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Violência: um conceito de múltiplos significados
• “De maneira geral, a violência radica no fato de negar ao outro o direito

de existir como ele mesmo” (Moreno)

• “A violência está presente quando os seres humanos são influenciados
de tal forma que suas realizações somáticas e mentais estão abaixo de
suas realizações potenciais” (Galtung)

• “Tudo que se encaminhe a conseguir algo mediante o emprego da força,
geralmente física, que anula a vontade do outro” (Galtung)

• Construção social: violências como a doméstica, o racismo, o assédio
sexual, a homofobia e o bullying, temas antes ignorados, tornam-se
motivos de indignação.

• Por ser polissêmico e multifacetado, o conceito de violência abrange
uma série de comportamentos sociais cujas explicações repousam em
diferentes causas (econômicas, culturais, psicológicas...).



De que violência estamos falando?

• Violência direta: física, psicológica e verbal.

• Violência cultural: facetas culturais, ideias, falas ou

normas, que de uma forma ou outra apoiam ou justificam

as realidades ou práticas violentas.

• Violência estrutural: aqueles processos da violência em

que a ação se produz através de mediações

institucionais, manifesta-se nas estruturas sociopolíticas

que impedem a realização da pessoa humana ou que

dificultam a satisfação das necessidades humanas

fundamentais.



Para falar de violência no Brasil:

um breve diagnóstico

• “Sob a perspectiva de uma ‘história sempre por fazer’, a 

história da sociedade brasileira pode ser contada como 

uma história social e política da violência. (Adorno)

• Violência e Criminalidade

• Violência e Racismo

• Violência e Gênero

• Violência e Juventude



Anuário FBSP, 2017.
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Atlas da Violência, FBSP, IPEA, 2017.



Retrato da violência contra negros e negras no Brasil,

FBSP, 2017.







A cada 25h uma pessoa LGBT é morta no Brasil.

343 mortes em 2016. 

Quem a Homofobia Matou Hoje, Luiz Mott, 2017.



Retrato da violência contra negros e negras no Brasil,

FBSP, 2017.

Atlas da Violência, 

FBSP, IPEA, 2017.



71,8% dos casos de violência 

contra a mulher se dão no 

âmbito doméstico.

Em 64,5% dos casos os filhos 

presenciaram a violência.

Em outros 17,73%, além de 

presenciar, os filhos também 

sofreram agressões.



- 11 estupros por hora;

- 1 agressão física a cada 11 segundos;

- Apenas 35% das violações notificadas;

- 1 milhão de abortos clandestinos por 

ano;

- Revitimização institucional;

- 10% de mulheres no Congresso;

- Apenas 2/3 dos salários recebidos por 

homens;

- 60% das mulheres vivenciando 

assédios no ambiente laboral;

- Violência obstétrica;

- Invisibilidade de denúncias;

- Transtornos alimentares, baixa 

autoestima, ansiedade e insegurança.

Visível e invisível: a vitimização de mulheres no 

Brasil, FBSP, DataFolha, 2017.



Porto Alegre 
• Crimes violentos letais intencionais: 

688 (2015)                   824 (2016) 

• Estupros:

203 (2015) 240 (2016) 

• Roubo e furto de veículos: 

13.698 (2015) 11.785 (2016) 

19,4% 

17,9% 

-15,1 %

Anuário FBSP, 2017.



Prisões no Brasil
• 55% da população carcerária tem entre 18 e 29 anos.

• 53% dos presos tem ensino fundamental incompleto.

• Mais de 60% dos presos são negros.

• Atualmente, a população prisional ultrapassa o número 

de 700.000 pessoas presas. 



→ A população carcerária masculina cresceu 184% entre 2000 e 2012.

→ A população carcerária feminina cresceu 464% entre 2000 e 2012



Por quais crimes as mulheres estão presas?



APENADOS POR CRIME NO BRASIL







Violência e criminalidade

• Política de drogas

• Seletividade penal

• Presídios superlotados 

• Facções criminosas

• Redução de gastos em segurança pública (-10,3% do Governo 

Federal em 2016)

• Poucos avanços em prevenção

• Cultura violenta de resolução de conflitos



UMA BOMBA ATÔMICA POR 

ANO

Os mais de 61,5 mil

assassinatos cometidos em

2016 no Brasil equivalem,

em números, às mortes

provocadas pela explosão da

bomba nuclear que dizimou

a cidade de Nagasaki, em

1945, no Japão.



Qual o papel da escola?

• Conflitos inerente às relações humanas e interpessoais

• Técnicas alternativas de resolução de conflitos

• Potencial educativo dos conflitos

• Diálogo, pensamento crítico, complexidade,
assertividade, comunicação não-violenta, respeito às
diferenças, democracia...

• Fazer COM – alunos, família, comunidade

• Superação do individualismo: “para eu ter paz os outros
também tem que ter” (Adorno)



“É pela edificação de comunidades educativas plurais, regidas por 

regras de participação democrática, onde a negociação dos 

diferentes pontos de vista se privilegia como método e se recusa a 

violência ou o autoritarismo como formas de resolução dos 

conflitos, que se educa para uma plena cidadania.". 

“Um dos pilares fundamentais da educação do século XXI consiste 

em aprender a ser e aprender a viver juntos, a conhecer melhor os 

outros, criando projetos conjuntos e solucionando pacífica e 

inteligentemente os conflitos.". 

(Educação, um tesouro a descobrir. Relatório para a UNESCO da 

Comissão Internacional sobre educação para o século XXI)

anaclaudiacifali@gmail.com


