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A EDUCAÇÃO PARA A PAZ COMO RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DOS 

CONFLITOS FAMILIARES 

 

 

Ana Maria Silva Maneta; Andrea Carla de Moraes Pereira Lago. 

 

 

RESUMO 

 

O sistema psicológico dos seres humanos é um organismo complexo, que basicamente rege a 

vida de todas as pessoas. Este desenvolve-se em algumas fases, de maneira tal, que a família, 

como grupo social ao qual os seres humanos têm os primeiros contatos, tem função 

primordial, para que esse desenvolvimento seja favorável e saudável. Mas, quando isso não 

acontece as pessoas podem desenvolver síndromes psicóticas, causando a repetição de ciclo 

de conflitos familiares, repetindo as violências presenciadas durante a infância na sua vida 

adulta, sendo necessária uma intervenção eficaz: a educação para paz.  

 

Palavras-chave: Conflito. Educação em Direitos Humanos. Família. 

 

 

EDUCATION FOR PEACE AS ALTERNATIVE RESOLUCTION ON FAMILY 

CONFLICTS  

 

 

ABSTRACT 

 

The psychological system of human beings is a complex organism that basically guides the 

lives of all individuals. It develops in some phases, in such a way that the family, as a social 

group which human beings have their first contacts, has a primordial function, so that such 

development is favorable and healthy. But when that doesn’t happen, people tend to develop 

psychotic syndromes, causing a repetition of the family conflict cycle, repeating violence 

experienced during childhood in adulthood, requiring effective intervention: education for 

peace. 

 

Keywords: Conflict. Education in Human Rights. Families.  

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Sabe-se que o desenvolvimento do ser humano desde seu nascimento não se dá 

somente no aspecto biológico, mas também em sua psique. Estudiosos da psicologia e 

psiquiatria, como Sigmund Freud dizem que esta se desenvolve em fases, que avançam 

conforme os anos se passam, predominantemente de 0 a 11 anos de idade 

(DALGALARRONDO, 2000, p. 164), como se verá. 

Como se espera, a família tem fundamental importância nisso, já que o indivíduo em 

desenvolvimento tem sua psique formada pela introjeção, inconsciente, estabelecida através 

do relacionamento interior familiar. Desse modo, se o relacionamento dentro do ambiente em 

que essa criança está inserida for viciado, mesmo que minimamente, muito provavelmente 

esta terá fixações da libido em fases complicadas de seu desenvolvimento. 

A fixação em uma fase complicada pode acarretar problemas, desde os mais simples 

de se tratar até os mais complexos, no sistema psicológico da criança, e isso influenciará para 

que esta se torne um adulto com doenças psicológicas, como as psicopatologias 

traumatológicas que serão o foco deste artigo. 

Contudo, conforme visto, a família como instituto basilar na vida dos seres humanos 

(art. 226, Constituição Federativa do Brasil), tem influência direta nessas pessoas, tanto em 

seu desenvolvimento quando crianças, quanto em sua vida adulta, porém, nem sempre as 

relações familiares se dão como se esperam, podendo haver conflitos dos mais variados 

aspectos. 

 Os conflitos familiares podem ser desde os mais leves até o mais graves, chegando a 

casos de violência, tanto entre os cônjuges, quanto entre pais e filhos. A situação acaba se 

tornando ainda mais difícil pelo fato de a violência ter um ciclo vicioso, tendo em vista que, 

conforme citado acima, os pais têm influência muito grande sobre seus filhos e se esses 

presenciaram cenas de violência entre aqueles, a probabilidade de repetição é alta (Mapa da 

Violência 2012, p. 21).  

Então, uma questão que pode se levantar é de como diminuir esses conflitos familiares 

e assim gerar uma redução nas consequências de psicopatologias que surgem decorrentes de 

traumas psicológicos?  

Uma das mais eficientes formas de solução de conflitos a longo prazo é a educação 

para a paz, ensinando os direitos humanos para as crianças desde cedo, além de ações que as 

levem a conscientização de respeito com o próximo. José Tuvilla Rayo (2008) diz que a 

“educação para paz, o ensino dos direitos humanos constitui uma forma de organizar a 
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verdadeira educação cívica e ética do nosso tempo”. Dessa maneira, os infantes recebendo 

educação sobre a paz, voltada aos direitos humanos, implementada numa cultura pacífica 

desde o início do desenvolvimento das crianças, já torna mais provável a diminuição do ciclo 

da violência.  

Além disso, uma solução alternativa para solução de conflitos já existentes e urgentes 

seria a resolução não violenta destes, através da mediação, que leva as pessoas nestas 

circunstâncias a se comunicarem de forma mais pacífica, com o auxílio de profissionais 

especializados para tanto.  

 

2 DOS CONFLITOS NAS RELAÇÕES FAMILIARES 

 

Antes de se adentrar no ponto central do presente capítulo, faz-se necessário esclarecer 

o conceito de família. Preceitua Rolf Madaleno (2018, p. 81): 

 

De acordo com o artigo 226 da Constituição Federal, a família é a base da 

sociedade e por isto tem especial proteção do Estado. A convivência humana 

está estruturada a partir de cada uma das diversas células familiares que 

compõem a comunidade social e política do Estado, que assim se encarrega 

de amparar e aprimorar a família, como forma de fortalecer a sua própria 

instituição política. 

 

Entende-se que nas relações familiares existem alguns sujeitos: os pais e os filhos. 

Sendo estes os detentores dos direitos advindos da proteção da família, dessa maneira, se faz 

necessário entender como se dá o direito de filiação. Para Flávio Tartuce (2018, p. 423): 

 
A filiação pode ser conceituada como sendo a relação jurídica decorrente do 

parentesco por consanguinidade ou outra origem, estabelecida 

particularmente entre os ascendentes e descendentes de primeiro grau. Em 

suma, trata-se da relação jurídica existente entre os pais e os filhos.  

 

Ou seja, conforme visto, as principais figuras dentro da filiação são os pais e os 

filhos. Como em todos os ramos do direito, quando se fala de relações humanas, se faz 

necessário a determinação de certas regras para que estas sejam as melhores possíveis.  

Sabe-se que os “princípios gerais do direito constituem fontes formais, diretas ou 

imediatas secundárias” (TARTUCE, 2018, p. 2). Isso significa que os princípios são fontes, 

bases do direito que norteiam as relações jurídicas, porque garantem a efetivação dos direitos 

fundamentais, sendo necessário analisa-los. 
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Vários são os princípios que norteiam as relações no direito de família, sendo esses, 

em sua maioria, princípios advindos da Constituição Federal, dentre eles, cumprem-se 

destacar os de maior relevância, como por exemplo: o princípio da proteção à dignidade da 

pessoa humana, o da paternidade responsável e do planejamento familiar, da afetividade, do 

melhor interesse da criança, entre outros (MELO, 2014, p. 13). 

Os princípios supracitados, em suma, buscam garantir a proteção aos integrantes da 

relação familiar, garantindo-lhes a efetivação de seus direitos, aos filhos a garantia de que 

serão cuidados pelo período necessário e aos pais, que também têm seus direitos garantidos, 

junto aos seus deveres.  

Alguns exemplos de deveres dos pais em relação aos filhos já foram citados, mas 

dentre esses, outros devem ser analisados, como o dever de assistência moral que consiste no 

compromisso no qual “os pais têm em relação aos filhos menores, de assistência afetiva, 

emocional e de convivência, tendo em vista que a criança necessita para o seu 

desenvolvimento da presença de ambos os pais” (MELO, 2014, p. 68). 

Contudo, sabe-se que nem sempre as coisas acontecem como seria o ideal, 

principalmente no que se refere às relações humanas onde o afeto está envolvido, 

acrescentando-se a isso as mudanças sociais, econômicas e culturais que a sociedade vem 

enfrentando. Dessa maneira, muitos conflitos podem surgir em razão das relações familiares, 

sobre o assunto comenta Neemias Moretti Prudente (2017, p. 1): 

 

A família, ao longo dos anos, vem enfrentando um processo de profunda 

transformação em virtude dos fatores econômicos, sociais e culturais. Em 

decorrência destas transformações, vários novos tipos de conflitos 

apresentaram‐se no seio familiar, já que a família atual é inovadora, 

democrática e igualitária. 
 

Muitas são as espécies de conflitos familiares, como discussões verbais das mais leves 

às mais graves, entendendo-se como violência verbal e psicológica, além disso, maltrato 

infantil e até violência de gênero (GALLARDO, 2019).  

Analisando os tipos preponderantes de violência no Brasil, relacionando-os com o 

número de atendimentos realizados pelo SUS, pode-se ver que, conforme analisado por Julio 

Jacobo Waiselfisz (Mapa da Violência 2012, p. 21):  

 
A violência física é a preponderante, englobando 44,2% dos casos. A 

psicológica ou moral representa acima de 20%. Já a violência sexual é 

responsável por 12,2% dos atendimentos. 
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Segundo Patrícia Galvão (2019) “a agressão física e psicológica cometida por 

parceiros é a mais recorrente no Brasil e em muitos outros países, conforme apontam 

pesquisas recentes”. 

Sabe-se que segundo notícias e pesquisas que tratam sobre a violência doméstica (lato 

senso) a quantidade de vítimas mulheres é maior do que a quantidade de homens, talvez pela 

vergonha que estes sentem de falar sobre o assunto. Sobre isso, analisa Sara Próton (2018) 

que “o silencio social retira a fala da vítima, que é obrigada a permanecer calada, por 

vergonha dos amigos, familiares e até mesmo de profissionais da saúde. ”.  

Segundo Julio Jacobo Waiselfisz (Mapa da Violência 2012, p. 18): 

 
71,8% dos incidentes acontecendo na própria residência da vítima, permite 

entender que é no âmbito doméstico onde se gera a maior parte das situações 

de violência vividas pelas mulheres. No sexo masculino, a residência, apesar 

de também ser elevado, representa 45% dos atendimentos por violência. 

 

Segundo o IPEA (2017) “40% de todos os homicídios de mulheres no mundo são 

cometidos por um parceiro íntimo. Em relação ao homem isso não ocorre. Apenas 6% dos 

assassinatos de homens são cometidos por uma parceira”.  

Dessa maneira, sabe-se que a questão relacionada a violência tem um local mais 

recorrente: o ambiente familiar. As pesquisas acima citadas, entre muitas outras demonstram 

esta realidade. Ocorre que se não houver uma conscientização sobre o assunto, esta situação 

acaba se tornando um ciclo vicioso. 

Conforme analisado por Waiselfisz (Mapa da Violência 2012, p. 21): 

 
Os pais aparecem como os agressores quase exclusivos até os 9 anos de 

idade das mulheres, e na faixa dos 10 aos 14 anos, como os principais 

responsáveis pelas agressões. Atualização: Homicídio de Mulheres no Brasil 

21 iniciais, até os 4 anos, destaca-se sensivelmente a mãe. A partir dos 10 

anos, prepondera a figura paterna como responsável pela agressão. Esse 

papel paterno vai sendo substituído progressivamente pelo cônjuge e/ou 

namorado (ou os respectivos ex), que preponderam sensivelmente a partir 

dos 20 anos da mulher, até os 59. A partir dos 60 anos, são os filhos que 

assumem o lugar de destaque nessa violência contra a mulher. 

 

Isso tudo gera grandes consequências no fator psicológico das pessoas que estão 

inseridas num ambiente de violência, tanto nos adultos quanto, e principalmente, nos infantes, 

nas famílias existentes e nas famílias que se formarão. 
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3 PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Para se entender a junção do direito e da psicologia, que formam a conhecida 

psicologia jurídica, faz-se necessário analisar ambos os termos, de maneira tal que: 

 

O Direito engloba o conjunto de normas obrigatórias que garante a 

convivência social e compartilha o mesmo objeto de estudo da Psicologia: o 

homem e seu comportamento. A cooperação entre essas duas ciências leva 

ao entendimento de todo um conjunto de fatores comportamentais, sociais e 

individuais concomitante aos aspectos legais, para que uma conduta seja 

classificada e julgada no sistema jurídico (MESSA, 2010, p. 1).  

 

Como visto acima, essa relação é necessária ao mundo jurídico para que os 

profissionais da área tenham uma base dos comportamentos humanos, afim de que atuem da 

maneira mais humana possível e cheguem a uma verdade real em cada caso. Sendo que: 

 

A Psicologia Jurídica corresponde a toda aplicação do saber psicológico às 

questões relacionadas ao Direito, abarcando a Psicologia Criminal, a 

Psicologia Forense e a Psicologia Judiciária. O termo Psicologia Jurídica é 

uma denominação genérica das aplicações da Psicologia relacionadas às 

práticas jurídicas, enquanto Psicologia Criminal, Psicologia Forense e 

Psicologia judiciária são especificidades reconhecíveis e discrimináveis 

(MESSA, 2010, p. 2). 

 

Sendo assim, a Psicologia tenta abordar o percurso de vida dos indivíduos que 

chegaram ao Poder Judiciário, seja em um conflito familiar ou sendo acusado como 

criminoso, e de todos os processos psicológicos que possam tê-los levado à situação na qual 

estão vivendo (MESSA, 2010, p. 4). Dessa forma, se analisa se o que levou o sujeito àquela 

situação foi um desajuste social, comportamental ou mental/psicológico, e a Lei lhe seja 

aplicada de maneira apropriada. 

 

3.1. O DESENVOLVIMENTO DO SER HUMANO SOB A PERSPECTIVA DA 

PSICOLOGIA E A INFLUENCIA FAMILIAR PARA QUE ESTE SEJA SAUDÁVEL  

 

 Sigmund Freud, ao estudar o psiquismo humano desenvolveu um modelo de estrutura 

do aparelho psíquico, que é composto por 3 estruturas: o ID, o EGO e o SUPEREGO. 

Dessa forma, para Freud, as características de cada uma dessas estruturas se dão da 

seguinte maneira: o ID é uma estrutura que o ser humano não consegue “acessar”, como se 
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fosse escondida e “mimada”, procurando ser agradada, atingindo seus impulsos. O EGO, é a 

figura “externa”, deste sistema, por estar no princípio da realidade, sendo o conciliador, entre 

o ID e o Superego, que é dotado de força moral, com regras sociais e pessoais, formadas na 

criança pelos pais, nos primeiros anos. Isso faz com que esta criança tenha os limites da 

sociedade (MESSA, 2010, p. 7/8).  

Percebe-se que tais estruturas estão interligadas, de forma que se o “filtro” (superego) 

de uma pessoa for viciado, seu senso de realidade também pode ser viciado, o que a fará viver 

no ID constantemente, tendo suas atitudes determinadas pelo prazer e por suas vontades, 

podendo assim gerar graves consequências como o envolvimento em conflitos familiares, o 

cometimento de crimes, afetando a sociedade como um todo. 

O método utilizado por Sigmund Freud para que seja feita a análise do 

desenvolvimento psicológico do ser humano é conhecido como Desenvolvimento 

Psicossexual que, baseado nas pulsões sexuais dos seres humanos prevê as características que 

o psicológico da pessoa pode desenvolver e, em havendo a fixação da libido em alguma das 

cinco fases desse sistema, quais sejam: oral, anal, fálica, de latência e genital, absorverão 

todas as características, ou apenas algumas presentes em algumas delas (MESSA, 2010, p. 9). 

Já a teoria de Donald Winnicott, outro estudioso do desenvolvimento psíquico, olha 

para isso de maneira positiva, observando os seres humanos como seres dotados de potencial 

para amadurecer e se integrar, vivendo de maneira saudável em sociedade. Mas para que essa 

tendência inata aconteça, dependerá do ambiente em que a pessoa convive. E a base desse 

ambiente, para Winnicott, é a mãe (ou pessoa equivalente) (MESSA, 2010, p. 13). Essa 

relação entre mãe e criança é tão séria ao ponto de Winnicott dizer que “uma criança sem sua 

mãe não existe” (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 21). 

Para ele, a mãe deveria ser uma pessoa flexível, presente (não invasiva), que crie laços 

profundos com a criança, passando para ela amor. Fazendo com que ela fique dependente da 

mãe e se sinta parte de algo. Esse sentimento é chamado de pertencimento. Isso gera uma 

relação saudável, de confiança, que acarretará efeitos para sua vida adulta e relacionamentos 

futuros.  

Fazendo um paralelo com a teoria de Freud, Winnicott ao dizer que “a capacidade da 

mãe em se identificar com seu filho é denominada de holding, que consiste em fornecer apoio 

egoico, no simples contato, nos cuidados físicos de higiene, alimentação (...)” (MESSA, 2010, 

p. 13), demonstra como as fases do desenvolvimento psicossexual são importantes, porque 

quando essa mãe dá esse suporte à criança, enquanto se desenvolve e fixa sua libido, ela terá 

um sistema psicológico saudável.  
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Em contrapartida, uma mãe (ou equivalente) que é negligente gera efeitos negativos 

em seus filhos, porque uma criança, levando em consideração a menor de suas necessidades, 

precisa de atenção, de afeto, cuidado e amor. Quando isso não ocorre pode ser perigoso, pois 

essa pessoa em desenvolvimento, quando na adolescência pode buscar essas coisas nas quais 

lhe foram negligenciadas na repetição de conflitos sofridos, na delinquência, por exemplo, 

sendo esse um dos menores efeitos (MESSA, 2010, p. 60).  

Conforme verificado, a família, sendo vista de maneira ampla, tem papel essencial no 

desenvolvimento saudável da psique, do ponto de vista de todos os estudiosos acima citados. 

Porém, se essa base não for boa o indivíduo está propenso ao desenvolvimento de 

psicopatologias:  

 
É evidente que a “família” desempenha um papel muito importante tanto no 

desenvolvimento normal quanto no aparecimento de condições 

psicopatológicas. Não há́ praticamente nenhum capítulo deste livro que não 

faça referência implícita ao contexto familiar: transtorno psicossomático 

precoce, gagueira, psicose da criança, etc. (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 

409). 

 

3.2  O DESENVOLVIMENTO DOS TRANSTORNOS NOS SERES HUMANOS EM 

RAZÃO DOS CONFLITOS FAMILIARES 

 

Baseado no acima explanado, pôde-se perceber que geralmente o desenvolvimento de 

psicopatologias se dá em razão de traumas, situações que se fazem difíceis de superar por 

parte da pessoa em desenvolvimento, como a carência afetiva que se manifesta de forma 

múltipla: 

 
A carência afetiva é múltipla, tanto na natureza quanto na forma. É 

impossível defini-la de maneira unívoca, pois é preciso considerar três 

dimensões na interação mãe-filho:  

− A insuficiência de interação que remete à ausência da mãe ou do substituto 

materno (internação institucional precoce);  

− A descontinuidade dos vínculos que põe em questão as separações, 

quaisquer que sejam seus motivos  

− A distorção que explica a qualidade do apoio materno (mãe caótica, 

imprevisível) (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 409/410). 

 

Dessa forma, os conflitos familiares podem gerar a carência afetiva produzindo muitos 

efeitos, baseados na forma em que se expressa, na idade que tem a criança em 

desenvolvimento quando acontece, etc., conforme analisam Daniel Marcelli e David Cohen 

(2011): 
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A carência afetiva produz efeitos variáveis segundo a natureza 

(insuficiência, distorção ou descontinuidade), mas também segundo a 

duração, segundo a idade da criança, segundo a qualidade da maternagem 

que a precedeu. Todas essas variáveis explicam a diversidade semiológica 

evolutiva e prognóstica observada nos quadros agrupados, provavelmente de 

forma errônea, sob o nome de carência afetiva (MARCELLI; COHEN, 2011, 

p. 410). 

 

Nos casos de as crianças inseridas em lares com insuficiência de interação e em 

situações de conflitos, por exemplo, essas geralmente sofrem de uma carência afetiva, mesmo 

que parcial, mais frequente em bebês entre 5/6 meses e 2/3 anos. Elas podem apresentar um 

conjunto de sintomas difusos (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 410), e se o que provocou essa 

carência parcial não for tratado, os infantes podem “desenvolver posteriormente quadros mais 

complexos no registro de uma desarmonia de evolução, de uma pré-psicose ou de uma doença 

depressiva de longo prazo” (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 411), exigindo intervenções 

médico-sociais adequadas (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 412). 

Conforme analisado, se casos de carência afetiva não forem tratados, podem gerar 

graves consequências no futuro da pessoa, originando manifestações psiquicamente dolorosas 

na vida adulta. 

 
No adulto, como se sabe, a desaferentação sensorial total (experiência de 

privação) pode provocar transtornos sérios de tipo “alucinose”, transtornos 

às vezes acompanhados de uma certa obnubilação e de um estado 

confusional. Ao mesmo tempo, os sujeitos buscam ativamente uma fonte 

externa de estimulação e de companhia em um clima de ansiedade que pode 

ser intenso (MARCELLI; COHEN, 2011, p. 414). 

 

Ratificando o pensamento acima desenvolvido, Stuart C. Yudofsky e Robert E. Hales 

(2014, p. 439), dizem que evidências substanciais indicam que os conflitos familiares, a 

negligencia e o abuso na infância são fatores de risco para esquizofrenia (YUDOFSKY; 

HALES, 2014, p. 439), além de várias outras psicopatologias que podem surgir em razão de 

traumas sofridos na infância, desde os mais leves até os mais complexos. Levando-se em 

consideração que cada pessoa sente o impacto das ações dos outros de forma diferente, 

consciente ou inconscientemente. 

Rolf Madaleno (2018, p. 582) também chama atenção sobre os riscos dos conflitos 

familiares causarem “severos danos à saúde psicológica dos filhos, e comprometer sua 

estrutura emocional, em ambiente muito propício para a disseminação da Alienação Parental 

(AP) ”.  
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4 RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DOS CONFLITOS: EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

 

Na opinião de Rolf Madaleno (2018, p. 337) “os conflitos familiares precisam ser 

resolvidos à luz dos direitos fundamentais, muito mais relevantes no âmbito do Direito de 

Família”. Sendo os direitos fundamentais, ou seja, os direitos humanos um norte para se 

alcançar a paz almejada nas relações familiares. 

Ratificando tal entendimento, tem-se a necessidade de tratar sobre a evolução dos 

direitos humanos na história mundial. Sendo assim, faz-se necessário abordar sobre a 

Declaração de Direitos Humanos realizada pela ONU em 1948. E sobre o referido documento 

internacional comenta Fábio Konder Comparato (2012): 

 
Declaração Universal de 1948 representa a culminância de um processo 

ético que, iniciado com a Declaração dos direitos do Homem e do Cidadão, 

da Revolução Francesa, levou ao reconhecimento da igualdade essencial de 

todo ser humano em sua dignidade de pessoa, isto é, como fonte de todos os 

valores, independentemente das diferenças de raça, cor, sexo, língua, 

religião, opinião, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição, como se diz em seu artigo II. E esse 

reconhecimento universal da igualdade humana só foi possível quando, ao 

término da mais desumanizadora guerra de toda a História, percebeu-se que 

a ideia de superioridade de uma raça, de uma classe social, de uma cultura 

ou de uma religião, sobre todas as demais, põe em risco a própria 

sobrevivência da humanidade. 
 

Portanto, sabe-se que o objetivo central da declaração é a busca pela paz, tendo em 

vista que foi desenvolvida em uma realidade pós-guerra, cuja base foi justamente a falta de 

entendimento e educação sobre a paz, o respeito frente às diferenças entre as raças, etnias, 

crenças, etc., sendo faltante a compreensão sobre a inexistência de uma raça mais pura ou 

mais evoluída do que a outra.  

No Brasil, o referido instrumento internacional foi recepcionado e deu base à 

Constituição Federal de 1988 que também garante uma proteção aos direitos humanos, 

conforme pode-se ver no art. 4º onde diz que esta será regida com base em alguns princípios, 

cujo o inciso II trata sobre a “prevalência dos direitos humanos”.  

Além dos direitos conferidos aos seres humanos em todo o texto legal, principalmente 

no art. 5º da Carta Magna, como a vida, saúde, liberdade, igualdade, entre outros, 

acrescentando-se também a proteção conferida aos cidadãos em demais textos legais 

infraconstitucionais.   

Para que essas normas sejam parte do dia a dia das pessoas, tem-se a necessidade da 

aplicação destas desde o início de suas vidas, como forma de coibir a existência e controlar os 
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conflitos familiares que já ocorrem no presente. Ao se incluir a educação para a paz, ou seja, 

em direitos humanos, pode-se evitar o surgimento de situações conflituosas nas relações, e no 

caso de pessoas já vivenciando isso, a resolução não violenta dos conflitos, pode se dar 

através da mediação.   

 

4.1  EDUCAÇÃO PARA A PAZ ENFOCANDO OS DIREITOS HUMANOS NAS 

ESCOLAS 

 

Sabe-se da importância de legislações que garantem a proteção aos direitos humanos 

dos cidadãos do Brasil e do mundo. Sendo assim, faz-se necessária a conscientização da 

sociedade sobre seus direitos e deveres no que se refere aos direitos humanos. 

Quanto mais cedo for o ensino sobre a educação para a paz, através do ensino dos 

diretos humanos, mais ficará absorvido pela pessoa a importância de valorização do outro, por 

isso faz-se importante a implementação da educação para a paz no ambiente escolar.  

 
Assim, a educação em direitos humanos deve abarcar questões concernentes 

aos campos da educação formal, à escola, aos procedimentos pedagógicos, 

às agendas e instrumentos que possibilitem uma ação pedagógica 

conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização da 

diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania 

ativa (BRASIL, 2006). 

 

Ademais, a importância da escola no desenvolvimento das pessoas é grande. Então 

mesmo que esta esteja inserida em um ambiente de conflitos familiares, ao ter contato com a 

cultura da paz em sua escola, a pessoa em desenvolvimento poderá ter uma base para a quebra 

do ciclo que os conflitos familiares podem causar. 

 
A construção de uma cultura dos Direitos Humanos é de especial 

importância em todos os espaços sociais. A escola tem um papel 

fundamental na construção dessa cultura, contribuindo na formação do 

sujeito de direito, mentalidade e identidade individual e coletiva (CANDAU, 

2013). 

 

 Contudo, “falar em Educação para Cidadania e uma Cultura de Paz significa utilizar 

pedagogicamente conteúdos relacionados ao exercício dos direitos e deveres, bem como 

valores relacionados à tolerância, ao respeito, à diversidade e à prática dos direitos humanos” 

(TAVARES, 2001). 

É importante salientar que este é “um processo sistemático e multidimensional 

orientando a formação do sujeito de direito e a promoção de uma cidadania ativa e 

participante”, utilizando-se da “articulação de diferentes atividades que desenvolvam 



14 

 

conhecimentos, atitudes, sentimentos e práticas sociais que afirmem uma cultura de DDHH na 

escola e na sociedade”, através de “processos em que se trabalhe, no nível pessoal e social, 

ético e político, cognitivo e celebrativo, o desenvolvimento da consciência da dignidade 

humana de cada pessoa” (CANDAU, 2012). 

Equitativamente: 

 

Educação em DDHH e fomentar processos de educação formal e não formal, 

de modo a contribuir para a construção da cidadania, o conhecimento dos 

direitos fundamentais, o respeito à pluralidade e a diversidade sexual étnica, 

racial, cultural, de gênero e de crenças religiosas (CANDAU, 2012). 

 

Então, a realidade do ensino da educação para a paz nas escolas vem em razão de que:  

 

A escola deve exercer um papel de humanização a partir da socialização e 

construção do conhecimento, aliado aos valores necessários à conquista do 

exercício da cidadania. Especialmente ao se trabalhar a educação, o 

exercício da cidadania e a vivência da democracia na busca de uma 

intervenção concreta na questão social e cultural (TAVARES, 2001). 

 

Sabe-se que as crianças, como pessoas em desenvolvimento, repetem comportamentos 

que veem, dessa maneira, se estão vivendo em um ambiente familiar cuja realidade é cheia de 

brigas, ofensas, violência verbal, psicológica e até física, sua postura como pessoa em 

desenvolvimento será repetir suas reações nos ambientes em que convive, como a escola.  

Para que os infantes absorvam melhor o que se busca passar, sobre a educação em 

direitos humanos, os profissionais da área utilizam-se de dinâmicas, pois assim “os 

participantes sentem-se sujeitos, construtores do conhecimento, numa relação dialógica, que 

envolve o educando e o educador, ambos compartilhando saberes e experiências de vida” 

(LIRA, 2001). 

Dessa maneira,  

 

Nas atividades educativas essa expressão ganha sentido pelo fato de 

proporcionar aos educandos, a possibilidade de aprender ludicamente, 

participando – seja individualmente ou em grupo – intervindo, questionando, 

apresentando os resultados dos trabalhos realizados no decorrer do processo 

ensino-aprendizagem. 

 

Assim, os infantes compartilharão suas vidas, abrindo-se, permitindo que aqueles 

conflitos familiares incutidos em suas mentes, mesmo que inconscientemente, vão saindo e 

entendam que todos são merecedores de respeito e tolerância, e que as diferenças não os 
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afastam uns dos outros, mas os aproxima (LIRA, 2001). Conforme citado por Luiz Peres 

Aguirre (2009) “todas as flores, de todas as manhãs, estão nas sementes de hoje”. 

 

4.2  SOLUÇÃO ALTERNATIVA: RESOLUÇÃO NÃO-VIOLENTA DE CONFLITOS 

FAMILIARES JÁ EXISTENTES  

 

A proposta de educação para a paz tratada no tópico anterior do presente artigo, é 

voltada a solução dos conflitos a longo prazo com pessoas que estão em desenvolvimento, 

como forma de resgatá-las de realidades viciadas. Contudo, faz-se necessário analisar formas 

de resolução de confrontos familiares já existentes no presente, de pessoas que estão 

envolvidas nessas situações. 

Para tanto, a educação para paz, ou seja, a educação em direitos humanos trata da 

possibilidade de solução dos conflitos de forma não violenta. Porque “não é simplesmente 

ignorar o conflito, fugindo do confronto. Para resolvê-lo de uma forma não-violenta, não é 

necessário desistir do seu direito e ser submisso, nem deixar de expressar os seus sentimentos 

e opiniões” (BRASIL, p. 6). 

Desse modo 

 

O objetivo da solução não-violenta é a transformação das pessoas (na 

maioria dos casos, são comumente tratadas como peças ou objetos) em 

protagonistas da sua própria história. Assim, elas podem participar 

ativamente na solução do conflito. Não é um jogo de “vencedor-perdedor”, 

mas sim um esquema “vitória-vitória” ou “ganha-ganha”, pois nesse caso 

não há um perdedor: todos poderão ser ganhadores (BRASIL, p. 6). 

 

Portanto, para que haja a resolução de um conflito de forma não-violenta algumas 

medidas deverão ser tomadas antes de se adentrar à situação em si, como a necessidade de se 

“entender o que está em jogo, quais são as posições das pessoas envolvidas e por que elas não 

conseguem resolver seus conflitos sem ajuda” (BRASIL, p. 5). 

Isto ocorre pois “é fundamental que as pessoas envolvidas no conflito entendam “o 

outro lado” do problema e, na medida do possível, tentem se colocar no lugar “do outro”. Ou 

seja, elas precisam ver o que desejam as pessoas do outro lado”, pois dessa maneira “elas 

começam a reconhecer o conflito”, sendo este “este é o primeiro passo para uma solução 

pacífica dos problemas” (BRASIL, p. 6). 
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Para que isto ocorra, “a característica fundamental da solução não-violenta do conflito 

está no poder de comunicação entre as partes envolvidas. Através de um diálogo franco, elas 

podem chegar a um consenso” (BRASIL, p. 7). 

Uma das formas dessa resolução dos conflitos de forma não violenta é a mediação, 

que é uma maneira pela qual “as pessoas envolvidas buscam atingir seus interesses e suas 

necessidades. É um procedimento voluntário e envolve a participação de um terceiro 

imparcial que coordena o processo, estimulando as partes envolvidas por intermédio do 

diálogo” (BRASIL, p. 7). 

Segundo o item 1.1 do Regulamento de Mediação (2015) esta “é um processo 

decisório assistido por um terceiro neutro e imparcial que, com a devida capacitação, auxilia 

as partes, facilitando a comunicação e a negociação, na resolução consensual de 

controvérsias”. 

Processo este pautado, segundo o item 1.4 do Regulamento da Mediação (2015):  

 

Na informalidade, autonomia da vontade e boa-fé de todos os participantes. 

As informações trocadas e as propostas feitas no curso da mediação são 

confidenciais e não poderão ser reveladas posteriormente pelas partes e 

mediadores, inclusive em posterior arbitragem ou processo judicial. Ao 

contrário do processo judicial e da arbitragem, as partes preservam para si o 

poder de decidir a solução a ser adotada, embora o mediador tenha poder de 

decisão acerca da condução do processo de mediação. 

 

Portanto os princípios que a norteiam a mediação, segundo o Código de Ética são: 

imparcialidade, credibilidade, competência, confidencialidade e diligência. Desse modo, a 

mediação “deve garantir que a deliberação quanto ao interesse de cada indivíduo seja 

protagonizada por ele mesmo, atribuindo-lhe um sentido de compromisso e autodeterminação 

em relação ao próprio destino, e agindo como sujeito de sua própria história” (BRASIL, p. 

14). 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente artigo foi chamar atenção para a necessidade de uma boa base 

nos ambientes educacionais onde as crianças estão geralmente inseridas: a família e a escola. 

Para que tal intento fosse bem-sucedido, buscou-se analisar os riscos que tanto o infante, 

quanto os responsáveis podem vir a enfrentar em razão dos conflitos familiares.  
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Para o infante são consequências que podem segui-lo por toda sua vida, sendo 

necessário tratamento psicológico constante, e talvez até o uso de medicamentos, dependendo 

da gravidade da situação. As pessoas com quem estes irão conviver no futuro também podem 

sofrer consequências, levando em consideração o ciclo da violência como sendo constante se 

não houver uma ruptura nesta repetição, na vida das pessoas.  

Os participantes dos ambientes educacionais citados, devem enfrentar tais situações, 

como forma de evitar ambas as consequências, baseados na educação para a paz, através do 

conhecimento sobre os direitos humanos.  

Em relação as crianças, como forma de solução dos conflitos a longo prazo, a 

implementação de ensino sobre os direitos humanos através de dinâmicas, que fazem com que 

os infantes se sintam parte daquela realidade e aprendam sobre a igualdade mesmo em meio 

as diferenças.  

 Já em relação aos casais, famílias já inseridas em situação de conflitos, uma 

alternativa de educação para a paz com possibilidade de aplicação no presente é a resolução 

não-violenta de conflitos, utilizando-se da mediação. Meio pelo qual pessoas em realidade de 

conflito poderão se abrir e dizerem como se sentem sem brigas, com a ajuda de uma terceira 

pessoa imparcial, que as auxiliará utilizando-se de princípios orientadores para a construção 

da cultura da paz.  

Conclui-se que existem formas reais de solução dos conflitos sem violência, tanto no 

que se refere aos casais, familiares em situação de violência, quanto em relação aos filhos 

inseridos nesta realidade, através das escolas que estudam.  
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