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Resumo: Este artigo tem por objetivo contribuir para a análise da violência enquanto fenômeno 

resultante da desigualdade social e, ao mesmo tempo, o importante papel que ela tem assumido na 

formação da sociedade capitalista. Busca, também, compreender como esse fenômeno aparece nos 

discursos e ordenamentos de organismos multilaterais — como UNESCO e Banco Mundial — frente 

ao papel da educação. Serão abordadas, portanto, as políticas educacionais e as orientações desses 

organismos quanto ao papel da educação frente à violência. Visando comparar essas orientações com a 

realidade escolar, foi realizada uma breve pesquisa, durante a disciplina de estágio supervisionado, 

com jovens estudantes do ensino médio, através da qual foram mapeadas suas impressões quanto à 

violência, e sobre políticas públicas como a Semana da Paz desenvolvida no município de Londrina. 
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1 Violência, desigualdades sociais e  educação nos documentos da UNESCO e do Banco 

Mundial 

 

A violência no século XX e XXI passou a ser objeto de estudo por muitos 

teóricos das Ciências Humanas
2
, seja pela gama de fenômenos sociais e práticas atreladas à 

violência, ou pelo fato de ser um fenômeno importante na configuração da sociedade 

capitalista.  

O presente trabalho não tem por objetivo central abordar e discutir o modelo 

econômico capitalista. Entretanto, partimos do entendimento de que a desigualdade social 

vigente é fruto desse sistema, e de que ela é mais intensa nos países “em desenvolvimento”, 

como o Brasil, onde há uma acentuada concentração de renda, que acirra as desigualdades 

sociais, além de índices alarmantes de desemprego e analfabetismo.  Tais índices são 

elementos-chave para compreendermos as intervenções de organismos internacionais nas 

políticas públicas brasileiras.  

De acordo com Eneida Oto Shiroma (2002), as atuais políticas educacionais 

no Brasil são fruto de um processo, que se acentuou em nível global, denominado pelo 

pensador britânico Christopher Norris de uma “contra revolução nas esferas social, política e 

ideológica”, referindo-se ao governo Thatcher (1979-1990). A desregulamentação, 

privatização, flexibilização, Estado mínimo e corte nos gastos públicos também foram 
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princípios adotados no Brasil, com o inicio da administração do presidente Fernando Collor 

de Mello.  

Como afirma Shiroma (2002, p.55) há “... um processo de ajuste da 

economia brasileira às exigências da reestruturação global da economia”. Logo, embora a 

posição excludente do país na divisão internacional do trabalho seja resultado da própria 

lógica do sistema, a educação passa a ser vista como a válvula propulsora que irá subsidiar 

esse avanço do Brasil no cenário mundial. Em outras palavras, para competir no mercado o 

país precisa ajustar sua educação aos “códigos da modernidade”, ou seja, a educação deve 

agora responder às demandas crescentes do mercado, para formar mão-de-obra apta às novas 

formas e processos produtivos. 

Assim, identifica-se uma convergência das políticas educacionais no Brasil 

com os princípios dos organismos internacionais que aqui estamos analisando. Nesse 

contexto, renova-se a intervenção dos organismos multilaterais nas propostas e diretrizes 

educacionais no país. 

A Conferência Mundial de Educação para Todos, realizada em 

Jomtien(1990), reuniu organismos mundiais, entre eles a UNESCO (Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) e o Banco Mundial,  com o objetivo de buscar 

soluções para as assustadoras taxas de analfabetismo que assolavam os países periféricos, 

entre eles o Brasil. Tais organismos afirmavam que diante da situação lastimável dessas 

nações, ao lado do Estado outras organizações estão aptas a realizar essa tarefa social, 

negociando com diferentes forças políticas e econômicas o provimento da educação, pois 

pensar em educação para todos é garantir a paz mundial. 

Colocar a paz como meta a ser atingida através da educação implicou num 

novo movimento interno na Educação, agora além dela ter como função social amenizar as 

discrepâncias econômicas através de mão-de-obra qualificada, cabe a ela garantir uma 

educação para paz, ou de acordo com que   denomina a UNESCO promover a “Cultura de 

Paz”.  

Essas intervenções no campo da educação irão implicar em outra categoria, 

que é a juventude. A juventude está atrelada as políticas educacionais, pois, como afirma 

Frigotto (2004), na sociedade moderna há um consenso em associar a juventude ao 

alongamento que há entre a infância e a fase adulta, como também a escolaridade enquanto 

“etapa intrínseca à condição juvenil”. E também porque normalmente há um consenso em 

associar a juventude tanto às práticas de violência e delinqüência, tal como associá-las numa 

relação direta entre educação e jovens. Como afirma Adorno (1999) 



A associação entre adolescência e criminalidade não é inquietação exclusivamente 

própria de sociedades com acentuadas desigualdades sociais e em que as políticas 

sociais governamentais, ainda que se esforcem por minimizá-las, não logram 

assegurar direitos sociais fundamentais para grandes parcelas da população urbana 

ou rural, cujo ônus recai preferencialmente sobre crianças e adolescentes, como 

sugerem vários estudos. 

 

 Cabe aqui perguntar por que tais organismos estariam interessados nessa 

intervenção direta em políticas educacionais de países como o Brasil. Shiroma, ao colocar em 

pauta a ação do Banco Mundial nas prioridades e estratégias para a educação, constata que é 

lucrativa a formulação de projetos e financiamentos para países como o nosso. 

Num país como o Brasil, marcado pelo desemprego estrutural e relações 

sociais excludentes, obviamente o não acesso a serviços públicos considerados fundamentais 

para a efetivação da cidadania, como saúde, educação, trabalho e moradia é uma realidade. A 

violência se torna um elemento estrutural dessa realidade, em dois sentidos: é violenta a 

imposição dessa realidade desigual e, ao mesmo tempo, a violência é gerada como resposta a 

essa situação lastimável.  

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 10% da 

população mais rica do Brasil detêm 75,4% de todas as riquezas do país. A concentração de 

renda é um elemento marcante desde a formação histórica do país. De acordo com Olinda 

Evangelista (2004, p 5)   

 

O modelo de desenvolvimento desigual e combinado que marcou a América Latina 

conseguiu ocultar por algum tempo – com o denominado milagre econômico – e sob 

determinadas condições políticas – a ditadura militar - que o crescimento econômico 

gerava o empobrecimento da população trabalhadora. 

 

Estudar esse modelo de desenvolvimento pautado na desigualdade e 

exclusão social é uma forma de compreender as raízes da violência. Essa desigualdade é 

confirmada pelo último levantamento realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística 

e Estudos Socioeconômicos – DIEESE, o qual constatou que apenas 3,8 % do rendimento 

mensal dos 30% da população mais pobre do país são oriundos de trabalho formal, e, em 

contrapartida, os rendimentos de 15% da população mais rica do país correspondem a 79,2% 

da renda oriunda do trabalho formal. Logo, constata-se que parte da população mais pobre do 

país garante sua renda através do trabalho informal e de políticas públicas que buscam no 

plano da aparência amenizar os contrastes dessa desigualdade. A tabela abaixo proporciona 

uma visão mais clara da desigualdade no país: 

 



Tabela 1 - Distribuição pessoal da renda do trabalho¹- Brasil 1992-2003 

Grupo 1992 1993 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 

Os 10% mais 

pobres 

0,8 0,7 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,0 0,9 0,7 

Os 20% mais 

pobres 

2,6 2,7 3,3 3,4 3,3 3,5 3,6 3,5 3,4 3,1 

Os 50% mais 

pobres 

14,0 12,8 13,0 13,0 13,1 13,5 13,9 14,4 14,4 14,8 

Os 10% mais ricos 45,1 49,8 48,2 47,9 47,6 47,5 46,8 46,9 47,1 46,1 

Os 5% mais ricos 32,1 36,6 34,6 34,1 34,0 34,0 33,4 33,7 33,8 33,1 

O 1% mais rico 13,1 16,0 13,9 13,5 13,7 13,7 13,0 13,6 13,5 13,2 

Fonte: IBGE. PNAD 

Nota: (1) Rendimento mensal de todos os trabalhos dos ocupados, de 10 ou mais anos de idade 

Obs.: a) Em 1994 e em 2000 não houve pesquisa 

b) Dados não incluem os rendimentos da população da zona rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá 

 

Outra informação que ajuda a explicitar o quão estrutural é esse problema 

encontra-se no Relatório Mundial do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD) 2004: 20% dos brasileiros mais ricos ganham até 32% vezes mais que os 20% mais 

pobres. No entanto, a UNESCO e o Banco Mundial, que têm como papel incentivar e gerar 

idéias em defesa da paz, da solidariedade e dos direitos humanos, buscam soluções de 

combate a tais índices na educação, como se apenas através da educação fosse possível acabar 

com as desigualdades sociais e, conseqüentemente, com a violência. Há, inclusive, uma 

insistência por parte desses organismos no sentido de que não se pode reduzir a violência ao 

fator econômico, de que ela deve ser pensada em termos sociais, culturais, políticos e 

individuais, minimizando assim as implicações causadas pela desigualdade econômica. 

A juventude como categoria social é o grupo normalmente escolhido por 

esses organismos, em suas orientações educacionais, para transformar esse problema de 

ordem estrutural a partir da prática educacional denominada por eles como Cultura de paz. 

Segundo tal ideologia, os jovens, após estarem inculcados por essa paz, propagandeariam tal 

cultura transformando a realidade vigente. 

Nessa relação constante entre sociedade, educação e juventude, os jovens, 

ao lado da educação, assumem um novo papel social, não só como categoria social, mas como 

futuro agente pacificador, ou melhor, agente de divulgação e promoção da Cultura de paz.   

A proposta de uma educação voltada para a cultura de paz é muito debatida, 

principalmente em países subdesenvolvidos, que acatam as recomendações transmitidas por 

esses organismos multilaterais.  



O relatório nº 20475-BR do Banco Mundial - Combate à Pobreza no Brasil, 

ao tratar de políticas e práticas para redução da pobreza, não aborda os reais determinantes da 

pobreza e, conseqüentemente, da violência e suas implicações nas relações sociais. A questão 

da distribuição de renda como mecanismo de mudança e solução nem é cogitada.  A realidade 

brasileira é marcada por incomensuráveis concentrações de renda, que abrem um abismo entre 

85 milhões de pessoas que compõem a metade mais pobre da população e consomem apenas 

12% da renda nacional versus 1% das famílias mais ricas que consomem 15% da renda 

nacional. 

 E, no entanto, o Banco Mundial, em seu relatório  sobre pobreza no Brasil, 

com ênfase nas políticas voltadas para a redução da pobreza urbana, afirma:  

 
No Brasil, os mecanismos de exclusão dos pobres costumam ser sutis e implícitos e 

normalmente não se baseiam em uma discriminação aberta. O acesso a instituições 

formais, tais como contratos formais de trabalho, títulos formais de propriedade da 

terra e serviços urbanos formais é vital para se melhorar as condições de vida dos 

pobres. Entretanto, o acesso a essas instituições formais freqüentemente não está 

aberto à maioria dos pobres por causa dos altos padrões e custos regulatórios. A 

melhoria do acesso a essas instituições formais constitui uma estratégia básica de 

estímulo à inclusão social. Portanto, o desenvolvimento de uma política ativa e 
explícita voltada para o mercado informal de trabalho e de habitação constitui uma 

alta prioridade. 
 

Nota-se, nesse discurso, uma contradição importante: ao mesmo tempo em 

que minimiza a gravidade das desigualdades e da exclusão social, reafirma a sua existência e 

sugere medidas para garantir o acesso da população pobre às políticas públicas como 

“estratégia básica de estímulo à inclusão social”.     

Mesmo admitindo a existência das desigualdades sociais os organismos 

multilaterais não as associam à violência. Nos documentos da UNESCO,  a temática da 

violência sempre aparece como um elemento de ordem cultural, ou seja, ela está relacionada 

aos conflitos gerados por grupos de diferentes etnias e religiões, aos preconceitos e 

discriminações. Está ausente desses documentos a violência implícita no processo de 

empobrecimento, exclusão e marginalização das camadas pobres. 

Entre seus princípios e orientações gerais para a educação a UNESCO prega 

uma educação enquanto processo formativo de valores e atitudes em favor da paz, da 

democracia, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais, e também orienta ser a 

tolerância
3
 o sustentáculo dos direitos humanos, do pluralismo e da democracia. A educação 

aparece como o meio mais eficaz para prevenir a intolerância. A educação para a tolerância, 
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por sua vez, deve ajudar os jovens a desenvolver juízo autônomo, refletir criticamente e 

raciocinar em termos éticos. Ela não é somente um meio para se respeitar as diversidades, e 

sim uma forma de se promover, através da educação, atitudes pacifistas.  

Todavia, até o conceito tolerância é passível de questionamentos. Será 

tolerância de fato sinônimo de reconhecimento ou de respeito ao outro, ou essa tolerância 

propagandeada pela Unesco nos seus documentos referentes ao papel da educação pode ser 

interpretada como uma estratégia sutil de manutenção do “status quo”, um mecanismo para 

inibir qualquer mobilização frente ao modelo econômico capitalista?  

 

2 O impacto das propostas dos organismos multilaterais no município de Londrina 

 

Na cidade de Londrina, essas orientações foram absorvidas e difundidas 

pela Lei Municipal Nº 8.437, de 26/06/2001, que em seu artigo primeiro propõe que faça 

parte do calendário de comemorações oficiais do Município a Semana da Paz, que deverá 

realizar-se na semana em que se inicia a primavera e visará à promoção da educação para a 

paz. 

São ações superficiais que tratam um problema sério como é a violência 

com medidas como essa que consta no quinto artigo. 

 

Art. 5º Na Semana da Paz, haverá em todo o Município grande confraternização, 

com atividades artísticas, científicas, esportivas e religiosas, devendo as escolas, os 

museus, as bibliotecas, as instituições educacionais, científicas, culturais e artísticas 

municipais e outros próprios públicos hastear a Bandeira da Paz.(LONDRINA, 

2001) 

 

Ou, como consta no 2º artigo: 

 

Art. 2º Na Semana da Paz serão desenvolvidas ações educativas com o 

envolvimento das instituições de ensino, em todos os graus, na discussão sobre a 

violência e suas causas com incentivo ao desenvolvimento de pesquisas e estudos 

que apontem opções e soluções inovadoras contra a violência. (LONDRINA, 2001) 

 

Esses princípios norteadores da Cultura de Paz são desenvolvidos através do 

trabalho da Ong Londrina Pazeando: por uma cultura de paz e não violência. De acordo 

com o que divulgam no site, é uma organização que tem por objetivo geral promover na 

sociedade o desenvolvimento de uma cultura de paz, e como objetivo específicos: 

construir ações práticas e concretas para a implantação da paz, disseminar a prática de 

realização de caminhadas pela paz, expandir, de forma organizada, o movimento pela paz, 



implantar a "Casa da Paz", institucionalizar o ensino da paz nas escolas, promover a 

instituição do dia municipal da paz, implantar, oficialmente, a campanha de 

desarmamento. A ONG também afirma que : 

 

As lideranças desse Projeto acreditam que a implantação da PAZ será uma 

construção da sociedade civil organizada. Cabe às instituições governamentais e aos 

políticos a tarefa de evitar conflitos e combater a violência e compete aos 

educadores, artistas, lideranças comunitárias, líderes religiosos, instituições de 

classe, empresas, os que promovem a cultura de uma forma geral e os que compõem 

a sociedade civil, unirem-se para a construção da PAZ, trabalhando em três níveis: 

PAZ SOCIAL, PAZ AMBIENTAL E PAZ INTERIOR. (Londrina Pazeando, 2008) 

 

Através da ONG Londrina Pazeando são realizadas passeatas  pedindo  paz 

e mais segurança. Contudo, não há discussões que problematizem a questão da paz e da 

violência em todas as suas esferas, nem propostas de leis, políticas e medidas que busquem 

diminuir ou até mesmo resolver de forma eficaz a desigualdade social e seus respectivos 

problemas, entre eles a violência urbana. Nota-se que a noção de violência abordada pela 

ONG está associada somente a práticas culturais. A violência gerada pelo Estado, que não 

provê as condições mínimas de existência para os indivíduos, não é abordada, muito menos a 

violência simbólica praticada por instituições como a Escola e a Polícia. 

A paz e a educação, para a organização Londrina Pazeando, podem ser 

sintetizadas assim: 

 
A educação para a paz como um construto cultural e pedagógico. A paz, além de 

raízes sociais, econômicas e políticas, possui um enquadramento cultural, dizendo 

respeito às expressões produzidas e criadas pela humanidade e, portanto, ligada ao 

ato de aprender, comunicar e educar. A paz não é um estado dado, mas algo a ser 

instaurado e construído por nós, da qual não somos clientes ou beneficiários, mas os 

sujeitos e co-criadores. A educação possui uma contribuição importante e 

significativa nos processos de construção de culturas de paz e não-violência. Junto 

com a Campanha Global, reafirmamos que “não haverá paz sem educação para a 

paz. (Londrina Pazeando, 2008)  

 
 

Realizamos junto a um grupo de estudantes do ensino médio da Escola 

Estadual José Aloísio Aragão, vinculada à Universidade Estadual de Londrina (colégio de 

Aplicação), uma pesquisa para verificar quais foram as atividades desenvolvidas durante a 

“Semana Municipal da Paz” no colégio, a opinião dos alunos quanto ao problema da 

violência, como eles definem o perfil do bairro em que moram, e, por último, se tais 

atividades são eficazes ou não para a solução do problema da violência. Foi aplicado um  

questionário com cinco questões de múltipla escolha, respondido por 21 estudantes. 



No que se refere às atividades desenvolvidas, o que mais surpreendeu na 

resposta dos jovens foi que, diferente do propagandeado pela Ong Londrina Pazeando (de que 

o projeto abrange a maioria das escolas municipais e estaduais), na escola em questão, 

localizada no quadrilátero central da cidade, 76% dos alunos não participaram de nenhuma 

atividade da Semana da Paz. 

Também uma turma de alunos do ensino médio do colégio estadual Antonio 

de Moraes Barros, localizado na zona leste,  informou que não participou de nenhuma  

atividade da Semana da Paz.  A  mesma  situação se confirma no colégio estadual Maria José 

B. Aguilera, na zona sul.  

Da tabulação dos questionários aplicados na primeira escola, obtivemos os 

seguintes resultados: 

 

 

Diante do questionamento sobre as possíveis causas da violência, 15% dos 

estudantes responderam ser a violência decorrente de um problema cultural, 31% 

consideraram ser um problema típico de países do Terceiro Mundo, e 54% avaliaram ser um 

problema de ordem estrutural, contradizendo os princípios da Unesco e do Banco Mundial, 

como também da Ong Londrina Pazeando. 

Já ao perguntar o que os alunos consideravam ser uma ação violenta, 46% 

consideraram ser a violência física uma ação violenta, certamente por ser a forma de violência 

percebida por eles mais claramente, ou pelo fato de que as outras práticas são socialmente 

naturalizadas, ou seja, a ação autoritária e violenta do Estado e de suas instituições é 



entendida como uma ação legítima. O gráfico abaixo mostra como estão distribuídas as 

respostas: 

 

 

 
 

 

 

Ao definirem qual seria o perfil do bairro onde moram, 48% responderam 

ser um bairro tranquilo, com raras práticas ou abordagens violentas. Provavelmente esse 

resultado seja pelo fato dos alunos do colégio serem oriundos, majoritariamente, de bairros de 

classe média e classe média baixa. Ainda assim, 30% consideraram que durante a noite o 

bairro é perigoso, e 22% consideraram que seu bairro era violento tanto à noite como durante 

o dia. 

 

 

 



 
 

 

 

A última pergunta do questionário foi sobre a eficácia ou ineficácia das 

atividades desenvolvidas pelo colégio  durante a “Semana da Paz”, e o resultado novamente 

reafirmou como essas diretrizes e politicas educacionais orientadas por organismos como a 

Unesco e Banco Mundial não estão em sintonia com a realidade dos jovens, ou seja, não 

coincidem com a realidade social. 47% dos jovens consideraram ineficazes as práticas 

desenvolvidas durante a  semana da paz,  já que não resolvem ou não promovem mudanças no 

cenário de violência da cidade. Outros 33% dos alunos consideraram as ações da Semana da 

Paz ineficazes pois realizam atividades superficias que não promovem mudanças estruturais. 

 

 

 



 
 

Portanto, 80% dos alunos consideraram diretamente ou indiretamente 

paliativas as atividades realizadas através da Semana da Paz. Tudo indica, por essa pequena 

amostragem, que os alunos não aprovam a política de Cultura de Paz difundida pela Ong 

Londrina Pazeando durante a Semana da Paz. 

Considerações Finais 

Esse trabalhou buscou levantar alguns elementos para a reflexão a respeito 

da responsabilidade que atualmente está sendo atribuída à  educação, e o modo como estão 

sendo diagnosticados pelos organismos multilaterais problemas como o da violência.  

Diante do que foi exposto conclui-se que as políticas educacionais 

contribuem para o desenvolvimento do capitalismo. Estão, portanto, associadas ao prejuízo 

humano gerado por esse sistema econômico. Ao mesmo tempo, paradoxalmente, a educação é 

eleita para solucionar problemas decorrentes desse modo de produção, como é o caso da 

violência. Além de a educação ter que cumprir seu papel de alfabetizar, promover o 

conhecimento, fornecer o aparato para a formação de mão-de-obra para o mercado de 

trabalho, atribui-se a ela a responsabilidade pelo desenvolvimento de estratégias para 

solucionar o problema da violência, da pobreza e, no limite, promover o desenvolvimento.  

Ao passo em que aumenta a carga de responsabilidade da educação na 

sociedade, diminuem as expectativas em torno das responsabilidades do Estado no sentido de 

assegurar a efetivação de políticas públicas nessa área. Por outro lado, há recomendações dos 



organismos multilaterais para a participação da sociedade civil em todo esse processo, 

socializando, assim, essa responsabilidade: 

 
O Estado é ainda o principal meio para assegurar o direito à educação para todos, 

porém é necessária a expansão das parcerias com a sociedade civil. Seu papel não é 

de mero provedor de educação, mas de consultor e agente financiador que monitora 

e avalia ao mesmo tempo...(GOMES 2001,p. 31). 

 

 

Referindo-se à educação especial, a UNESCO afirma que deve haver  um “ 

esforço conjunto não só dos ministérios e das escolas, mas também das famílias, da 

comunidade, das organizações de voluntários e de todos os cidadãos.” (GOMES 2001,P 30). 

Caberia realizar posteriormente uma pesquisa aprofundada desses 

documentos, para analisar em que medida esses novos discursos de participação popular nas 

políticas educacionais estão se efetivando. Pois participar no neoliberalismo é participação 

plena ou repasse de responsabilidades do Estado para os indivíduos? Tais questionamentos só 

poderiam ser sanados com uma análise profunda da realidade 

. 
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