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Resumo 

 
O presente artigo busca fazer uma distinção entre os conceitos de 
agressividade e violência, procurando esclarecer possíveis distorções acerca 
de seus significados. Menciona situações da era contemporânea que tem 
colaborado sensivelmente para o aumento do quadro de violência do país, 
assim como a situação da rede pública de ensino em relação a esse fenômeno. 
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Abstract: 

The present article intends to make a distinction between the concepts of 
aggressiveness and violence, clarifying any possible distortions concerning their 
meanings. It mentions contemporary situations that have significantly 
collaborated for the increasing of the country's rates of violence, as well as the 
situation of the public net of education towards this phenomenon. 
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Introdução 
 
A violência, de maneira geral, é um fenômeno social que tem ocupado cada 

vez mais tempo nos veículos de comunicação, em virtude de sua 

disseminação. Noticia-se sobre violência nas escolas, no trânsito, nas ruas, 

contra a criança, contra a mulher e em uma infinidade de locais e/ou 

circunstâncias. Tornou-se cotidiano da televisão cenas de pessoas sendo 

assaltadas nos centros urbanos, ou notícias nas rádios e jornais abordando 

situações de estupros, roubos ou homicídios. Também se tornou rotineira a 

exibição de imagens de guerra, como os conflitos bélicos internacionais e 

atentados contra civis atualmente, no Oriente Médio. É importante destacar que 

não se trata de imagens de ficção pois fazem parte da cena contemporânea na 

qual a humanidade se encontra submersa. “É na imagem e pela imagem que 

as verdades de nosso tempo são feitas e desfeitas” (BUCCI 2004, p. 228). E as 

imagens que chegam através da mídia apresentam uma verdade preocupante: 

a marcante presença da violência no dia-a-dia.  

O presente artigo busca fazer uma distinção entre os conceitos de 

agressividade e violência, procurando esclarecer possíveis distorções acerca 

de seus significados. Menciona ainda situações da era contemporânea que têm 

colaborado sensivelmente para o aumento do quadro de violência do país, 

assim como a situação da rede pública de ensino em relação a esse fenômeno. 

 

1. Violência e Transdisciplinaridade   

O estudo do fenômeno da violência aponta uma série de 

peculiaridades que serão discutidas ao longo do texto. Inicialmente, poderia ser 

mencionado o caráter multifacetado da mesma. Sua existência se apresenta de 

várias formas, indo desde as mais sutis, até às mais grotescas aparições. 

Segundo Caram (1978): 

 
Ela se manifesta em diferentes domínios, em formas variadas 
e nem sempre num confronto direto “face a face”. Parece-nos 
que existe uma gradação da violência na sociedade, indo 



desde o atentado à integridade física, psíquica e moral da 
pessoa até às formas mais refinadas e sutis da propaganda, 
manipulação, controle e domínio do homem (Caram, 1978, 
p.169). 
 

A partir daí, pode-se perceber como a violência se faz presente, 

demonstrando ser um tema de pesquisa de caráter relevante, pois se 

apresenta como um grave problema social com repercussão em instâncias 

físicas, psicológicas e sociais. Justamente por se tratar de um assunto que não 

pertence a nenhum campo específico de conhecimento, seu estudo se torna 

uma tarefa árdua e desafiadora em virtude da necessidade de se 

contemplarem várias perspectivas, de áreas de conhecimento diferentes.  

A violência pode ser chamada de um estado, onde assume 
múltiplos papéis, tem inúmeras causas e se encontra 
submergida em vários domínios. Visto a violência ser um 
fenômeno complexo, sua análise, hoje, não pode mais se 
restringir ao aspecto moral de relações diretas e nem mesmo 
a alguns aspectos da economia, da política ou da Sociologia. 
Ela atinge a totalidade da vida humana. Por isso, necessário 
se torna um estudo interdisciplinar, pois cada ciência poderá, 
direta ou indiretamente, contribuir para a compreensão da 
problemática. Embora, a rigor, a violência não pertença a 
nenhum campo específico dos quadros científicos. Com ato 
humano poderá ser estudado por qualquer ciência (Caram, 
1978, p.13). 
 

Além dos campos de pesquisa acima descritos, é importante também 

se destacar a Psicologia como uma das áreas na qual a produção de 

conhecimentos acerca desta temática se faz presente. E, além da dificuldade 

em pesquisar o fenômeno em disciplinas diferentes, há também áreas 

específicas dentro de uma mesma disciplina que se propõem a analisar o 

objeto sob diferentes óticas. É o caso da ciência psicológica. O comportamento 

violento pode ser investigado sob vários prismas, o que amplia ainda mais suas 

possibilidades de análise. Podem-se conceber as práticas violentas a partir de 

um comportamento aprendido, passando por construções psíquicas de 



estruturação de personalidade, culminando no relacionamento interpessoal. 

Assim, de acordo com Michaud (1989): 

Existem múltiplas abordagens psicológicas da violência e da 
agressividade. Algumas pertencem à Psicologia Geral e 
apresentam teorias da agressividade e de suas causas a partir 
do estudo experimental das condutas agressivas. Outras 
consideram as personalidades violentas ou agressivas numa 
perspectiva clínica. Outras enfim consideram as relações de 
agressão em termos de interações sociais (Michaud, 1989, 
p.77). 
 

Pode-se observar, portanto, que a apreensão do assunto proposto 

pode ser realizada sob vários ângulos, o que demonstra uma variada riqueza 

de nuances a serem trabalhadas e analisadas. Certamente, pode se constituir 

em um bom exercício transdisciplinar tentar se fazer o cruzamento de conceitos 

e concepções de ciências diferentes, a fim de se aumentar o entendimento das 

formas como se apresenta a violência. Existe uma rivalidade, principalmente 

entre fisiologistas e psicólogos, em relação ao estudo da violência. Tal situação 

decorre do fato de que a investigação de comportamentos entendidos como 

violentos solicita também o estudo da agressividade. E, é impossível se pensar 

em violência, sem se fazer uma associação direta com a situação de agressão. 

Michaud afirma que “A agressão é simplesmente uma resposta a outra 

violência, a dos tempos. É uma violência dos pobres entre si: violência nos 

mercados, no trabalho (entre operários, entre mestres e empregados), violência 

entre os cônjuges, violências sexuais” (Michaud, 1989, p.34). Ao longo dos 

tempos, tanto a Psicologia, quanto a Neurofisiologia tentou provar que a 

agressividade é oriunda de mecanismos unicamente psicológicos, ou então, 

por outro lado, especificamente biológicos. Sendo assim, o esforço da 

transdisciplinaridade deve ir contra tal disputa, como menciona Fromm (1987): 



Cada ciência tem o seu próprio conteúdo, os seus próprios 
métodos, e a direção que assume é determinada pela 
aplicabilidade de seus métodos, os dados que lhe são 
peculiares. Não se pode esperar que o neurofisiólogo proceda 
da mesma forma que seria mais aconselhável segundo o 
ponto de vista do psicólogo, ou vive-versa. Mas pode-se 
esperar que ambas as ciências permaneçam em íntimo 
contato e se auxiliem reciprocamente; isto só é possível se 
ambas as partes tiverem algum conhecimento elementar que 
permita, pelo menos, a cada uma compreender a linguagem 
da outra e avaliar as suas descobertas mais importantes. Se 
os estudiosos de ambas as ciências mantiverem um íntimo 
contato dessa ordem, perceberão que há certas áreas em que 
as descobertas de uma ciência pode relacionar-se com as da 
outra (Fromm, 1987, p.133). 
 

Como a transdisciplinaridade é uma proposta de produção de 

conhecimento diferente das propostas até então conhecidas (práticas 

disciplinares, interdisciplinares e multidisciplinares), pode-se inferir que 

atualmente ela seja muito mais um esforço dessa produção, do que um método 

que se encerra em si mesmo. Domingues (2001) conceitua a 

transdisciplinaridade da seguinte maneira: 

Por transdisciplinaridade, que vem a ser o verdadeiro eixo do 
IEAT, entende-se antes de mais nada, ao se pôr em relevo o 
prefixo trans (que, além da acepção de “através” ou de “passar 
por”, encerra os sentidos de “para além”, “passagem”, 
“transição”, “mudança”, “transformação” etc.), aquelas 
situações do conhecimento que conduzem à transmutação ou 
ao traspassamento das disciplinas, à custa de suas 
aproximações e freqüentações. Pois, além de sugerir a idéia 
de movimento, da freqüentação das disciplinas e da quebra de 
barreiras, a transdisciplinaridade permite pensar o cruzamento 
de especialidades, o trabalho nas interfaces, a superação de 
fronteiras, a migração de um conceito de um campo de saber 
para outro, além da própria unificação do conhecimento 
(Domingues, 2001, p.17). 
 

Os primeiros passos estão sendo dados nessa perspectiva, os quais 

podem ser verificados através da fundação de vários centros de estudos 

transdisciplinares como é o caso do IEAT (Instituto de Estudos Avançados 

Transdisciplinares) da Universidade Federal de Minas Gerais. Ao observar-se 



que a transdisciplinaridade ainda se apresenta de forma bastante embrionária, 

obviamente é de se esperar que o estudo da agressividade e violência, nesta 

perspectiva, esteja sujeito à mesma situação. Portanto, a tentativa de se 

exercitar a transdisciplinaridade neste texto será uma constante, entendendo-

se esta última como busca constante e não um fim em si mesmo que, nas 

palavras de Fromm (1987) ainda está por acontecer: 

Uma união real será estabelecida entre a Psicologia e a 
Neurofisiologia quando um grande número de cientistas tiver 
sólidos conhecimentos de ambas as disciplinas. Uma junção, 
no que se refere à sua firmeza e utilidade, é coisa ainda por 
ver: não obstante, novas áreas de pesquisas tem surgido, nas 
quais os estudiosos do comportamento podem manipular o 
cérebro, em adição aos dados do meio ambiente e em que os 
estudiosos do cérebro podem fazer uso dos conceitos de 
comportamento e de suas técnicas. Muitas das identificações 
tradicionais dos dois campos estão sendo postas de lado. 
Devemo-nos livrar ativamente de qualquer provincianismo que 
ainda perdure, assim como do sentido de jurisdição e de 
rivalidade entre essas disciplinas. Contra quem nos 
colocamos? Apenas contra a ignorância que se armazena 
dentro de nós (Fromm, 1987, p.134). 

 

A violência não é um assunto exclusivamente da atualidade. O fato 

de se escolher a cena contemporânea para sua investigação não demonstra 

um desconhecimento de sua existência em outros tempos, mas sim um recorte 

teórico que propicie a viabilidade de seu estudo. Assim, nas palavras de 

Pereira (1975): 

Evidentemente, a violência não é privilégio do século XX, pois 
nos séculos passados tivemos exemplos marcantes e 
deploráveis de violência, como as Cruzadas, a Inquisição, 
paradoxalmente denominada de “santa”, as numerosas 
guerras, entre elas a mais sanguinolenta havida entre irmãos, 
que foi a Guerra Civil, nos Estados Unidos da América do 
Norte (Pereira, 1975, p.25). 
 

Além da Psicologia e da Fisiologia, outras disciplinas se dedicam ao 

estudo da violência, dentre estas a Sociologia, o Direito, a Filosofia e a História. 



Tavares (2002) chama a atenção para uma abordagem acerca da violência, 

indicando novas possibilidades teóricas a respeito da mesma. Essa inovação 

reside no método da complexidade, que em última instância é um exercício de 

transdisciplinaridade, assim sintetizado por Morin2 (apud Tavares, 2002, p.26):   

A novidade analítica que se revela nos estudos componentes 
deste dossiê reside em uma perspectiva da complexidade, 
sintetizada por Morin: O método da complexidade pede-nos 
que pensemos sem nunca encerrar os conceitos, que 
quebremos as esferas fechadas, que restabeleçamos as 
articulações entre o que está desconjuntado, que tentemos 
compreender a multidimensionalidade, que pensemos com a 
singularidade, com a localização, com a temporalidade, que 
não esqueçamos nunca as totalidades integradoras. (...) A 
totalidade é simultaneamente verdade e não-verdade, é isso a 
complexidade: a conjunção de conceitos que se combatem 
entre si (Morin apud Tavares, 2002, p.26). 

 
Um dos desafios deste texto é o de se tentar fazer algumas 

conceituações do que vem a ser violência, procurando uma via que seja 

consciente de suas limitações, buscando estabelecer conexões entre violência 

e educação. Diante deste esforço, alguns autores sugerem que a tarefa de 

conceituar a violência seja possível, passando pela via da subjetividade, sem 

perder de vista o caráter científico de sua investigação. Assim, em relação ao 

acima exposto, Michaud (1983) enfatiza: 

Na verdade é um erro pensar que a violência pode ser 
concebida e apreendida independentemente de critérios e de 
pontos de vista. Estes podem ser institucionais, jurídicos, 
sociais, às vezes pessoais – segundo a vulnerabilidade física 
ou a fragilidade psicológica dos indivíduos (Michaud, 1983, 
p.12). 
 

A utilização da subjetividade não quer dizer uma banalização da 

análise do objeto de estudo, muito menos uma diminuição de seu valor. Ao se 

analisar determinado objeto, parte-se de algum lugar; e diante de fenômenos 
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transdiciplinares como é o caso da violência, autores como Horkheimer (2000) 

refletem de maneira semelhante no tocante à conceituação dos objetos de 

estudo: 

A filosofia dialética desde os dias de Kant tentou preservar o 
transcendentalismo crítico, sobretudo o princípio de que os 
traços e categorias fundamentais da nossa compreensão do 
mundo dependem de fatores subjetivos. A consciência da 
tarefa de determinar as origens subjetivas dos conceitos deve 
estar presente em cada etapa de definição do objeto. Isso se 
aplica tanto às idéias básicas como fato, acontecimento, coisa, 
objeto, natureza, quanto às relações psicológicas ou 
sociológicas (Horkheimer, 2000, p.97). 
 

Uma vez sinalizada a dificuldade na definição do conceito de 

violência, mas encontrada uma proposta que seja respaldada cientificamente, 

serão discutidas adiante algumas tentativas de se fazê-lo à luz do pensamento 

de pesquisadores envolvidos com essa temática. 

 

1.1 Conceituação da Violência 

A discussão sobre possíveis formas de violência é importante no que 

diz respeito à sua dinâmica de funcionamento, uma vez que as formas sob as 

quais o fenômeno se apresenta colaboram na tentativa de sua conceituação. 

Portanto, segundo Pereira (1975): 

A violência tem duas conotações primordiais: física e moral. 
Ela pode ser ostensiva ou secreta. Ser praticada fisicamente, 
através da agressão material. Mas também evidenciada por 
meio de gestos, atitudes, palavras, orais ou escritas, e até 
mesmo pelo simples olhar. Numerosas são as formas de que 
se reveste a violência como ingrediente de muitas ações 
humanas (Pereira, 1975, p.61). 
 

O estudo da violência se realiza a partir de três grandes vertentes 

que se subdividem em várias ramificações, dando origem a formas cada vez 

mais específicas do fenômeno. São estas: a física, a psicológica e a moral. O 



desrespeito em alguma dessas esferas parece ser um ingrediente 

indispensável para se considerar que uma situação possa ser definida como 

violenta. No momento em que ocorre o desrespeito acontece uma 

desconsideração seja do corpo, da mente ou dos valores de outrem. Portanto é 

um erro conceber a situação da violência somente em níveis de agressão 

física. Michaud (1989) conceitua a violência da seguinte forma: 

Tentamos dar uma definição que dê conta tanto dos estados 
quanto dos atos de violência: Há violência quando, numa 
situação de interação, um ou vários atores agem de maneira 
direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma 
ou várias pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 
física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em 
suas participações simbólicas e culturais (Michaud, 1989, 
p.11).  
 

Pode-se perceber uma atitude consciente no fenômeno da violência. Em outras 

palavras, o indivíduo violento faz uma escolha por essa conduta, causando 

danos em alguma esfera da vida de alguém. O que Michaud diz a respeito das 

participações simbólicas e culturais, Odália (1983) o faz em relação ao caráter 

de privação, na situação de violência. Em sua concepção, o fenômeno da 

violência eclode mediante a privação do ser humano de algo que seria 

importante para sua existência. Sendo assim, toda situação em que um 

elemento impede o outro de se realizar enquanto sujeito, sem haverem motivos 

que justifiquem plausivelmente esse impedimento (como, por exemplo, 

pessoas passando fome em um país que ano após ano estabelece novos 

recordes na produção agrícola), tal circunstância representa uma situação 

violenta. Portanto, ele comenta: 

 
A título de sugestão para que possamos, eu e o leitor, refletir e 
identificar a violência, gostaria de propor como uma pequenina 
chama para iluminar o tema da violência, considerá-la sob a 



forma de privação. Com efeito, privar significa tirar, destituir, 
despojar, desapossar alguém de alguma coisa. Todo ato de 
violência é exatamente isso. Ele nos despoja de alguma coisa, 
de nossa vida, de nossos direitos como pessoas e como 
cidadãos. A violência nos impede não apenas ser o que 
gostaríamos de ser, mas fundamentalmente de nos realizar 
como homens. A idéia da privação parece-me, portanto, 
permitir descobrir a violência onde ela estiver, por mais 
camuflada que esteja sob montanhas de costumes ou 
tradições, de leis e legalismos. Toda vez que o sentimento que 
experimento é o da privação, o de que determinadas coisas 
me estão sendo negadas, sem razões sólidas e 
fundamentadas, posso estar seguro de que uma violência está 
sendo cometida (Odália, 1983, p.86). 
 

 
Do ponto de vista Histórico, Silva e Silva (2005) em seu Dicionário de 

Conceitos Históricos conceituam a violência enquanto dominação, 

demonstrando principalmente a sua existência no momento em que se instala 

qualquer tipo e relação na qual um indivíduo tenta impor sua vontade ao outro: 

A violência é um fenômeno social presente no cotidiano de 
todas as sociedades sob várias formas. Em geral, ao nos 
referirmos à violência, estamos falando da agressão física. 
Mas a violência é uma categoria com amplos significados. 
Hoje, esse termo denota, além da agressão física, diversos 
tipos de imposição sobre a vida civil, como a repressão 
política, familiar ou de gênero, ou a censura da fala, e do 
pensamento de determinados indivíduos e, ainda, o desgaste 
causado pelas relações de trabalho e condições econômicas. 
Dessa forma, podemos definir violência como qualquer relação 
de força que um indivíduo impõe a outro (Silva e Silva, 2005, 
p.412). 

 
 
 
 
 
1. 2 Diferenciação dos Conceitos de Agressividade e Violência 
 

Nas relações humanas parece ter havido uma espécie de 

metamorfose do conceito de agressividade. Essa transformação pode ser 

observada no entendimento negativista que a expressão recebeu. Uma pessoa 

chamada de agressiva na atualidade é quase que imediatamente comparada a 

alguém violento, destrutivo. A agressividade passou a ser concebida como 



sinônimo de destrutividade. No entanto, torna-se pertinente frisar que a 

agressividade tem aspectos positivos no que tange à luta pela sobrevivência e 

também em situações nas quais é preciso defender-se de algo ou de alguém. 

Por exemplo, sabe-se que uma dose de agressividade é necessária para 

sobreviver nos tempos atuais no âmbito profissional, quando as relações 

econômicas se tornam muito semelhantes às de predação na natureza, 

principalmente nas relações competitivas do mercado de trabalho.  

 
Se os atos que têm a intenção de destruir, os que têm a 
intenção de proteger e os que têm a intenção de construir 
passam a ser, todos eles, denotados por uma única e mesma 
palavra, então, na verdade, não haverá qualquer esperança de 
que se compreenda sua “causa”; não apresentam nenhuma 
causa porque configuram fenômenos inteiramente diferentes, 
e fica-se em posição teoricamente diferente e desesperançada 
de se tentar encontrar a causa da agressão (Fromm, 1987, 
p.17). 

 
Uma vez feita a distinção entre os conceitos de agressividade e 

violência e, partindo-se do pressuposto que toda violência contem 

agressividade, mas nem toda agressividade possa ser considerada violência, 

surge a questão de como (e se é possível) orientar a agressividade do ser 

humano para caminhos construtivos e, não, destrutivos.  



 

1.3 Violência e Educação 

 

Uma das propostas para a diminuição dos índices de violência em 

um país passa pela via de aprimoramento dos aparelhos educacionais. Como 

se mencionou anteriormente, não se pode confundir agressividade e violência. 

A primeira, quando utilizada de forma saudável, está a serviço da melhoria de 

vida de cada indivíduo. Ao se realizar uma comparação entre o mercado de 

trabalho atual e a natureza, poderá verificar-se que, em ambas as instâncias, a 

agressividade é condição essencial para que se tenha sucesso na empreitada 

que representa o sobreviver em uma sociedade cada vez mais permeada pela 

competição. 

A educação está intimamente relacionada ao controle dos níveis de 

violência de um país. Na escola, aprendem-se lições que norteiam o 

comportamento humano para atitudes minimamente toleráveis de forma que 

seja possível existir vida em sociedade. Assim enfatiza Da Matta (1982): 

 
Se os homens se falam, entendem-se. Vale dizer: se os 
recursos de mediação, se os instrumentos de mediação são 
acionados, o mundo continua seguro e tranqüilo. Mas se uma 
pessoa abre mão disto, a realidade se transforma. Assim, o 
violento é o direto, a ação que dispensando intermediários age 
numa relação direta dos meios com os fins, sem consideração 
de quaisquer outras ordens. Quer dizer, meios e fins aqui não 
têm nenhuma legitimação porquanto não são mediatizados 
nem pela moralidade nem pelas leis. Deste modo, se quero, 
tomo; se desejo, estupro; se não possuo, roubo; se odeio, 
assassino; se sou contrariado, espanco. É a força bruta como 
instrumento direto que conta na violência, não o uso de um 
elemento intermediário como o costume, a palavras, o amigo 
ou a lei (Da Matta et al., 1982, p.26). 

 

Caso a agressividade não seja saudavelmente direcionada, é 

possível que a mesma seja transformada em violência em virtude de 

influências de terceiros, assim como as pressões que a vida contemporânea 

proporciona. Dentre essas, podem ser destacadas as pressões do 

consumismo, alicerçadas principalmente por mecanismos publicitários que 

buscam convencer os indivíduos que a compra de determinado produto é 



indispensável para se obter a felicidade. Simultaneamente a essa situação 

ocorre cada vez mais a diminuição dos postos de trabalho, seja por crises 

internacionais que afetam a economia de vários países, seja pela evolução da 

tecnologia que substitui cada vez mais o trabalho humano, pelo trabalho 

mecanizado e, em termos mais atuais, cibernéticos. Todas essas situações 

proporcionam um mal estar nítido das pessoas na contemporaneidade e a 

violência perpetrada por muitos parece ser uma válvula de escape, seja para 

se conseguir o que não é possível ser adquirido por vias honestas através do 

trabalho, ou para descontar em algo ou em alguém as suas insatisfações com 

tamanhos descontentamentos. 

Estudos contemporâneos sobre a violência não a coloca como 

sinônimo de pobreza. Inclusive, pelo fato de a pobreza já representar uma 

forma de violência que se encerra em si mesma. Afinal de contas, nem todas 

as pessoas que são pobres, são violentas; sinonimizar violência e pobreza 

seria uma teoria difícil de ser provada. No entanto, não se pode negar que a 

situação de pobreza colabora muito mais para a eclosão de situações de 

violência do que para a sua inibição. 

 
Além disso, a hiperconcentração de capitais, informação e 
tecnologia nos centros de poder produz um abismo cada vez 
maior entre os países ricos e pobres, entre os Estados e 
internamente a eles. Esse contexto produz contingentes cada 
vez maiores de excluídos que vão ficando à margem do 
emprego e da satisfação das necessidades básicas, ficando 
assim cada vez mais expostos a formas de sobrevivência 
anômicas, marginais, criminais e não-convencionais. É dessa 
forma que se produz a cultura da violência associada aos 
grandes centros, cada vez mais superpovoados, em 
decorrência da desestruturação do núcleo familiar e das 
migrações da população do campo para os centros urbanos 
(Centro Internacional de Investigação e Informação para a 
Paz/Universidade para a Paz das Nações Unidas, 2002, p.39). 

  

A escola no Brasil, sobretudo a pública, tem função primordial no 

combate a violência, pois lá seria um dos locais adequados para se aprender 

lições de cidadania. E, geralmente, os estudantes das instituições de ensino 



mantidas pelo governo3 são oriundos de meios sociais nos quais a 

possibilidade de imersão no universo da violência é muito maior, uma vez que 

o contato com formas marginais de viver é muito próximo. Mas como 

proporcionar, através das instituições públicas de ensino, algo que é 

simplesmente deixado à margem no país? Nos estudos contemporâneos sobre 

a violência de uma forma geral, a questão da falta da cidadania é mencionada 

freqüentemente como sendo o pilar responsável por grande parte das 

violências encontradas no tecido social. De certa forma, essa questão 

encontra-se ligada à situação da posse, pois se verifica em exemplos como o 

Brasil, que pessoas que têm posses do ponto de vista material não sofrem as 

mesmas pressões, nem os mesmos sentimentos de exclusão dos menos 

favorecidos. Elas sentem pressão também, mas de outras formas, como por 

exemplo, ao cercarem-se de mecanismos de segurança, tais como alarmes, 

carros blindados, circuitos internos de filmagem, etc. A parte pobre da 

população, além de não ter o mesmo potencial de consumo, não percebe 

esforços consistentes por parte do Estado em relação à sua melhoria de vida e 

ainda por cima vêem esse mesmo Estado cometendo diariamente o que se 

poderia denominar de “um atentado à sua cidadania”. Então, de acordo com a 

percepção de Keil (2005): 

A cidadania no Brasil, sobretudo, no que se refere aos direitos 
civis e sociais, é exercida apenas por alguns brasileiros, 
havendo uma relação entre o expressivo aumento da violência 
e a desigualdade no exercício dos direitos. A redução do 
poder do Estado para investimentos sociais, a concentração 
de renda e a impunidade afetam a cidadania, mostrando que o 
problema da violência é extremamente complexo (Keil. In 
Hartmann et al., 2005, p.31). 

                                                
3 Não se está tratando aqui de Instituições Universitárias mantidas pelo governo mas sim, de 
escolas públicas de ensino fundamental e médio. 



 

No Brasil, a democracia representativa se mostra presente e 

amadurecendo no que tange ao processo eleitoral na escolha de seus 

governantes. No entanto, o mesmo não pode ser dito em relação ao exercício 

pleno da cidadania. Esta análise é feita da seguinte forma por Viola (2005): 

Passadas duas décadas, a democracia representativa 
demonstra sinais de estar bem consolidada, mas a situação de 
pobreza e exclusão não está resolvida, impedindo a 
consolidação da democracia social. A capacidade de tomar 
decisões sobre as políticas a serem adotadas para definir as 
prioridades de produção, distribuição e uso das riquezas e da 
propriedade permanece em poucas mãos (Viola. In Hartmann 
et al., 2005, p.75). 
 

O que Viola chama de consolidação da democracia social pode também ser 

entendido como cidadania. De fato, as situações onde a cidadania é restringida 

tanto na esfera dos direitos básicos, quanto nas aspirações sociais colaboram 

para a eclosão de fenômenos violentos, embora essa relação não seja 

entendida como regra, mas sim enquanto hipótese. Portanto, de acordo com 

Keil (2005): 

Não é possível estabelecer uma relação direta entre pobreza e 
violência. Algumas populações (em regiões da Índia e da 
África, por exemplo, embora mais pobres que a sociedade 
brasileira) apresentam menores índices de violência do que no 
Brasil. De fato, a desigualdade social é uma das maiores 
causas de violência entre os jovens. Claro que situações de 
pobreza tendem a aumentar os conflitos nas relações 
intersubjetivas e sociais e parte desse conflito pode se 
concretizar em soluções violentas que implicam a submissão 
das pessoas a formas inadequadas de vida aos direitos civis – 
mutilações, torturas e mortes. Ora, o que está por trás de tudo 
isso é a questão da cidadania (Keil. In Hartmann et al., 2005. 
p.30). 
 

Claro que não se pode atribuir somente à escola pública toda a tarefa 

de formar cidadãos em um país que não colabora nessa empreitada. Talvez 

possa se mostrar útil nas orientações quanto à resolução de conflitos pela via 



do diálogo ou nos ensinamentos acerca de respeito, leis e regras de convívio 

em sociedade. No entanto, pouco pode fazer para orientar quanto às situações 

de privação, nas quais um grande contingente populacional encontra-se 

imerso. A grande preocupação é que os rumos que o mundo tem tomado, 

pautados por situações de competição, dominação, individualismo, exclusão, 

consumismo e falta de assistência do Estado, geram condições altamente 

propiciadoras para a eclosão de episódios de violência. Alguns dados 

significativos merecem ser destacados, uma vez que grande parte da violência 

é perpetrada pelos jovens. Sobre os jovens brasileiros que cometem delitos, 

Oliveira (2005) observa: 

Por tudo isso, não surpreende que 49,4% praticaram delitos 
contra o patrimônio. Através da violência, esta posição de 
fragilidade vivida pelo jovem infrator se inverte: ele é o 
poderoso e sua vítima é o vulnerável e inferior, na medida em 
que se sente a subordinação do corpo e da alma do outro a 
ele. Por outro lado, impor dano ou sofrimento ao outro é uma 
forma de vingança pela humilhação e desamparo sentidos, 
além do que, recorrer ao comportamento violento diante de 
condições ultrajantes, pode ser tentador devido ao caráter de 
imediatez e prontidão (Oliveira. In Hartmann et al., 2005, p.18). 

 
O que pode ser observado é que a criminalidade brasileira está relacionada em 

grande parte ao jovem, do sexo masculino. As formas de vida não 

convencionais, ou seja, marginais, se apresentam tentadoras na medida em 

que se enxerga a possibilidade mais imediata da realização de seus desejos. 

Essa conduta se acha alicerçada principalmente quando esse jovem oriundo de 

um meio social pobre do ponto de vista econômico muitas vezes testemunha 

seus pais trabalhando em troca de modestos soldos, tendo uma vida sofrida e 

regrada materialmente. Ao juntar-se essa cena às imagens que 

freqüentemente são divulgadas na mídia através de propagandas e 

telenovelas, que exibem jovens bem abastados financeiramente, desfrutando 

de bens que despertam seu desejo, surge a situação de criminalidade e 

conseqüentemente, violência. Portanto, o estudo da violência, principalmente 



em relação à juventude, mostra-se pertinente na busca de soluções para 

diminuir a escalada das situações de criminalidade. 

 

Conclusão: 

Como se afirmou anteriormente, o objetivo do presente artigo não é o 

de propor soluções para a diminuição dos índices de violência no Brasil. No 

entanto, um fato parece ser inegável: a violência surge das pressões 

permanentes que a vida atual proporciona (que já foram discutidas 

anteriormente), além de uma inoperância do Estado em várias perspectivas. 

Surge então o caminho que parece ser a solução para o problema da violência 

que seria a via da educação. Ao que parece, seria uma via realmente 

consistente, mas de longo prazo e, indubitavelmente, teria de ser radicalmente 

transformado. Seria necessário também o aprimoramento dos aparelhos 

repressivos como as polícias, a colaboração do poder judiciário no sentido de 

punir com rigor as condutas violentas na sociedade, além do mínimo de infra-

estrutura, tal como educação, moradia, saneamento, lazer e trabalho.  

Ë muito fácil colocar a responsabilidade da formação dos cidadãos 

brasileiros nas costas da escola, quando a mesma quase invariavelmente tem 

um mínimo de estrutura para funcionar. Isso sem falar na desmotivação do 

corpo docente, muitas vezes em virtude das condições de trabalho, e ainda 

sem se mencionarem os baixos salários. Ausência de formação adequada para 

os professores também é constatada freqüentemente. Portanto, a educação 

seria uma possibilidade, mas não a única, inclusive porque a solução da 

situação de criminalidade e violência no Brasil solicita medidas urgentes 

visando o combate imediato, e atitudes orientadas para o futuro tais como a 

revisão de todo o sistema educacional. O problema da violência é 

transdisciplinar e o modo como o mesmo deve ser tratado também deve 

obedecer a essa proposta. É preciso que se lide com esse fenômeno a partir 

de várias perspectivas se entrecruzando entre si. Caso se escolha apenas um 

desses ângulos para se trabalhar o objeto discutido ao longo deste artigo, o 

prognóstico desse estado de violência no qual o Brasil se encontra tende a ser 

sombrio. 
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