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RESUMO

A presente pesquisa propõe a utilização de um modelo de Educação para Paz-Cidadania no desenvolvimento de práticas socioeducativas em 
regiões empobrecidas, com base no trabalho de autores como Xesús R. Jares e Paulo Freire. O modelo busca servir como possível forma de 
superação das mais diversas violências – direta, estrutural e cultural, tal como proposto pelo sociólogo norueguês Johan Galtung - presentes no 
contexto histórico-social do Complexo do Salgueiro em São Gonçalo/RJ. O material de análise dessa pesquisa foi construído a partir da escrita de
diários de campo que relatam as visitas realizadas ao pré-vestibular comunitário da ONG Mulheres do Salgueiro durante o ano de 2018. Os diários 
de campo foram escritos com base na observação de campo a partir da fenomenologia de Edmund Husserl. Como resultados principais da 
pesquisa, destacamos a possibilidade da prática de uma educação não mecanicista nos ambientes de pré-vestibular, dando exemplos reais de 
como aliar os conteúdos programáticos com práticas socioeducativas que pensem no contexto dos alunos em questão. Outro ponto importante 
que podemos destacar aqui foi à possibilidade da maior visibilidade do contexto atual do Complexo do Salgueiro; o impacto da Intervenção 
Federal de 2018 no Rio de Janeiro é um tema que precisa ser mais bem explorado e pesquisado pelas demais Ciências Humanas e Sociais. Aqui, 
conseguimos captar algumas das percepções das alunas do Projeto sobre a condição da comunidade durante o ano de 2018 e com a Intervenção 
em andamento; ao dar voz a essas alunas – junto a práticas educativas adequadas - para falar de temas relevantes para sua vida, o lugar onde 
moram, a Educação para Paz-Cidadania só tende a ser mais bem amplificada. É nesse sentido onde buscamos um projeto educacional para paz-
cidadania: de não aceitação das situações de violência como naturais, buscando por meio da educação a consciência de sua existência, e assim 
objetando sua eliminação: eliminação de desigualdades, repressões e abusos contra os direitos humanos de uma maneira geral.
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