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A comunidade escolar não pode permanecer omissa quando o assunto é violência. É 

papel da mesma, ser agente transformadora da sociedade. Enfrentar a violência é combater as 

situações de conflitos que produzem agressões, suicídios, assassinatos, bullying entre 

crianças, adolescentes, jovens e adultos. 

O Ensinando com Arte, é um projeto da disciplina Filosofia no ensino médio que conta 

interdisciplinarmente com a participação das matérias Sociologia, História, Artes e Língua 

Portuguesa. Através do construtivismo e do uso das artes cénicas, desenvolve ações que 

combatem a violência e melhora o desempenho escolar através do desenvolvimento do 

estudante nas seguintes características: o senso de coletividade e solidariedade, o trabalho em 

grupo, e, demais habilidades como a criatividade, a memorização, a expressão oral e corporal, 

a habilidade na resolução de conflitos e conseqüente preparação para a vida.  

Através do projeto verificamos que a utilização de peças teatrais como ferramenta do 

ensino aprendizagem, é completamente exeqüível, e, está a disposição dos professores que 

pretendem potencializar os rendimentos de seus alunos melhorando o índice de aprovação. 

Neste caso, os resultados positivos obtidos só foram possíveis porque contamos com a 

participação efetiva dos alunos, intervindo constantemente no processo, como prevê a 

metodologia construtivista. 

A escola, o professor e o aluno, são agentes transformadores do meio social em que 

estão inseridos. Portanto, acreditamos que esse projeto serviu, efetivamente, para que outras 

escolas que estejam inseridas em regiões e comunidades de alto índice de violência, 

vulnerabilidade e risco, possam combater eficazmente esses males sociais. No nosso caso 

especificamente, estamos tendo bons retornos, já perceptíveis dentro da escola, onde 

verificamos uma diminuição dos casos de conflitos entre os alunos. 

Percebemos que para transformar a comunidade, e, potencializar os resultados 

positivos obtidos entre os alunos, será preciso estender o projeto para a mesma, com a 

participação efetiva dos pais e demais familiares dos estudantes no ambiente escolar.   

Por fim, gostaria de frisar a extrema importância deste projeto no que diz respeito à 

preparação dos estudantes para a vida, a fim de atuarem como cidadãos críticos, saberem 

enfrentar as adversidades, as situações de conflito e violência, serem agentes transformadores 

da realidade social em que estão inseridos, através de atitudes solidárias, éticas e coletivas.  


