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Introdução

A violência e suas diversas formas de expressão são 
muitas vezes consideradas como um ato impensado em 
que o mais “forte” busca sobrepujar ou fazer valer sua 
visão de mundo ao mais “fraco”. Segundo Odília [1] a 
visão apresentada para a violência é apenas uma 
simplificação ao problema, que muitas vezes é 
complexo, em suas características, elementos e 
relações. Afinal, a violência pode se apresentar de 
forma física, psicológica, verbal, entre outras. Já Velho 
[2] afirma que seja qual for o tipo de violência que uma 
pessoa seja vítima, a sociedade deve buscar meios para 
que o agente da violência seja punido. É preciso buscar 
estratégias para que a sociedade identifique formas, 
educativas ou punitivas, para superar a violência como 
instrumento de resolução de conflitos, que se 
estabelece entre diferentes sujeitos, como homens e 
mulheres, brancos e negros, pobres e ricos, chefes e 
empregados, entre outros. Dessa forma, a violência não 
pode ser considerada apenas “caso de polícia”, mas 
também exige das demais instituições públicas, 
estratégias inovadoras, inclusive sócio-educativas, que 
promovam o enfrentamento da violência. Sendo assim, 
a universidade pública, que tem sua origem associada 
ao desenvolvimento econômico, social, cultural e 
político da nação tem um papel relevante, enquanto um 
espaço privilegiado para a produção, acumulação e 
disseminação de conhecimento e a formação de 
profissionais cidadãos, envolvidos e engajados com 
políticas públicas, para o enfrentamento da violência. 
Acreditamos assim, que a instituição universitária pode 
contribuir para produzir um conhecimento “resultante 
do confronto com a realidade” [3], de modo a 
minimizar os mais diversos conflitos, sejam eles de 
origem física, psicológica ou verbal, principalmente, 
em territórios marcados pela vulnerabilidade social [4].

Pautado nesta perspectiva, o presente trabalho relata 
os resultados de um projeto de extensão, no âmbito do 
Programa Conexões de Saberes na UFRPE, construído 
através do diálogo com a Secretaria de Educação de 
Araçoiaba, participante do Programa Escola Aberta 
(PEA), voltado para o enfrentamento da violência, que 
se estabelece no âmbito doméstico e urbano, contra os 
homossexuais, contra a vida (aborto), contra o meio 
ambiente, de ordem psicológica e ainda a violência que 

surge devido ao racismo. Dessa forma, este artigo visa 
refletir sobre o papel da universidade, na “elaboração e 
execução de políticas públicas que tenham a cidadania 
e o cidadão como suas principais referências” [3], 
através de projetos de extensão- pesquisa e ensino, 
concebidos no encontro e na troca de saberes e fazeres 
entre as comunidades populares e a universidade [4]. 
Neste trabalho, em atendimento a proposta pedagógica 
do PEA [5], em uma articulação inovadora com o PCS, 
o Evento de Extensão “Basta Violência” buscou 
estimular o protagonismo e autonomia, dos diferentes 
atores dos espaços populares com vistas a promover a 
participação nas decisões, que envolvam as questões 
públicas, enfrentando o “senso comum da condição de 
impotência” das comunidades diante das questões que 
envolvem a qualidade de vida, pela superação da 
percepção que os “territórios populares” são 
constituídos apenas “de carências e de ausências” [6]. 

Material e métodos

Para que a população reconhecesse os vários tipos de 
violência, com objetivo de envolvê-la no enfrentamento 
da violência, como sujeito, protagonista das resoluções 
dos conflitos, optou-se, em articulação com Secretaria 
de Educação do Município de Araçoiaba, em promover 
o evento “Basta Violência”, que realizou na Câmara 
Municipal do Município, no dia 22 de agosto de 2009. 
Os materiais utilizados para o desenvolvimento desse
trabalho foram: data-show, material de som, cartazes, 
panfletos, cadeiras, mesa, malhas e mascaras 
decorativas, faixa. Esse evento foi constituído por 
efeitos teatrais desenvolvidos pelos jovens da 
comunidade, representando os diversos tipos de 
violência, e apresentações de grupos culturais, como o 
grupo de percussão de afoxé Obá Ôque, organizado por 
alunos da Universidade Federal Rural de Pernambuco e 
ainda por um grupo de Hip-Hop formado por jovens da 
comunidade. 

Em único dia, esse evento alcançou uma centena de 
pessoas, na sua maioria por jovens oriundos da zona 
rural e urbana de Araçoiaba. A divulgação foi feita 
através da panfletagem, com a ajuda dos próprios 
integrantes do grupo de teatro para fazer chegar a 
população a informação sobre o evento. A dinâmica do 
evento centralizou-se em torno das cenas teatrais 



temáticas. Após assistiram cenas teatrais que 
retratavam casos de violência, os participantes se 
envolviam em um debate sobre a questão 
problematizada. Foram apresentados e discutidos sete 
tipos de violência: homofobia, doméstica, ambiental, 
urbana, aborto, racista e psicológica. Por exemplo, uma 
das primeiras cenas teatrais foi a que encenava a 
violência contra a mulher.  Nesta cena, um marido 
embriago chega em casa encontra com a esposa. Uma 
discussão ocorre por algum motivo banal, que converge 
para a violência física. Nesse momento, a cena é 
interrompida, e um debate é promovido junto ao 
público presente. Foi sempre obedecendo essa lógica 
que se trabalhou as outras formas de violência. No caso 
do racismo e da violência psicológica, o evento contou 
com a participação dos grupos de percussão e hip-hop 
simbolizando atos violentos. 

Ao final dos debates, ocorreu a apresentação do 
grupo de percussão Oba Ôque, convidando a todos 
para dançar e logo no termino do evento dividimos os 
participantes em quatro grandes grupos para a 
realização de oficinas de dança do ventre, dança afro, 
percussão e hip-hop. Essas oficinas tinha o intuito de 
discutir com os participantes o papel das manifestações 
culturais e artísticas, como hip hop, como forma de 
superação da violência, pela valorização da identidade 
e enfrentamento da violência através do protesto.

Resultados

     Pode-se observar com esse evento o interesse dos 
jovens em ajudar na promoção de melhores condições 
de vida para a população do seu município, 
participando ativamente da organização e divulgação 
do evento. Ao decorrer do evento durante as 
apresentações teatrais, observamos as reações do 
público, na sua maioria jovens, ao se depararem com 
cenas vivenciadas. Por serem corriqueiras, as cenas 
não eram de inicio reconhecidas pelo público, como 
violência, mas sim como fatos naturais. Como podemos 
perceber pela fala de um dos participantes ao vivenciar 
a cena de violência contra mulher “meu pai faz isso em 
casa, com minha mãe, quando chega bêbado”. Vale 
ressaltar que durante os debates o público participou 
ativamente das discussões intermediadas pelas cenas, 
permitindo um novo olhar pra o que ocorriam no seu 
cotidiano, passando a reconhecer a violência no 
cotidiano vivido. Ao final do evento, os participantes se 
mostraram mais esclarecidos a cerca do tema 
trabalhado. Como por exemplo, temos o relato de uma 
adolescente, que mudou sua posição com relação ao 
aborto, ao percebê-lo como uma violência contra a 
vida.

Discussão

     Segundo Sposito [7] Apesar do intenso debate 
público em torno da violência e de sua relação com os 
jovens, quer como protagonistas, quer como vitimas, os 
pesquisadores da área demoram a assimilar, as relações 
entre violência e escola. Vale ressaltar que nos últimos 
anos o poder público parece se mostrar ausenta da 
investigação sobre violência escolar. No entanto o 

interesse acadêmico pela questão tem crescido. Tendo 
em vista o exposto o presente artigo se propôs a 
trabalhar, junto aos jovens das comunidades de 
Araçoiaba, a violência em seus vários aspectos, por 
considerarmos as conseqüências psicológicas e sociais 
muitas são de difícil reparação.  Dessa forma, 
acreditamos que a universidade tem, enquanto um ator 
social, uma grande responsabilidade na promoção de 
políticas públicas que promovam o desenvolvimento da 
sociedade. E para tanto, a universidade precisa voltar 
seus interesses também para a questão da violência, 
promovendo na comunidade, através de políticas 
públicas, a percepção que a violência corriqueira, não é 
natural, que pode ser enfrentada e superada.
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