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Resumo: O problema da violência escolar, muitas vezes, advém do ambiente externo. 
Portanto, ao invés do enfrentamento direto destas questões, tornam-se necessárias ações 
que promovam a assimilação de valores que irão, promovendo a diminuição da conduta 
violenta. A violência, em muitos casos começam com atos simples, apenas como 
indisciplina. Esta pesquisa está sendo realizada com os alunos do 9º ano das escolas 
Tiradentes e Dario Vellozo. Espera-se, ao final desta pesquisa, que a proposta de inserção 
das artes, possam interferir positivamente na construção da tolerância, e na compreensão 
de valores éticos e consequentemente a amenização da violência no ambiente escolar. 
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Abstract: The problem of school violence, sometimes, comes from the external 
environment. Therefore, therefore, the direct confront these questions, required actions to 
promote the assimilation of values what will promoting the reduction of violent conduct. The 
violence, in many cases, starts with the simple acts, like indiscipline. This research being 
conducted with the students of the 9th year of schools Tiradentes and Dario Vellozo. It was 
expected; that the proposed integration of the arts can be positively affect the construction of 
tolerance, and understanding of ethical values and decrease of violence in the school 
environment. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao caracterizar o problema da violência escolar, nota-se que o mesmo tem extensões fora 

da escola. Neste sentido, ao invés do enfrentamento direto destas questões, exigindo 

posicionamentos – muitas vezes ainda não preparados – as ações sob este ponto de vista 

promovem a assimilação gradativa de valores que irão promovendo a diminuição da conduta 

violenta. Diante dos problemas de violência escolar divulgados na imprensa e relatados por 

professores, de que maneira o incentivo da arte poderia promover a integração e a 

consequente diminuição da violência, no âmbito escolar?  

O incentivo à cultura, deve ser induzido e aprimorado desde a primeira infância. Nesse 

ponto, propõe-se a incorporação de um novo olhar nas pessoas, uma nova visão do que é a 

arte e de que é possível entendê-la, e não apenas como algo abstrato. A arte deve ser 

propagada a todos os cidadãos. Crianças e adolescentes são absolutamente ávidos pelo 
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saber, desde que instigados e, se não parte de ninguém este chamamento, seria pretensão 

demais querer que um jovem admire e julgue o outro como a si mesmo. Tudo depende, 

pois, da proposta por meio da qual o conhecimento é formulado e gerenciado seja no 

ambiente familiar ou escolar. 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DA VIOLÊNCIA  

Durante muito tempo, “instituições foram inventadas para controlar a destrutividade, a 

violência e os conflitos. Diz-se que os homens são os únicos animais que matam seus 

semelhantes por prazer ou orgulho.” (ZALUAR, 2004, p. 18). Tratar do complexo tema da 

violência escolar não é tarefa fácil por muitas razões, mas, na opinião de Ortega (2003, p. 

80), uma se destaca, que é a de “natureza científico-ética. Tomar uma decisão pouco 

ponderada sobre o que vem a ser a violência e sobre como atenuá-la pode ser não apenas 

intelectualmente presunçoso como também eticamente arriscado e cientificamente 

imprudente.”  

A violência tornou-se um fenômeno com grande impacto, seja ela advinda, indiretamente 

pelos meios de comunicação ou diretamente, quando dela a sociedade torna-se vítima. Por 

vezes é olhada como uma fatalidade, um caso isolado, outras, como uma anomalia que 

viola a integridade e a dignidade dos seres humanos.  

Pelo termo genérico de violência, Ferraz (1994, p. 17) designa “todos os atos lesivos aos 

interesses individuais e sociais, quer sejam eles reconhecidos pelo direito, ou não.” Tais 

atos são nomeados de diversas formas como: agressão, crime, guerra, greve, estupro, 

destruição da propriedade, do meio ambiente, dentre outros. O cuidado do educador é não 

se deixar levar pelas aparências, mas esforçar-se por descobrir as verdadeiras razões 

desse mal.  

Debarbieux (2002, p. 83) diz que “se a violência nas escolas é construída, ela o é 

lentamente.” Também é, ou está sendo, construída de forma irregular e essa é certamente 

uma das chaves para a ação pública, não apenas do governo, mas de toda a sociedade 

organizada. A violência adolescente, que poderia ser vista como ruptura da ordem social, 

por assim dizer, não passa de uma reprodução conformista da violência, sofrida por eles 

próprios.  

3 ARTE NAS ESCOLAS: MEIOS PARA AÇÕES PÚBLICAS 

A elaboração e inserção de uma política pública, no sentido de diminuição da violência pela 

valorização da arte, deve estar voltada para a sociedade,  e ser avaliada sistematicamente, 

de modo a oferecer subsídios para o aprimoramento ou para a redefinição de alguma ação 

ou da política como um todo. 
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No ensino de arte, as formas de interação são diferentes de outras disciplinas, pois o olhar 

do apreciador deve ser participativo entre o estabelecimento de significados e o que foi 

proposto pelo artista. Faz-se necessário, portanto, educar os jovens para que possam 

estabelecer o diálogo entre vivências, experiências estéticas e objetos artísticos.  

A educação através da arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que busca a 

constituição de um ser humano completo. Para Fusari e Ferraz (2000, p. 15), esta 

constituição se dá dentro dos limites do pensamento idealista e democrático “valorizando no 

ser humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência 

individual, harmonizada ao grupo social ao qual pertence.”  

Lowenfeld e Brittain (1970) dizem ser essencial o crescimento criativo e mental através da 

arte como a sua principal justificação para a educação em arte. Acreditam não ser correto 

avaliar o trabalho criador do indivíduo só por meio de um fator, principalmente se este é o 

critério estético exterior da proposta e sim que sejam reconhecidas as outras formas de 

progresso como contribuinte no crescimento emocional, intelectual, físico, perceptivo, social, 

estético e criador, afirmando que todos estão inter-relacionados. Pois as necessidades e 

respostas do jovem variam à medida que ela se desenvolve e amadurece, contudo, o 

professor deve trabalhar reflexivamente para tornar o aluno apto a progredir, pouco a pouco, 

até à maturidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa está sendo realizada com os alunos do 9º ano das escolas Tiradentes e Dario 

Vellozo. A escolha foi feita pelo ensino fundamental II, em virtude de que é o nível em que 

ocorrem a maioria dos casos de violência, de acordo com estudos e comentários de 

educadores.  Espera-se, ao final desta pesquisa, que a proposta de inserção de atividades 

com princípios artísticos, especificamente, a música, a dança e o teatro, possam interferir 

positivamente na construção da tolerância, do trabalho em grupo, da compreensão mútua e 

na assimilação de valores éticos e humanísticos, em dinâmicas específicas destas áreas, 

consequentemente a amenização da violência em ambiente escolar. 
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