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VIOLÊNCIA

    
   Violência é definida genericamente como o 

uso intencional de força física ou de 
posição de poder por parte de uma 
pessoa ou grupo de pessoas, para 
agredir, ameaçar, tolher a liberdade, e/ou 
causar danos psicológicos ou emocionais 
a outra pessoa ou grupo de pessoas. 



VIOLÊNCIA MATERIAL E IMATERIAL

• Violência material é toda aquela que envolve ações físicas, 
abuso sexual, danos patrimoniais, podendo causar lesões, 
ferimentos e até a morte. 

 
• A violência imaterial, ou simbólica, abrange os ataques 

morais, a calúnia, a injúria, a difamação, a negligência, o 
abandono, o racismo, a intimidação, a humilhação, a 
ridicularização, o desrespeito às crenças pessoais, a 
negação dos direitos legítimos. 



Tipos de violência contra a mulher relatados no 
primeiro semestre de 2015 ao 180 – Central de 

Atendimento à Mulher, da Presidência da 
República

Violência física 16.499 relatos

Violência psicológica 9.971 relatos

Violência moral 2.300 relatos

Cárcere privado 1.365 relatos

Violência sexual 1.308 relatos

Violência patrimonial 629 relatos

Tráfico de pessoas 176 relatos
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FEMINICÍDIO

   Em questões de violência, mulheres 
têm contra si a dependência 
financeira que é a realidade de 
muitas, e o pacto informal de silêncio 
das instituições e da sociedade 
quando o assunto é violência 
doméstica ou feminicídio. 



   “A educação é o ponto em que 
decidimos se amamos o mundo o 
bastante para assumirmos a 
responsabilidade por ele e, com tal 
gesto, salvá-lo da ruína que seria 
inevitável não fosse a renovação e a 
vinda dos novos e dos jovens”. 

   (Hannah Arendt) 



VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

 A Escola, em todos os níveis, tem deixado de ser 
o lugar da paz, tranquilo e seguro para alunos e 
professores desenvolverem atividades de 
ensino/aprendizagem. 

Pesquisadores conectam violência com quebra de 
diálogo, matéria-prima do conhecimento. A 
agressão nega a possibilidade da relação social 
que se instala pelo contato, pelo diálogo e 
resolução dos conflitos. 



VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NAS 
ESCOLAS

 A entrada massiva de mulheres no ensino 
superior data de poucas décadas em nosso 
país. 

Até há pouco tempo parte das escolas de 
nível médio separava moças e rapazes, 
sendo relativamente recentes as classes 
mistas. 
 



VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

    

   Uma das provas do imenso poder 
libertador da educação é o fato de 
que tiranias procuram sempre tê-la 
sob controle. 



VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS

A jovem paquistanesa 
Malala Yousafzai tornou-se 
um símbolo da luta pelo 
direito das meninas 
estudarem em seu país, 
onde menos da metade 
delas frequenta escolas. 
Após sofrer tentativa de 
assassinato pelo grupo 
fundamentalista Talibã, 
Malala foi acolhida na 
Inglaterra e recebeu o 
Prêmio Nobel da Paz de 
2014, a pessoa mais nova a 
ganhá-lo. 



Escolas no combate à violência contra a 
mulher

• Destaque no apontamento da violência 
física e simbólica.

• Acesso a todas as modalidades de 
trabalho, valorizando a mulher, 
promoção de atividades contra 
discriminação, garantia de espaço 
político e civil. 



Escolas no combate à violência contra a 
mulher

• Inserção das questões de gênero nos 
currículos escolares.

• Valorização das políticas públicas voltadas 
aos direitos da mulher. 

• Busca pela mediação eficaz nas 
situações de violência. 



TOLERÂNCIA SOCIAL À VIOLÊNCIA CONTRA 
AS MULHERES

A questão da violência contra as mulheres recebe mais 
importância do que merece? 

Brasil (maio/junho 2013) (Em %) Fonte: Ipea/SIPS 

Discorda Concorda

Totalmente Parcialmente Parcialmente Totalmente

56.9% 16,2% 11,9% 10,5%
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