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Principais resultados 
 
A avaliação de impacto do Programa de Educação para a Paz concluiu que 
praticamente todos os participantes afirmaram que o programa os ajudou a serem 
mais conscientes acerca de seus recursos internos como instrumentos valiosos para 
a vida. Foram verificadas melhorias significativas no entendimento de diferentes 
tópicos, incluindo paz, apreciação, escolha e esperança.  
 

● As mudanças de atitude incluíram: maior apreciação pela vida, compreensão da 
possibilidade e da importância de sentir paz, compreensão de que paz é 
responsabilidade de cada um, a despeito do que aconteça no ambiente externo, 
reconhecimento de força e recursos internos.  

 
● As mudanças de comportamento incluíram nova maneira de encarar os 

problemas, empoderamento para fazer as mudanças na própria vida e em 
relação aos outros. 

 
 
1. Histórico 

 
De agosto a outubro de 2020, um grupo de 96 pessoas e outro de 80 pessoas da 
Fundação Universitária Unihorizonte de Bogotá, Colômbia, participaram dos 10 
workshops que compõem o Programa de Educação para a Paz. O programa foi 
incluído como parte do treinamento escolar, por conseguinte, os participantes 
receberam créditos correspondentes a horas de participação social como requisito 
que cada um deveria cumprir. 

 
Ao completarem os 10 workshops, eles deram sua opinião, preenchendo 
formulários de avaliação em caráter anônimo. A universidade requisitou dos 
estudantes participação integral nos workshops para que recebessem o 
certificado de frequência correspondente, bem como um artigo final em que se 
refletisse o impacto causado pelos mesmos e o conhecimento neles adquirido.  

 
2. Perfil estudado 

 
Este primeiro relatório inclui as respostas de todos os 96 estudantes, representando 
100% dos participantes no primeiro grupo a completar o Programa de Educação para a 
Paz. Por conseguinte, os resultados são sólidos, confiáveis e seguros, com margem de 
erro máxima de ± 2.0% em um patamar de 99% de credibilidade. 

 
Os estudantes entrevistados fazem parte dos programas básico, administrativo e de 
Ciências Humanas, havendo ainda alguns membros do corpo administrativo da 
Fundação Universitária. Segue a distribuição dos participantes por faixa etária: 44,2% 
do universo pesquisado situam-se entre 26 a 35 anos, 40%entre 19 e 25 anos e 
15,8% entre 45 e 64 anos.



3. Escala de qualificação 
 
Para avaliação do programa, foi estabelecida uma escala de 1 a 5, conforme segue:  

 
1. Discordo totalmente 
2. Discordo 
3. Não sei 
4. Concordo 
5. Concordo totalmente 

 
A escala foi aplicada em dois níveis: antes e depois da participação nos workshops. 
O objetivo foi estabelecer se houve mudança nas perspectivas e no entendimento 
dos participantes devido ao Programa de Educação para a Paz. Além disso, os 
participantes indicaram o nível de concordância com um dos dez pressupostos 
descritos para expressar seu nível de entendimento antes e após a participação no 
programa. 

 
A importância da pesquisa é que ela permite que cada estudante perceba as 
mudanças ocorridas em seu processo de aprendizagem e as compartilhe. Como se 
pode ver ao longo deste relatório, obteve-se avanços muito significativos quanto ao 
entendimento dos diferentes tópicos após o fim do programa.  Ao mesmo tempo, a 
apresentação e a análise dos resultados gerais representam um ponto de referência 
para avaliações adicionais do impacto do Programa de Educação para a Paz. 

 
4. Resultados 

 
Os resultados obtidos são apresentados abaixo em forma de gráficos, com os 
respectivos comentários correspondentes à avaliação de cada pergunta da 
pesquisa.  

 
4.1 Estou ciente de que tenho a possibilidade de sentir paz em minha vida: 

 
Antes do workshop, 14,5% (1% + 13,5%) dos participantes afirmaram não estarem 
conscientes da possibilidade de sentir paz em suas vidas; 39,6% afirmaram 
desconhecer isso e 45% (32,3% + 13,5%) responderam estar conscientes de sentir paz 
em suas vidas. Ao completarem o programa, 98% (24% + 74%) afirmaram estar 
conscientes da possibilidade de sentirem paz em suas vidas. Nenhum dos participantes 
respondeu negativamente, e o índice de 39,6% – as pessoas que haviam dito que 
desconheciam – caiu para 2,1%, representado por duas pessoas. Após completar o 
programa, 98% dos entrevistados disseram estar cientes dessa possibilidade: um 
acréscimo de 53%. 

 
4.2 Entendo que um dos meus recursos é a capacidade de apreciar e desfrutar: 

 
Antes de participar do Programa, 55,2% (42,7% + 12,5%) dos estudantes 
concordavam que a capacidade de desfrutar e apreciar era um recurso em sua vida, ao 
passo que 32,3% desconheciam isso, e 12,5% (2,1% + 10,4%) discordavam da 
premissa. Após a participação nos workshops, 97,9% (22,9% + 75%) consideraram 
essa capacidade como sendo um recurso em suas vidas, o que representa um 
acréscimo de   42,7% com relação à situação anterior ao workshop. É digno de nota 



que apenas 1% não achou que esse fosse o caso, e para outro 1% isso não estava 
claro, mesmo após os workshops. 

 
4.3 Estou ciente de ter uma força interior que pode me ajudar ao longo da vida: 

 
Antes de participar do Programa de Educação para a Paz, 15,6% (1% + 14,6%) dos 
alunos declararam não estarem cientes de ter a força interior como um recurso que 
poderia ajudá-los ao longo da vida; 31,3% desconheciam isso; ao passo que 53,1% 
(38,5 + 14,6%) responderam afirmativamente. Este último percentual subiu para 
96,9% após os workshops, com um acréscimo significativo na variação da ordem de 
43,8% (77,1% concordando totalmente + 19,8% concordando). 

 
4.4 Entendo que conhecer minha força e meus recursos internos me torna mais 
consciente de mim mesmo e de minha vida: 

 
Antes do programa, sobre a premissa de que entender que sua força e seus recursos 
internos os tornam mais conscientes de si mesmos, 56,3% dos estudantes 
responderam afirmativamente (11,5% concordando totalmente e 44,8% concordando); 
ao passo que 32,3% desconheciam isso, e 11,5% declararam não concordar (4,2% 
discordando totalmente e 7,3% discordando). Após os workshops, 97,9% disseram 
concordar com a premissa formulada (26% concordando + 71,9% concordando 
totalmente), o que representa um acréscimo de 41,6% de compreensão da premissa. 
Note-se que nenhum dos participantes respondeu negativamente, e somente 2,1% 
continuaram a discordar. 

 
4.5 Estou ciente de que a clareza é um dos meus recursos e que estar em 
contato com ela me ajudará em minha vida: 

 
Com relação à premissa sobre o que a clareza, como recurso interno, representa na 
vida de cada pessoa, as respostas dos entrevistados foram agrupadas como segue:  
14,6% não a consideram como tal, (4,2 discordam totalmente + 10,4% discordam); 
39,6% nem concordaram nem discordaram; e 45,8% responderam afirmativamente 
(37,5% concordam e 8,3% concordam totalmente). Após frequentarem o Programa de 
Educação para a Paz, 96,9% dos entrevistados se situaram nas faixas de 
concordância (25%) e concordância intensa (71,9%). Apenas 1% expressou 
discordância, enquanto 2,1% continuaram sem reconhecer a premissa. Ademais, 
pode-se ver que o número de respostas afirmativas aumentou na ordem de 51,1%. 

 
4.6 Eu entendo a diferença entre acreditar em alguma coisa e conhecer 
alguma coisa a partir de minha própria experiência. 

 
Quanto ao entendimento da diferença entre crença e conhecimento a partir da própria 
experiência, antes do programa 13,5% dos alunos não estabeleciam diferença entre as 
duas categorias (3,1% discordando totalmente e 10,4% discordando); 38,5% nem 
concordavam nem discordavam; e 47,9% estabeleciam diferença entre as duas (32,3% 
concordando e 15,6% concordando totalmente). Após os workshops, 96,9% 
expressaram ter compreensão acerca dessa diferença (25% + 71,9%); enquanto 1% 
discordou e 2,1% nem concordaram nem discordaram. Isso demonstra que a 
compreensão acerca da diferença subiu 49%. 
 

 



4.7 Eu reconheço, acima de qualquer circunstância, que existe dignidade no fato 
de estar vivo: 

 
6,3% dos participantes no programa declaram que antes do programa não 
concordavam com a premissa levantada, 24% não concordavam nem discordavam; 
enquanto 69,8% responderam afirmativamente (44,8% concordando e 25% 
concordando totalmente). Com o encerramento do programa, apenas1% se 
encontrava na faixa de não concordar nem discordar, e para 99% dos entrevistados, o 
reconhecimento estava claro (13,5% concordando + 85,4% concordando totalmente), 
uma elevação da ordem de 29%. 

 
4.8 Eu reconheço que a escolha é um recurso em minha vida: 

 
Ao serem questionados sobre se reconheciam que a escolha era um recurso em sua 
vida, antes da participação no programa, 11,5% discordavam, 66,7% concordavam 
(44,8% concordavam e 21,9% concordavam totalmente), enquanto 21,9% nem 
concordavam nem discordavam. Ao fim do programa, apenas 1,0% não concordava, 
21% não concordavam nem discordavam, e 96,9% do grupo concordavam (24% 
concordavam e 72,9% concordavam totalmente). Ademais: o aumento nas respostas 
afirmativas foi da ordem de 30,2%. 

 
4.9 Eu compreendo que a esperança é um de meus recursos, e que pode me 
ajudar a atravessar períodos difíceis na vida: 

 
Com relação a considerar a esperança como um recurso pessoal, antes dos 
workshops 9,4% discordavam, 22,9% não concordavam nem discordavam e 67,7% 
concordavam (46,9% concordavam e 20,8% concordavam totalmente). Após a 
participação nos workshops, 96,9% concordavam, ao passo que a percentagem de 
discordâncias foi reduzida para 1% e o contingente dos que não concordavam nem 
discordavam, reduzido para 2,1%. Isso pode ajudar a demonstrar como os 
workshops foram consideravelmente importantes para o alcance desse 
entendimento, com uma elevação da ordem de 29,2%. 

 
4.10 Reconheço que posso sentir plenitude independentemente do que esteja 
acontecendo em minha vida. 
 
Antes de participar dos workshops, 13,6% dos entrevistados discordavam dessa 
afirmação (11,5% discordavam e 2,1% discordavam totalmente); 36,5% eram neutros 
quanto à premissa; enquanto 50% concordavam, ou seja: metade dos alunos (37,5% 
concordavam e 12,5% concordavam totalmente). Uma vez concluído o programa, 98% 
concordavam (24% concordavam e 74% concordavam totalmente), o que representa 
um aumento da ordem de 48% das respostas afirmativas. Ademais, somente 1% 
discordou, e 1% se manteve neutro.



5. Total de análise dos dados 
 
5.1 Avaliação por tópico antes e depois dos workshops 

 
5 .2 A tabela a seguir mostra como a conscientização dos recursos internos cresceu 
significativamente após dos workshops.  
 

 ANTES DEPOIS 
 

Estou ciente de que 
dentro de mim existe 

 

Concordo e Concordo 
totalmente 

 

Concordo e Concordo 
totalmente 

 

Paz 45,8 98 
Apreciação 55,2 98 
Força Interior 53,1 96,9 
Conhecimento 
de mim mesmo 

 
56,3 

 
97,9 

Clareza 45,8 96,9 
Entendimento 48 96,9 
Dignidade 69,8 98,9 
Escolha 66,7 96,9 
Esperança 67,7 96,9 
Plenitude 50 98 
 
PORCENTAGEM 
MÉDIA 

55,84 97,53 

 
 



5.3 Esta tabela demonstra que antes do Programa um grande percentual dos 
estudantes discordava e discordava totalmente sobre estar cientes de seus recursos 
internos. Ao concluírem dos workshops, essa discordância caiu para 2%. 
 

 ANTES DEPOIS 
 

Estou ciente de que 
dentro de mim existe 

 

Concordo e Concordo 
totalmente 

 

Concordo e Concordo 
totalmente 

 

Paz 54,1 2,1 
Apreciação 44,8 2 
Força Interior 46.9 3.1 
Conhecimento 
de mim mesmo 43.8 2.1 

Clareza 54,2 3,1 
Entendimento 52 3,1 
Dignidade 30,3 1% 
Escolha 33,4 3,1 
Esperança 32,3 3,1 
Plenitude 50,1 2 
 
PORCENTAGEM 
MÉDIA 

44% 2% 

 
 
 
 
 



6. Resultados qualitativos 
 
Os principais resultados e mudanças vistos nos participantes do programa foram: 

 
6.1 Mudanças de atitude 

 
As mudanças de atitude incluíram apreciação mais acentuada pela vida, 
entendimento da possibilidade e da importância de sentir paz; entendimento de que 
a paz é responsabilidade de cada um, não obstante o que aconteça externamente; 
reconhecimento de força e recursos internos. 

 
 
6.2 Mudanças de comportamento 

 
As mudanças de comportamento incluíram encarar os problemas de modo diferente, 
empoderamento para mudanças na própria vida e com relação aos outros. 

 
6.3 Perguntas e respostas (uma seleção de amostra das respostas recebidas) 

 
O que você mais gostou no Programa de Educação para a Paz? 
- Apreciação pela vida. 
- Saber fazer escolhas. 
- A abordagem de assuntos de muita importância na vida, eu não enxergava assim 

antes. 
- Que todos temos as mesmas oportunidades e os mesmos recursos na sociedade em 

que vivemos. 
- Capacidade de aprender. 
- A motivação que senti, em cada workshop, para prosseguir na vida e que minha 

felicidade está dentro de mim. 
-  Tudo: o contentamento é realmente enriquecedor, tanto no nível pessoal quanto de 

trabalho. 
- Que cada pessoa pode se libertar do fardo que carrega. 
-  Das reflexões. 
- Tornou claro para mim que paz não é unicamente o que percebemos ou 
vivenciamos como resultado das guerras. Aprendi que paz é paz interior, é o que 
podemos sentir e transmitir com valores e princípios. Isso mudou minha perspectiva 
do sentido da palavra paz. Como resultado desse ensinamento, minhas atitudes e 
meu comportamento com relação a mim mesmo e aos outros mudaram 
positivamente. 

 
Existe algo que possa ser melhorado no Programa de Educação para a Paz?  

- Não (4 respostas). 
- Sim, enviei o link dos workshops porque é difícil entrar pela falta deles, muito 

obrigado. 
- Não, gosto muito do método usado para nos fazer entender; e o melhor é que nos 

trataram com muito respeito. 



- Não, porque foi tudo muito agradável, didático e construtivo. 
- Nada, estava tudo perfeito. 
- Não há nada que melhorar, foi tudo perfeito. 
- Não, toda a logística e desenvolvimento foram muito bons. 
- Não, só gostaria de recomendar que continuem a nos oferecer a oportunidade de 

participar desses programas, pois eles acrescentam muito ao nosso modo de nos 
comportarmos conosco mesmos e com os outros. 

- Não tenho sugestões. 
- Aumentar o tempo para os subgrupos concluírem as atividades. 
- Talvez um pouco mais longo. 
 
Tem algum comentário que você gostaria de fazer? 

- Não. 
- Não. 
- Sim, agradecer infinitamente por esse maravilhoso conhecimento compartilhado, e 
por mudar minha perspectiva de vida. 
- Acho esses tipos de workshops muito bons. Espero que aconteçam durante as 
férias para eu continuar assistindo. Muito bom. 
- Obrigado por nos permitirem participar dessa experiência. 
- Obrigado. 
- Sim: Obrigado a este programa por ter chegado a mim em um momento tão difícil 
como o que eu estava atravessando e por tudo que estamos vivendo no país; me 
ajudou a ser mais forte, a identificar milhares de dificuldades pelas quais eu estava 
passando. Graças a este programa, pude aplicar os ensinamentos recebidos à minha 
vida. 
- Considero esses programas excelentes para promover paz interior e crescimento 
pessoal, num mundo em que a doença da alma não recebe a mesma importância. 
- Obrigado pelo workshop, amei. 
- Inclusão desses valores sobre a paz nos programas educativos. 

 


