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RESUMO  A questão da violência nas escolas perpassa pelo conceito de 
violência e pela análise da instituição escola. Este artigo tem como objetivo, 
partindo do conceito de violência, apontar pistas para uma discussão específica 
sobre a violência escolar. Utilizaremos para reflexão algumas entrevistas 
abertas feitas durante um Projeto de Discussão sobre Bullying Escolar

 
com 

alunos do Ensino Médio do Colégio 11 de outubro, município de Cambé, no 
ano de 2009.  O tema encontra relevância nas pesquisas acadêmicas embora, 
segundo Hannah Arendt, “falta grandes estudos sobre o fenômeno da violência 
e tem-se, consequentemente, uma banalização do conceito”. A reflexão de 
Arendt sobre violência, utilizada neste artigo, fornece um referencial teórico, a 
partir da filosofia política, para entender o fenômeno na sua complexidade e 
amplitude. O artigo tem a modesta pretensão de refletir, com os alunos do 
ensino médio, sobre a manifestação do bullying escolar e dar pistas, a partir de 
projetos já realizados, de como combatê-lo. 
 

Palavras chave: Bullying Escolar, Hannah Arendt, Violência.  

 

1. Introdução 

Diariamente temos notícias de violência nas escolas entre gangs juvenis, 

depredação de prédios públicos, brigas, discussões entre alunos e professores, 

ameaças, etc. O tema é explorado pela imprensa, como estas notícias: 

 

            Figura 1: Folha de Londrina, 25 de março de 2009 - Folha Geral, p.8 
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Figura 2: Folha de Londrina, 3 de outubro de 2009 - Folha Cidades, p.3 

 A questão da violência nas escolas perpassa pelo conceito de violência 

e pela análise da instituição escola. Nosso objetivo é voltarmos para o conceito 

de violência e posteriormente apontar pistas para uma discussão específica 

sobre a violência escolar. Utilizaremos para reflexão algumas entrevistas 

abertas feitas durante o Projeto de Discussão sobre Bullying Escolar 
1 

com 

alunos do Ensino Médio do Colégio 11 de outubro, município de Cambé, no 

ano de 2009.  Estas entrevistas fazem parte de um debate sobre a existência, 

as motivações e as consequências do Bullying Escolar, e qual o papel da 

escola para amenizar este problema. Durante o texto não identificamos 

nenhum entrevistado para evitar possíveis constrangimentos e, também, 

porque as respostas gravadas e transcritas foram feitas com montagens de 

falas diversas. 

O tema encontra relevância nas pesquisas acadêmicas embora, segundo 

Hannah Arendt, “falta grandes estudos sobre o fenômeno da violência e tem-

se, consequentemente, uma banalização do conceito”. Segundo esta autora “a 
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violência caracteriza-se por sua instrumentalidade, distinguindo-se do poder, do 

vigor, da força e, mesmo, da autoridade”. A reflexão de Arendt sobre violência 

fornece um referencial teórico, a partir da filosofia política, para entender o 

fenômeno na sua complexidade e amplitude. Não temos a pretensão de 

elaborar uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, mas queremos, em 

nossas considerações, dar pistas para futuro aprofundamento. 

 

____________________ 

1 - Projeto de Discussão sobre Bullying Escolar. Realizado com alunos do segundo 

ano do Ensino Médio do Colégio 11 de Outubro, do Jardim Novo Bandeirantes, 
município de Cambé – Paraná. Este projeto foi elaborado pelo estagiário Manoel de 
Oliveira Idalgo, do curso de ciências sociais (licenciatura), com a supervisão da 
professora titular de sociologia Sandra Regina da Rocha e foi realizado entre setembro 
e novembro de 2009. A metodologia utilizada foi a seguinte: 

1. Uma aula para expor o significado do projeto e sua importância. 
2. Uma aula para expor a realidade existente sobre o bullying através de notícias 

de jornal. Pedido de coleta de notícias sobre o assunto. 
3. Uma aula para questionamentos e debate com os alunos sobre o que se tem 

notícia pelos meios de comunicação e pelas opiniões diversas (senso comum). 
4. Duas aulas expositivas sobre a teoria de Hannah Arendt sobre violência e 

como podemos utilizá-la em nossa reflexão sobre o “bullying escolar e 
educação”.  

5. Duas aulas para colocar em comum o que foi dito pelo “senso comum” e o que 
a metodologia científica esclarece sobre o assunto. 

6. Uma aula sobre o como transformar toda a reflexão feita em texto. 
Apresentação do método utilizado pela sociologia para chegar a algumas 
considerações. 

7. Uma aula para exposição sobre a Cultura de Paz apresentada pela Campanha 
da Fraternidade 2009. 

8. Uma aula para síntese e avaliação de tudo o que foi apresentado. 

 

 

 

 2. O que é Bullying Escolar 

2.1. Conceito de Bullying Escolar 

Bullying Escolar é o nome dado para a violência cometida nas escolas. 

Segundo a enciclopédia Wikipédia: “o bullying é um termo inglês utilizado para 

descrever atos de violência física ou psicológica, intencionais ou repetidos, 

praticados por um indivíduo (bully ou “valentão”) ou grupos de indivíduos com o 

objetivo de intimidar ou agredir outro indivíduo (ou grupo de indivíduos) 

incapaz(es) de se defender” (Wikipédia 2009). Este comportamento é discutido 
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em várias disciplinas, como por exemplo nas ciências sociais, psicologia e 

filosofia política.  

No uso coloquial da língua inglesa, bullying é frequentemente usado para 

descrever uma forma de assédio interpretado por alguém que está, de alguma 

forma, em condições de intimidar alguém ou um grupo mais fraco. O cientista 

sueco Dan Olweus (Wikipédia 2009) define três características específicas para 

que um comportamento seja considerado bullying: 

1. Comportamento agressivo proposital; 

2. Comportamento feito repetidamente; 

3. Comportamento ocorrido num relacionamento onde há um desequilíbrio 

de poder entre as partes envolvidas 

O bullying pode ocorrer nas mais diversas situações e classes sociais e 

está presente em todos os níveis de ensino. Na verdade há casos 

envolvendo escola de ensino fundamental e médio, faculdades, universidades 

públicas e privadas, os mais diversos locais de trabalho, situação de 

vizinhança, locais de lazer e até entre países. Qualquer que seja a situação, a 

estrutura de intimidação é evidente entre o agressor e a vítima. Para quem está 

fora do relacionamento, a impressão é que o medo do agressor depende 

somente da percepção da vítima, todavia, a vítima geralmente tem motivos 

para temer o agressor, devido às ameaças ou concretizações de violência 

física ou moral. O problema é relevante porque influencia todas as classes 

sociais e o medo se faz presente. O principal motivo do medo é não saber 

quando haverá a agressão e a falta de programas de prevenção.  

 

  2.2. Tipos de Bullying 

Bullying não envolve necessariamente criminalidade ou violência física. 

Frequentemente funciona através de intimidação e humilhação psicológica ou 

verbal. Os bullies  (ou valentões) usam de meios violentos para atormentar os 

outros. Abaixo, alguns exemplos das técnicas de bullying: 

 Insultar a vítima com o objetivo de ridicuralizá-la;  

 Ataques repetidos contra o corpo sem grandes consequências físicas; 

 Ataques contra a propriedade pessoal como livros, roupas, etc; 

 Espalhar rumores negativos sobre a vítima (fofoca); 

 Depreciar a vítima sem qualquer motivo; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ass%C3%A9dio_moral
http://pt.wikipedia.org/wiki/Escola
http://pt.wikipedia.org/wiki/Universidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADtima
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insulto
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 Fazer com que a vítima faça o que ela não quer através de ameaças; 

 Colocar a vítima em situação problemática com alguém (geralmente, 

uma autoridade), ou conseguir uma ação disciplinar contra a vítima, por algo 

que ela não cometeu ou que foi exagerado pelo bully; 

 Fazer comentários depreciativos sobre a família da vítima, sobre o seu 

local de moradia, sobre sua aparência pessoal, orientação 

sexual, religião, etnia, nível de renda, nacionalidade ou qualquer outra;  

 Isolamento social da vítima; 

 Usar as tecnologias de informação para praticar o cyberbullying como 

por exemplo criar páginas falsas sobre a vítima em sites de relacionamento, de 

publicação de fotos, etc; 

 Chantagem; 

 Expressões ameaçadoras; 

 Grafitagem depreciativa; 

 Usar de sarcasmo evidente para se passar por amigo (para alguém de 

fora) enquanto assegura o controle e a posição em relação à vítima (isto ocorre 

com freqüência logo após o bully avaliar que a pessoa é uma "vítima perfeita"). 

O Bullying escolar ocorre, geralmente, em áreas com supervisão adulta 

mínima ou inexistente. Ele pode acontecer em praticamente qualquer parte, 

dentro ou fora do prédio da escola.  

Um caso extremo de bullying no pátio da escola foi o de um aluno do 
oitavo ano chamado Curtis Taylor, numa escola secundária 
em Iowa, Estados Unidos, que foi vítima de bullying contínuo por três 
anos, o que incluía alcunhas jocosas, ser espancado num vestiário, ter 
a camisa suja com leite achocolatado e os pertences vandalizados. 
Tudo isso acabou por levar ao suicídio em 21 de Março de 1993. 
Alguns especialistas em "bullies" denominaram essa reação extrema de 
"bullycídio" (Wikipédia 2009). 
 

Muitas crianças e adolescentes, segundo pesquisa da ABRAPIA 

(Programa de redução do comportamento agressivo entre estudantes), são 

vítimas constantes de bullies,  mas não apresentam denúncia por medo. Muitas 

vezes não voltam mais para a escola, sem dar explicações alguma nem 

mesmo para a família. Como resultado, escolas em muitos países passaram a 

desencorajar fortemente a prática do bullying, com programas projetados para 

promover a cooperação entre os estudantes, bem como o treinamento de 

alunos como moderadores para intervir na resolução de disputas, configurando 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orienta%C3%A7%C3%A3o_sexual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Religi%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Etnia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia_da_informa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cyberbullying
http://pt.wikipedia.org/wiki/Site
http://pt.wikipedia.org/wiki/Chantagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grafite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curtis_Taylor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Iowa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Suic%C3%ADdio
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_Mar%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
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uma forma de suporte por parte dos pares. As consequências do bullying 

escolar para as vítimas caracteriza-se, geralmente, pelo baixo rendimento no 

aprendizado, o medo da própria escola e a traumas psicológicos.  

 

2.3. Bullying no Colégio 11 de Outubro 

Em observação direta em duas turmas do Segundo Ano de Ensino Médio 

(2MA – Matutino e 2NA – Noturno) do Colégio 11 de Outubro, no segundo 

semestre de 2009, nas duas aulas semanais de sociologia, observou-se a 

presença de bullying entre os alunos, tanto na turma matutina quanto na 

noturna. A constância de palavras agressivas (palavrões), ameaças e deboche 

para ridicularização do outro, caracterizava a violência verbal e psicológica. O 

pouco respeito com a intervenção da professora e a falta de um adulto que 

servisse como moderador criava um clima constrangedor em algumas aulas. 

Todavia não passava disso. Não foi observado nenhuma violência física entre 

os alunos. 

Em entrevista aberta com alguns desses alunos, escolhidos por afinidade, 

sobre a existência do bullying escolar no Colégio, todos foram enfáticos em 

afirmar que existe sim. 

Quase todo dia acontecem xingamentos, ameaças, palavrões. Às vezes 
parece que vai haver briga, mas fica só no bate-boca. Tem uns que já 
chega provocando os outros. Parece que “tá” com raiva do mundo. Mas 
como todos já estão acostumados, porque são sempre os mesmos, 
ninguém aceita as provocações. Às vezes alguns são humilhados, mas 
depois tudo passa (entrevista).  

 
 É evidente que ninguém vai para a escola para ser maltratado com 

palavras e provocações, mas é comum esta atitude no Colégio 11 de outubro. 

Por repetir-se frequentemente e com intenção de intimidar o outro, caracteriza-

se como bullying. E não é somente uma pessoa (a vítima) que sofre as 

consequências, mas toda a classe: 

É muito chato ficar ouvindo palavrões e ofensas de todo tipo. Tem 
gente que acha graça, mas eu acho a coisa mais feia do mundo. A 
gente até perde o gosto de assistir a aula. Muitas vezes começa com 
brincadeirinhas, com conversas atravessadas, com indiretas, de 
repente começa a “baixaria”. Quando é uma pessoa amiga envolvida 
outros já entram na discussão. Na verdade todo mundo sai prejudicado 
(entrevista). 
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Nota-se que a vontade de intimidar o outro é o desejo de aparecer. O 

bullie quer projeção perante a sala e sempre tem uma turminha que o apóia. 

Ele busca uma liderança pela força, pela intimidação. Tem sempre um pretexto 

para atacar o outro com palavras ofensivas. Outra constância que caracteriza 

esta atitude como bullying é o fato de serem escolhidas alguns colegas como 

alvo das provocações. Geralmente é aquele que ameaça a liderança do 

valentão ou possui características que o incomodam. Um dos entrevistados 

citou três motivos dessas provocações: 

O que leva uma pessoa a ser violenta é a inveja da outra, o se sentir 
incapaz de ser melhor e a vontade de se impor perante os outros. A 
pessoa não quer que o outro tenha o prestígio que tem, isso incomoda, 
por isso fica “zoando” e querendo intimidar a pessoa para se sentir 
superior. No fundo quem faz isso é porque se sente incapaz de 
competir com o outro de igual para igual, quer mostrar que é melhor no 
grito. Ele  pensa que o mais valentão tem mais respeito e prestígio. Eu 
não concordo, acho que ser valentão é não estar bem consigo mesmo, 
é uma forma de demonstrar seu descontentamento consigo mesmo 
(entrevista). 

 
Essa questão das motivações do bullying escolar obteve outras 

respostas. Um dos alunos citou o problema da formação na família, dizendo: 

Uma família desestruturada cria pessoas violentas. Quando, na família, 
se convive com violência entre os pais e irmãos, problema de 
alcoolismo, dificuldades financeiras, e outros problemas, a pessoa 
aprende a ser violenta (entrevista). 

 
  Outras motivações citadas foram o meio social e a mídia. Um dos alunos 

citou a vizinhança, os colegas, o meio social que induz a pessoa para a 

violência. Outro citou os noticiários policiais sensacionalistas que mostram 

diariamente a violência presente: 

Penso que uma criança que assiste todo dia cenas de violência vai 
achar normal ser violenta. Existe muito sensacionalismo nos programas 
policiais, parece que eles vivem da desgraça dos outros. Uma pessoa 
que vê isso, quando é ofendida, já parte para a ignorância.  A TV ensina 
muitos a serem violentos (entrevista). 

 
Claro que existem muitos fatores que levam a um comportamento 

violento, tais como o meio social, os problemas familiares internos e externos, a 

influência da mídia, etc. Nosso objetivo não é esclarecer todos os meios que 

levam ao bullying escolar, mas percebemos que a própria estrutura escolar 

muitas vezes facilita tal comportamento. Quando foi perguntado o que o colégio 
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poderia fazer para amenizar o problema da violência, percebeu-se que 

algumas coisas práticas ajudariam na prevenção do bullying. 

Acho que alguns professores deveriam ser mais enérgicos com os 
valentões, isso desde a primeira vez que ele mostra-se agressivo. A 
própria escola deveria ter pessoas preparadas para tratar dessa 
questão. Também deveria ter programas de prevenção. Quando se 
descobre que alguém é assim, torna-se necessário que aja um 
acompanhamento especial. O problema não é de fácil solução, mas 
deveria haver mais preocupações com essa questão, desde o ensino 
fundamental. Todos os professores e toda a direção da escola têm que 
se unir para evitar o pior (entrevista). 

 
  Embora se tenha consciência da presença do bullying no Colégio 11 de 

Outubro, os entrevistados percebem uma melhora nos relacionamentos entre 

os alunos: 

Eu estudo nesse Colégio há cinco anos e posso garantir que já foi bem 
pior. Antes havia brigas quase todo dia. Dava até medo quando 
chegava a hora de ir embora. Hoje é bem tranquilo. Faz tempo que não 
vejo mais briga aqui dentro e nem na saída. Está certo que a presença 
da viatura da polícia intimida um pouco, mas não é todo dia que ela 
aparece. Houve, com certeza, uma grande melhora em nossa Colégio 
(entrevista). 

 
 Enfim, percebe-se que a presença do bullying escolar no Colégio 11 de 

Outubro é evidente pelas agressões verbais e tentativas de intimidação. Os 

alunos confirmam que já foi pior, mas que é possível melhorar ainda mais com 

atividades pedagógicas de prevenção e mais severidade na punição dos 

valentões.  

 

3. O fenômeno da violência 

O fenômeno da violência é um problema para os indivíduos e sociedades 

de modo geral. O tema sofre em muito a influência da mídia. Em alguns lugares 

assumiu, realmente, a proporção de calamidade.  As respostas a este 

fenômeno têm se mostrado múltiplas e diversas, abrangendo uma gama de 

medidas, nos mais diversos níveis: individual, comunitário e governamental. As 

pessoas se armam e cercam as casas, as comunidades fazem passeatas 

pedindo paz e o governo procura políticas públicas para coibir atos de 

violência. O tema da segurança é incluído na agenda do dia de muitos 

organismos e grupos. Porém, poucas iniciativas procuram ver a violência como 

um fenômeno social “criado” pelo tipo de sociedade existente. A violência é 
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vista, na maioria das vezes, como algo natural que deve ser controlado; e o 

valentão é visto como alguém que deve ser punido individualmente.   

Segundo comentários de Waléria Fortes de Oliveira e Marcelo Rezende 

Guimarães a respeito de estudo sobre violência e juventude no Brasil,  

As análises sociais divulgada pelos meios de comunicação têm 
privilegiado a adolescência e a juventude como momento de 
produção da violência, como agressora, destacando seu envolvimento 
com a delinquência e a criminalidade, com os tráficos de drogas e 
armas, com as torcidas organizadas, com os espetáculos musicais 
nas periferias das grandes metrópoles (Oliveira & Guimarães 2009, 
p.3).  
 

Nota-se que geralmente a violência é analisada de maneira 

individualizada, mas pensamos que deve-se ver a adolescência e a juventude 

não somente como produtoras da violência, mas como vítimas de um sistema 

social que produz pessoas violentas. Principalmente quando se estuda a 

violência juvenil ela aparece como um problema ligado à educação, percebido 

tanto em relação à escola quanto à cultura. Não há consenso entre os 

pesquisadores quanto as causas que produzem a violência nem mesmo quanto 

ao fenômeno em si. Isto confirma o pensamento de Arendt, na obra A Condição 

Humana (1987), de que os problemas da violência ainda permanecem 

obscuros.  

Ninguém que se tenha dedicado a pensar a história e a política pode 
permanecer alheio ao enorme papel que a violência sempre 
desempenhou nos negócios humanos, e, à primeira vista, é 
surpreendente que a violência tenha sido raramente escolhida como 
objeto de consideração especial. Na última edição da Enciclopédia de 
Ciências Sociais, a "violência" nem sequer merece menção. Isto indica 
o quanto a violência e sua arbitrariedade foram consideradas 
corriqueiras e, portanto, desconsideradas; ninguém questiona ou 
examina o que é óbvio para todos. Aqueles que viram apenas violência 
nos assuntos humanos, convencidos de que eles eram „sempre 
fortuitos, nem sérios nem precisos‟ (Renan), ou de que Deus sempre 
esteve com os maiores batalhões, nada mais tinham a dizer a respeito 
da violência ou da história. Quem quer que tenha procurado alguma 
forma de sentido nos registros do passado viu-se quase que obrigado a 
enxergar a violência como um fenômeno marginal (Arendt 1987, p. 16). 

 

Segundo Mário Volpi, filósofo e mestre em políticas sociais, em entrevista 

dada à Folha de Londrina (25/11/2009, figura 3), quem produz a pessoa 

violenta é a própria sociedade. O adolescente deve ser considerado mais como 

vítima do que responsável direto pela violência. 
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O pensamento de Mário Volpi esclarece que a violência praticada pelos 

adolescentes revela falha no sistema educacional (nas escolas), na família e 

nas políticas públicas. A família desestruturada, como já alertara um dos 

adolescentes entrevistados, colabora para que uma atitude violenta se 

manifeste. A pouca ação de professores e da direção das escolas para coibir 

ofensas e provocações entre os alunos e até entre alunos e professores, 

também ajuda para o aumento do bullying escolar. A falta de políticas públicas 

e programas educativos manifestam a mesma tendência.  

A questão da punição não deve ser o pensamento primário, pois em 

países como os Estados Unidos, onde há mais repressão e intolerância como 

prisão perpétua para adolescentes infratores, há índice muito maior de 

violência entre os adolescentes. Não é o medo da punição que vai fazer 

diminuir o índice de violência, mas uma ação conjunta com todos os setores da 

sociedade. 
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Figura 3: Folha de Londrina, 25 de novembro de 2009 - Folha Opinião, p.3 

3.1. A reflexão sobre a violência  

O tema da violência, para Hannah Arendt, faz parte do tema liberdade. Na 

obra Origens do Totalitarismo: anti-semitismo, imperialismo, totalitraismo 
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(1951), Arendt faz algumas considerações importantes sobre o tema da 

violência. Considerando o processo histórico da mudança do privado para o 

público, caracteriza a violência como elemento pré-político ou anterior ao 

surgimento da pólis (Arendt 1987, p.36-40). Ao tratar do trabalho humano e do 

processo de reificação, constata a existência de elementos de violência no 

processo de fabricação: “o homo faber, criador do artifício humano, sempre foi 

um destruidor da natureza” (id, p.152). Ela relaciona violência com a 

deterioração do político e com a ausência de ação e de diálogo, expressões 

efetivas de poder (id, p. 212-216).  

Certamente a reflexão sobre a violência perpassa a questão sobre a 

liberdade. O ditado popular de que “a minha liberdade termina onde começa a 

do outro” pode mostrar que a violência é a invasão da liberdade alheia, pois a 

violência quer findar a liberdade do outro. Isto é comprovado nas 

consequências causadas nas vítimas. Como disse um adolescente: 

A pessoa que sofre violência fica desanimada. Muitos ficam com medo 
de ir para escola e perdem o ano de estudo. Têm pessoas que se 
fecham e não quer mais conversar com ninguém. Tive um colega que 
vivia nervoso e só tirava notas baixas nas provas por causa disso 
(entrevista). 

 

Arendt faz uma investigação acerca “da natureza e das causas da 

violência” na obra Sobre a Violência (1969). O livro organiza-se em três partes. 

Na primeira preocupa-se em mostrar que a multiplicação dos meios de 

violência pela revolução tecnológica fez com que as antigas verdades a 

respeito da violência e do poder se tornassem “inaplicáveis”. Analisa também 

aquilo que chamou de glorificação da violência, apontando para a fragilidade 

desta argumentação e fundamentação teórica. Na segunda parte busca 

compreender o que constitui a essência do poder e da criatividade da ação. 

Para isto, procede a uma série de delimitações conceituais (violência, poder, 

vigor, autoridade, comando, obediência) construindo um quadro referencial 

sólido. Na terceira parte faz um confronto com as diversas explicações sobre a 

violência, como as de base biológica e ideológica, reafirmando a especificidade 

própria do campo político e a sua pertinência hermenêutica para explicar os 

fenômenos do poder e da violência (cf. Arendt 2009).  

O conceito de violência, na obra de Arendt, ajuda a fazermos uma 

distinção metodológica para a reflexão sobre o bullying escolar. Segundo ela, 
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não se trata apenas de uma questão de imprecisão na linguagem, mas de uma 

forma de dar para a política um significado específico. Os termos poder, vigor, 

força, autoridade e violência são tomados como sinônimos porque têm, na 

compreensão comum, a mesma função, isto é, indicar “quem domina quem”. 

Vejamos os conceitos: 

Poder, conceito chave no pensamento de Arendt, “corresponde à 

habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em concerto” (Arendt 

2009, p. 36). O poder que se tem manifesta se há pertencimento a um grupo e 

permanece somente na medida em que o grupo conserva-se unido, 

desaparecendo quando este desaparece.  

O vigor designa algo no singular, uma entidade individual, constituindo-se 

em “propriedade inerente a um objeto ou pessoa e pertence ao seu caráter, 

podendo provar-se a si mesmo na relação com outras coisas ou pessoas, mas 

sendo essencialmente diferente delas” (id. p. 37). Quanto à palavra força, 

"deveria ser reservada, na linguagem terminológica, às „forças da natureza‟ ou 

à „força das circunstâncias‟, isto é, deveria indicar a energia liberada por 

movimento físicos ou sociais” (id. p. 37), não podendo, assim, ser confundida 

com vigor. Em relação aos usos e abusos conceituais, Arendt menciona que o 

mais freqüente ocorre com o termo autoridade, que é comumente confundida 

como alguma forma de poder ou violência. A essência da autoridade, no seu 

entender, é o reconhecimento inquestionável. Assim, a autoridade é 

incompatível tanto com a utilização de meios externos de coerção – „onde a 

força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou‟ - quanto com a persuasão 

– que pressupõe igualdade e opera mediante um processo de argumentação. 

A violência, segundo Arendt, distingue-se por seu caráter instrumental. 

Meios, implementos, instrumentos, ferramentas, são alguns dos substantivos 

usados por ela. Assim, com o propósito de multiplicar o vigor natural, a 

violência aproxima-se fenomenologicamente do vigor (id. p. 37).  

Embora a autora faça estas distinções, entendendo-as como não 
sendo arbitrárias, diz que não se referem a “compartimentos 
estanques no mundo real” [...]. Assim, o poder institucionalizado em 
comunidades organizadas frequentemente aparece sob a forma de 
autoridade, exigindo reconhecimento instantâneo e inquestionável; 
nenhuma sociedade poderia funcionar sem isso (Arendt, citado por 
Oliveira & Guimarães 2009, p.6). 
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Com relação ao bullying escolar fica evidente que é um instrumento de 

tentativa de repressão da liberdade de outra pessoa. O vigor da ação pode ser 

medido de acordo com as consequências sofridas pela vítima. Uma ofensa 

com palavras pode ser desastrosa na vida de um adolescente que possui 

problemas psicológicos de baixa autoestima. O bullying não pode ser 

identificado com poder porque não busca consenso ou aprovação do grupo, 

mesmo porque não precisa disso.  

Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o 
outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em risco, 
mas, deixada a seu próprio curso, ela conduz à desaparição do poder 
(Arendt 2009, p.44).  

 

O poder se conquista, a violência é imposta, a violência põe fim à 

liberdade. Arendt aprofunda esta oposição conferindo à violência uma natureza 

instrumental justificada pelo fim que almeja, mas nunca legitimada como uma 

autoridade ou aceita como vontade de quem está sujeita a ela.  Mesmo 

reconhecendo a fragilidade do poder em face da violência, Arendt demonstra 

que “a violência é capaz de destruir o poder, mas nunca de substituí-lo” (Arendt 

2009, p.44). A violência não reconstrói dialeticamente o poder, paralisa e 

aniquila-o.  

 

3.2. A desmistificação da violência 

Arendt descarta as metáforas orgânicas da violência como doença da 

sociedade. A desnaturalização do fenômeno da violência em Arendt é sua 

recusa em associar o processo histórico com a luta pela sobrevivência. A 

violência é uma criação do homem para se impor perante seus pares. Arendt 

procura despersonificar a violência não lhe atribuindo qualquer potencialidade 

de sujeito, mas apenas instrumental. “Ela (a violência) não promove causas, 

nem a história, nem a revolução, nem o progresso, nem o retrocesso; mas 

pode servir para dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública” (Arendt 

2009, p. 58). A violência é reação ao decréscimo do poder e não princípio de 

ação.  

Aqui se entende melhor as palavras de Mário Volpi de que “a violência é 

fruto da desigualdade social”. A violência deve servir como alerta de que as 

coisas não estão bem e de que a sociedade precisa fazer alguma coisa. A 
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violência deve ser encarada como fruto de uma sociedade que cria violência. 

Todas as ações punitivas serão insuficientes se não houver programas de 

prevenção e busca de posturas que possam inibir a cultura da violência 

existente. A violência não é algo natural, como prega o organicismo de 

Durkheim: “Não há fenômeno que apresente de maneira mais irrefutável todos 

os sintomas da normalidade, dado que aparece como estreitamente ligado às 

condições de qualquer vida coletiva” (Durkheim 2003, p.82-83) 

A violência é detentora de uma certa racionalidade, à medida que é eficaz 

em alcançar o fim que deve justificá-la. Em virtude de sua instrumentalidade, a 

violência perde o caráter mágico ou demoníaco que comumente lhe é atribuída. 

“A violência não é nem bestial nem irracional – não importa se entendemos 

estes termos na linguagem corrente dos humanistas ou de acordo com teorias 

científicas” (Arendt 2009, p. 47).  Se a violência é fruto da sociedade, a busca 

de uma cultura de não-violência também deverá ser fruto dessa mesma 

sociedade. As ações de um projeto de não-violência deve ser preocupação de 

todos os setores da sociedade.   

 

4. A reflexão sobre a violência e sua repercussão na 

educação 

4.1. Elementos para análise da violência na educação 

A reflexão sobre a violência de modo geral é um instrumental de análise 

para a crítica da compreensão da violência na educação, fazendo-nos formular 

questões que deveriam ser consideradas como hipóteses para estudos 

posteriores. 

- Como é apresentado o tema da violência na educação?  

Alternativas: Como um mito, apresentado diante de casos 

sensacionalistas, ou como um problema a ser trabalhado pela educação, alvo 

de políticas públicas e objeto de estudo e reflexão? Com abordagem 

simplificada procurando „bode expiatório‟ ou procurando entender que se trata 

de um fenômeno complexo? De forma parcial, destacando guetos de violência, 

ou percebendo como um fenômeno da sociedade como um todo?  

Antes de perguntar por culpados e inocentes, trata-se de perguntar pelos 

referenciais teóricos usados pelos educadores que investigam e analisam a 
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problemática da violência. Estes não podem, em suas análises, prescindir das 

contribuições de outras áreas de conhecimento, como a antropologia, a 

sociologia e a filosofia política, sob o risco de não entender este fenômeno na 

sua complexidade e amplitude.  

Além disso, esses discursos sobre violência na educação procedem a 

mixagens semânticas, confundindo violência com poder e autoridade, não 

fazendo a distinção conceitual que Hannah utiliza para compreender estes 

fenômenos de forma diferenciada. Muitas das falas, nesta área, personificam e 

entificam a violência, com afirmações do tipo “a violência na educação está 

crescendo”, sem considerar suficientemente sua instrumentalidade. 

É preciso perguntar em que medida os discursos e as análises trabalham, 

não apenas a violência expressa na educação, mas a violência produzida pela 

educação, ultrapassando o discurso descritivo sobre a violência (nos meios de 

comunicação, em sala de aula, na juventude, etc.) e abrindo espaço para uma 

crítica e autocrítica da própria educação como instrumento de violência.  

 

4.2. Educação em vista de uma superação da violência 

Existem boas iniciativas que buscam discutir a questão da violência nas 

escolas. Tais projetos colocam o problema na mesa para que todos possam 

sentir-se participantes da problemática e não simples ouvintes. Uma das 

iniciativas foi o projeto de discussão sobre o bullying escolar que originou este 

texto. As reflexões feitas através de um diálogo aberto com os alunos 

revelaram que o problema merece mais seriedade por parte de todos (alunos, 

professores, direção do colégio, funcionários e familiares) e ninguém está 

isento dessa discussão, mesmo porque interessa a todos. 

Começamos a pensar o „por quê‟ de colegas quererem estragar o 
patrimônio da escola, rabiscar paredes, não se preocupar com as 
coisas do colégio, que também são nossas. Achávamos que o 
problema é dos outros e nunca iríamos poder fazer nada. Agora 
sabemos que depende de nós uma mudança de comportamento. 
Podemos fazer pouco, mas podemos fazer alguma coisa. A violência 
não deve ser aceita como natural, “é assim mesmo e pronto”, é preciso 
procurar as causas para evitar os efeitos (entrevista). 

 

A Folha de Londrina (14/11/2009, figura 4) mostrou uma dessas iniciativas 

promovida pelo Sindicato das Escolas Particulares, em Curitiba. A reportagem 

mostra o 5º Seminário de Indisciplina na Educação Contemporânea e trata de 
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temas como a família e a escola na construção da disciplina, o respeito na 

relação de autoridade e as regras na educação infantil. O professor José 

Pacheco, da Escola da Ponte, de Portugal, contou o exemplo de “deixar os 

jovens construírem as regras da escola”.  Ele conta que os alunos participam 

da agenda dos assuntos a serem discutidos e tomam as decisões sobre o que 

fazer com os infratores. O ponto alto discutido neste seminário, segundo a 

reportagem, é a relação professor-aluno construída com senso de respeito e 

afeto. 

O importante é ter consciência da complexidade do problema e buscar o 

envolvimento de todos para buscar novos rumos. Grande parte das políticas 

educacionais sobre violência detém-se na tentativa de represar, amenizar e 

conter a onda da violência, administrando seus efeitos. Aproveitando a reflexão 

de Arendt, com sua insistência na contraposição violência e poder, queremos 

apostar na educação enquanto alternativa.  

 

Figura 4: Folha de Londrina, 14 de novembro de 2009 - Folha Cidades, p.3 

 

Outro exemplo de iniciativa educativa para prevenção e redução do 

Bullying Escolar foi realizado no Colégio Estadual Atílio Codato, em Cambé 

(Folha de Londrina, 7 de julho de 2009, figura 5).  O projeto surgiu com a 

professora de educação física, Maria de Fátima Moreira, preocupada com os 

altos índices de violência. “Cheguei a conclusão de que está havendo uma 
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crise de valores morais e de cidadania, e era preciso fazer um resgate do 

diálogo, da cooperação, da tolerância e da solidariedade na escola”, disse a 

professora à reportagem. A discussão ocorrida entre alunos e professores 

desembocou em várias atividades educativas de prevenção do bullying, tais 

como: elaboração de cartazes de conscientização, frases de efeito que 

chamam a atenção, exibição de filmes e reportagens sobre o assunto, leituras 

de textos específicos, debates em sala de aula, entre outras ações. O resultado 

foi além do esperado, conta  a professora, pois alunos e professores 

começaram a perceber que uma mudança de comportamento depende da 

união e do esforço de todos. 
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Figura 5: Folha de Londrina, 7 de julho de 2009 - Folha 2, p.5 

 

4.3. Educação e espaço público 

Hannah Arendt, analisando o mundo grego, constata uma oposição entre 

a organização política e a associação natural, cujo centro é a casa e a família. 

O que distinguia a esfera familiar era que nela as pessoas viviam juntas por 

necessidade, enquanto a esfera da pólis era a esfera da liberdade.  

A pólis diferenciava-se da família pelo fato de somente conhecer iguais, ao 
passo que a família era o centro da mais severa desigualdade. Ser livre 
significava ao mesmo tempo não estar sujeito às necessidades da vida, 
nem ao comando de outro e também não comandar. Não significava 
domínio como também não significava submissão. Assim, dentro da esfera 
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da família a liberdade não existia, pois o chefe da família, seu dominante, 
só era considerado livre na medida em que tinha a faculdade de deixar o lar 
e ingressar na esfera política, onde todos eram iguais (Arendt 1987, p. 41-
42). 
 

Desta forma, o lar privado caracteriza-se como espaço pré-político, sujeito 

à necessidade, onde a força e a violência são justificadas nesta última esfera 

por serem os únicos meios de vencer a necessidade - por exemplo, 

subjugando escravos - e alcançar a liberdade (id. p. 40). Assim, a violência não 

acontece no espaço público, mas é própria do espaço privado. 

A vida pública, em contraposição, oferece ao ser humano uma outra 

experiência, jamais proporcionada pela vida familiar:  

Ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos 
vêem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado da vida 
pública, em comparação com a qual até mesmo a mais fecunda e 
satisfatória vida familiar pode oferecer somente o prolongamento ou a 
multiplicação de cada indivíduo, com os seus respectivos aspectos e 
perspectivas. A subjetividade da privatividade pode prolongar-se e 
multiplicar-se na família; pode até tornar-se tão forte que o seu peso é 
sentido na esfera pública; mas este “mundo” familiar jamais pode 
substituir a realidade resultante da soma total de aspectos 
apresentados por um objeto a uma multidão de espectadores. 
Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, 
numa variedade de aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que 
os que estão à sua volta sabem que vêem o mesmo na mais 
completa diversidade, pode a realidade do mundo manifestar-se de 
maneira real e fidedigna (Arendt 1987, p. 67). 
 

Na educação o mundo público ainda está encolhido ou submetido à tutela 

do privado. Denominar a professora de tia ou designar de “maternal” um dos 

ambientes educativos são resquícios e sinais de que a educação ainda é 

compreendida como extensão do mundo familiar e, portanto, como espaço da 

violência.  A diminuição da violência na escola e através da escola está ligada 

à sua caracterização como espaço público, político, de manifestação da 

liberdade, de relação entre iguais. Isto tem uma implicação interna, numa 

completa revisão de como se estruturam as relações educacionais, geralmente 

organizadas em torno do comandar e do obedecer, para relações que se 

aproximem de igualitárias. 

Transformar a escola em espaço-público é fazer uma total reestruturação 

da própria maneira de entender o fluxo educação e sociedade, visto atualmente 

como capacitação para o mercado de trabalho, para um estreitamento da 
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relação educação e cidadania, podendo-se firmemente contribuir na formação 

de cidadãos, não de consumidores. 

 

4.4. Educação e ação 

Se a educação quer ser um espaço público - e a escola poderá ser 

verdadeiramente chamada de pública - é essencial analisar as condições para 

potencializar a ação dos seus sujeitos. O conceito de ação, para Hannah 

Arendt, é a capacidade de reunir-se com seus pares, de “agir em concerto e 

almejar objetivos e empreendimentos que jamais passariam por sua mente, 

deixando de lado os desejos de seu coração, se a ele não tivesse sido 

concedido este dom - o de aventurar-se em algo novo” (Arendt 2009, p. 59). A 

faculdade para a ação é o que faz do ser humano um ser político. Por sua 

novidade, a ação se equipara à condição da natalidade e se distingue do mero 

comportamento ou preservação (id., p. 59).  

Arendt está convencida que a deterioração da ação política relaciona-se 

com o crescimento da violência: “Muito da presente glorificação da violência é 

causada pela severa frustração da faculdade da ação no mundo moderno” (id., 

p.60). Esta degradação da ação pode tanto se dar por sua substituição pelo 

processo de fabricação, como pela imposição da sociedade aos seus membros 

para um certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, 

todas elas com intenção de “normalizá-los”. 

E é justamente na tendência de ver a educação como processo de 

normalização ou adaptação dos indivíduos ou como espaço de transmissão de 

conhecimento técnico que se funda a tradição pedagógica do ocidente. Nela, a 

faculdade da ação tem tido espaço reduzido e, justamente por isso, tem sido 

portadora e transmissora de violência. A prática educativa corrente entre nós 

tem mascarado a ação política: o agir em concerto é substituído por um 

coletivo ou justaposição de indivíduos isolados e a ação criadora do novo é 

trocada por uma coletânea de atividades pré-determinadas - copiar, escrever, 

desenhar, etc. - que se aproximam mais do eterno retorno do mesmo do que 

da condição de natalidade e criatividade. Tem-se a ilusão da ação, mas não a 

ação propriamente dita. As experiências educativas mais consequentes, 

aquelas que têm obtido um resultado mais eficaz nas alternativas à violência, 
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são exatamente aquelas que estão conseguindo criar espaço de ação política 

em seu próprio seio. 

Vale o esforço em pesquisar e analisar as várias iniciativas existentes na 

discussão do problema do bullying escolar. Tais iniciativas comprovam o 

quanto é possível a criação de uma cultura da não-violência. 

 

 

5. Considerações 

Basta assistir programas jornalísticos ou abrir as páginas dos jornais para 

nos depararmos com notícias de violência em todos os lugares. O destaque é, 

quase sempre, para a violência física que causa morte e/ou destruição do 

patrimônio. A violência psicológica, emocional ou moral não adquire tanto 

destaque, embora seja muito frequente. Segundo o Texto Base da Campanha 

da Fraternidade 2009 da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil): 

A questão da violência deve ser analisada a fundo, seja para 
compreendê-la no plano teórico, seja para conhecer como ela 
acontece na prática. É comum, quando se fala de violência, que se 
tenha em mente a violência da criminalidade. Porém é preciso atinar 
para o fato de que, da mesma forma como podemos sofrer a 
violência, podemos também ser agentes ou causadores dela. Melhor 
falar em violências (Texto Base 2008, p.47). 

 

 A violência nas escolas, que nos interessa de modo particular, diz 

respeito a todos os comportamentos agressivos e anti-sociais, incluindo os 

conflitos interpessoais, danos ao patrimônio, brigas e xingamentos no universo 

escolar. Claro que muitos fatores dependem de situações externas, cujas 

intervenções estão além da competência e capacidade das entidades de 

ensino e de seus funcionários. Porém, para muitas situações, a solução 

possível pode ser obtida no próprio âmbito escolar. 

Uma das primeiras questões a serem levantadas sobre o assunto é o 

discurso, pois todo discurso tem embasamento teórico e ideológico e procura 

satisfazer determinados interesses. Ao analisar um discurso deve se identificar 

quem o faz, seus fundamentos teóricos, a intenção e os objetivos nele 

contidos. Não existe discurso ingênuo. Por isso quando Hannah Arendt fala da 

banalização do conceito de violência, certamente está se referindo à falta de 
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aprofundamento sobre os discursos sobre a violência. Notou isso um de 

nossos entrevistados: 

A TV quer somente mostrar cenas sensacionalistas sem questionar 
sobre as causas, muitas vezes relaciona a violência com certos grupos 
específicos ou com “lugares violentos”. A mídia esconde a verdade dos 
fatos porque não interessa a ela colocar o “dedo na ferida”, ou apontar 
os verdadeiros culpados. Programas policiais, de tanto mostrar cenas 
de violência, banalizam e transformam fatos em coisas normais, do dia 
a dia (entrevista). 

 

O discurso que a mídia faz sobre a violência, muitas vezes, é carregado 

de preconceitos. Facilmente associa-se violência com pobreza, o que gera 

grandes injustiças na avaliação das pessoas. Por causa disso, milhares de 

moradores de certos bairros das grandes cidades sequer ousam apresentar o 

próprio endereço quando encaminham currículos às empresas. O simples fato 

de morar em certas regiões já é o suficiente para estigmatizá-los, como se 

fossem todos delinquentes. Além disso, várias cenas de violência gratuitas têm 

sido divulgadas pela mídia, tendo como infratores jovens de famílias 

abastadas. A violência pode ser uma reação de uma pessoa que não se sente 

acolhida pelo ambiente em que se encontra, seja por sua exclusão sistemática 

das condições mínimas para uma vida digna, seja por relações pessoais 

inadequadas e/ou violentas. Assim, pode haver pessoas violentas em qualquer 

lugar do tecido social. 

Mais importante do que somente constatar a presença da violência nas 

escolas é procurar meios educativos para inibir tais gestos. Devemos enfrentar 

esse problema de todas as formas. As ações para combate à violência devem 

levar em conta a divisão apresentada pelo Texto Base 2009 da CNBB que 

classifica a violência em três tipos: estrutural, física e simbólica. Cada tipo de 

violência exige um tipo de abordagem, assim como diferentes 

encaminhamentos e critérios para sua superação. 

Violência estrutural. Esse tipo de violência tem a ver com as formas 
sistemáticas de negação da cidadania a indivíduos e grupos 
determinados de cidadãos, baseadas principalmente na discriminação 
social contra os “diferentes”. São obstáculos institucionais que 
impedem ou dificultam a realização das potencialidades humanas dos 
discriminados, sobretudo nas áreas da educação, do emprego e da 
saúde. 
Violência física. Esse tipo de violência é facilmente perceptível, pela 
facilidade de visualização e por sua materialidade, uma vez que 
implica atu-ação sobre uma realidade corpórea. A reação da 
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sociedade diante dela é quase sempre contrária, provocando até 
mesmo diversos tipos de mobilização. Percebe-se, no entanto, que 
por causa do crescimento desse tipo de violência, muitas pessoas já a 
vêem sob o critério da normalidade e reagem com indiferença diante 
de determinados casos, sem perceber a necessidade de sua 
superação. 
Violência simbólica. Esse tipo de violência é menos perceptível no 
meio social, mas nem por isso seus efeitos são menos nocivos. A 
ação acontece por coação através da força de símbolos, situações, 
constrangimento, ameaças; pela exploração de fatos ou de situações; 
pela negação de informações ou de um bem de necessidade imediata 
ou irrevogável; por chantagens e pela cultura do medo, entre outras 
formas. Pela humilhação! (Texto Base 2008, p.48). 

 

 Torna-se necessária detectar os vários tipos de violência existente no 

meio escolar para se escolher a melhor forma de trabalhar para combatê-la. É 

importante que todos compartilhem da discussão para que a responsabilidade 

seja dividida entre alunos e educadores. Nada se faz de modo unilateral. 

 

 

 

5.1. Em busca de uma cultura da não-violência 

O crime e a violência são fenômenos sócio-políticos e não uma patologia 

a ser extirpada a qualquer custo. O seu enfrentamento há de ser feito em 

conjunto pelo poder público e pela sociedade civil. Um dos elementos principais 

que devem ser abordados com referência à segurança é a questão das 

políticas públicas. Públicas no sentido do atendimento dos anseios dos 

diferentes segmentos da sociedade, de modo a promover a inclusão social, e 

não políticas governamentais de cunho particularista, que respondam apenas 

aos interesses de setores com mais poder e voz. Segundo o Texto Base isto 

deverá ser feito da seguinte maneira: 

Prevencão Primária. Destina-se a EVITAR o cometimento de crimes. 
Dirige-se a todos os cidadãos por meio de programas de prevenção. 
Volta-se principalmente para os jovens em situação de risco, 
articuladamente com a sociedade civil e as comunidades. Visa a 
aumentar o capital humano e social das comunidades, a melhorar as 
condições de sociabilidade e do ambiente. Investe em valores 
positivos: família, escola, religião etc. Espera-se o envolvimento do 
poder público, das organizações da sociedade civil - em especial dos 
meios de comunicação -, das comunidades e dos cidadãos 
individualmente. 
Prevenção Secundário. Destina-se a REPRIMIR, partindo do princípio 
de que a segurança primária falhou e precisa ser implementada ou 
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melhorada. Atua onde os conflitos se manifestam concretamente. 
Tem a ver com a política legislativa, com a atuação do sistema penal 
como um todo [justiça criminal, ministério público, advogados 
criminais, subsistema prisional, advogados criminais), mas 
principalmente com a atuação da polícia, a qual deve atuar com 
profissionalismo, aplicando-se na utilização dos princípios da 
inteligência policial e da chamada polícia comunitária. 
Prevenção Terciária. Destina-ase a RECUPERAR. Atua junto aos 
reclusos e todos aqueles que, de alguma forma, foram colhidos pelo 
sistema penal, oferecendo-lhes oportunidades de recuperação e 
ressocialização, Compreende ações e programas sob a 
responsabilidade do poer público, mas também programas 
desenvolvidos pela sociedade civil. (Texto Base: 2009, p.65-66). 
 

Segundo Arendt é o discurso, assim como a ação, que faz do ser humano 

um ser político (cf. Arendt 1987, p. 11).  Tanto a ação como os discursos 

baseiam-se na condição humana da pluralidade. No entanto, enquanto ação 

efetiva a pluralidade, reunindo os humanos para agir em concerto, possibilita o 

viver como ser distinto e singular entre iguais. Daí o diálogo ser ponto essencial 

na discussão sobre violência nas escolas. É preciso ouvir todos os envolvidos 

para que a prática possa atingir a todos. Como falou um dos adolescentes 

entrevistados: 

Seria muito importante mais debates sobre o tema da violência. 
Palestras com pessoas que já trabalham com essa questão, programas 
culturais envolvendo a comunidade, escola integral, etc. O jovem gosta 
de atrações, festas, jogos, porque não utilizar tudo isso para comunicar 
uma cultura de paz?  A formação escolar somente em sala de aula já 
não é suficiente (entrevista).  
 

 Para combater uma cultura de violência tem que se falar de paz. Quanto 

mais se fala de violência mais se naturaliza a violência como parte do convívio 

social. Concordamos com Arendt quando afirma que a violência não é um 

fenômeno natural, mas pertence ao âmbito político dos negócios humanos. Por 

causa disso entendemos que se fazem necessárias atitudes que promovam 

uma cultura da não-violência, isto é, a busca de uma nova mentalidade que 

determine o modo de pensar e de agir colocando como finalidade do convívio 

humano a solidariedade e a liberdade. Tudo se deve fazer para que todos 

possam viver sem medo. O ambiente escolar deve servir somente para a 

educação integral dos alunos para a cidadania.  

 A mudança social passa necessariamente pelo caminho da educação. 

Educação no sentido amplo, que não pode ficar somente nas mãos do estado. 

A direção das escolas deve levar isso em conta no Projeto Político Pedagógico 
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e no planejamento geral, para que a segurança torne-se um eixo transversal de 

todo o processo de ensino. Essa realização não deve atingir somente os 

alunos, mas também os professores, funcionários e os familiares, tanto dos 

alunos como dos profissionais que atuam na escola, o que pode ser 

conseguido através da realização de diversos eventos extra-curriculares. 

Também deve ser realizada, pelo estado e pela sociedade organizada, de 

campanhas educacionais de conscientização em relação aos principais 

problemas que geram insegurança pública, sejam locais, regionais ou 

nacionais, com o apoio dos meios de comunicação social e das instituições 

presentes na sociedade que são comprometidas com o bem social e com a 

educação.  
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