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Este capítulo foi elaborado com o intuito de conversar com você, pro-

fessor, sobre a importância de uma reflexão mais profunda a respeito 

da implicação dos temas gênero, ‘raça’ e sexualidade no enfrentamento 

de situações de violência na escola. Queremos, também, oferecer-lhe 

elementos para a elaboração de estratégias de intervenção em situações 

de violência cuja natureza envolva esses temas. 

Lidar com as diversas manifestações da violência, sobretudo quando en-

volvem crianças ou adolescentes como autores ou vítimas, tem sido um 

desafio para os professores do nosso país e do mundo. Sabemos que boa 

parte da violência que ocorre no espaço escolar pode ser atribuída às 

representações culturais de gênero, sexo e cor da pele ou, como alguns 

autores denominam, de ‘raça’. 

Ao longo do texto, propomos reflexões, esperando que você, professor, 

possa se apropriar deste material, utilizando-o na construção e na im-

plantação de ações, no seu local de trabalho, que envolvam crianças e 

adolescentes de forma integral, resolutiva, democrática e participativa. 

cap5cr.indd   121 5/8/2010   14:20:02



Impactos da vIolêncIa na escola

122

Cultura e diferença entre os sexos

“Isto não é coisa de homem!” “Não é assim que uma ‘mocinha’ se com-

porta!” Você já parou para pensar o quanto é comum ouvir, pensar e dizer 

algo parecido, quando nos dirigimos a nossos alunos? Agimos da forma 

costumeira, ou seja, existem expectativas em relação a certas atitudes 

de homens e de mulheres, meninos e meninas, que reproduzimos de 

forma naturalizada, sem nos dar conta de como aquilo surgiu ou como se 

fosse algo normal. Mas, se paramos para pensar, percebemos que diferen-

tes formas de expressão do ‘ser homem’ e do 

‘ser mulher’ são próprias de uma época ou 

de uma cultura. Por exemplo: vejamos o 

caso de nossos pais. Ou melhor, de nossas 

avós ou bisavós. As expectativas que eles 

tinham em relação à mulher e ao homem 

continuam exatamente iguais? E se pen-

sarmos em culturas diferentes? No caso da 

adolescência, por exemplo, será que o adoles-

cente inserido em diferentes culturas, tradições 

ou religiões passa pelas mesmas indagações ou tem as 

mesmas expectativas acerca de se transformar em um ho-

mem ou em uma mulher?

A diferença entre os sexos existe em todos os tipos de sociedades, sendo 

mais antiga do que elas próprias. As diferenças de gênero emergem das 

relações humanas, mediadas pela cultura, em que encontramos apren-

dizados diferentes para homens e mulheres. Em outras palavras: as di-

ferenças entre homens e mulheres integram as sociedades humanas. A 

questão é: quais as relações e representações que construímos a partir 

dessas diferenças?

Propomos uma reflexão sobre as relações entre homens e mulheres – e con-

sequentemente entre meninos e meninas – tendo em conta as construções 

históricas e culturais que marcam as diferenças. Propomos também uma 

reflexão sobre como as construções culturais de gênero estão entranhadas 

nas relações familiares e na escola, expressas flagrantemente, por exemplo, 

na forma como os pais educam e criam diferentemente filhos e filhas e no 

modo como os professores muitas vezes atuam no mesmo sentido.

A linguagem do corpo 

No livro Tabu do Corpo, de José 
Carlos Rodrigues, aprendemos 
sobre como o corpo fala linguagens 
diferentes de acordo com as 
sociedades e os tempos históricos. 
Os corpos são instrumentos de 
relações e amoldamento social do 
gênero masculino ou feminino. 
Nessa linha, vários estudos 
antropológicos mostram como, em 
várias partes do mundo, os adultos 
realizam um trabalho cultural que 
se transforma em condicionamento 
psicossomático com as crianças. 
Eles se encarregam de impor uma 
disciplina incessante relativa a todas 
as partes do corpo, segundo papéis 
de gênero.

RODRIGUES, J. C. Tabu do Corpo. 
Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2006.
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Sexo e gênero: estamos falando sobre a mesma 
coisa?

Anteriormente afirmamos que as diferenças entre os sexos estiveram 

presentes desde sempre nas relações entre os seres humanos. Mas 

também iniciamos uma reflexão apontando que as questões de gênero 

emergem da diversidade de relações e das expectativas sobre as diferen-

ças entre os sexos sob diversos fatores, como as culturais e temporais. O 

que seria ‘gênero’, então?

Gênero pode ser compreendido como uma criação cultural e social de 

papéis sexuais. As discussões sobre o tema vêm sendo travadas historica-

mente e se iniciaram antes do século XX. Mas vieram a público e se torna-

ram uma questão social a partir das lutas feministas pela igualdade entre 

os sexos e pelos direitos das mulheres. Os vários movimentos a favor 

dos direitos da mulher são considerados importantes na medida em que 

trazem à tona questionamentos sobre as relações hierárquicas, desiguais 

e assimétricas entre mulheres e homens: por que isso acontece? Afinal, 

do que se trata ‘ser homem’ e ‘ser mulher’ em determinada sociedade?

O ‘conceito de gênero’ diz respeito ao conjunto das representações e práti-
cas culturais e sociais constituídas a partir das diferenças biológicas entre os 
sexos. É comum confundir os conceitos de ‘sexo’ e ‘gênero’. Enquanto sexo 
diz respeito, basicamente, ao aspecto anatômico dos corpos, o conceito de 
gênero toma por base noções como masculino e feminino em relação, como 
atributos socialmente construídos. Ou seja, sexo, está ligado às característi-
cas biológicas entre ‘macho’ e ‘fêmea’ de determinada espécie; e gênero diz 
respeito à construção cultural e histórica, ou seja, emerge das relações so-
ciais e dependem das interpretações culturais (Heilborn,1994; Oakley, 1972; 
Lane, 1995; Scott 1995).

O conceito de gênero nos coloca diante da questão sobre os limites do 

que entendemos como sendo da ‘natureza feminina ou masculina’ e do 

‘tornar-se mulher ou homem’ em uma sociedade. Nesse sentido, se que-

remos refletir sobre os diferentes comportamentos de garotos e garotas 

e, inclusive, sobre a presença de violências em suas relações, o conceito 

de ‘gênero’ é fundamental, pois possibilita compreender a importância 

dos significados culturais e simbólicos atribuídos aos sexos e repensar os 
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Veja o capítulo 3 que 
apresenta as formas de 
violência presentes na escola e 
aborda em detalhes o conceito 
de habitus.

limites das características biológicas como matriz explicativa dos com-

portamentos de homens e mulheres.

Papéis de gênero e violência 

Comecemos por refletir sobre algumas situações possivelmente comuns 

e frequentes em nosso cotidiano.

Para refletir

Você já ouviu na sua escola meninos serem chamados pejorativamente 
de ‘mulherzinhas’? Por que a expressão se torna um xingamento? Você já 
chamou atenção de uma menina, ou já presenciou alguém chamar, para 
que ela se sentasse ‘corretamente’, como uma ‘mocinha’? Será que isso é 
comum?

Desde cedo, meninos e meninas são educados para se comportar de ma-

neira diferente no exercício da sexualidade, quanto à carreira profissio-

nal, no uso do corpo e nas expressões de sentimentos. Antes mesmo de 

nascerem, meninos e meninas têm suas vidas delineadas com base nas 

expectativas de seus pais, que variam segundo o sexo biológico. Vamos 

aprendendo a ‘ser homem’ ou ‘mulher’, construindo um corpo mascu-

lino ou feminino como aprendizado social. Esse aprendizado conforma 

aquilo que Pierre Bourdieu (1992) chama de habitus, isto é, um conjunto 

de disposições psíquicas (coragem, valentia, recato) e corporais (modos 

de andar, sentar, fazer sexo) que expressam um conjunto de regras cul-

turais internalizadas.

O caso de Diana, a seguir, nos apresenta alguns elementos para refletir-

mos sobre essa temática.

AS EMOÇÕES DE DIANA

Diana é uma adolescente que estuda numa escola pública, próxima à comu-
nidade onde mora. Os professores de sua turma consideram-na uma aluna 
agitada e que sempre arruma confusão com outras meninas por causa de 
namorado. Certo dia, Diana entrou na secretaria da escola chorando muito 
e gritando:
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–  Alguém me ajude! Alguém me ajude!

– O que está acontecendo? Interrompeu a diretora. Qual o motivo de tanta 
gritaria?

–  O “Cabeça” veio comprar briga comigo por causa da Zenaide! Ele vai me 
pegar, estou ferrada! 

Diana não esperava que sua briga com a Zenaide na hora do recreio por cau-
sa da disputa pelo rapaz pudesse chegar aos ouvidos do ex-namorado, lá na 
comunidade, tão rapidamente! E que ele iria até a escola defender sua nova 
namorada. O ex-namorado de Diana, justificando sua presença na escola, 
reforçou a regra local:

–  Tudo aqui é Comunidade, ‘fessora’! Disse o rapaz. A história chega até 
nós num piscar de olho! 

A direção pediu que ele se retirasse da escola e fosse se acalmar em casa 
para que mais tarde pudesse conversar com a ex-namorada. Ele acatou o 
pedido e foi embora. 

Ainda muito abalada e insegura, Diana chorava e dizia o tempo todo que o 
Cabeça não tinha ainda se conformado com toda aquela história. Certamen-
te, mais tarde ele iria tirar satisfações com ela. 

– Ele faz isso, professora, porque é homem e se garante só na força de ma-
cho!

Um professor que assistia toda a história tentou ‘resumir’ aquela complexa 
relação com as seguintes palavras:

– Vocês ficam arrumando confusão por causa de homem, agora aguenta! O 
problema é seu! Vê se de outra vez não dá mole!

Para refletir

Que papéis de gênero nós identificamos na sociedade como sendo 
construções históricas? O que se esperava de uma mulher na época de sua 
mãe, e de sua avó? E quanto aos homens: você identifica mudanças em seus 
papéis tradicionais? O que continua igual?

Observe seus alunos: existe hierarquia de gênero entre eles? Há coisas que os 
meninos consideram que podem fazer e meninas não podem? E vice-versa? Quais?

Os problemas enfrentados por Diana exemplificam uma dinâmica de in-

teração entre jovens, envolvendo a resolução de conflitos com base no 

uso da força física. O ex-namorado apresenta comportamento agressivo 
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e não fosse pela interferência dos professores, a moça teria sido ataca-

da. No entanto, a observação de um professor mostra que ele também 

reprova o comportamento feminino, responsabilizando a moça pela ati-

tude do rapaz e legitimando a dominação (violenta) masculina. Algumas 

mulheres, igualmente, reproduzem esse padrão quando estimulam os 

homens a usarem a força física para protegê-las de outros homens e até 

de outras mulheres. Nesse sentido, o comportamento delas também é 

machista. 

Tais contradições precisam ser debatidas para serem superadas. E a esco-

la pode atuar como agente positivo no processo de desnaturalização das 

formas de dominação entre os sexos, desenvolvendo ações e projetos em 

oposição ao sexismo e à subordinação feminina. A família e a comunida-

de podem contribuir muito nesse processo.

 Para refletir

No capítulo 1, discutimos as questões legais de cidadania e de direitos da 
criança e do adolescente. A partir do ponto de vista dos direitos, como você 
avalia os problemas de relação de gênero que ocorrem na escola?

Pensando estratégias de abordagem das 
diferenças entre os sexos na perspectiva de 
enfrentamento da violência na escola

Os professores podem utilizar exemplos históricos para falar das trans-

formações sociais no modo de expressar sentimentos, incluindo o modo 

como a sociedade encara a violência. Os estudos de Norbert Elias (1994) 

demonstram que houve uma pacificação dos costumes nas sociedades 

europeias a partir do século XVI. Um dos exemplos mencionados pelo 

autor é a diminuição da violência no esporte, principalmente nas lutas 

que só terminavam com a morte de um dos participantes, já que todos os 

tipos de golpes para eliminação física eram permitidos pelas regras nos 

jogos olímpicos da Antiguidade. No curso da História, novos modelos de 

conduta e de sensibilidade foram sendo construídos, e as pessoas passa-

ram, cada vez mais, a fazer uso da palavra em substituição ao derrama-

mento de sangue ou de outras manifestações diretas de violência física 

para resolução de conflitos.

cap5cr.indd   126 5/8/2010   14:20:08



Gênero, sexualidade e ‘raça’: dimensões da violência no contexto escolar

127

Há espaços sociais na atualidade em que a violência é exercida de ma-

neira controlada. O futebol, por exemplo, representa um combate simu-

lado que se desenvolve sem danos físicos sérios aos jogadores. As lutas 

marciais representam simbolicamente a capacidade de dominar o outro 

e de vencê-lo sem acabar com sua vida. O exercício de violência corporal 

é controlado nesses espaços, por meio do respeito às regras relativas à 

preservação da vida do oponente, criando-se o orgulho de ser controlado 

pela ética competitiva. Portanto, em tais circunstâncias, o conflito e a ri-

validade passam a ser tratados em um plano superior de normas e regras 

estabelecidas socialmente.

Para refletir

Você, como professor, já presenciou o uso descontrolado da força na escola? 
Como lidou ou lidaria com tal situação? Pense em como trabalhar com seus 
alunos colocando em xeque o que é lúdico e o que é violento.

Se os espaços dos jogos podem ser utilizados para o aprendizado do contro-

le da agressividade, também podem fomentar a naturalização de práticas 

violentas. Enfrentar esse debate é importante em relação a vários outros 

temas, como, por exemplo, a relação entre masculinidade e violência. Ge-

ralmente os meninos são estimulados a praticar esportes de luta, a partici-

par de treinos para acostumar-se com a dureza, com as quedas, as dores e 

para aprenderem a ser fortes. São eles que mais ingressam em organizações 

militares, nas corporações de bombeiros e policiais, sendo estimulados a ter 

coragem e a exercitar a valentia perante as ameaças e até a morte.

Na família, na escola, na polícia e até para alguns cientistas ainda per-

siste a visão de que as atitudes agressivas dos homens seja algo natural. 

Concordar com tal explicação é deixar de analisar a existência de gratifi-

cações e estímulos sociais (reais e simbólicos) para comportamentos até 

cruéis de alguns homens em relação aos que consideram fracos, dentre 

os quais se incluem mulheres e crianças.

Quebrar a cadeia do machismo está ao alcance dos educadores que po-

dem modificar conceitos, atitudes e valores dos jovens. Eles podem con-

tribuir para que esse modelo de masculinidade perca sua força, dando 

lugar à arte do compromisso e à persuasão pela força do argumento.
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Para refletir

O rapaz descontrolado que invadiu a escola e quase agrediu a moça estaria 
motivado por ‘machismo’?

Nesse particular, podemos pensar também em utilizar o aspecto ‘lúdico’ 
como um recurso pedagógico. A ‘brincadeira’ é uma importante forma 

de socialização de meninos e meninas. Historicamente existe uma di-

visão entre ‘brincadeiras de meninos’ e ‘brincadeiras de meninas’. Essa 

separação tem a ver com os contextos culturais e ocorre na rua, na casa 

e na escola. O espaço do recreio é um lócus privilegiado para discussões 

sobre a construção de papéis de gênero.

 Os educadores, a escola e os estudantes podem pensar juntos que brin-

cadeiras utilizadas na socialização reforçam papéis de gênero estereotipa-

dos e que fomentam discriminações e violência. Algumas utilizam uma 

linguagem sexual desrespeitosa, encorajando os adolescentes a usá-la 

como forma de intimidar os colegas. Existem também brincadeiras 

masculinas que envolvem uma rígida hierarquia, em que os 

meninos mais novos são sistematicamente humilhados pe-

los mais velhos ou ‘chefes’. Os que ficam vulneráveis são 

pejorativamente chamados de ‘fraquinhos’ e forçados a 

sair da brincadeira. Tais práticas podem potencialmente 

machucar e provocar dor, gerar desavenças e inimizades 

que vão além do espaço da brincadeira e da escola. 

Nos confrontos entre adolescentes, sobretudo entre me-

ninos, as agressões corporais podem se tornar intensas e 

agressivas, uma vez que a rivalidade competitiva costuma 

atingir formas extremas, representando risco e perigo. Alguns 

desses riscos e perigos são calculados, limitados, controlados e 

regrados, como no caso dos esportes. Mas, às vezes, são descon-

trolados e sem regras, como nas brigas entre ‘gangues’.

O que é o lúdico?

Johan Huizinga (1993: 11), um 
dos pioneiros da reflexão sobre o 
comportamento lúdico, o descreve 
como evasão temporária da vida 
real. No mundo infantil essa esfera 
da atividade tem uma orientação 
própria e “toda criança sabe quando 
está só fazendo de conta”. Walter 
Benjamim, ao tematizar a brincadeira 
infantil, afirma que ela proporciona 
não só a experiência de prazer e 
alegria, mas também, por meio da 
repetição, a possibilidade de alívio 
das tensões.

Sobre as práticas citadas, é 
importante retornar ao capítulo 
4 que discute em detalhes o 
fenômeno do bullying. 
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GANGUES E GALERAS

É importante diferenciar as gangues ou galeras das ‘quadrilhas’. As quadrilhas 
apresentam uma hierarquia formada por chefe e comandados e se organizam 
em torno do negócio de drogas e armas e de outras atividades ilegais, com a 
finalidade de gerar lucros imediatos para seus integrantes. Elas dispõem tam-
bém de códigos morais e lógicas próprias que legitimam a eliminação física 
dos considerados oponentes ou traidores. As galeras são geralmente grupos 
de bairro e esquinas que se unem em torno do lazer ou entretenimento e, 
por vezes, incluem práticas violentas. A tensão entre o lúdico e o violento é 
uma das peculiaridades das galeras. Quem nunca ouviu falar das galeras funk 
do Rio de Janeiro que dançam e brigam nos bailes? Os dois agrupamentos 
apresentam valores de um ethos machista exacerbado, construído a partir de 
ideias como controle do território, conquista de mulheres e enfrentamento da 
morte (Cecchetto, 1997; Zaluar, 1997).

Para refletir

Como a sua escola lida com os grupos de adolescentes? Eles têm espaço na 
escola? Quais as positividades dos grupos que você conhece?

É importante ter em mente que nas brincadeiras a questão da excitação 

agradável proporcionada pela liberação das emoções se faz presente. O 

problema é quando elas ultrapassam os limites e se descontrolam, pro-

vocando pesados danos e riscos para os envolvidos. 

Os professores podem ajudar seus alunos a repensar as práticas que re-

forçam e reproduzem relações desiguais e hierárquicas entre meninos e 

meninas e entre os mais fortes e os mais fracos. As diferenças existem, 

mas isso não justifica a superioridade de uns sobre os outros.

Para refletir

Como sua escola lida com as brincadeiras de meninas e de meninos? Há 
divisão de tarefas, de brincadeiras, ou do pátio da escola, por sexo? Será que 
a escola reforça os lugares estereotipados ou trabalha para desconstruí-los?
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Violência nas relações afetivo-sexuais na escola

Frequentemente as relações entre homens e mulheres, meninos e meni-

nas são marcadas pela agressividade, por violências físicas, verbais, sexu-

ais. Tal padrão de comportamento penetra as interações afetivo-sexuais 

no caso do namoro e do ‘ficar’.

Para refletir

Você já observou em sua escola a existência de relações agressivas entre 
namorados?

A violência entre namorados adolescentes é um assunto sobre o qual 

se fala muito pouco, tanto nos discursos científicos quanto nas conver-

sas entre as pessoas. Frequentemente, os próprios professores não estão 

atentos ao problema, reforçando a invisibilidade do tema.

Na verdade, o tema de violência no namoro começou a ser pesquisado 

somente nos últimos 20 anos. Até então, toda a ênfase das pesquisas de 

gênero era colocada nos estudos sobre violência nas relações conjugais 

adultas e, mais especificamente, na violência contra a mulher. A partir 

da década de 1990 começaram a surgir análises sobre violência entre 

namorados, sendo que muitos estudos são baseados nas escolas secun-

dárias e universidades. 

No Brasil, os estudos sobre a violência no namoro em geral, e especifi-

camente entre adolescentes, são ainda muito escassos. O Centro Latino 

Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli da Fundação 

Oswaldo Cruz (Claves/Fiocruz), em parceria com a Fundação Ford, re-

alizou uma pesquisa intitulada Violência entre namorados adolescentes: um 

estudo em dez capitais brasileiras (Claves, Ford, 2009) sobre a ocorrência do 

fenômeno entre adolescentes de escolas públicas e particulares.

Os dados mostram que cerca de 87%, ou seja, quase nove entre dez ado-

lescentes já praticaram algum tipo de agressão durante o relacionamento 

amoroso, seja ela física sexual ou psicológica. A maior parte dos rapazes 

e moças (76,6%) é, ao mesmo tempo, vítima e autor das variadas formas 

de agressões. Em ambos os sexos os percentuais de violência psicológica 
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mostram-se os mais elevados, sobretudo sob a forma de violência ver-

bal, relatada por 85% dos participantes da pesquisa, mostrando ser essa 

uma forma usual de comunicação entre os adolescentes. As ameaças 

também configuram um tipo de violência psicológica que se manifesta 

em atos como destruir ou ameaçar destruir algo de valor do parceiro ou 

da parceira, tentar amedrontá-lo(a) de propósito, ameaçar bater ou jogar 

alguma coisa nele(a) e ameaçar machucá-lo(a). Nas escolas das dez capi-

tais em que o estudo foi realizado, 24,2% dos jovens sofrem ameaças nas 

relações afetivo-sexuais e 29,2% as praticam, ressaltando-se que dentre 

os que relatam alguma forma de ameaça, 84,6% sofrem e, ao mesmo 

tempo, perpetram. 

A violência física, praticada e sofrida pelos adolescentes foi considera-

da pelos participantes da pesquisa como algo habitual na interação. De 

forma geral, 19,6% deles sofrem algum tipo de violência física e 24,1% 

a praticam com o parceiro e vice-versa. Essa prática se caracteriza por: 

jogar algo sobre o outro; bater, chutar ou dar um soco; dar tapa ou pu-

xar o meu cabelo; empurrar ou sacudir. A justificativa mais apresentada 

para tais comportamentos é o revide da agressão de um dos parceiros ou 

mesmo se tratar de uma forma de expressão ou jogo entre o casal:

Então se um grita, o outro quer gritar, se um dá um tapa, o outro 

quer dar mais forte. (Fala de um menino adolescente, estudante 

de escola particular de Belo Horizonte – Claves, Ford, 2009)

A mulher também agride o homem, tipo esse negócio que ela 

falou: bater, dar tapa na cara. É porque é uma forma da mulher 

se expressar. (Fala de uma menina adolescente, estudante de 

escola pública de Brasília – Claves, Ford, 2009)

Como esses depoimentos apontam, as meninas declararam agredir fi-

sicamente mais os namorados do que os rapazes a elas: 28,5% contra 

16,8%.  A violência sexual foi o tipo de violência que apresentou maio-

res diferenças entre meninos e meninas das escolas estudadas nas dez 

capitais brasileiras. Beijar quando o parceiro não quer e vice-versa, tocar 

sexualmente, forçar a fazer sexo quando o parceiro (e vice-versa) não 

deseja e usar ameaças para tentar fazer sexo são formas de expressão de 

violência sofridas por 43,8% dos jovens e praticadas por 38,9%. O ato 

de beijar quando o outro não deseja foi responsável por elevados índices 

de violência sexual. Não houve diferença entre os sexos quanto a sofrer 
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violência sexual, contudo, o ato de agredir sexualmente o parceiro foi 

mais relatado por rapazes (49,0%) do que pelas moças (32,8%), prin-

cipalmente “beijar a namorada quando ela não queria” (33,9% contra 

30% por parte das meninas em relação os meninos). O tipo de violên-

cia sexual com maior diferença entre os sexos foi “tocar sexualmente o 

outro sem sua permissão”, relatado por 26% dos rapazes e apenas por 

5,9% das moças.

De forma geral, os estudos internacionais sobre o tema informam o se-

guinte: 1) violências psicológica, física e sexual entre namorados acon-

tecem com grande frequência; 2) atitudes violentas se tornam uma for-

ma de comunicação, podendo cristalizar-se na vida adulta; 3) violência 

entre parceiros íntimos é recíproca: os dois parceiros as cometem; 4) 

existe diferença entre meninos e meninas principalmente em relação 

à violência sexual perpetrada pelos rapazes, sobretudo para pressionar 

as meninas a fazer sexo sem que elas queiram; 5) há di-

ferenças importantes entre meninos e meninas no 

que diz respeito aos danos provocados ao par-

ceiro: os garotos costumam se queixar menos 

de lesões físicas do que as garotas e, muitas 

vezes, banalizam as agressões que recebem 

das meninas, considerando-as divertidas ou 

de menor valor; 6) o sentimento de posse 

sobre o outro, o chamado ciúme, aparece 

como principal motivo para diversos tipos de 

violência entre parceiros.

O professor tem importante papel na provo-

cação de reflexões e discussões com seus alu-

nos sobre relações afetivo-sexuais. Os próprios 

adolescentes, segundo pesquisas, consideram a 

escola um lugar importante para abordar temas com os quais têm difi-

culdades de lidar ou gostariam de lidar de outra forma e não encontram 

respaldo em casa ou em outros ambientes.

No referido estudo realizado pelo Claves/Ford (2009), a escola foi 

eleita pelos adolescentes como uma das principais instituições poten-

cialmente capazes de melhor abordar o tema do namoro, do ficar e da 

violência nos relacionamentos amorosos. No entanto, a percepção da 

Para saber mais, leia outros 
estudos nacionais sobre o 
tema: Ruzany et al. (2003) e 
Taquette et al. (2003) abordam 
o relacionamento violento 
associado ao risco de 
contaminação pelo HIV. 
Schraiber et al. (2007) avaliam 
mulheres de 15-49 anos de 
idade de São Paulo e da Zona 
da Mata em Pernambuco, e 
informam sobre diferentes tipos 
de violência contra a mulher, 
muitas vezes cometidos por 
namorados. Aldrighi (2004) 
apresenta resultados sobre 
violência no namoro no Brasil, 
como parte de uma pesquisa 
realizada em vários países do 
mundo.
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maioria dos garotos e garotas é de que a escola dá pouca importância 

aos aspectos da vida emocional dos jovens. Como um dos espaços de 

socialização, é no ambiente escolar que os adolescentes geralmente 

conhecem seus primeiros parceiros afetivos, e onde, muitas vezes, so-

frem as primeiras experiências de violência afetivo-sexual. Por isso, 

é importante a construção de intervenções inteligentes e inovadoras 

nesse espaço.

Um fato preocupante observado na pesquisa é que os adolescentes, 

vítimas ou perpetradores de violência, frequentemente não procuram 

ajuda. O que dificultaria essa busca?

Dentre as principais dificuldades apontadas para prevenção e interven-

ção nos casos de violência entre namorados estão: o estigma associado à 

ideia de que buscar ajuda é sinal de fraqueza; a preocupação dos adoles-

centes com a privacidade; o apreço pela autossuficiência e a consideração 

de algumas práticas violentas como sendo normais. 

Pensando estratégias para enfrentar a violência 
nas relações afetivo-sexuais na escola

Em vários países do mundo algumas estratégias vêm sendo implemen-

tadas para intervir no fenômeno da violência no namoro. Assinalamos 

algumas:

 � conhecimento das questões que atravessam a problemática: um compo-

nente importante em todas as iniciativas é o incremento de conhecimento 

entre os adolescentes sobre os problemas relacionais do namoro, 

oferecendo-lhes informações que possibilitem compreender, discutir 

e elaborar alternativas positivas que previnam as várias formas de vio-

lência; 

 � construção e fortalecimento de habilidades para lidar como pro-

blema: algumas habilidades consideradas eficazes são especialmente 

recomendadas para o enfrentamento dos problemas e dos conflitos 

relacionais: aumentar o autoconceito e a autoestima, promover atitu-

des assertivas, de competência social, de resolução de problemas e de 

tomada de decisão e de autocontrole; 

 � utilização de abordagens multifatoriais que combinem diferentes estra-

tégias e técnicas de resolução de conflitos e desenvolvimento de compe-
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tências sociais e abranjam os vários atores responsáveis pela formação 

dos adolescentes. Por exemplo, realização de encontros com a partici-

pação de pais, docentes e, algumas vezes, da comunidade; 

 � utilização de dinâmicas que utilizem técnicas de dramatização e 

jogos de papéis (role-play), em que os participantes desempenhem fun-

ções a partir de situações que envolvam a problemática; 

 � aproveitamento de oportunidades para personalizar a informação, 

trazendo ao encontro dos jovens pessoas que já tenham vivenciado 

algum problema focalizado no debate.

Citamos apenas algumas ações que podem inspirar o trabalho com os 

estudantes, possibilitando interações, informação e o mais importante: 

discussão e debate. Muito mais pode ser criado por você, professor.

 Atividade 1

Pesquise se em sua localidade existem trabalhos com jovens que abordem 
temas sobre adolescência e relações de namoro violentas realizados por 
ONGs, serviços de saúde, centros de assistência social. Com base nas 
experiências de tais instituições, escolha um tema e planeje uma atividade 
para trabalhar com seus alunos.

A tarefa de sensibilizar, ampliar a discussão e promover a prevenção à 

violência não é fácil e não compete somente a um setor. Mas existe uma 

certeza: os conflitos que, afinal, fazem parte da vida, podem ser resol-

vidos sem violência, por meio do diálogo e da negociação. Há muitas 

experiências nacionais e internacionais que mostram isso!

Para refletir

Em sua escola existe, no planejamento pedagógico, possibilidade de abordar 
temas como drogas, Aids, violência? Profissionais externos ao colégio são 
convidados para rodas de conversa sobre tais assuntos com os estudantes? 
Há outros espaços, dentro da escola, para onde crianças e adolescentes 
podem se dirigir a fim de receber orientação e ajuda em relação aos 
problemas relacionados aos vários tipos de violência?
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E por falar em violências: homofobia

Compreendemos a ‘homofobia’ como uma forma de preconceito, contra 

um grupo de pessoas de orientação homossexual, que pode levar à discrimi-

nação. As definições de homofobia incluem basicamente duas dimensões: 

uma subjetiva – medo, aversão – e outra social, cultural e política – deriva-

das da normatização da heterossexualidade (Ministério da Educação, 2009).

A manifestação das diferentes orientações sexuais é, muitas vezes, rechaçada 

e estigmatizada. Historicamente, existe uma luta contra a discriminação de 

pessoas por causa de sua orientação sexual, o que vai contra a concepção de 

que apenas um tipo, o heterossexual, seja normal. A luta pela aceitação do 

diferente é ainda incipiente em nossa sociedade e seus maiores inimigos são a 

discriminação e o ódio que também podem ser designados como homofobia.

Segundo o Boletim da Agência de Notícias dos Direitos da Infância (2001), ado-

lescentes homossexuais estão entre as maiores vítimas do preconceito e 

exclusão social, sujeitos à homofobia e à marginalização dentro da própria 

família. Eles não recebem nenhum apoio social da escola, de amigos, da 

comunidade ou do sistema de saúde. Os estigmas que cercam a homos-

sexualidade tornam a autodescoberta um processo doloroso para muitos 

jovens. Conflitos relacionados à orientação sexual, segundo este boletim, 

podem ser a realidade de muitos alunos já a partir do 6o ano. 

A sexualidade é uma dimensão humana que envolve gênero, identidade 

sexual, orientação sexual, erotismo, envolvimento emocional, amor e 

reprodução, vivência de fantasias, pensamentos, desejos, crenças, atitu-

des, valores, práticas, papéis e relacionamentos. A sexualidade “envolve, 

além do nosso corpo, nossa história, nossos costumes, nossas relações 

afetivas, nossa cultura” (Abramovay, Castro & Silva, 2004: 29).

A adolescência é um período de experimentação da sexualidade e de demar-

cação fundamental de diferenças de gênero, isto é, das construções sociais 

sobre ser homem e ser mulher na estruturação da identidade. Por estarem 

começando a vivenciar relações amorosas, os jovens se questionam sobre sua 

sexualidade e dão espaço a experimentações que os ajudem a entendê-la. 

Há os que constroem relações heterossexuais, a mais usual, mas há os que 

escolhem relações homossexuais ou bissexuais. Na medida em que se de-

Segundo a Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, a homofobia “pode ser 
definida como o medo, a aversão, ou 
o ódio irracional aos homossexuais, 
ou seja, às pessoas que têm atração 
afetiva e sexual para pessoas do 
mesmo sexo” (Associação Brasileira 
de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais, s.d.: 23).

Em função da importância da luta 
contra a homofobia foi instituído 
o Dia Internacional de Combate à 
Homofobia, que é 17 de maio. Se 
você quiser ler mais sobre o tema, 
acesse <www.abglt.org.br/port/
index.php.>

Orientação sexual  
Refere-se ao sexo que as pessoas 
elegem como objeito de desejo e de 
afeto. A orientação sexual pode ser 
a  heterossexual, isto é, atração por 
pessoa de sexo oposto; a homossexual, 
atração por pessoa de mesmo sexo; e a 
bissexual, atração por ambos os sexos. 
(Carrara et al., 2009).
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mocratiza, cada vez mais a sociedade vai compreendendo que as pessoas 

precisam ser respeitadas em suas orientações sexuais. 

Na pesquisa realizada pelo Claves/Ford (2009), constatou-se que as ex-

periências homossexuais foram mais relatadas do que as bissexuais. Cer-

ca de 4% dos adolescentes afirmam já terem transado com pessoas do 

mesmo sexo e 1,5% se relacionaram, mas sem contato sexual. Quanto 

às experiências bissexuais, 2,4% dos jovens afirmam já terem ficado ou 

namorado com pessoas de ambos os sexos, em especial as meninas. E 

pouco mais de 1% transaram com pessoas de ambos os sexos.

Cabe à escola e a todos os seus componentes respeitar e apoiar a orien-

tação sexual dos estudantes, entendendo-os como cidadãos e sujeitos de 

direitos. A escola, na contramão da discriminação, pode ser um espaço 

de acolhimento para todos os adolescentes e suas escolhas.

Para refletir

Como é a sua experiência, na sua escola, com jovens que vivem a 
homoafetividade? Você conhece relatos de violência contra esses jovens? 
Considera que você, ou algum outro membro do corpo escolar, poderia dar 
suporte a um jovem que sofra discriminação?

A Associação Brasileira Interdisciplinar de Aids (Abia), em uma cartilha (Al-

meida, Rios & Parker, 2006) sobre o tema, alerta para alguns aspectos que 

se destacam na relação entre a escola e o adolescente que apresenta uma 

orientação sexual homoafetiva. Essa publicação chama a atenção para:

 � perigo da indiferença de dirigentes e professores;

 � falta de preparo dos educadores para lidar com a situação e apoiar 

o jovem;

 � sentimentos de desânimo, medo e menos valia do jovem homosse-

xual, o que acaba por gerar o seu silenciamento.

Em função do preconceito e discriminação contra homossexuais, transe-

xuais, travestis e lésbicas, milhares de pessoas sofrem os vários tipos de 

violência já citados, no Brasil e no mundo. Esse grupo é vitimizado, tam-

bém, dentro da família, nos locais de trabalho e na comunidade, muitas 

vezes com brincadeiras que, em realidade, representam o preconceito e 

o desrespeito à orientação desses sujeitos. 

O que fazer ao ser abordado e 
questionado por seus alunos sobre 
homossexualismo? Ouvir é sempre 
um bom começo! Ouvir sem 
julgamento de valor. Se você precisar 
de ajuda ou achar que o adolescente 
precise, converse com ele e procure 
o orientador ou psicólogo da escola. 
Construir caminhos em conjunto 
com a equipe escolar é uma 
alternativa bastante eficaz nesses 
casos.
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As agressões contra adolescentes homossexuais no espaço escolar costumam 

ser sutis, como é o caso de sua exclusão de grupos de convivência, de jogos e 

de outras atividades coletivas. Para muitos, a revelação da orientação homos-

sexual é difícil e não ocorre no espaço da escola, ficando subentendida. Ape-

lidos como boiola, bicha, viado, sapatão, são formas de violência de gênero. 

A manifestação negativa em relação a ter um colega de classe homossexual 

foi expressa por cerca de ¼ dos jovens, em especial pelos rapazes, entrevis-

tados por Abromovay, Castro e Silva (2004). Muitos relataram “não ter pre-

conceito”, desde que o homossexual “mantenha-se longe”. Dos jovens das 

cidades que fizeram parte do estudo, 18% em Goiânia, e 11,9% em Porto 

Alegre, 22% em Fortaleza e 7%,em Florianópolis referiram-se à homosse-

xualidade como doença. Já o corpo técnico-pedagógico apontou que não 

gostaria de ter alunos com tal orientação em proporções de 6%, em Belém, 

e 1,9%, em Porto Alegre, com valores mais elevados para os homens. 

Com crianças e adolescentes devemos evitar o silenciamento do tema assim 

como praticas discriminatórias e banalização. Abramovay, Castro e Silva 

(2004) ressaltam que o preconceito precisa ser tratado entre os professores, 

na medida em que a escola deveria ser um espaço de inclusão social. Veja-

mos o caso de Rafael, o qual pode ilustrar algumas dessas questões.

HOMOSSEXUALIDADE NA ESCOLA

Rafael estuda há três anos na escola onde dá aulas o professor Carlos. Des-
de sua entrada, com 10 anos, algumas piadinhas em relação a seu jeito de 
se portar chegavam ao ouvido da direção. Numa dessas ocasiões, Carlos, 
percebendo as brincadeiras pejorativas direcionadas a seu aluno, chamou a 
coordenação para conversar e expor o que pensava. Esse professor mostrou 
à diretora que, sem interferência da escola, a situação poderia se tornar um 
problema. Com a orientação de respeitar a diversidade de todos os seus es-
tudantes, os professores e a orientadora pedagógica começaram a introduzir 
nas aulas de ciências sociais, onde se abordavam questões diversas, como 
sexualidade, a discussão sobre orientação sexual. No início, brincadeiras sur-
giam a todo o tempo, inclusive, apelidos pejorativos atribuídos a pessoas ho-
mossexuais. Ouvindo-os e aceitando-os, sem os rechaçar, Carlos pode, aos 
poucos, perceber as piadas de seus alunos diminuíam e eles próprios faziam 
perguntas. Certo dia, a mãe de um aluno foi à escola questionando sobre as 
aulas do professor Carlos, sobre as ‘conversas’ que ele estava tendo com seu 
filho, já que ele havia falado sobre isso em casa. Convocando uma reunião 
com os pais, Carlos e a coordenadora pedagógica puderam explicar o intuito 
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de tais aulas e que as conversas sobre sexualidade faziam parte do currículo 
escolar. Ao fim da reunião, os pais retificaram a iniciativa da escola e deram 
sugestões de outros temas para fazerem parte dos encontros. A respeito do 
relacionamento dos colegas com Rafael, Carlos pode perceber que havia 
melhorado muito, que ele era um rapaz querido por todos e que havia sido 
inserido em grupos de trabalhos e passeios extraescolares. 

Para refletir

E você, o que achou das iniciativas do professor Carlos? Como temáticas 
como essa são trabalhadas em sua escola? Que outras formas de atuar 
positivamente diante das diversas orientações sexuais poderiam ser pensadas? 

Racismo: outra forma de discriminação social

Estudos no campo da genética molecular afirmam que o conceito de 

raças humanas é inconsistente do ponto de vista biológico. Genetica-

mente o conceito de raça não se aplica à explicação das diferenças entre 

seres humanos. No entanto ‘raça’ ainda é um poderoso construto social, 

histórico e político, e o racismo existe sociologicamente (Pena, 2005). 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Rela-

ções Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura-Afro e Africana 

(SNE, 2004: 13), raça é

a construção social forjada nas tensas relações entre brancos e negros, 

muitas vezes simuladas como harmoniosas, nada tendo a ver com o 

conceito biológico de raça cunhado no século XVII e hoje sobejamente 

superado. Cabe esclarecer que o termo raça é utilizado com frequên-

cia nas relações sociais brasileiras para informar como determinadas 

características físicas, como cor de pele, tipo de cabelo, entre outras, 

influenciam, interferem e até mesmo determinam o destino e o lugar 

social dos sujeitos no interior da sociedade brasileira.

O racismo se apoia em premissas falsas e é devastador. Constitui-se como 

uma ideologia que considera que existem ‘raças’ mais importantes e superio-

res que outras. Indivíduos ou grupos sociais não considerados ‘raça superior’ 

passam a ser discriminados pela cor da pele ou por outras características.

Para refletir

Quem é negro no Brasil? Como você professor, percebe o racismo na sua escola?
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No contexto nacional predomina a classificação pelas marcas fenotípicas 

que incluem tom da pele, tipo de cabelo, formato dos lábios e do nariz, 

entre outras. 

PALAVRAS QUE MACHUCAM

Um grupo de estudantes pré-adolescentes brincava no pátio da escola na 
hora do intervalo. A brincadeira selecionada foi a de chutar as mochilas uns 
dos outros. Vitória, uma adolescente negra, colega de João, chutou a mochila 
do rapaz e saiu correndo. O rapaz, ao sentir-se agredido gritou: ‘Sua gorila’! A 
adolescente, sentindo-se muito ofendida e contrariada com o fato, correu até 
a inspetora da escola chorando muito e pediu ajuda. Ela tomou a iniciativa de 
levar Vitória e João para a secretaria da escola. A coordenadora pedagógica, 
Luísa, procurou ouvir o relato de cada um e suas insatisfações. Vitória repli-
cou-o chamando-o de ‘gorila branco’. Então a coordenadora solicitou que um 
ouvisse o outro e que aguardasse sua vez de falar. 

Ao intervir sobre a situação, a coordenadora falou aos dois, sobre as impli-
cações e possíveis consequências que aqueles nomes pejorativos poderiam 
gerar. Chamar o outro de ‘gorila branco’ também é ofensivo e tão pejorativo 
quanto a expressão ‘gorila’. Vitória respondeu que o ato de ‘chutar’ a mo-
chila foi apenas uma brincadeira. A coordenadora, mais uma vez, interveio 
perguntando: O que vocês entendem por brincadeira? Chutar a mochila do 
colega, o material escolar, é uma brincadeira interessante?

Luísa aproveitou a oportunidade para falar um pouco da trajetória de João na-
quele espaço escolar. De seus progressos durante os anos e das vezes em que, 
atualmente, ele tem sido encaminhado à secretaria por problemas de compor-
tamento, o que antes não ocorria. Ela fala de maneira firme, mas com afeto so-
bre a relação anterior de João com a escola que não é mais a mesma. Isso cha-
mou a atenção de todos os que a observavam o encaminhamento da questão. 
Luísa também é negra e não vitimiza a adolescente em momento algum. Ela 
trata da questão do racismo sem sublinhar o lugar de oprimido e de opressor.

A história relatada se repete em várias escolas. Como ela, outros episó-

dios de troca de insultos e humilhações são presenciados com frequência 

por profissionais da educação. Eles ressaltam o tanto que o preconceito 

racial se apresenta nas relações entre os escolares, especialmente no ho-

rário do recreio e em atividades extraclasse. 

A noção de ‘raça’ em nossa sociedade é ainda um parâmetro de classi-

ficação das pessoas. E a ideia de superioridade entre elas é capaz de de-

sencadear comportamentos discriminatórios inclusive entre as crianças. 

O caso de Vitória ressalta uma discriminação de raça. 
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O racismo existe entre as crianças? 

A análise realizada no livro O Drama Racial das Crianças Brasileiras: sociali-
zação entre pares e preconceito, da professora de sociologia da Universida-
de de Minas Gerais (UFMG) Rita Fazzi, mostra como se estabelecem as rela-
ções das crianças entre sete e nove anos, no cotidiano escolar, e de como o 
preconceito racial ali se apresenta. A autora adentra no universo lúdico das 
crianças, utiliza jogos, bonecos e fotografias de pessoas de cores diferentes 
e sugere que elas construam histórias sobre os personagens, inclusive so-
bre suas possíveis profissões. Por intermédio da observação participante, a 
professora captou a reprodução de situações de preconceito e discriminação 
no espaço escolar, especialmente no horário do recreio e em atividades ex-
traclasse. Entre as conclusões, uma se refere à constatação de que desde a 
tenra idade os estudantes apresentam a noção de ‘raça’ como um parâmetro 
de classificação das pessoas. 

FAZZI, R. de C. O Drama Racial das Crianças Brasileiras: socialização entre pares e pre-
conceito. Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2006.

A discriminação racial  é a manifestação do preconceito e pode se 
dar através de um gesto, de um olhar e até de palavras que acabam 
por ferir e marcar moralmente a pessoa. Ela é uma externalização do 
racismo, que se baseia em crenças que estabelecem uma hierarquia 
entre raças, isto é, que pregam a superioridade de uma raça sobre a 
outra, legitimando atitudes hostis contra um grupo de pessoas (Minis-
tério da Educação, 2006).

 Na maioria das vezes, são atitudes de difícil avaliação para os professores 

e alunos atingidos. Essa discriminação influi negativamente na qualida-

de de vida, provoca danos psicológicos, altera comportamentos, provoca 

incapacidades no trabalho ou na escola e obstáculos nas interações coti-

dianas. Vamos conhecer o caso a seguir que retrata a abordagem de uma 

escola em face de uma situação de violência e preconceito racial.

Na região metropolitana do Rio de Janeiro, são os homens jovens os mais 
atingidos por situações de discriminação racial, que incluem a violência físi-
ca (Cecchetto & Monteiro 2006). É comum que homens negros jovens sejam 
considerados suspeitos por sua aparência (o que é um indicador de classe ou 
posição social) ou cor (traço fenotípico) e sofram abusos de poder e agres-
sões. Tais formas discriminatórias encontram-se respaldadas em uma ideia 
bastante invocada no senso comum, incluindo na polícia, de que ser negro 
é um indicador de criminalidade, em relação à qual o uso da violência física 
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é considerado legítimo. A conduta de policiais orientada por estereótipos ra-
cistas foi confirmada no trabalho de Ramos e Musumeci (2005). As autoras 
descrevem como se dá a construção do “elemento suspeito de cor padrão”, 
isto é, do homem de cor de pele preta ou parda e de classe baixa, alvo prio-
ritário de revistas e prisões para “averiguações de rotina”.

Estratégias para enfrentar o racismo na escola

Travar um diálogo entre educadores e estudantes sobre os reflexos do 

racismo na sociabilidade é tarefa desafiadora, mas necessária de ser reali-

zada. Em vários contextos sociais prevalece a interdição do tema. Somos 

ensinados, por exemplo, a evitar o uso da palavra ‘negro’ ou ‘preto’, 

por questões de “etiqueta social”. O ponto de partida para lidar com a 

discriminação racial é o reconhecimento de que o problema existe e não 

é uma questão de classe, estando ligada à cultura e ao processo histórico 

da formação social brasileira. 

Normalmente as pessoas identificam o racismo apenas ‘no outro’. Essa 

atitude já foi objeto de estudo de pesquisas sobre o preconceito racial 

entre os habitantes das cidades brasileiras. Normalmente aparece o 

descompasso entre a visão dos indivíduos acerca da sociedade, onde se 

reconhece a existência do racismo, e a autopercepção do preconceito 

(Sansone, 1993; Turra & Venturi, 1995; Schwarcz & Queiroz, 1996; Mu-

nanga, 1996; Oliveira & Barreto, 2003). 

O tema é controverso, sendo um campo que está longe de apresentar 

consenso. De um lado os indicadores sociais mostram a persistente desi-

gualdade social em termos de renda, natalidade, educação, expectativa 

de vida e ascensão profissional. Outros estudos valorizam a especificida-

de brasileira em relação aos modos variados de classificação de cor e à 

ausência de uma segregação racial estrita, o que viabiliza o contato de 

pessoas de várias cores diferentes. Não podemos ignorar, entretanto, as 

vivências da discriminação por pessoas negras no mercado de trabalho, 

nos estabelecimentos comerciais, nos prédios, em espaços impessoais da 

rua, em instituições de ensino, entre outros. 

Especificamente em relação á 
educação, em janeiro de 2003, 
foi promulgada a lei 10.639, fruto 
de um extenso movimento pela 
garantia da inclusão do ensino 
nacional da temática “História e 
Cultura Afro-Brasileira”. Esta lei 
garante, em suas diretrizes, o ensino 
da temática, nas escola de nível 
fundamental e médio, públicas e 
particulares. Em 2008, a lei 11.645, 
incluiu a obrigatoriedade  da 
“História e Cultura Afro-Brasileira e 
Índigena”; em seu § 1 marca como 
conteúdo programático os “diversos 
aspectos da história e da cultura 
que caracterizam a formação da 
população brasileira, a partir desses 
dois grupos étnicos, tais como o 
estudo da história da África e dos 
africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígena no Brasil, a cultura 
negra e indiígena brasileira e o 
negro e o índio na formação da 
sociedade nacional, resgatando as 
suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil” (Brasil, 2003; 
2008).
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Para saber mais sobre o tema da 
discriminação pela cor da pele, 
leia Ayres Machado, E. Palavras 
que marcam: uma análise sobre 
preconceito de cor, discriminação 
e racismo nos jornais do Rio de 
Janeiro. In: Paiva, A. (Org.). Notícias 
e Reflexões sobre Discriminação 
Racial. Rio de Janeiro: Ed PUC-Rio, 
Pallas, 2008.

Mais recentemente, estudos de vários países têm mostrado maior inser-

ção da juventude negra no mercado de trabalho, o que vem ocorrendo  

também no Brasil. Estilos juvenis globalizados baseados na música como 

o hip hop trouxeram uma mudança nos estereótipos da identidade negra 

em vários lugares do mundo.

Para refletir

Você considera a escola um espaço favorável para as crianças e jovens 
negros? Como você classificaria sua escola em termos de cordialidade e 
harmonia entre as pessoas de raças diferentes?

PERSEGUIÇÃO NO SHOPPING: RACISMO OU CONSTRANGIMENTO?

No dia 16 de fevereiro de 2004 um jornal de grande circulação carioca trazia 
a notícia de que o filho de criação de um artista famoso havia sido amea-
çado por seguranças num shopping center da Zona Sul do Rio de Janeiro. O 
rapaz de 18 anos, negro, estava andando com o irmão pelo shopping quan-
do um homem armado o expulsou do local. Os jovens foram para casa e 
comentaram com os pais o que havia acontecido. No mesmo instante, eles 
acionaram um advogado e todos foram para a delegacia, próxima ao local 
da ocorrência. Segundo as notícias publicadas, o agressor teria identificado 
o jovem como traficante de drogas que estaria fornecendo-as no local. A as-
sessoria de imprensa do shopping negou que o agressor fosse funcionário 
do estabelecimento. No entanto, como foi possível verificar, ele portava rá-
dio, algema e armas como fazem os agentes de segurança. Após investiga-
ções, a polícia mostrou imagens gravadas do rapaz sendo expulso do local 
pelo ofensor, identificado como um policial militar que estaria fazendo um 
‘bico’ para um comerciante no local. O caso chamou atenção pela rede de 
relações dos envolvidos e teve como desfecho o enquadramento do segu-
rança por constrangimento ilegal e não por racismo. 

O que esse caso nos faz pensar?

A desigualdade racial foi por muito tempo, e ainda o é em certos espaços, 

naturalizada e aceita como normal. Por isso, alguns estudiosos assinalam 

que apenas as formas mais explícitas e segregadoras de discriminação 

são reconhecidas pela população brasileira, o que talvez explique a es-

cassez de registros policiais de queixas por discriminação racial e racismo 

(Guimarães, 2004).

cap5cr.indd   142 5/8/2010   14:20:23



Gênero, sexualidade e ‘raça’: dimensões da violência no contexto escolar

143

Para refletir

Você acha que a escola abarca as diferenças raciais dos estudantes de forma 
positiva? Seu currículo leva em consideração diferenças culturais? 

Considerações finais

Em primeiro lugar, queremos destacar a importância que você tem, 

professor, na socialização e no crescimento das crianças e adolescentes 

sob seus cuidados. Acreditamos que a escola seja o lócus privilegiado do 

trabalho de convivência com as diferenças de forma positiva, ao lado 

do importante papel desempenhado pela família e pela comunidade no 

enfrentamento das questões tratadas neste capítulo. Em contrapartida, 

sabemos o quanto você também sofre discriminações e violências na 

profissão que escolheu. Mas o papel do educador é insubstituível e nele 

você se destaca. 

Sabemos também do desafio que é construir práticas comprometidas com 

os direitos humanos a favor da promoção da vida e da saúde e contra toda 

forma de discriminação e violência, pois, nós adultos, frequentemente, 

Leia no capítulo 3 sobre as 
várias formas de violência que 
atingem o professor em seu 
cotidiano profissional. 
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temos atitudes preconceituosas e nos sentimos vulneráveis, impotentes 

e tristes em face daqueles que também sofrem. Não temos respostas para 

tudo e nos perguntamos: como praticar o diálogo em situações muitas 

vezes violentas? Como reconhecer a violência de gênero ou mesmo uma 

atitude racista se muitas vezes nós mesmos as cometemos ou somos ví-

timas delas? 

Portanto, é preciso pensar na superação dos problemas debatidos neste 

texto como uma construção permanente, desafiadora e transformadora! 

É preciso trabalhar sempre questionando práticas baseadas em precon-

ceitos e discriminações, como a homofobia, racismo, sexismo e machis-

mo. E certamente para isso será necessária a contribuição dos estudantes 

e da comunidade escolar, todos caminhando na mesma direção.

 Atividade 2

Pense e discuta sobre estratégias de trabalho que orientem a desconstrução 
de preconceitos de gênero, de sexualidade e de raça.

Busque organizar uma brincadeira com os estudantes de forma a colocar em 
questionamento certos preconceitos, com base em situações ocorridas na 
escola.
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