu sentimento, sem acusar, mas leva o ouvinte a repensar 

o seu modo de agir. No ambiente escolar, o orientador é, ou deve ser, peça chave do 

equilíbrio, enquanto que a cultura da paz, através das práticas circulares deve ser um 

dos seus principais instrumentos de trabalho. 
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