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Escola e seu entorno:  
a produção do medo e a produção de 

laços  

•  Equipamentos	  públicos	  
• Movimentos	  sociais	  

•  Lideranças	  comunitárias	  
• Pessoas	  e	  espaços	  estratégicos	  

Rede de proteção social 



Observatório	  da	  
violência	  -‐	  Apeoesp	  



Pesquisa violência 
nas escolas. 
Apeoesp, 2013 
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Vida diária escolar – solidão e 
experiências democráticas fragilizadas 

Pesquisa violência 
nas escolas. 

Apeoesp, 2013 



•  Se	  entendemos	  a	  violência	  como	  toda	  ação	  que	  reduz	  o	  sujeito	  

humano	  à	  condição	  de	  coisa,	  as	  ações	  mais	  radicais	  são	  como	  estas	  

que	  realizamos	  hoje:	  o	  restabelecimento	  dos	  espaços	  públicos	  e	  

tempos	  coleVvos	  de	  debate	  a	  respeito	  do	  que	  nos	  coisifica	  para,	  

então,	  experimentando	  a	  retomada	  de	  nosso	  lugar	  de	  sujeitos,	  

recuperarmos	  a	  potência	  de	  diálogo	  e	  negociação	  da	  vida	  conjunta	  

em	  nossos	  territórios	  de	  atuação.	  	  


