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RESUMO 
 
Esta pesquisa objetivou desvendar as representações de masculinidades e feminilidades de 
alunos/as do ensino médio da escola pública e o modo como tais representações relacionam-se 
à ocorrência de episódios de violência no cotidiano escolar. A pretensão também se volta para 
as representações de docentes, da forma como eles/as percebem o seu papel na construção das 
identidades de gênero dos/as alunos/as. O interesse pelo objeto nasceu da constatação de que 
o quadro da violência entre os jovens do sexo masculino, no Brasil, apresenta-se, na 
atualidade, em números significativamente elevados fato este que dá ensejo a uma reflexão 
acerca das articulações entre os valores hegemônicos atribuídos ao masculino, nos episódios 
de violência. Desse modo, o conceito de gênero adotado remete à construção social e 
relacional de corpos sexuados, portanto, datados social e historicamente, inscritos numa 
determinada cultura. A utilização da teoria das representações sociais mostrou-se caminho 
profícuo para atingir os propósitos, na medida em que investiga como se formam e como 
funcionam os sistemas de referência utilizados para classificar pessoas e grupos, e para 
interpretar os acontecimentos da realidade cotidiana. O estudo de caso de cunho etnográfico 
favoreceu o uso das técnicas qualitativas e quantitativas de pesquisa. Os sujeitos da pesquisa 
foram 33 alunos/as e 10 docentes, 04 coordenadoras e a diretora de uma escola de ensino 
médio da rede pública estadual na cidade de Aracaju-SE. Como fonte de dados, recorreu-se a 
documentos e estatísticas sobre a violência, bem como à bibliografia pertinente relativa à 
temática em tela. Como instrumento de pesquisa, foi usada a observação direta  realizada nos 
turnos diurno e noturno, em sala de aula, no pátio e nos diversos momentos da escola. As 
entrevistas semiestruturadas foram realizadas com discentes e docentes, como estratégia capaz 
de aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno da violência na escola, tendo gênero como 
categoria de análise. Os resultados informam que as violências na escola estão atreladas às 
representações de masculinidades ditas tradicionais, marcadas pelo machismo, competição 
por espaços de poder e confirmação das identidades masculinas. Por outro lado, a ascensão da 
violência entre as meninas emerge significativamente, assim como a expressão da violência 
simbólica e de preconceitos diversos, nomeadamente contra as identidades consideradas 
diferentes do modelo heteronormativo.   
 
Palavras-chave: Ensino Médio. Identidade de Gênero. Masculinidades. Representações 
Sociais. Violências. 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 

This research aimed to uncover representations of masculinity and femininity of male and 
female students secondary public school and how these representations are related to the 
occurrence of a episodes of violence in everyday school life. There is also the intention of 
researching representations of teachers, how they perceive themselves and their role in the 
construction of gender identities of students. The interest in the subject arose from the 
observation that, currently in Brazil, the picture of violence among young males has 
significantly elevated numbers, a fact that demands a reflection on the links between the 
values attributed to the hegemonic male and episodes of violence. In this way, the concept of 
gender adopted to the social and relational construction of sexed bodies and therefore bodies 
that are socially and historically dated, inscribed in a particular culture. Using social 
representations theory proved to be useful to achieve the purpose, in that it investigates how 
the reference systems used to classify individuals and groups are formed and function to 
interpret events from everyday reality. The ethnographic case study favored the use of 
qualitative and quantitative research techniques. The study subjects were 33 students, divided 
between male and female students and 10 teachers, 04 coordinators and the director from a 
public high school in the city of Aracaju-SE. As a source of information, we used documents 
and statistics on violence, as well as bibliography relating to the phenomenon. Direct 
observation as a research tool, was used to conducted in day and night shifts, in the 
classroom, in the courtyard and at various moments in the school. Semi-structured interviews 
were conducted with students and teachers, as a strategy to deepen knowledge about the 
phenomenon of school violence, having gender as a category of analysis. The results report 
that violences in school are tied to so-called traditional representations of masculinity, marked 
by machismo, competition for positions of power and confirmation of masculine identities. 
Moreover, the rise of violence among girls emerge significantly, as well as the expression of 
symbolic violence and various prejudices, particularly against different identities distinct from 
the heterosexual model.  
 
Keywords: Education, Gender Identity, Masculinities, Social Representations, Violence. 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 
 

Esta investigación buscó revelar las representaciones de la masculinidad y la feminidad en los 
estudiantes masculinos y femeninos  la escuela secundaria en una escuela pública y cómo 
dichas representaciones se relacionan con la ocurrencia de episodios de violencia en la vida 
escolar cotidiana. Existe también la intención de investigar las representaciones  de maestros 
y maestras, cómo se perciben a sí mismos y su función en la construcción de las identidades 
de género de   estudiantes varones e hembras. El interés por el tema surgió desde la 
constatación de que, en la actualidad en Brasil, el panorama de la violencia entre los jóvenes 
varones tiene números significativamente elevados, este hecho da lugar a una reflexión sobre 
las uniones entre los valores que se atribuyan a lo masculino hegemónico, los episodios de 
violencia. Esta manera el concepto de género se refiere a las construcciones sociales 
adoptadas cuerpos sexuados relacionales y por tanto histórico  y socialmente fechados, 
inscritos en una cultura particular. El utilización de la teoría de las representaciones sociales 
demostró ser la mejor manera de alcanzar el objetivo, puesto que investiga cómo se forman y 
funcionamiento de los sistemas de referencia utilizados para clasificar a los individuos y 
grupos, y interpretar los acontecimientos de la realidad cotidiana. El estudio de caso de las 
técnicas etnográficas favoreció el uso de la investigación cualitativa y cuantitativa. Los 
sujetos estudiados eran 33 estudiantes, divididos entre estudiantes masculinos y femeninos y 
10 docentes, 04 coordinadores y el director de una escuela oficial a la escuela secundaria en la 
ciudad de Aracaju-SE. Como fuente de datos, hemos utilizado documentos y estadísticas 
sobre la violencia, así como literatura sobre el tema en la pantalla. Como herramienta de 
investigación, se utilizó   la observación directa realizada en turnos de día y de noche, en aula, 
en el patio y en varios momentos de la escuela. Las entrevistas semi-estructuradas fueron 
realizadas con estudiantes y docentes, como estrategia para profundizar en el conocimiento 
sobre el fenómeno de la violencia escolar y el género como una categoría de análisis. Los 
resultados indican que la violencia en la escuela están vinculados a los llamados 
representaciones tradicionales de la masculinidad, marcada por el machismo, la competencia 
por los puestos de poder y la confirmación de las identidades masculinas. Por otra parte, el 
aumento desde la violencia entre los jóvenes emergen de manera significativa, así como la 
expresión de la violencia simbólica y diversos prejuicios, en particular contra las diferentes 
identidades consideradas modelo  heterosexual establecido por la norma. 
 
Palabras clave: Educación. Identidad de Género. Masculinidades. Representaciones Sociales. 
Violencia. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

A inquietação em ampliar o conhecimento sobre o fenômeno da violência nas escolas 

é fruto das experiências vivenciadas no cotidiano da escola onde a autora desta pesquisa 

atuava como professora de Educação Física da Rede Pública Estadual de Ensino. Num 

primeiro momento, esta indagação foi suprida com o desenvolvimento do Mestrado em 

Educação, cujo objetivo foi desvendar, sob a perspectiva de gênero, a expressão da violência 

no cotidiano escolar, atribuindo especial destaque à ótica dos/as docentes, às 

implicações/barreiras na construção da identidade de gênero e da cidadania plena de alunos/as 

de escolas estaduais. Porém, naquela oportunidade, dados os escassos limites de tempo e de 

necessário amadurecimento teórico, não foi possível estabelecer conexão entre a construção 

das identidades de gênero dos/as alunos/as e a violência no âmbito escolar.  

A posterior reflexão quanto aos números da violência envolvendo jovens do sexo 

masculino no Brasil, bem como a revisão bibliográfica pertinente à temática levaram a 

pesquisadora a sentir a necessidade de alargar a compreensão sobre o objeto trabalhado no 

Mestrado, passando a conjecturar acerca da proeminência da violência entre os/as jovens e a 

construção das identidades de gênero no âmbito escolar como uma das possibilidades 

explicativas para a ocorrência deste fenômeno. Na escola, os incontáveis casos do que pode 

ser chamado de violência visível, expressa em agressões que violam o corpo físico de alunos e 

alunas, são cada vez mais comuns, passando a frequentar a agenda dos telejornais com a 

exibição de imagens nas quais se digladiam dentro ou nas imediações do prédio escolar 

contando com a insuflação de colegas e, por vezes, com a presença de pais, nomeadamente 

das mães, que comparecem à escola em busca de fazer justiça com as próprias mãos. 

Diante dessa realidade que assusta e preocupa, já que envolve o espaço da instituição 

escolar (onde a construção de saberes é permeada por distinções e desigualdades, como 

afiança Louro (1997), a socialização e convivência de alunos e alunas têm lugar prioritário e a 

troca de experiências contribui para a construção de suas identidades) tomou corpo a 

necessidade de investigar a possível ligação entre a violência no cotidiano escolar e as 

relações de gênero tramadas nesse contexto. Enfatiza-se, portanto, o cotidiano escolar e, como 

neste enredam-se os processos de construção das identidades de gênero e de manifestação de 

episódios de violências; privilegiam-se as percepções de alunos e alunas, docentes e equipe 

técnica do estabelecimento de ensino. Para tanto, lança-se mão da Teoria das Representações 

Sociais, arcabouço teórico capaz de expor os sentidos e significados que os atores sociais 

conferem às suas práticas e vivências rotineiras.  
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Desse modo, apresenta-se como objeto de investigação as representações sociais de 

alunos/as e docentes sobre masculinidades e as identidades de gênero e sua relação com os 

episódios de violência na escola. Tal objeto foi escolhido em razão das possibilidades de 

análise que a pesquisa, tendo o cotidiano escolar como campo empírico, apresenta sobre 

vários aspectos, destacando-se: as bases sobre as quais estão sendo construídas as identidades 

de gênero; o desenvolvimento de um saber espontâneo relativo a gênero e a manutenção de 

um saber tradicional acerca das identidades dos gêneros; as representações de gênero como 

desencadeadoras de violências; a escola como local aglutinador, onde ocorre socialização 

secundária do segmento populacional jovem; os conflitos e as tensões que estão no cotidiano 

escolar e não são percebidos; os estereótipos e preconceitos contra mulheres e homossexuais, 

como geradores de violências; a ênfase de que a ausência de violência física não representa a 

inexistência de violência no cotidiano escolar; os docentes não se responsabilizam pela 

participação na formação das identidades de gênero no âmbito escolar assim como pela 

naturalização das violências dentro da escola. 

Partindo-se do conceito elaborado por Moscovici (2009), entende-se que uma 

representação social é sempre a representação de alguém (o sujeito) e de alguma coisa (o 

objeto). Parte-se do pressuposto de que os/as jovens alunos/as interagem em outros ambientes 

socializadores além da escola, os quais também são responsáveis pela sua formação, deles 

recebendo, provocando e (re)apresentando alterações significativas para a constituição das 

suas identidades.  

Por conseguinte, o conceito das representações sociais1 pode ser utilizado pelas 

diversas áreas das ciências humanas, principalmente no âmbito da educação, por tratar-se de  

importante instrumento na análise da realidade social, uma vez que ele 
permite vislumbrar as concepções que os grupos constroem a respeito do 
mundo. Num momento marcado por incertezas e perplexidade, as 
representações sociais podem atuar de forma significativa na compreensão 
de questões contemporâneas, tais como, violência, juventude, movimentos 
sociais, minorias, entre outros. (HOROCHOVSKI, 2004, p. 105). 

 

Portanto, o objeto desta pesquisa é pertinente de ser estudado tendo como condução a 

Teoria das Representações Sociais, uma vez que a interação entre os/as alunos/as será alvo 

preferencial de observação no interior da escola nas diversas situações vivenciadas em seu 

cotidiano, como meio de perceber através da linguagem, gestos e atitudes por eles/as emitidos 

                                                 
1 A construção do objeto nesta pesquisa, na perspectiva da teoria das representações sociais, teve como ponto de 
partida a teoria originalmente defendida por Moscovici (2009), trabalhado posteriormente por Denise Jodelet 
 (2002) e também disponível em produções de autores/as brasileiros/as: Spink, (1993); Jovchelovitch & 
Guareschi  (1994); Sá (1996), 1998), entre outros.   
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as representações de feminilidade e masculinidade vigentes e se estas guardam relação com 

episódios de violência. Esta prerrogativa atende a uma das especificidades da pesquisa em 

representações sociais, segundo a qual o objeto de pesquisa deve ser intrínseco, de forma 

consistente com alguma prática do grupo. Assim, é fundamental que, ao definir o par sujeito-

objeto de uma pesquisa, o/a pesquisador/a deve ter em mente que “a representação que os liga 

é um saber efetivamente praticado, que não deve ser apenas suposto, mas sim detectado em 

comportamentos e comunicações que de fato ocorrem sistematicamente”. (SÁ, 1998, p. 50). 

Esta pesquisa, além de explicitar as representações sociais do grupo, busca também 

empreender comparações e análises capazes de produzir inferências relativas à gênese das 

construções culturais implicadas nas representações do senso de masculinidade e feminilidade 

entre os sujeitos investigados. Os elementos destacados permitem esperar, com o apoio do 

plano teórico, um estudo contextualizado dos sistemas de representação, com análises à luz 

das relações intergrupais sem perder de vista os determinantes econômicos e sociais no bojo 

dos quais são gestadas as construções culturais que buscam, através do discurso, legitimar a 

construção das identidades de homens e mulheres na sociedade amparada em estereótipos 

limitadores e hierarquizantes da condição feminina. Neste sentido, o problema desta pesquisa 

concentra-se em interrogar como são construídas as representações do masculino e do 

feminino entre os jovens estudantes do ensino médio da escola pública e qual a relação entre 

essas representações e os episódios de violências no cotidiano escolar?  

A prioridade pela metodologia qualitativa permite elencar algumas questões 

orientadoras para a elucidação do problema aludido.  

a) Quais são as representações sociais do masculino e do feminino entre os/as 

alunos/as do ensino médio da escola pública? 

b) Como são construídas, no ambiente escolar, as identidades de gênero?  

c) Quais são os valores de longa duração que vieram definindo o que é masculino e o 

que é feminino? 

d) Existe relação entre as representações sociais de masculinidade e de feminilidade 

e os episódios de violências no cotidiano escolar?  

e) De que modo a ação docente contribui para a formação das identidades de gênero 

dos/as alunos/as? 

Além de solucionar as questões apresentadas, esta pesquisa se propõe a refletir acerca 

das articulações entre os valores hegemônicos atribuídos ao masculino e os valores inscritos 

no exercício da violência, sem desconsiderar que as mulheres também são capazes de cometer 

violências (Badinter, 2005), e a pensar os meandros sociais, simbólicos e subjetivos os quais 
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articulam a posição privilegiada que a cultura atribui aos valores masculinos, em detrimento 

dos femininos. Por conseguinte, a tese desta pesquisa preconiza que as representações das 

identidades masculinas e femininas permanecem sendo construídas entre os/as jovens 

alicerçadas em modelos tradicionais de masculinidade e de feminilidade tendo como base o 

padrão heteronormativo de sexualidade, o que tem contribuído para a ocorrência de violências 

simbólica e física nas escolas.  

Do mesmo modo que o fazem Abramovay e Cunha (2010), nesta pesquisa interessa  

compreender alguns aspectos de como a experiência do gênero, em sua interseção com a 

violência, é vivenciada pelos sujeitos no âmbito de seu percurso escolar, analisando discursos 

e práticas do cotidiano das escolas que expressam valores relacionados ao que meninos e 

meninas fazem, pensam, sentem e falam. Para direcionar tal fim apresenta-se como objetivo 

geral desvendar as representações de masculinidades e feminilidades vigentes entre alunos/as 

do ensino médio da escola pública e de que modo estas representações relacionam-se à 

ocorrência de episódios de violência no cotidiano escolar, o que leva também a questionar 

acerca das representações docentes, como eles/as percebem o seu papel na construção das 

identidades de gênero das/os as/os alunas/os. 

Como objetivos específicos têm-se: 

a) avaliar o que as narrativas dos jovens revelam sobre as concepções do masculino e 

do feminino, e articulá-las com as definições presentes nos estudos sobre gênero; 

b) analisar as formas de sociabilidade por meio das quais os/as jovens constroem 

suas identidades;  

c) desvendar de que modo as representações do masculino e do feminino são 

geradoras de violências no cotidiano escolar; 

d) identificar como os/as docentes percebem seu papel frente à construção da 

identidade de jovens estudantes refletindo acerca do papel que a escola desempenha 

no processo de construção das identidades. 

O estudo das representações sociais mostra-se ser um caminho promissor para atingir 

esses propósitos, na medida em que investiga justamente como se formam e como funcionam 

os sistemas de referência utilizados para classificar pessoas e grupos e para interpretar os 

acontecimentos da realidade cotidiana, devido às suas relações com a linguagem, a ideologia e 

o imaginário social e, principalmente, ao seu papel na orientação de condutas e das práticas 

sociais, mesmo nos processos de socialização primária e secundária (BERGER e 

LUCKMANN, 2008); portanto, as representações sociais constituem elementos essenciais à 

análise dos mecanismos que interferem na eficácia do processo educativo.  
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Ao ponderar quanto à teoria das representações sociais, constata-se quão próxima ela  

se encontra  das teorias de gênero, desde suas origens comuns na década de 1960, em que os 

movimentos sociais e esta teoria colocaram em evidência objetos de estudo antes ignorados 

pela ciência (mulher e o senso comum), participando do conflito gerado com a emergência de 

novos atores sociais que clamavam por uma nova maneira da ciência e da sociedade 

reconhecerem suas identidades e subjetividades. (ARRUDA, 2002). 

A crise dos paradigmas no bojo da qual o movimento feminista e a teoria das 

representações sociais surgem negam o restrito modelo quantitativo de fazer ciência, clamam 

pelo reconhecimento dos sujeitos, pela consideração de afetos, emoções, sentimentos, leitura 

do cotidiano e centralidade dos sujeitos no que se refere ao saber construído nas relações 

interpessoais. Ambas as teorias conferem grande importância ao real enquanto campo no qual 

o conhecimento é construído, bem como consideram as contradições inerentes às 

individualidades, assim como destacam a importância do discurso na construção de diferenças 

e são capazes de propor indagações e leituras da realidade inovadoras, desvendando aspectos 

do cotidiano cruciais no processo de construção do conhecimento e das identidades 

socioculturais de homens e mulheres. (ARRUDA, 2002, p. 144). 

Necessário registrar que se entende educação, em sentido amplo, como o caminho pelo 

qual homens e mulheres humanizam-se ao serem socializados num processo em que emergem 

suas singularizações junto à espécie humana. De modo mais completo: 

 
Educação é o processo pelo qual um “filhote” da espécie humana, inacabado, 
desprovido dos instintos e das capacidades que lhe permitiriam sobreviver 
rapidamente sozinho, apropria-se, graças à mediação dos adultos, de um 
patrimônio humano de saberes, praticas, de formas subjetivas, de obras. Essa 
apropriação lhe permite tornar-se ao mesmo tempo e no mesmo movimento, 
um ser humano, membro de uma sociedade e de uma comunidade e um 
sujeito singular, absolutamente original. (CHARLOT, 2005a, p. 136-137). 

 

Este triplo processo de humanização, socialização e singularização só é possível 

através da apropriação do patrimônio cultural produzido pela humanidade, ou seja, educação é 

cultura que a um só tempo significa humanizar-se, inserir-se no mundo humano com seus 

símbolos, signos e construções de sentido que é conseguido, conquistado a partir da 

socialização entre os pares, na cultura2 de um determinado grupo social em dado momento 

histórico. Por fim, entrar em uma cultura, fazer parte de uma cultura, permite num mesmo 

                                                 
2 Chauí (1999, p. 295), complementa o conceito de cultura defendido por Charlot (2005a) afirmando que cultura 
é “a maneira pela qual os humanos se humanizam por meio de práticas que criam a existência social, econômica, 
política, religiosa, intelectual e artística”, práticas estas possíveis apenas devido a invenção da relação com o 
Outro.   
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movimento criar cultura, constituir uma cultura própria, dar sentido pessoal à realidade 

sociocultural da que faz parte, enfim, educar-se. Isto porque a cultura é cunhada em e nas 

interações sociais onde são criadas representações, modos de ser e de pensar o cotidiano: 

 
[...] É evidente que não se trata de negar a existência de processos sociais 
condicionando e afetando os indivíduos. Também não se pretende negar o 
caráter envolvente e até determinante da cultura de determinada época e 
sociedade. Cumpre, no entanto, recuperando o caráter dinâmico da cultura, 
percebê-la enquanto expressão e criação de indivíduos interagindo, 
escolhendo, optando, preferindo. Portanto, o aspecto dinâmico da cultura é 
revelado quando se percebe que os símbolos não são apenas usados, são 
também transformados e reinventados, com novas combinações e 
significados. (VELHO, 2004, p. 106). 

 

É no âmbito da cultura que as diferenças (de classe, de gênero, de orientação sexual, 

de etnia, de religião), constitutivas das identidades no processo de socialização com o Outro 

são convertidas em desigualdades, gerando estereótipos de gênero3 e preconceitos para 

justificar a assimetria entre os sexos. Na sociedade heteronormativa,4 parte-se de componentes 

biológicos relacionados à identidade sexual para definir lugares e posições de poder para 

homens e mulheres, distinguindo assim suas identidades de gênero. Deste modo, tem lugar 

um processo no qual as diferenças biológicas são consideradas desigualdade de gênero e, 

portanto, naturalmente aceitas como determinadas. Assim, a intolerância às diferenças revela-

se como violência contra quem não faz parte do que se considera a ‘normatividade’ entre os 

sexos. 

Para compreender a relação entre cultura e gênero faz-se necessário explicitar que o 

conceito de gênero aqui adotado remete à construção social de corpos sexuados, portanto, 

datados social e historicamente e inscritos numa determinada cultura; assim, o corpo 

biológico carrega em si a marca do gênero, as características socialmente construídas que 

determinarão se o sujeito será representado socialmente como masculino ou feminino. 

Conforme Scott (1991), a identidade de gênero se afirma como um construto social sobre um 

corpo biológico, sexuado. Gênero é, portanto, constituinte da identidade dos sujeitos. 

É na cultura que a dominação de base androcêntrica se estrutura e se fixa, são as 

representações construídas de normas, valores, regras de comportamento, atitudes e estilos de 

comunicação que favorecem a permanência do patriarcado e das relações hierárquicas de 

                                                 
3 Características imputadas aos machos e fêmeas, designando-os como homens ou como mulheres, 
características estas que afirmam dever ser o homem forte, ativo, competitivo, duro, insensível, pouco afeito ao 
choro e à expressão das emoções, agressivo, viril, assim como as mulheres devem ser dóceis, calmas, serenas, 
obediente, servil, passiva, cuidadora. 
4 Sociedades onde o padrão de comportamento heterossexual vigora como norma. 
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poder desfavoráveis ao gênero feminino. Contudo, embora esteja se remodelando  

(THERBORN, 2011), se modificando diante das conquistas das mulheres no âmbito público e 

privado, o patriarcado tem apresentado novas formas de dominação e de exercício de poder 

sobre as mulheres, seja através da divisão sexual do trabalho, da precarização do trabalho 

feminino, seja através da submissão sexual da mulher e, fundamentalmente, através da 

perpetração de violências cada vez mais cruéis (FEMENIAS; ROSSI 2009) que vitimizam as 

mulheres. 

As práticas sociais nas quais os sujeitos engendrados5 se envolvem cotidianamente 

estão imersas em relações de poder, em relações hierarquicamente configuradas que incluem 

ou excluem determinado gênero, provocando alterações na construção de identidades. Esta 

construção tem como base a cultura e as experiências vividas por cada pessoa, as quais irão 

criar subjetividades genuínas. Conforme Thompson (1978), considera-se que o sujeito é fruto 

da experiência humana socialmente vivenciada em dado momento histórico e em uma dada 

cultura. Portanto, é a cultura, o modo de ser e de viver, refletir e de produzir sentidos e 

significados, que, em grande medida, dá sentido e propaga a experiência humana favorecendo 

os processos através dos quais são construídas as subjetividades.  

Neste sentido, é preciso reconhecer que a educação é construída sobre a base não 

apenas da dinâmica de classe, mas também sobre as das dinâmicas de gênero e raça. A escola 

é uma das instituições sociais na qual os/as jovens se relacionam cotidianamente, é uma 

estrutura que gera e impõe poder, cria e alimenta discursos capazes de instituir diferenças 

tomadas como irreconciliáveis entre os sexos; local onde os/as discentes não são seres 

passivos, que apenas reproduzem os conhecimentos auferidos na sala de aula (APPLE, 1989; 

FOUCAULT, 2004; LOURO, 1997, 2010). É também local de resistência, de mediação, onde 

as tradicionais identidades de gênero são construídas, reforçadas e sedimentadas, por vezes 

entrando em choque com identidades de gênero em processo de mudança.  

Desse modo, Buttler (2008) adverte que “a crítica feminista deve compreender como a 

categoria das ‘mulheres’, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas 

estruturas de poder por intermédio das quais busca-se  a emancipação” (p. 18-19). Segundo 

essa autora, homens e mulheres constroem suas identidades dentro e/ou a partir das estruturas 

binária nas quais estão subvertidos. Consequentemente,  

                                                 
5 Termo cunhado no sentido de abarcar fatores que interferem na formação do sujeito, pela qual o gênero sozinho 
não pode responder, constituído (...) “por meio de códigos linguísticos e representações culturais: ‘engendrado’ 
só não na experiência de relações de sexo, mas também nas de raça e classe; um sujeito, portanto, múltiplo em 
vez de único,e contraditório, em vez de simplesmente dividido”. (LAURETIS, 1994, p. 2008). 
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O gênero mostra ser performativo no interior do discurso herdado – isto é, 
constituinte da identidade que supostamente é. Nesse sentido, o gênero é 
sempre um feito, ainda que não seja obra de um sujeito tido como 
preexistente à obra. [...]. Deste modo, não há identidade de gênero por trás 
das expressões de gênero; essa identidade é performativamente constituída, 
pelas próprias “expressões” tidas como seus resultados. (BUTTLER, 2008, 
p. 48).  
 

A partir dos anos 1990, no Brasil, vem crescendo o interesse pelos estudos relativos à 

masculinidade. Durante muito tempo a masculinidade foi descrita como possuindo 

características universalizantes em que se sobressaía o modelo de homem empreendedor, 

guerreiro6, viril, racional, provedor, entre outros. Porém, o olhar dos/das pesquisadores/as, 

neste limiar do século XXI tem se voltado para outras formas de ver e analisar a 

masculinidade. Diante das transformações operadas na sociedade - principalmente com a 

conquista das mulheres por uma maior participação na esfera pública, a partir das décadas de 

1960 e 1970, e com os questionamentos elaborados pela crítica feminista - ocorreu uma 

desestabilização nas representações do gênero masculino e emergiu a questão: "O que é ser 

homem?" 

Contudo, este não tem sido um questionamento feito às mulheres, ainda hoje prevalece 

um modo de pensar segundo o qual a mulher, por si só, já diz o que é e para que serve: ela é a 

mãe, a dedicada, sensível, organizada, submissa, respeitosa, comedida, contida.   Todavia, em 

boa hora Simone de Beauvoir (1980) advertiu que esta não é uma verdade acabada e fixa; ao 

proclamar que não se nasce mulher, aprende-se a ser mulher, a pensadora rompe com um 

ideal determinista amparado por uma cultura que define e impõe qual o papel da mulher na 

sociedade, ou seja, ser mãe, esposa abnegada, submissa ao homem. 

Salienta-se que, ao se indagar quanto à construção das identidades de gênero dos/as 

respondentes, ao longo do processo de pesquisa, foi possível identificar no contexto escolar a 

presença de identidades de gênero consideradas socialmente diferentes, desviantes, 

descentradas, excêntricas (LOURO Et Al, 2003), como quatro homossexuais e um travesti, o 

que exigiu da pesquisadora ampliar o seu leque teórico de modo a reconhecer que binarismos 

representado por somente dois sexos,  tais como homem-mulher, macho-fêmea, masculino-

feminino mostravam-se insuficientes para dar conta de compreender as representações sociais 

das identidades de gênero deste grupo, sendo necessário incorporar leituras referentes à 

diversidade de orientação sexual. Isto ajudou a compreender que as identidades de gênero, 

como uma das dimensões da identidade do sujeito, são construídas de modo relacional, não 

                                                 
6 Portanto, constituído numa cultura que valorizava a violência como prova de masculinidade como mostra 
Nolasco (2001a, 2011b).   
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são unívocas, fixas; são transitórias e, por isso, faz-se necessário falar-se de modo plural em 

masculinidades e feminilidades (PEDRO e GROSSI, 1998), o que aumenta sobremaneira o 

esforço intelectual de compreendê-las e analisá-las. 

A relevância do estudo sobre identidades de gênero e a violência na escola está 

pautada não só no entendimento de que a escola contemporânea encontra-se frente a 

provocações e desafios impostos pela modernidade, sendo a violência, especificamente a 

violência de gênero nas escolas, um deles, como também na possibilidade real de, ao interagir 

com os sujeitos durante o dinâmico processo de pesquisa, ser capaz de produzir conhecimento 

sobre práticas escolares que dificultam o fortalecimento da formação cidadã.  

Inserida na linha de pesquisa “Formação de Educadores: Saberes e Competências”, a 

investigação evidencia a necessidade de preparar os/as docentes nos cursos de licenciatura 

visando à atuação profissional condizente com a realidade da sala de aula nos dias de hoje, 

assim como chama a atenção para a necessidade da formação continuada dos/as docentes que 

já atuam nas escolas e se veem despreparados/as para enfrentar os desafios que a escola 

moderna lhes lança e para os quais precisam adquirir saberes e desenvolver competências com 

vistas a melhor intervir nos rumos da formação dos/as educandos/as. 

Embora, assim como Vieira (2006, p. 85), acredite-se que “a escola não é uma 

instituição privilegiada de manifestação de violência”, mas reconhecida como local de 

socialização, de criação de vínculos e disseminação do saber, entende-se que um dos desafios 

que enfrenta é lidar com a violência que se dissemina na sociedade e, de modo preocupante, 

dentro de seus muros7, entre alunos/as, atingindo os/as docentes e funcionários/as. 

Neste sentido, o quadro da violência entre os jovens se apresenta na atualidade em 

números e simbolismo preocupantes. Abramo e Branco (2005) oferecem um retrato da 

juventude brasileira indicativo de seus anseios, dificuldades e desafios; identificam que o 

maior problema por eles enfrentado é o da violência pois, no Brasil, a possibilidade de ser 

uma vítima de homicídio é maior entre os adolescentes e jovens. Para medir o impacto da 

violência letal neste grupo social e avaliar o fenômeno foi criado o Índice de Homicídios na 

Adolescência (IHA)8.    

O IHA estima o risco que adolescentes, com idade entre 12 e 18 anos, têm de perder a 

vida por causa da violência e avalia os fatores que podem aumentar esse risco, de acordo com 

                                                 
7 Para compreender a gravidade e as sutilezas que envolvem as violências nas escolas recomenda-se 
BÉGAUDEAU, François. Entre os muros da escola. São Paulo: Martins, 2009. 
8 Trata-se de uma ferramenta desenvolvida pela Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da 
República (SEDH/PR), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e Observatório de Favelas, em 
parceria com o Laboratório de Análise da Violência da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (LAV-UERJ) 
dentro do Programa de Redução da Violência Letal Contra Adolescentes e Jovens (PRVL). 
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raça e gênero, além da idade. De acordo com o Ministério da Justiça do Brasil, a expectativa é 

que tal índice seja um instrumento que contribua para monitorar esse fenômeno no tempo e no 

espaço, bem como para a avaliação de políticas públicas, tanto locais quanto estaduais e 

federais. Em 2009, quando o índice foi criado, a expectativa era no sentido de que se não 

houvesse mudanças no quadro existente, a estimativa é que até 2012 33.4 mil jovens 

brasileiros deveriam  morrer assassinados nas 267 cidades com mais de 100 mil habitantes do 

país. Esta projeção, feita pelo Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) com base em dados de mortalidade de 2006, mostra que, naquele 

ano, 46% das mortes de jovens no Brasil ocorreram por homicídio. (BRASIL, 2009). 

Neste sentido, a série de Mapas da Violência (WALSELFISZ, 2006, 2010, 1011, 

2012) foi fundamental para acompanhar o crescimento dos números da violência, sendo que 

em suas edições mais recentes (2010, 2011, 2012) têm, enfaticamente, apresentado e discutido 

o crescimento da violência nos municípios brasileiros, sejam em áreas urbanas ou rurais, 

assim como o envolvimento de jovens na faixa etária entre 15 e 24 anos como a maioria das 

vítimas e dos/as agressores/as, apontando, de modo preocupante, na direção de uma parcela 

da população em fase escolar e produtiva que cada vez morre mais cedo ou sobrevive com 

sequelas de violências que se multiplicam no cotidiano. 

 

Os homicídios em geral, e os de crianças, adolescentes e jovens em 
particular, tem se convertido no calcanhar de Aquiles dos direitos humanos 
no país, por sua pesada incidência nos setores considerados vulneráveis, ou 
de proteção específica: crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, 
negros, etc. Essa grande vulnerabilidade se verifica, no caso das crianças e 
adolescentes, não só pelo preocupante 4º lugar que o país ostenta no 
contexto de 99 países do mundo, mas também pelo vertiginoso crescimento 
desses índices nas últimas décadas. (WAILSELFISZ, 2012, p. 47). 

 
As taxas de homicídios entre jovens cresceram 346% entre 1980 e 2010, vitimando 

176.044 crianças e adolescentes nos 30 anos entre 1981 e 2010. Só em 2010 foram 8.686 

crianças assassinadas: 24 a cada dia daquele ano. Uma das características já históricas dessa 

violência homicida é a elevada vitimização masculina: os homicídios de crianças e 

adolescentes do sexo feminino representam em torno de 10% do total das vítimas nessa faixa, 

sendo o restante (90%) do sexo masculino. Por si só estes dados apontam que algo está 

escapando às pesquisas de vitimização. Neste sentido, defende-se que a utilização da 

abordagem de gênero como possibilidade de leitura da realidade possivelmente traria 

respostas capazes de sinalizar políticas públicas preventivas a esta verdadeira mutilação que 

está acontecendo entre os/as jovens brasileiros/as. Defende-se que os valores arraigados na 
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construção da identidade masculina são responsáveis, em grande parte, pela adoção de 

comportamentos de risco e atitudes consideradas de ‘macho’ que resvalam em exposição à 

múltiplas violências. 

Portanto, dentro do atual estado de globalização mundial, redimensionar o conceito de 

violência passou a ser uma necessidade defendida entre outros por WIEVIORKA (1997), de 

modo a inseri-la e compreendê-la no contexto dinâmico e fragmentado em que se inscreve na 

atualidade. Assim, 

Quer se trate das manifestações tangíveis do fenômeno e suas representações 
ou da maneira como as ciências sociais o abordam, mudanças tão profundas 
estão em jogo que é legítimo acentuar as inflexões e as rupturas da violência, 
mais do que as continuidades, que por isso se deve para tanto subestimar. 
(WIEVIORKA, 1997, p. 5). 
 

Por conseguinte, é que se esteve atento não só à violência física, visível, mas também 

à noção de violência simbólica (BOURDIEU, 2004, 2005) a qual reporta fundamentalmente 

às relações de dominação nas quais a violência física “quase nunca” se faz presente, pois a 

violência simbólica é uma forma de violência sutil, silenciosa, paulatina e constante, na qual o 

dominado não percebe que incorpora os modos de ver, as ideias, a maneira de valorar, as 

formas de conceber o mundo do dominante; adota estas concepções como se fossem suas. 

Assim, a dominação ocorre através das relações de forças sociais, pela estrutura das normas 

internas, pelos discursos e cultura em que os indivíduos se inserem e que, gradativamente, 

incorporam. De modo visível, não há coação nem constrangimentos, mas ela está lá, 

aparentemente com o consentimento de quem a sofre, quando, na verdade, o que ocorre é um 

sentimento de naturalização das ações, um dado no tempo, algo inevitável, e não a percepção 

de que há uma relação de força na qual o mais forte impõe a regra e a norma ao elo mais fraco 

ou vulnerável da relação. 

Os subsídios até aqui apresentados configuram um quadro no qual se inserem  

fundamentalmente jovens que estão expostos às violências, (CASTRO, 2002; CASTRO e 

ABRAMOVAY, 2002; ABRAMOVAY  ET AL 2009), seja como perpetradores, seja como 

observadores, podendo-se falar que se vive na época presente um processo de intensa 

‘juvenilização’ da violência. A violência cotidiana impressiona em sua magnitude, deixando 

insegura a população, uma vez que se manifesta tanto nos grandes centros urbanos como nas 

pequenas e médias cidades, fazendo com que as pessoas assistam, perplexas, a inúmeros 

desdobramentos da sua banalização, praticados pelos mais diversos atores sociais. O constante 

estado de tensão gera sentimentos de medo e de insegurança que afetam individualidades, 

interferem na construção de identidades, imobilizam e ultrajam a condição humana, a 
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capacidade de agir na busca de soluções e enfrentamento deste que é, possivelmente, um dos 

temas mais pesquisados e evidenciados na modernidade. 

Os cada vez mais frequentes casos de violência ocorridos no interior e/ou entorno da 

escola, envolvendo crianças e adolescentes em atos de crimes - tanto no Brasil como em 

vários outros países - ao longo dos últimos anos, alertaram para o fato de que a violência nas 

escolas não é um problema local, também ela está globalizada e distribuída ao redor do 

mundo entre os/as jovens, encontrando-se presente em unidades públicas e privadas, daí não 

ser  um indicativo determinista que a associa às desigualdades sociais,  pobreza ou à falta de 

acesso à escola (ZALUAR, 1992, 1994, 2000; CASTRO, 2002), o que leva a  questionar se 

estes acontecimentos estão associados a uma representação de um ideário masculino lastrado 

na violência como afirmação de identidade. Para caminhar no sentido de desvendar esta 

questão, necessário se faz compreender a importância que tem sido atribuída à  ‘identidade’  

no cenário social contemporâneo, bem como compreender a violência para além do 

entendimento do senso comum que,   de forma geral, a associa primordialmente aos atos que 

provocam danos físicos visíveis. 

Neste sentido, Carvalho (2009) assevera que a violência na escola vem sendo discutida 

no Brasil como se nada tivesse a ver com as relações de gênero, quando, na verdade, o que se 

fala o tempo todo é de determinadas formas de masculinidades. Masculinidades estas que são, 

em geral, alimentadas e reforçadas nas representações cotidianas, nas interações que são 

experienciadas no âmbito da cultura escolar, as quais diferenciam hierarquicamente rapazes e 

moças num processo discriminatório, facilmente identificado no duplo padrão de tratamento 

diferenciado e excludente dispensado para rapazes e moças, o qual é baseado em 

desigualdades que começam com a exclusão da mulher dos livros escolares e/ou da limitação 

do desempenho de seu papel restrito aos cuidados com a família e com a casa, destacando-se 

que o ato de cuidar aparece como tarefa de menor valor quando relacionada ao papel 

masculino, geralmente o chefe, trabalhador, detentor do poder a quem cabe a última palavra 

nas decisões. 

Uma valiosa exceção nas pesquisas no âmbito nacional sobre educação, tendo gênero 

como categoria de análise, pode ser constatada em Abramovay, Et Al (2009) que, ao 

investigarem a violência e a convivência na escola, dedicaram um capítulo a gênero, 

sexualidade e violência. Buscando identificar as inter-relações entre estas três temáticas, 

analisaram as respostas dos/as estudantes tendo em vista as antigas e as novas masculinidades 

e feminilidades. Entre outros aspectos, as autoras identificaram que tem havido crescimento 

da violência entre as meninas, inclusive com a formação de gangues exclusivamente 
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femininas, e que “a adoção de comportamentos agressivos ou de risco corrobora também com 

a imagem de força viril comumente associada ao léxico da valentia”. (ABRAMOVAY ET AL, 

2009, p. 361). 

No âmbito do Estado de Sergipe9 CHARLOT (2006)10 revelou que a violência, o 

desemprego e a desigualdade social estão entre as principais questões enfrentadas pelos/as 

jovens, sendo a violência fenômeno já inserido em suas rotinas, visto dela terem sido alvo ou 

alguém que conhecem, o que alimenta um sentimento de insegurança nos municípios 

pesquisados. 

De acordo com Zaluar (1992), a culminância de masculinidades violentas faz parte da 

trajetória de um grupo significativo de jovens, um caminho que muitas vezes desemboca em 

atitudes antiescola, em fracasso escolar, transgressão e, no limite, em violência social. 

Pesquisar sob a ótica da relação entre violência e gênero não é uma tarefa fácil, 

particularmente porque não se tem muita tradição no campo educacional sequer de discutir 

gênero, existindo no mercado editorial brasileiro da educação e de pesquisa acadêmica 

escassez, por que não dizer quase a inexistência de títulos que se ocupem em investigar a 

violência na escola sob essa perspectiva (CORTI e SPOSITO, 2002; SPOSITO, 2009b; 

DAYRELL, Et Al, 2009), menos ainda de entrar na discussão de gênero a partir das 

masculinidades e sua relação com a violência na escola.  

Destaca-se que embora alguns autores (THOMPSON (2002); CECCEHETO (2004); 

ZALUAR (1992), (1994)), entre outros, insistam em que hoje se vive num mundo menos 

violento, defende-se que não foi a violência que diminuiu e sim os mecanismos de controle e 

de punição que foram ampliados a partir do amadurecimento da   civilização a qual,    nos dias 

atuais,   abomina ações que no passado eram consideradas legais e justas, como  por exemplo, 

a queima na fogueira de mulheres consideradas bruxas e o enforcamento em praça pública,  a 

partir de julgamentos tendenciosos. Estes tipos de violência deram lugar ao julgamento dos 

crimes e à dosagem da pena de acordo com o crime cometido.  

 Ao pesquisar alunos/as do ensino médio deparou-se com a dificuldade adicional em 

definir o termo juventude, enquanto fase da vida do segmento populacional alvo desta 

pesquisa.  Este não é um aspecto isolado e foi sentido durante a análise de teses e dissertações 

dos Programas de Pós-Graduação em Educação do Brasil, ocasião em que foi examinada a 

                                                 
9 Couto (2008) desenvolveu pesquisa sobre violência nas escolas sergipanas de ensino fundamental tendo gênero 
como categoria de análise. 
10 Pesquisou jovens sergipanos de ambos os sexos tendo como objetivo recolher e analisar dados quantitativos e 
qualitativos que possibilitassem melhor entender o que são, como vivem e o que pensam os jovens sergipanos, 
na sua diversidade.  
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produção de conhecimento sobre o tema juventude e educação, na área da Educação, no 

período de 1980-1998; o balanço do período subsequente que vai de 1999 a 2006 tendo como 

foco também o tema da juventude envolveu as áreas da Educação, Ciências Sociais 

(Antropologia, Ciência Política e Sociologia) e Serviço Social11. Neste sentido, a 

coordenadora do estudo destaca que só recentemente o tema da juventude tem aparecido no 

debate público e político, recoberto pelos processos de exclusão social que atingem crianças e 

adolescentes nas denominadas ‘situações de risco’.  

A ampla faixa que completa dezoito anos só se constitui interesse pelos 
índices de violência e homicídios associados a esse segmento. Até 
recentemente, a fraca visibilidade da questão na esfera pública brasileira, 
aliava-se à fraca penetração no âmbito da pesquisa educacional, demandando 
inúmeros esforços de adensamento teórico. (SPOSITO, 2009a, p. 22). 
  

A presente pesquisa focalizou alunos e alunas do ensino médio da escola pública 

pertencentes à faixa etária entre 15 e 29 anos, logo, considerados etariamente jovens, portanto, 

fazem parte da ‘categoria social’ juventude (GROPPO, 2000). Esta definição, adotada neste 

estudo, faz da juventude algo mais do que uma faixa etária ou uma ‘classe de idade’, no 

sentido de impor limites etários restritos; também, não faz da juventude um grupo coeso ou 

uma classe de fato.  

Ou seja, a juventude é uma concepção, uma representação ou criação 
simbólica, fabricada pelos grupos sociais ou pelos próprios indivíduos tidos 
como jovens, para significar uma série de comportamentos e atitudes a ela 
atribuídos.  (Grifamos). Ao mesmo tempo, é uma situação vivida em comum 
por certos indivíduos. [...] Trata-se não apenas de limites etários 
pretensamente naturais e objetivos, mas também, e principalmente, de 
representações simbólicas e situações sociais com suas próprias formas e 
conteúdos que têm importante influência nas sociedades modernas. 
(GROPPO, 2000, p. 7-8). 
 

Consequentemente, como categoria social, a juventude é uma representação social e 

uma situação vivida em sociedade, não só pelo segmento populacional acima citado, mas por 

tantos outros numa coletividade em que ser jovem representa estar bem, saudável, ser belo e 

atualizado com as novas tecnologias, conectado com o mundo moderno. Entretanto, esta não é 

uma categoria fixa uma vez que existem diferentes tipos e representações sociais de jovens e 

de juventudes (GROPPO, 2000), fato que os leva a adotar comportamentos e atitudes que 

mudam de acordo com a classe social, o grupo étnico, a nacionalidade, o gênero, o contexto 

histórico, nacional e regional, etc.. 

                                                 
11 Carvalho (2009) analisou um conjunto de trabalhos agrupados sob o título Masculinidades e Feminilidades, 
considerou que o avanço teórico na direção de uma apropriação mais densa dos conceitos de gênero e juventude 
abriria novos problemas de pesquisa, em especial ampliando as temáticas para além das questões da sexualidade 
e do corpo, como também permitiria análises mais enriquecedoras. 
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Portanto, investigar as representações das identidades masculinas e femininas - não 

esquecendo que, embora vítimas preferenciais dos homens na escola e na vida pública e 

privada, as mulheres também são capazes de perpetrar violências - e a sua relação com as 

violências na escola, tendo gênero como categoria de análise, apresenta-se como oportunidade 

de ampliar a compreensão  relativa aos processos através dos quais ocorre a construção das 

identidades no âmbito escolar, ao tempo em que busca demonstrar a importância que adquire 

a formação docente voltada para estas questões.  

Numa aproximação das formulações mais críticas dos Estudos Feministas e dos 

Estudos Culturais, compreendem-se os sujeitos como tendo identidades que se transformam, 

que não são fixas ou permanentes, que podem, até mesmo, ser contraditórias. Neste sentido, 

“pretende-se referir a algo que transcende o mero desempenho de papeis, a ideia é perceber o 

gênero fazendo parte do sujeito, constituindo-o”. (LOURO, 1997, p. 25).  Nessa perspectiva, 

admite-se que as diferentes instituições e práticas sociais são constituídas pelos gêneros e são 

também constituintes dos gêneros; engendram-se a partir das relações de gênero, assim como 

também das relações de classe, étnicas, etc.. Uma dessas instituições é a escola, responsável 

pela modelagem, pela ‘fabricação’ de sujeitos. (LOURO, 1997, p. 25). 

Assim sendo, esta pesquisa justifica-se ao representar uma oportunidade de 

alargamento da compreensão do fenômeno da violência no interior da escola12, uma das 

instituições de ensino formal responsável pela formação integral dos/as jovens. Por 

conseguinte, investigar a representação das identidades masculinas e femininas revela-se 

como possibilidade de descortinar os meandros através dos quais são construídas as 

identidades masculinas e femininas, assim como desvendar de que modo os sentidos e 

significados atribuídos ao machismo, que tem na violência um dos traços marcantes, 

apresentam-se na realidade escolar em foco. Esta indagação encontra-se em consonância com 

o momento histórico vivido pela sociedade brasileira que busca descobrir as raízes da 

violência e a sua ascendência entre os/as jovens, bem como as possíveis formas de prevenção 

e intervenção. Ao assim proceder, considera-se estar trazendo uma contribuição nova relativa 

ao fenômeno em tela.  

Este Relatório de Tese de Doutorado em Educação está composto de um tópico 

introdutório onde são apresentadas as motivações desencadeadoras da aspiração de ampliar a 

compreensão quanto às representações de masculinidades e identidades de gênero e a relação 

                                                 
12 Couto (2008); Corti e Sposito (2002); Sposito (2009); Dayrell, Bréscia & Carmo (2009). 
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com a violência na escola. Apresenta-se também um quadro parcial do atual estado das 

pesquisas sobre violência entre jovens e a pesquisa sobre gênero nas escolas. 

A metodologia adotada na pesquisa é detalhada no segundo capítulo onde se 

apresentam as argumentações acerca da escolha do estudo de caso de cunho etnográfico bem 

como os instrumentos utilizados nos caminhos da pesquisa e o trato metodológico destinado 

aos dados. 

O terceiro capítulo apresenta uma revisão teórica sobre a teoria das representações 

sociais, a identidade no contexto da modernidade, gênero e identidade de gênero, buscando 

aproximar gênero e violências nas escolas na contemporaneidade. Ao longo desse capítulo, o 

desafio é afastar do determinismo biológico que marcou, e por vezes ainda marca, a 

compreensão das relações de gênero ao destacar atributos específicos de mulheres e homens 

como incompatíveis. Busca-se compreender mulheres e homens como datados histórica e 

culturalmente. 

A escola e suas rotinas estão descortinadas no capítulo quatro, no qual os indicadores 

da educação no Brasil revelam um quadro pessimista que tem na cultura escolar reinventada 

cotidianamente possibilidades explicativas para a emergência de episódios de violência em 

suas instalações.  

A voz de alunos e alunas é ouvida nos capítulos cinco e seis, através dos depoimentos 

gravados e transcritos na íntegra nos quais eles/elas revelam suas representações relativas à 

escola, à violência em seu cotidiano assim como as impressões sentidos e significados 

auferidos ao que é ser homem e mulher na atualidade.  

No capítulo sete, professores e professoras expandem seus depoimentos de modo a 

revelar o clima desagregador instalado na escola, assim como os sofrimentos e violências às 

quais estão sendo expostos cotidianamente nas salas de aula. 

Nas Considerações Finais apresentam-se as principais conclusões a que a pesquisa 

chegou após submeter os depoimentos coletados às reflexões e críticas do arcabouço teórico 

que a embasou.   Também procuram apontar questões desencadeadoras de novas indagações 

capazes de favorecer a construção de caminhos mais gregários e harmônicos aos alunos e 

alunas ao longo do percurso escolar. 
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2 - CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA  

 

O universo escolar é um velho conhecido, pois, desde a infância até a vida adulta tem 

sido frequentado por todas as pessoas que tiverem a oportunidade de adquirir conhecimento 

através da educação formal que se processa no âmbito escolar. Portanto, pode-se afirmar que 

por ter sido parte da  formação da pesquisadora, existem   familiaridades que não podem ser 

desconsideradas durante a permanência no campo empírico. Assim, como destaca Velho 

(2004), embora o pesquisador deva dirigir seu olhar de modo imparcial para a realidade, 

evitando abarcamentos que possam distorcer seus julgamentos e conclusões, é inevitável o 

envolvimento com o objeto de estudo, não se constituindo em falha ou defeito que implique 

prejuízos ao processo de pesquisa. Neste sentido, o esforço foi dirigido para estranhar o 

familiar e familiarizar-se com o estranho como orienta ZAIA BRANDÃO (1999), de modo a 

manter certa imparcialidade nos julgamentos e interpretações necessária ao andamento ético 

da pesquisa. Contudo, sabe-se que a familiaridade é parte intrínseca ao processo de construção 

das representações sociais, uma vez que significa o cabedal cultural que cada indivíduo 

acumula ao longo de suas experiências vivenciadas cotidianamente construindo referenciais 

nos quais a ancoragem vai buscar suporte para objetivar uma dada representação sobre uma 

coisa, objeto ou pessoa.  

 

2.1 – ABORDAGENS DA PESQUISA E O ESTUDO DE CASO ETNOGRÁFICO  

 

Nesta pesquisa de campo, utilizou-se o método histórico crítico com foco na 

abordagem dialética (LÖWY, 1985; MARTINELLI, 2005; PRATES, 2005), o qual, além de 

evidenciar a historicidade do fenômeno em estudo, trata de suas relações com o contexto 

atual, ao mesmo tempo, fazendo-o de forma específica, ao estabelecer as contradições 

possíveis existentes entre os fenômenos que caracterizam o objeto de estudo. No âmbito desta 

pesquisa, os/as jovens da escola pública são referidos/as como sujeitos sociais pertencentes a 

uma classe social. Esse sujeito é marcado pela historicidade, constrói-se no universo da 

cultura da qual extrai e vivencia suas experiências, devendo ser pensado como um ser 

relacional, que existe, atua e humaniza-se em interação com outros sujeitos em meio às 

contradições inerentes à construção das identidades.   

De acordo com os objetivos de pesquisa, foi priorizada a abordagem qualitativa 

bastante utilizada nas indagações realizadas pela ciência social (MINAYO, 1999; TRIVIÑOS, 

2006), contudo, sem evitar que dados quantitativos fizessem parte do escopo de dados que 
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contextualizam a violência entre os jovens nos dias que correm. Ao assim proceder, segue-se 

orientação de Gamboa e Santos Filho (2002), uma vez que ambos recomendam a 

complementaridade e a articulação dos dois tipos de pesquisas de modo a fugir do “falso 

conflito” que historicamente alimentou controvérsias em torno dos paradigmas de pesquisas. 

Assim sendo, busca-se ampliar as alternativas epistemológicas capazes de abranger o objeto 

em foco no campo da educação, cujas finalidades não podem ser alcançadas por uma única 

vertente paradigmática sob pena de operar-se um reducionismo em torno da questão. 

A abordagem qualitativa no estudo das representações sociais é importante por 

trabalhar com o estudo das motivações, atitudes, valores, tendências e significados, 

correspondendo a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que 

não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Assim, estar-se-á atento aos 

pressupostos elencados por Martinelli (2005) que dão fundamento a este tipo de pesquisa: a 

singularidade dos sujeitos, as peculiaridades de suas experiências e a importância de conhecer 

o modo de vida do sujeito, a sua experiência social cotidiana. Deste modo, a realidade do 

sujeito torna-se conhecida a partir dos significados que são atribuídos por ele às 

masculinidades e às identidades de gênero, motivo pelo qual será privilegiada a narrativa oral 

dos/as alunos/as e equipe técnico-pedagógica, pois se entende  que a fala destes será 

reveladora do que pensam e sentem acerca do objeto da presente investigação. Por 

conseguinte, a experiência do grupo pesquisado e os significados que atribuem à experiência 

vivida foram condutores desta pesquisa, ao serem capazes de revelar quais as representações 

sociais das identidades de gênero e sua relação com a violência que preponderam no grupo 

estudado.  

Pretendeu-se, assim, identificar as representações de masculinidades e feminilidades 

construídas nas experiências cotidianas pelos afetos, sentimentos e emoções condicionadas 

através dos processos de transformação histórica, também presentes no cotidiano escolar, 

buscando-se desvendar de que modo pode-se relacioná-las às ações violentas entre alunos/as. 

Ao assim proceder, atende-se, segundo Gamboa e Santos Filho (2002), ao propósito 

fundamental da pesquisa qualitativa que é a compreensão, explanação e especificação do 

fenômeno, de acordo com o significado que os sujeitos dão às suas próprias representações. 

 Como técnica de pesquisa, opta-se pelo estudo de caso de cunho etnográfico cuja 

particularidade é, além de analisar profundamente uma unidade (André, 1995, 2005; Triviños, 

2006), priorizar a cultura, os padrões de comportamento, ouvir atentamente as pessoas para 

identificar os significados que têm para elas pertencer a determinada realidade. Este tipo de 

estudo preocupa-se em investigar as práticas sociais, procurando compreender o cotidiano 
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concreto nas suas peculiaridades, ou seja, nas interações que ali se desenrolam, interpretando 

seus sentidos e significados. 

O estudo de caso de cunho etnográfico é, de acordo com André (1997, 2005), 

ferramenta propícia para estudar fenômenos educacionais no contexto natural em que 

ocorrem, uma vez que privilegia o contato direto e prolongado do pesquisador com os eventos 

e as situações investigadas, possibilitando descrever ações e comportamentos, captar 

significados, analisar interações, compreender e interpretar linguagens, estudar 

representações, sem desvinculá-los do contexto e das circunstâncias especiais em que se 

manifestam. Na perspectiva das abordagens qualitativas e no contexto das situações escolares, 

os estudos de caso que utilizam técnicas etnográficas de observação e de entrevistas intensivas 

possibilitam reconstruir os processos e as relações que configuram a experiência escolar 

diária. Configura-se, portanto, como instrumento valioso para desvelar rotinas, representações 

e significados que norteiam o cotidiano escolar. 

Ressalta-se que uma aproximação crítica da realidade a ser pesquisada consiste, não 

em conhecer o que é chamado de objeto de estudo, mas, sim em compreender que o/a 

pesquisador/a se encontra ante sujeitos constituídos socialmente, e por eles condicionados 

uma vez que são capazes de transformar suas condições (IZQUIERDO, 1999 Apud 

FEMENIAS & ROSSI, 2009). Através da pesquisa, busca-se conferir visibilidade aos/às 

jovens alunos/as e às suas representações acerca do feminino e do masculino, como têm 

vivido as experiências na condição de sujeitos gendrados e de que modo este condicionante 

tem relação com as violências presentes no cotidiano escolar. 

 

2.2 - ENTRE TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INDAGAÇÃO E ANÁLISE DA 

REALIDADE 

 

Talvez  manter um distanciamento dos sujeitos alvo da pesquisa de modo a não 

contaminar o campo empírico com a presença da pesquisadora  representou uma das tarefas 

mais difíceis no processo de coleta dos dados, isto porque “como seres humanos que 

pesquisam os significados das ações sociais de outros seres humanos, os pesquisadores são ao 

mesmo tempo sujeitos e objeto de suas próprias pesquisas”. (GAMBOA, 2002, p. 31). Esta 

afirmação é aqui abraçada principalmente quando se refere a um objeto estudado tendo como 

perspectiva a teoria das representações sociais a qual afirma que toda representação é 

representação de alguém sobre alguma coisa, representação está gestada e transformada em 
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meio sociocultural, portanto, entre pessoas que se relacionam trocando experiências e 

conhecimento sobre si e sobre o real. (GAMBOA, 2002, p. 31). 

O método de coleta de dados seguiu uma trajetória que possibilitou adentrar o mundo 

dos/as alunos/as do ensino médio de modo a conhecer sua linguagem, sua comunicação e 

modos de interação. Uma vez selecionada a escola, cujo critério foi o fato de esta receber 

alunos/as jovens de vários bairros da Capital – Aracaju - bem como de municípios da Região 

Metropolitana, como Laranjeiras, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro; ainda, no 

estudo exploratório, a partir da análise da frequência escolar das turmas, percebeu-se que o 

público frequentador da escola no turno noturno era constituído principalmente por mulheres. 

Outros fatores que levaram a optar pela escola foram: a heterogeneidade do público que a 

frequenta, oriundo de vários extratos sociais (classe baixa, classe média baixa, trabalhadores 

do comércio, domésticas, entre outros); aparecer com frequência na crônica policial como 

uma escola vulnerável à violência; e constar na relação das escolas atendidas pela Polícia 

Militar. 

O segundo passo consistiu em apresentar a proposta da pesquisa à diretora da unidade 

de ensino que, posteriormente, apresentou a pesquisadora aos/às professores/as. A pesquisa 

documental realizada na fase exploratória do estudo possibilitou o acesso às estatísticas e 

documentos produzidos por institutos de pesquisa, relatórios de pesquisas e sites relacionados 

à temática em foco bem como a documentos sobre a constituição das turmas e frequência 

dos/as alunos/as. 

Destaca-se, assim como o fez Abramovay (2005b), que o levantamento foi realizado 

em escola pública, não porque estas sejam mais violentas, mas porque elas apresentam um 

maior grau de vulnerabilidade, visto que são relativamente menos providas de recursos 

humanos e materiais, apresentam maior índice de abandono, evasão e reprovação, além de 

uma maior diversidade cultural da clientela, portanto, tendem a ser menos homogênea do que 

os estabelecimentos da rede privada13. 

A escola como campo empírico de desenvolvimento da pesquisa oferece vantagens 

específicas no que se refere à observação e análise. Ela permite observar:  

- a organização das rotinas escolares; 

- as relações existentes entre a instituição escolar e os/as alunos/as;  

- as relações entre a instituição escolar, professores/as;  

- as relações entre equipe técnica e demais funcionários/as;  

                                                 
13 Para aprofundamento sobre o ensino médio na escola pública brasileira recomenda-se ABRAMOVAY, M.; 
CASTRO, M. G. Ensino médio: múltiplas vozes. Brasília: UNESCO, MEC, 2003. 
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- o relacionamento entre os/as alunos/as dentro e fora da sala de aula;  

- o relacionamento entre professores/as e alunos/as;  

- a linguagem utilizada para verbalizar as representações de gênero em sua interseção 

com a violência;  

- identificar as linguagens através das quais a violência manifesta-se no cotidiano 

escolar. 

Consciente de que os caminhos da pesquisa são traçados ao se caminhar 

(DAMASCENO, 2005), ao se eleger a escola como campo empírico, perseguiu-se o objetivo 

de contextualizar as representações das identidades de gênero em sua interseção com a 

violência num conjunto social específico onde os/as jovens passam cerca de um quarto de 

suas horas diárias em intercâmbio com sujeitos da mesma faixa etária, análogas vivências e 

interesses. Entende-se que a diversidade do público atendida pela escola será capaz de 

oferecer um painel multifacetado referente às relações sociais de seu cotidiano capaz de 

revelar como são construídas as representações das identidades de gênero entre os/as jovens e, 

a partir daí, construir um conhecimento acerca da realidade específica da escola pública. 

Com a duração aproximada de seis meses, durante os anos de 2011 e 2012, o trabalho 

de campo teve início com a observação e conversas informais no pátio da escola. Aconteciam 

em média três a quatro vezes por semana, sempre em dias e horários diferentes para que 

tornasse possível observar vários momentos do cotidiano escolar bem como para não gerar 

expectativas infundadas com a presença da pesquisadora na escola. Durante esse período foi 

possível conhecer as instalações do prédio escolar, a divisão de tarefas entre a equipe 

pedagógica, os tipos de ensino oferecidos, dentre outros aspectos da rotina escolar. Em suma, 

permitiu acompanhar o desenvolvimento das atividades escolares e conhecer mais de perto 

os/as alunos/as.  

Posteriormente, o trabalho de coleta de dados consistiu em acompanhar as aulas 

ministradas pelos docentes do 1º ao 3º ano do ensino médio das turmas do turno matutino. A 

pesquisadora permanecia na sala de aula durante o mesmo tempo que o professor. Nessa etapa 

foi possível constatar com grande surpresa que, grosso modo, os docentes entravam na sala de 

aula, em média com dez minutos de atraso e saíam antes de completar o tempo regulamentar 

de cada aula, que é de 50 minutos para os turnos matutino e vespertino. Ou seja, a duração das 

aulas ficava reduzida, quando muito, a meros 35 minutos, tempo este ocupado com a 

chamada, entrega de trabalhos, provas, avisos e, finalmente, exposição do conteúdo 

propriamente dito. 
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Em paralelo às observações em sala de aula e nos demais espaços da escola iniciou-se 

o processo de entrevista. Os sujeitos respondentes da pesquisa foram selecionados 

aleatoriamente nas turmas do 1º ao 3º ano do ensino médio, nos três turnos de ensino, sendo 

16 alunos e 17 alunas, de uma escola da rede pública da cidade de Aracaju-Sergipe, com 

idade variável entre 15 e 29 anos, tendo por objetivo compreender o seu papel na organização 

do cotidiano escolar tendo em vista as relações de gênero, a construção das representações das 

identidades de gênero e sua possível relação com episódios de violência. Também foram 

ouvidos/as 10 professores/as, 04 coordenadoras e a diretora da unidade de ensino, de maneira 

a conhecer suas representações sobre a violência bem como a importância do papel do/a 

educador/a e da escola na construção das identidades de gênero. Ressalta-se que no processo 

de pesquisa interessa a densidade da experiência do sujeito e sua expressão na qualidade da 

narrativa (MARTINELLI, 2005), e não a extensão do grupo. 

Para a seleção dos/as respondentes foi estabelecida uma amostra não probabilística, o 

que permitiu a realização de inferências por parte da pesquisadora não apenas concernente ao   

conjunto de estudantes pesquisados, mas também   quanto ao universo dos/as alunos/as do 

ensino médio das escolas públicas da cidade de Aracaju. Deste modo, a escolha dos/as que 

seriam entrevistados/as foi feita de maneira não intencional, sendo que alguns deles/as 

apresentaram-se espontaneamente outros/as foram convidados/as. A coleta dos dados foi 

realizada preferencialmente nos turnos matutino e noturno por concentrar o maior número de 

alunos/as; a observação ocorreu dentro das salas de aula, durante os intervalos entre as aulas e 

no recreio, permitindo assim a aproximação entre pesquisadora e realidade investigada, 

propiciando compreender o cotidiano e as interações que ali se desenrolam, buscando 

interpretar seus sentidos e significados. 

Compreende-se que observar é ampliar o olhar sobre o objeto de investigação 

procurando vê-lo em suas peculiaridades; privilegiando-se a centralidade do sujeito 

(BOURGUIGNON, 2008) e sua interação com os pares. Através da observação, o 

pesquisador direciona seu olhar para os aspectos da atividade do grupo que são significativos 

para os seus objetivos de pesquisa, focalizando em determinadas expressões do 

comportamento previamente determinados sem desconsiderar o inusitado, característico das 

relações humanas. 

O relato de todas as observações e reflexões realizadas durante o processo de pesquisa 

sobre expressões verbais e ações dos sujeitos, descrevendo-as, e fazendo comentários críticos 

sobre as mesmas foram registradas no diário de campo, instrumento importante nas 

ponderações, pois apreende em suas páginas o relato de situações vividas pela pesquisadora e 
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pelos respondentes tendo sido o registro escrito imediato apropriado para captar sentimentos e 

significados uteis à redação do relatório final de pesquisa. 

A entrevista semiestruturada (Apêndice A), cujo roteiro foi elaborado com 

informações colhidas no decorrer do trabalho de campo de cunho exploratório, permitiu 

ampliar a compreensão de vários aspectos do cotidiano escolar e das representações sobre 

masculinidade e feminilidade presentes entre os/as jovens; do mesmo modo empreendeu-se 

entrevistas entre sete professoras, quatro professores, quatro coordenadoras e a diretora da 

unidade de ensino. Entendida como prática reflexiva, a entrevista semiestruturada 

(SZYMANSKI, 2002) parte de questionamentos apoiados na teoria e nas hipóteses, mas 

também foi capaz de levar à formulação de hipóteses necessárias à ampliação do referencial 

teórico para melhor compreender as respostas dadas pelos/as respondentes; esta técnica, ao 

mesmo tempo em que valoriza a presença do investigador, contando com sua habilidade e 

sensibilidade para entrevistar, oferece perspectivas possíveis para que o respondente alcance a 

liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação.  

O relato oral configura-se como recurso privilegiado, pois, ao narrar, os sujeitos se 

revelam, organizam sua memória e relatam a sua versão da história fruto das particulares 

experiências vividas, por vezes leva-os a refletir sobre questões nunca antes imaginadas. 

Portanto, reitera-se que foram privilegiados os depoimentos dos/as alunos/as e dos/as 

docentes através das entrevistas, pois, se entende que tal modalidade de se perguntar acerca 

das masculinidades e feminilidades contemporâneas supõe que a focalização em vivências 

consideradas problemáticas possa   

Revelar os paradoxos das construções sociais de gênero sem, no entanto, 
excluir tantas outras formas de abordagem, mas sem que se constitua em 
qualquer estudo de formas “desviantes” das masculinidades e das 
feminilidades. Estas formas são possibilidades, não exclusivas, mas sempre 
inscritas no próprio modo de construção social da ideia de masculino, 
fortemente amparada num ideário no qual a violência está presente como 
forma de revelar a força e a virilidade supostamente intrínsecas ao 
masculino. (MACHADO, 2004, p. 35). 

 

A fim de garantir a precisão das respostas, as entrevistas foram gravadas utilizando-se 

um micro gravador, e posteriormente transcritas na íntegra pela própria pesquisadora, tendo 

como cuidado adicional preservar a linguagem original dos/as depoentes. A duração da 

entrevista variou, em média, de 30 a 50 minutos, pois, se procurou respeitar o ritmo de cada 

depoente, disposição para a entrevista, bem como a facilidade/dificuldade em articular o 

pensamento, traduzi-lo em linguagem oral sobre um assunto que a maioria relatou jamais ter 

pensado de modo tão sério. Salienta-se que, por diversas vezes, a pesquisadora foi interpelada 
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nos corredores pelos/as alunos/as e a entrevista acontecia de modo informal, como se uma 

conversa fosse, mas sempre com a intenção de conhecer o/a aluno/a e dele/a colher as 

expressões verbais capazes de levá-los/as a revelar a elaboração das suas representações sobre 

as identidades socialmente construídas de homens e mulheres. Compreende-se que as 

representações veiculadas pela linguagem são dados empíricos e, portanto, são o ponto  de 

partida para a análise do pensamento e da formação do conhecimento   acerca das  identidades 

de gênero na atual fase da modernidade tardia.  

O tratamento dos dados obtidos na pesquisa foi etapa que mereceu atenção redobrada, 

devido a exigir da pesquisadora prudência e sensibilidade para relacionar o discurso dos/as 

depoentes e a totalidade do processo de pesquisa, o que implica perceber e incluir os silêncios, 

as emoções, e mesmo tudo aquilo que não está formalizado nas palavras. Neste sentido, de 

acordo com Thompson (1978), reconhecer-se o processo de fazer-se sujeito das pessoas com 

as quais vai trabalhar é reconhecer a riqueza das suas experiências.  

Deste modo, a linguagem dos/as depoentes foi analisada mediante técnica de análise 

de conteúdo que possibilitou, através do procedimento de ‘vigilância crítica’, apreender 

significados comuns, subjacentes à diversidade aparente dos discursos emitidos pelos/as 

respondentes. Conforme recomenda Bardin (1988), leu-se várias vezes o conjunto de dados 

empíricos, para que houvesse uma impregnação destes por parte da pesquisadora. Assim, após 

avaliação crítica e à luz do referencial teórico que subsidiou a pesquisa buscou-se fazer uma 

interlocução entre o vivido pelos/as respondentes e o que a teoria já constituída narra no que 

se refere aos relatos dos/as respondentes, os quais foram analisados e interpretados de modo a 

que se detectassem as representações sociais dos alunos e alunas, assim como dos/as docentes 

e equipe técnico-pedagógica  referentes à compreensão da construção das masculinidades, 

identidades de gênero e a conexão com as violências na escola. 
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3 – MARCO TEÓRICO: POSSIBILIDADES DE LEITURA DA REALIDADE 

 

Buscando seguir Thompson (1978, p. 186) e a sua defesa da “natureza provisória e 

exploratória de toda teoria”, assim como “da abertura com que se deve abordar todo 

conhecimento”, neste tópico serão apresentadas contribuições que orientaram o embasamento 

teórico deste estudo com relação às categorias representações sociais, modernidade, 

identidade e gênero. Sem desconsiderar as contribuições das diversas áreas do conhecimento 

e, especificamente das ciências sociais, para a compreensão da construção das identidades de 

gênero no âmbito escolar, foco principal desta pesquisa, ancorar-se-á o referencial teórico às 

concepções sociológicas e multiculturais por compreender que estas concebem ser através das 

relações sociais mantidas entre os sujeitos que são formadas as individualidades e construídas 

as subjetividades as quais fazem com que cada pessoa seja única, singular;  sendo que esta 

genuinidade atua como espelho na formação de outras individualidades  uma vez que o 

‘Outro’ é parte constituinte de cada   sujeito.  

A fundamentação teórica tem como objetivo enriquecer a perspectiva quanto aos 

conceitos básicos da teoria aqui adotada, permitindo ampliar, compreender, explicar e dar 

significados aos fatos estudados. Compreende-se que a investigação relativa às  

representações das identidades masculinas e femininas e sua relação com a violência na escola 

não pode acontecer num campo isolado, pois os sujeitos são seres sociais, os quais, no 

processo de socialização que ocorre  também na escola, constroem identidades, subjetividades 

genuínas que são fruto das experiências vivenciadas por eles em sua cultura específica.  

Na contemporaneidade, o acirrado processo de globalização tem tido o efeito de 

contestar e deslocar as identidades centradas e ‘fechadas’ de uma cultura nacional. É neste 

contexto que as identidades de gênero pautadas no respeito às diferenças merecem ser 

investigadas no sentido de ampliar o  conhecimento sobre como estão sendo construídas no 

âmbito escolar. Defende-se que a escola, em seu aspecto de instituição microssocial, tem sua 

cultura particular que  é geradora de poder, assim como impõe o seu poder sobre os sujeitos   

na qualidade de  instituição da sociedade, poder este enredado em teias e tramas 

(FOUCAULT, 2007) que atravessam hierarquicamente os diversos espaços modelando as 

representações dos sujeitos sobre si e sobre os outros. Contudo, do mesmo modo a escola 

reflete a dinâmica macrossocial em toda a sua totalidade revelando que as experiências 

vividas e sentidas pelos/as alunos/as não estão restritas a seus muros, deixam marcas, 

constroem identidades que irão interagir em outras esferas da coletividade. 
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3.1 - CONCEITOS DE REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: COMPLEMENTOS E AVANÇOS  

 

Para alcançar os objetivos propostos, a teoria das representações sociais mostra-se 

como alternativa viável uma vez que seu campo de estudo é a análise e interpretação da 

relação indivíduo-sociedade em estreita conexão. Estudar as representações sociais de gênero 

no cotidiano escolar permite ao pesquisador aproximar-se do objeto definido, “considerando-o 

no próprio dinamismo que o gera, articulando dimensões e níveis tradicionalmente tomados 

de forma isolada ou dicotômica”. (MADEIRA, 1997, p. 7).  Esta teoria se propõe a refletir   

de que forma os sujeitos  e os grupos sociais constroem seu conhecimento, a partir de sua 

inserção social, cultural, de classe e, acrescenta-se, de gênero. As representações sociais 

revelam como os sujeitos interagem em suas ações rotineiras e como nesse processo 

constroem a realidade na qual vivem, como se apropriam do mundo, definindo-se e agindo 

comunicativamente a partir destas representações, pois permite a apreensão do sentido que vai 

sendo socialmente construído e atribuído às relações de gênero e à presumível relação com as 

violências. (MADEIRA, 1997, p. 7). 

Neste sentido, torna-se imprescindível registrar a percepção da esfera pública como 

lugar privilegiado de construção e transformação das representações sociais:  

[...] as representações sociais são sociais em sua gênese e no seu ser: elas não 
teriam uso algum em um mundo onde os seres humanos vivessem 
isoladamente. Na verdade, elas não existiriam. As representações sociais são 
forjadas por atores sociais para lidar com a diversidade e a mobilidade de um 
mundo que, ainda que pertença a todos nós, coletivamente nos transcende. 
Elas são um espaço potencial de fabricação comum, onde cada um vai além 
das dimensões de sua própria individualidade para entrar noutra dimensão, 
fundamentalmente relacionada com a primeira: a dimensão da esfera 
pública. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 81). 
 

Tendo em vista a perspectiva da esfera pública como espaço potencial de criação, 

ressalta-se que no âmbito escolar a construção social da realidade por meio das representações 

sociais entre jovens de ambos os sexos reveste-se de importância, devido   a alguns elementos 

que possuem em comum e que contribuem fortemente para a elaboração de representações 

sociais acerca das masculinidades e feminilidades e à possível relação com as violências na 

escola: a) o caráter formador que a escola adquire,  por   ser o local onde há o encontro entre 

sujeitos pertencentes a faixas etárias semelhantes; b) buscam alcançar objetivos voltados para 

uma possível formação profissional; c) a cultura na qual estão imersos os leva a compartilhar 

representações, sínteses que refletem o período de tempo em que foram geradas, assim como 

mostram as transformações adotadas, os pontos de conflito e as suturas, as permanências e as 
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transições elaboradas; d) apontam o caráter provisório e a transitoriedade características das 

representações sociais tendo como pano de fundo a sociedade pós-moderna que as abriga e as 

faz renovarem-se; e) privilegia-se a linguagem, a comunicação através da palavra 

organicamente articulada e, como através desta linguagem, ocorrem as relações entre os 

sujeitos dentro da escola. 

De acordo com Sá (1998), as proposições originais básicas de Moscovici desdobram-

se em três correntes teóricas complementares: uma mais fiel à teoria original, liderada por 

Denise Jodelet, uma que procura articulá-la com uma perspectiva mais sociológica, liderada 

por Willem Doise e uma que enfatiza a dimensão cognitivo-estrutural das representações, 

liderada por Jean-Claude Abric. Esta pesquisa ater-se-á às concepções originais de Moscovici 

e ao posterior refinamento proposto por Jodelet em termos sociológicos, além das 

contribuições de autores que aproximam a teoria das representações sociais do campo da 

educação, como Spink e Madeira. 

A teoria das representações sociais é considerada como “gerada antes do seu tempo” 

(ARRUDA, 2002)  e procede da sociologia de Émile Durkheim  estudioso das Representações 

Coletivas, as quais abrigavam no seu bojo crenças, mitos, imagens, idioma, o direito, a 

religião, as tradições, e recebem nova argumentação através da psicologia social, cujo   

mentor, Serge Moscovici, desenvolveu uma teoria considerada mais adequada às condições da 

sociedade contemporânea caracterizada pela intensa divisão do trabalho e irrefreável 

crescimento dos meios tecnológicos de informação. Trata-se de uma sociedade em transição  

que faz emergir novos tipos sociais, com demandas até então impensadas levando as ciências 

humanas a desenvolver conceitos, teorias e instrumentos capazes de investigar e interpretar a 

realidade, os sujeitos que as cria, as relações de gênero e a emergência dos movimentos 

sociais. É uma sociedade na qual a dinâmica das interações sociais nem sempre permite que 

elas se tornem tradição fixa, imutável.  

Entretanto, a substituição do termo representação coletiva por representação social não 

significou uma mera troca de palavras, representa a acentuação de diferenças, a representação 

coletiva deixa de ser um conceito que explica o conhecimento de crenças, mitos, religião de 

um determinado grupo para se tornar um fenômeno que confere centralidade ao sujeito,  

exigindo explicações, produzindo, decompondo e provocando mudanças sobre um dado 

conhecimento. A distinção entre as representações coletivas de Durkheim e as propostas por 

Moscovici são sintetizadas por este último na seguinte afirmativa 

Se, no sentido clássico, as representações coletivas se constituem em um 
instrumento explanatório e se referem a uma classe geral de ideias e crenças 
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(ciência, mito, religião, etc.), para nós, são fenômenos que necessitam ser 
descritos e explicados. São fenômenos específicos que estão relacionados 
com um modo particular de compreender e de se comunicar – um modo que 
cria tanto a realidade como o senso comum. É para enfatizar essa distinção 
que eu uso o termo “social” em vez de “coletivo”. (MOSCOVICI, 2009, p. 
49). 
 

Tornar o conceito manejável, transformando-o em teoria exigiu de Moscovici recorrer 

a outros teóricos contemporâneos seus que contribuíram para tornar viável a compreensão dos 

processos de elaboração do conhecimento. Os mais significativos foram Piaget, Lévi-Bruhl e 

Freud. As principais contribuições destes estudiosos são destacadas por Arruda (2002): a) 

Piaget: desenvolvimento do pensamento infantil, a forma como se estrutura e se configura: 

num processo de “corte e cola e imagens”, juntando fragmentos do que a criança já conhece 

para formar uma configuração que traduza o que ela desconhece; também por meio do 

julgamento moral, indicando a importância do contato com os adultos, primeiramente, e com 

outras crianças, mais tarde, para o desenvolvimento desse tipo de juízo e para a construção 

das regras pelas crianças; b) Lévi-Bruhl: conhecimento místico, outras formas de pensar o 

mundo, baseado em princípios diversos do pensamento ocidental; c) Freud: teorias sexuais 

das crianças: internalização das suas próprias teorias que carregam as marcas sociais da sua 

origem, a partir das experiências vividas em seu grupo, na sociedade, e o diálogo com outras 

crianças. 

Para Moscovici (2009), toda representação é uma representação de alguém (o sujeito) 

e de alguma coisa (o objeto) – este conceito deixa clara a estreita relação existente entre 

sujeito e objeto, onde criador e criação fazem parte de um mesmo jogo dialético. 

Fundamentalmente, este autor preocupa-se em como o conhecimento é produzido, como as 

representações são criadas, analisando seu impacto nas práticas sociais e a relação de mão 

dupla que se estabelece entre as práticas do senso comum e a produção, (re)criação do 

conhecimento. Interessou-se pelo poder das ideias do senso comum e, para isso, estudou 

como as pessoas partilham ideias, conhecimento e desse modo constituem sua realidade 

cotidiana, como transformam ideias em práticas, ou seja, como a tríade grupo/ação/ideia 

organiza, constitui e transforma a realidade social. Em síntese, afirma Oliveira (2004), 

Moscovici quis compreender como a produção de conhecimentos plurais constitui e reforça a 

identidade de grupos, como influi em suas práticas e como estas reconstituem seu 

pensamento. 

Ao interessar-se pela diversidade, pela variação de ideias coletivas existentes entre os 

sujeitos, Moscovici abriu espaço para a compreensão de que as sociedades modernas não são 
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homogêneas, os sujeitos não têm a mesma representação sobre os mesmos objetos, ao 

contrário, é a diversidade de representações que irá mostrar quais delas preponderam, quais 

são os pontos de clivagem e quais os pontos de conflitos dentro de determinado grupo e, em 

última instância, na sociedade como um todo. As representações sociais estão radicalmente 

ligadas às diferenças que permeiam as construções sociais, construções estas banhadas por 

uma cultura. Assim, em toda cultura encontram-se pontos de conflito, e a ação de contornar 

e/ou solucionar estes conflitos provoca transformações nas representações até então 

existentes, gerando novas representações. Destaca-se que as diferenças refletem disparidades 

nas relações de poder o que provoca heterogeneidade de representações.  

Neste sentido,  

Dentro de qualquer cultura há pontos de tensão, mesmo de fratura, e é ao 
redor desses pontos de clivagem no sistema representacional duma cultura 
que novas representações emergem. Em outras palavras, nesses pontos de 
clivagem há uma falta de sentido, um ponto onde o não-familiar aparece. E, 
do mesmo modo que a natureza detesta o vácuo, assim também a cultura 
detesta a ausência de sentido, colocando em ação algum tipo de trabalho 
representacional para familiarizar o não-familiar e assim restabelecer um 
sentido de estabilidade. (DUVEEN, 2009, p. 16). 

 

Ao se  analisarem   as representações de gênero no cotidiano escolar de alunos e 

alunas do ensino médio, busca-se evidenciar as diferentes representações que povoam a 

linguagem destes sujeitos ao expressarem suas representações sobre masculinidades e 

feminilidades estando atentos à categoria poder, culturalmente compreendida, quando se tem 

em foco relações de gênero, como atributo masculino que o emprega para destacar-se e 

exercer primazia sobre as mulheres e sobre outros homens. 

A teoria das representações sociais parte da premissa de que existem formas distintas 

de conhecer e de se compartilhar, as quais são guiadas por objetivos diferentes, formas que 

são móveis, importantes e frutíferas na  sociedade contemporânea: a consensual, ou gerada no 

senso comum, e a científica. A diferença de apropriação do conhecimento não constitui 

hierarquia nem isolamento e sim finalidades diversas. Ambas são eficazes e indispensáveis à 

vida humana. Esta falsa dicotomia entre os modos como se constrói o conhecimento remete às 

distinções que têm sido culturalmente criadas com a finalidade de estabelecer diferenças 

irreconciliáveis entre homens e mulheres quando, na verdade, ambos se complementam ao 

invés de se anularem. 

Sendo estruturadas e transformadas através da comunicação, deve-se estar atento ao 

fato de que as representações sociais não são desprovidas de interesse e de intencionalidades, 

uma vez que elas são criadas preferencialmente no universo consensual, aquele que se 
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constitui através da conversação informal, nos trâmites diários da vida cotidiana que 

acontecem nos bares, reuniões, praças, igrejas, escolas, em suma, onde quer que haja um 

aglomerado humano, entretanto,   não se afasta visceralmente do universo científico, o qual 

tem cânones, linguagens e procedimentos próprios. 

 
O uso de uma linguagem de imagens e de palavras que se tornaram 
propriedade comum através da difusão de ideias existentes dá vida e fecunda 
aqueles aspectos da sociedade e da natureza com as quais nós estamos aqui 
interessados. Sem dúvida, a natureza específica das representações expressa 
a natureza específica do universo consensual, produto do qual elas são e ao 
qual elas pertencem exclusivamente. (MOSCOVICI, 2009, p. 53). 
 

Assim, toda representação é um processo de tornar o estranho familiar e familiarizar-

se com o estranho. O processo de tornar um objeto estranho em familiar é sempre um 

processo de ancoragem e objetivação onde o estranho passa a ocupar um lugar, tornando-se 

então, familiar, conhecido, passível de ser identificado. Para Moscovici (2009, p. 58), existe 

sempre um conflito   nos universos consensuais dos seres humanos entre o familiar e o não 

familiar, sempre em favor do primeiro; para ele “no pensamento social, a conclusão tem 

prioridade sobre a premissa e nas relações sociais, o veredicto tem prioridade sobre o 

julgamento. Antes de ver e ouvir a pessoa, nós já a julgamos; nós já a classificamos e criamos 

uma imagem dela”. É neste sentido que  as representações sociais são entendidas como   parte 

do processo de construção das identidades uma vez que 

[...] emergem não apenas como um modo de compreender um objeto 
particular, mas também como uma forma em que o sujeito (indivíduo ou 
grupo) adquire uma capacidade de definição, uma função de identidade, que 
é uma das maneiras como as representações expressam um valor simbólico. 
(DUVEEN, 2009, pp. 20-21). 

 

A partir dos alicerces da construção do saber prático acima explicitados, Moscovici 

sistematizou tais fundamentos recorrendo a dois processos: objetivação e ancoragem.  

1) Objetivação: esclarece como se estrutura o conhecimento do objeto: 
primeiro seleciona e descontextualiza os elementos do que se vai representar, 
operando um enxugamento das informações que sofre cortes baseadas nas 
informações prévias, na experiência e nos valores. Feitos os recortes 
recosturam-se os fragmentos num esquema que se torna o núcleo figurativo 
da representação, que tende a apresentar um aspecto imagético, o que 
constitui a essência, o cerne da representação. Ao seguir estes passos, aquele 
objeto que era misterioso foi esmiuçado, destrinchado, recomposto, até 
tornar-se algo palpável, objetivo, passando a parecer natural. Completa-se 
assim o ciclo de objetivação ao chegar-se à fase da naturalização. Objetivar 
“é descobrir a qualidade icônica de uma ideia, ou ser impreciso; é reproduzir 
um conceito em uma imagem. Comparar é já representar, encher o que está 
naturalmente vazio, com substância”. (MOSCOVICI, 2009, p. 71-72). 
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2) Ancoragem: processo que dá sentido ao objeto que se apresenta à nossa 
compreensão. Trata-se da maneira pela qual o conhecimento se enraíza no 
social e volta a ele, ao converter-se em categoria e integrar-se à grade de 
leitura do mundo do sujeito, instrumentalizando o novo objeto. O sujeito 
procede recorrendo ao que é familiar para fazer uma espécie de conversão da 
novidade: trazê-lo ao território conhecido da nossa bagagem nocional, 
ancorar aí o novo, o desconhecido. É um processo de familiarização. 
Ancorar é, pois, classificar e dar nome a alguma coisa. (MOSCOVICI, 2009, 
pp. 61-62). 

Em suma, é preciso referendar, buscar no  acervo cultural de cada indivíduo imagens 

com a qual  ele identifica o objeto, de modo que possam ser comparadas ao novo 

conhecimento tornando-o real, objetivo, para, em seguida, nomeá-lo, ancorá-lo às 

experiências vivenciadas, ao que já é familiar; quando realizam   estas operações, as pessoas 

são   capazes de criar uma nova representação a partir de outras já existentes, este processo 

ocorre incessantemente . 

Portanto, as representações têm duas funções: a primeira é a de convencionalizar 

objetos, pessoas ou acontecimentos, dando-lhes uma forma, um nome, uma referência a partir 

da qual adquirem identidade, gradualmente colocando-os como um modelo distinto dos 

existentes para um determinado grupo de pessoas. Moscovici assevera que, mesmo quando o 

modelo não corresponde exatamente ao novo objeto   são construídas estratégias que os 

aproxima “nós o forçamos a assumir determinada forma, entrar em determinada categoria, na 

realidade, a se tornar idêntico aos outros, sob pena de não ser nem compreendido nem 

decodificado”.  (MOSCOVICI, 2009, p. 34). As convenções ajudam a decodificar o que 

representa o quê: “elas nos ajudam a resolver o problema geral de saber quando interpretar 

uma mensagem como significante em relação a outras e quando vê-la como um 

acontecimento fortuito ou casual”. (MOSCOVICI, 2009, p. 34). Adianta-se que estas 

significações dependem de uma rede de convenções preliminares que ajudam a interpretar um 

modo de caminhar ou o movimento de levantar um dedo como atos amistosos, jocosos, 

cordial, entre tantas outras possibilidades de expressão da linguagem corporal.    

Já a segunda função é de prescrição, as representações sociais se impõem, têm uma 

força sobre os sujeitos, pois de certo modo já existem antes de serem elaboradas no 

pensamento, e apoiam-se na tradição que determina como deve ser pensado, o que deve ser 

pensado sobre tudo o que rodeia o indivíduo. 

Estas funções mostram que cada experiência é vivenciada no bojo de um rol de 

convenções já existentes com fronteiras determinadas, transmitidas ao longo do tempo através 

de gerações; lugares e espaços definidos onde os sujeitos se alojam e procuram ancorar suas 
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representações a partir do lugar de onde falam, e esse lugar, além de classe e raça, também 

tem um gênero permeado por construções nas quais previamente estão definidas as 

identidades. Nesta percepção as pessoas não são totalmente livres, 

Nenhuma mente está livre de condicionamentos anteriores que lhe são 
impostos por suas representações, linguagem ou cultura. Nós pensamos 
através de uma linguagem; nós organizamos nossos pensamentos de acordo 
com um sistema que está condicionado, tanto por nossas representações, 
como por nossa cultura. Nós vemos apenas o que as convenções subjacentes 
nos permitem ver e nós permanecemos inconscientes dessas convenções. 
(MOSCOVICI, 2009, p. 35). 
 

Contraditoriamente, o que liberta os sujeitos é a capacidade de pensar, de raciocinar, 

de sentir e, subjetivamente, construir representações, percepções que mudam os objetos, que 

alteram os modos de pensar, sentir e, continuamente, reescrever o modo como se é e está no 

mundo.  

Adota-se, neste estudo, a pertinência do caráter revelador da teoria das representações 

sociais como capaz de nortear a compreensão da construção das identidades masculinas e 

femininas no âmbito escolar quando se tem em pauta que a construção de estereótipos e 

preconceitos contra as mulheres baseados nas identidades tradicionalmente imputadas a 

homens e mulheres, determinadas cultural e socialmente através da linguagem e dos 

discursos, têm sido aceitas, reforçadas e mesmerizadas uma vez que se encontram apoiadas 

em representações que nascem, se consolidam, por vezes sofrem mudanças ou até mesmo 

cristalizam-se caso não haja alteração no modo como os sujeitos vivem e a percebem.  

A importância das representações sociais na formação dos sujeitos está na estreita 

relação que estas possuem com aquelas da cultura na qual nasceu e se criou, colocando a 

família e o processo de socialização primária como referências primeiras na construção destas 

representações. Assim, família e escola têm lugar privilegiado na construção das 

representações que se tornarão as bases das representações futuras do mundo e das pessoas 

que habitam este mundo: 

[...]. As representações sociais são históricas na sua essência e influenciam o 
desenvolvimento do indivíduo desde a primeira infância, desde o dia em que 
a mãe, com todas as suas imagens e conceitos, começa a ficar preocupada 
com seu bebê. Essas imagens e conceitos são derivadas dos seus próprios 
dias de escola (Grifamos), de programas de rádio, de conversas com outras 
mães e com o pai e de experiências pessoais e elas determinam seu 
relacionamento com a criança, o significado que ela dará para os seus 
choros, seu comportamento e como ela organizará a atmosfera onde ela 
crescerá. A compreensão que os pais têm da criança modela sua 
personalidade e pavimenta o caminho para sua socialização. (MOSCOVICI, 
2009, p. 108).  
 



42 
 

Na envergadura que adquiriu a teoria das representações sociais para a compreensão e 

análise do conhecimento gestado no senso comum, a ampliação e as interpretações sofridas 

têm como definição considerada mais consensual entre os pesquisadores do campo a de 

Denise Jodelet, segundo a qual: “As representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborada e compartilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. São sistemas de conhecimento, 

símbolos, etc., que são coletivamente preparados, que orientam o comportamento e intervêm 

na definição da identidade individual e social e na construção de objetos. (JODELET, 2002, p. 

22). 

Nesta definição, fica claro que sujeito e objeto fazem parte de um mesmo todo na 

construção do conhecimento, este é socialmente constituído com fins definidos que levam à 

elaboração da realidade concreta comum a um determinado contexto social. Portanto, a 

representação social deve ser estudada articulando elementos afetivos, mentais e sociais, e 

integrando, ao lado da cognição, da linguagem e da comunicação, as relações sociais que 

afetam as representações e a realidade material, social e ideal (ideias) sobre a qual elas vão 

intervir. (JODELET, 2002). 

A grande contribuição de Jodelet deve-se à sistematização da teoria de Moscovici, ao 

conseguir deixá-la mais objetiva e ao gosto e estilo científico. Contudo, essa autora mantém a 

ênfase original sobre “a necessidade de assegurar uma ampla base descritiva dos fenômenos 

das representações sociais, com vistas a uma contínua elaboração da teoria das representações 

sociais”. Segundo o entendimento de Jodelet, descrever as representações é parte intrínseca do 

processo de construção e de (re)criação e transformação constante das representações (SÁ, 

1998, p. 73). 

Assim como em Moscovici, nas contribuições de Jodelet à teoria das representações 

sociais ganha ênfase nos suportes pelos quais as representações sociais são veiculadas na vida 

cotidiana, os discursos das pessoas e grupos que mantêm tais representações, mas também os 

seus comportamentos e as práticas sociais nas quais estes se manifestam, isto porque é através 

da comunicação que as representações são disseminadas, construídas, postas em confronto e 

(re)elaboradas. 

Neste sentido, são três as grandes ordens de fatores a serem levados em conta por 

Denise Jodelet como condições de produção das representações sociais: a cultura, tomada nos 

sentido amplo e no mais restrito; a comunicação e a linguagem (intragrupo, entre grupos e de 

massas); e a inserção socioeconômica, institucional, educacional e ideológica.  
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As representações sociais são, em ultima instância, construídas na realidade 

vivenciada pelos sujeitos, portanto, processo e produto dessa construção, fato este que remete 

à transmissão das representações através dos dinâmicos processos de socialização pelos quais 

os sujeitos navegam ao longo de sua interminável formação social. 

Assim, Representação Social é um conceito multidimensional que permite análise 

crítica acerca da natureza do conhecimento e do relacionamento entre indivíduo e sociedade, 

demonstrando ser compatível com a epistemologia pós-moderna que questiona paradigmas 

estreitos de interpretação da realidade. É considerada por Spink (1993) como um conceito 

transdisciplinar, haja vista situar-se na interface dos fenômenos vinculados ao individual e 

coletivo, logo, interessa a todas as ciências humanas.  

As representações sociais são formas de conhecimento prático e se inserem nas 

correntes teóricas que estudam o saber do senso comum, o que já significa uma ruptura com 

aquelas teorias do conhecimento que têm como foco o conhecimento como saber formalizado. 

Reconhecem o conhecimento do senso comum como forma de conhecimento legítimo e 

provocador de transformações sociais, transformações estas criadas na realidade concreta dos 

sujeitos. Assim, o sujeito é produtor e produto das representações sociais, ou seja, da 

realidade social e mental em que vive.  

Deste modo, sendo sempre representação de um sujeito sobre um objeto, as 

representações sociais não são uma reprodução deste objeto, são construções, interpretações 

da realidade. São tanto expressão de conservações culturais como são o espaço da pluralidade, 

da diversidade e da contradição. De acordo com Spink (1993, p. 306), não cabe à  pessoa  

buscar as estruturas lógicas subjacentes às representações, pelo simples motivo de que elas 

não existem uma vez que “ao aprofundarmos a análise do senso comum deparamo-nos não 

com a lógica e a coerência, mas com a contradição”.  

Assim, pode-se afirmar que, ao invés de um caráter homogêneo e unificador,  

encontra-se, através da teoria das representações sociais, a contradição inerente ao agir 

humano que, embora vivenciem experiências comuns e tenham semelhante origem cultural, 

social e econômica, são capazes de elaborar representações distintas de determinado objeto 

comprovando que discursos e identidades emergem na diversidade inerente à atividade 

interativa própria ao ser humano. Esta interação ocorre em meio a permanências, resistências 

e rupturas que fazem nascer novas representações.  

Por conseguinte, ao pesquisar representações sociais na escola torna-se imperativo 

estar atento à linguagem, à palavra, à maneira como é utilizada a comunicação nas interações 

cotidianas, desde que  
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A representação social é mediada pela linguagem. Seu estudo, portanto, 
viabiliza uma aproximação do processo complexo pelo qual, informações de 
diferentes ordens tornam-se palavra, isto é, assumem um sentido próprio, 
articulando-se á coerência pela qual o mundo torna-se inteligível para aquele 
sujeito. [...] É pela linguagem que o homem nasce para o mundo, ao se 
apropriar da palavra, e esta só se torna possível na relação com o outro. 
(MADEIRA, 1997, p. 9). 

 
É através, ou talvez seja melhor afirmar, ‘por causa’ da linguagem que o homem e a 

mulher são construídos como tais num processo ininterrupto, contínuo, em relação com e não 

distante de. Ou seja, as identidades sociais de homens e mulheres, masculinas e femininas, são 

construídas, criadas, nomeadas e definidas a partir das representações sociais cunhadas e 

imaginadas sobre o que é ser homem e o que é ser mulher; esta construção ocorre entre os 

sujeitos sociais diariamente nas vias e parques, casas e escolas, estabelecimentos comerciais e 

igrejas, nos textos e na mídia sempre de modo relacional. Portanto,  

É pela comunicação, tomada como complexidade que envolve diversos 
níveis que o homem viabiliza suas trocas. A palavra ou o gesto, ao 
concretizarem o que quer transmitir, atualizam sua história e o transformam 
pelo olhar ou pela escuta do outro: não existe o homem isolado da linguagem 
que lhe dá sentido. E a linguagem configura-se como espaço privilegiado de 
troca. (CARVALHO, 1997, p. 39). 
 

Ao trocar práticas e saberes através da comunicação ativa, os sujeitos utilizam-se da 

palavra, da linguagem verbal para delinear diálogos com os demais sujeitos e, nesse processo, 

põem em ação as representações que conhecem, ou seja, os saberes socialmente construídos e 

comunicativamente divulgados no seu agir cotidiano, ao mesmo tempo, recebem daqueles 

com os quais se comunica  representações que irão abalar ou juntar-se às suas, já existentes, 

criando um novo conhecimento, sempre renovado na dinâmica das relações interpessoais.  

As representações sociais podem ser consideradas como princípios criadores de 

tomada de posição intrinsecamente ligados ao conjunto de relações dos quais os indivíduos 

participam, são princípios ordenadores, permeados por símbolos, valores, normas e regras que 

organizam o mundo simbólico e real ao intervir construindo e ressignificando essas relações, 

não esquecendo que as relações sociais são construídas dinamicamente em um dado tempo e 

espaço sociocultural também imerso em valores, normas, regras e símbolos, ou seja, imerso 

numa cultura. 

Nesta pesquisa, utilizar a teoria das representações sociais para analisar as 

representações construídas pelos/as alunos/as referentes às identidades de gênero se apresenta 

como perspectiva assaz importante, uma vez que o discurso dos/as discentes constitui-se num 

dos dados empíricos sobre o qual serão realizadas análises, permitindo conhecer 
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concretamente como se revela o pensamento destes sujeitos sobre si e sobre o outro, levando-

os a também refletir quanto à sua identidade e a identidade que atribui a outros sujeitos, 

homens e mulheres, numa situação datada social e historicamente. 

 

3.2 IDENTIDADES NA MODERNIDADE  

 

As mudanças sofridas no conceito de identidade estão associadas ao acirrado processo 

de globalização que tem provocado impactos constantes sobre a identidade cultural. No atual 

estágio da modernidade, a construção da identidade anuncia-se como instável, descontínua, 

fragmentada e transitória, sofrendo constantes deslocamentos, sendo frequentemente 

colocadas à prova. 

O atual estágio da sociedade é considerado pelo sociólogo Anthony Giddens (1991), 

como modernidade tardia ou alta modernidade; esse autor entende que ainda se atravessa um 

processo que dura pouco mais de três séculos, ao passo que a humanidade permaneceu por 

muito mais tempo em outras etapas de seu desenvolvimento.  Defende que uma das grandes 

alterações provocadas pela modernidade14 foi a globalização das relações sociais, através da 

qual as transformações do tempo e do espaço deslocaram as relações sociais dos contextos 

locais de interação, provocando o encurtamento das distâncias, propiciando que o local e o 

global se entrecruzam dialeticamente, o que gerou mudanças culturais profundas no estilo de 

vida, nas relações de confiança e desencaixes refletidas de modo direto na constituição da 

autoidentidade das pessoas. Assim, a modernidade é uma forma altamente reflexiva de vida 

na qual as práticas sociais são constantemente examinadas à luz das informações recebidas 

sobre aquelas próprias práticas, alterando, assim, constitutivamente, seu caráter. Nesse 

contexto, a democratização da vida social está condicionada à elaboração e ao exercício de 

práticas referidas à dinâmica do relacionamento social.  

Para Giddens (2002), a modernidade deve ser entendida em um nível institucional 

segundo o qual as transformações introduzidas pelas instituições modernas se entrelaçam de 

maneira direta com a vida individual e, portanto, com o ‘eu’. Entretanto, o ‘eu’ não pode ser 

considerado uma entidade passiva, apenas determinada por influências externas. Ao montar 

suas autoidentidades, independente dos contextos específicos da ação, os indivíduos 

contribuem para as influências sociais globais em suas consequências e implicações, isto 

                                                 
14 “Modernidade refere-se ao estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a partir do 
século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua influência”. (GIDDENS, 1991, 
p.11). Uma interessante viagem por este período é proposta por Timothy Brook, em “O chapéu de Vermeer: o 
século XVII e o começo do mundo globalizado”. Rio de Janeiro: Editora Record, 2012 



46 
 

porque as pessoas não vivem isoladas, as relações interpessoais favorecem a troca de 

experiências, fundamentais para a formação das identidades individuais. Nessa dinâmica 

interativa, a dúvida e o questionamento estão presentes fazendo parte da formação da 

autoidentidade, uma vez que, em constante alteração, ela deve ser submetida à reflexão e à 

mediação provocando o desconforto da incerteza e da falta de segurança do eu. 

Como estudioso da sociedade contemporânea Giddens (1993) está atento às 

modificações que o Movimento Feminista tem provocado na formação das identidades de 

gênero, o que reverbera na ‘transformação da intimidade’, criando um “abismo emocional” 

entre os sexos, uma vez que práticas tradicionais lastradas em relações “separadas e 

desiguais” até bem pouco tempo prevalecentes, atualmente já foram ou estão sendo alteradas, 

podendo ser assim enumeradas: a) o domínio dos homens na esfera publica; b) a divisão das 

mulheres entre puras (casáveis) e impuras (prostitutas, meretrizes, concubinas, sedutoras); c) a 

compreensão da diferença sexual proporcionada por Deus, pela natureza ou pela Biologia; d) 

a transformação das mulheres em problemas, sendo obtusas, irracionais em seus desejos e 

ações; e) a divisão sexual do trabalho. Esta ‘transformação’ afeta radicalmente as relações 

numa realidade em que tende a haver igualdade sexual crescente, onde “ambos os sexos são 

levados a realizar mudanças fundamentais em seus pontos de vista e em seu comportamento, 

em relação um ao outro”. (GIDDENS, 1993, p. 125-126). 

Os relacionamentos tradicionalmente baseadas no ideal de ‘amor romântico’ difundido 

durante o século XIX (cujos traços ainda se estendem, principalmente entre as mulheres) 

tinham como uma de suas finalidades, além de “libertar o vínculo conjugal de laços de 

parentesco, a reprodução da prole”, hoje tendem a modificar-se - dado às conquistas 

femininas que colocaram as mulheres em situação de exercer o livre arbítrio sobre o seu corpo 

e assim exercer a “sexualidade plástica”, aquela voltada para o prazer -, em “amor 

confluente”, onde as pessoas envolvem-se no ato sexual pelo prazer mútuo capazes de 

proporcionarem umas às outras. Entretanto, exercer livremente a sexualidade implica  a perda 

de controle dos homens sobre as mulheres e “este controle em declínio gera também um fluxo 

crescente da violência masculina sobre as mulheres”. (GIDDENS, 1993, p. 11).  

Um importante aspecto enfocado por Giddens (1991) como favorecedor da construção 

da identidade é o sentimento de segurança, que é adquirido ainda na infância a partir das 

relações de confiança mantidas entra a criança e seus primeiros cuidadores. Destaca que este é 

um fenômeno crucial no desenvolvimento da personalidade e tem relevância distintiva e 

específica para um mundo de mecanismos de desencaixe e de sistemas abstratos.  
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Percebe-se que, numa cultura de risco, numa sociedade em constante mudança, 

sobressaltada pela violência diária, a confiança torna-se fundamental à formação da 

identidade, num presente permeado pela organização reflexiva do conhecimento, onde o 

futuro é continuamente trazido para as relações cotidianas numa constante antecipação do que 

está por vir. Esta confiança pode ser adquirida na escola desde que o/a aluno/a perceba entre 

seus membros um ambiente no qual se sinta seguro/a para se expressar  com base em relações 

de respeito às diferenças das identidades de gênero. No contexto das sociedades capitalistas 

tardias, deve-se especificá-las como sociedades estratificadas, diferenciadas em grupos com 

status desiguais, com diferente poder e acesso aos recursos, que estão atravessadas por eixos 

penetrantes de desigualdades de classe, gênero, raça, etnicidade e idade. (FRASER, 1999, p. 

112). 

Assim como Giddens, Zygmunt Bauman (2005) estuda a modernidade na 

contemporaneidade, ele avalia que a sociedade atual vive um estado de precariedade e 

inconstância que altera profundamente os planos de vida de homens e mulheres. Para ele o 

mundo tornou-se um ambiente ilusório, onde a dor, a angústia e a insegurança da vida em 

sociedade não podem ser avaliadas sem antes realizar uma análise minuciosa e contínua da 

realidade e do modo como os indivíduos são nela inseridos. 

De acordo com Vecchi (2005, p. 11), Bauman vê a globalização ou “modernidade 

líquida”, como uma forma de mudança radical e irreversível, uma “grande transformação” 

que afetou as estruturas estatais, as condições de trabalho, as relações entre os estados, a 

subjetividade coletiva, a produção cultural, a vida quotidiana e as relações entre o eu e o 

outro.   

Na época atual, “líquido-moderna”, o mundo em volta das pessoas está fragmentado, 

dividido em partes mal ordenadas, “enquanto as nossas existências individuais são fatiadas 

numa sucessão de episódios fragilmente conectados”. (BAUMAN, 2005, p. 18-19). Para esse 

autor, poucos estão livres de transitar entre as diversas “comunidades de ideias e princípios”, 

originais ou imaginadas, o que conduz à incerteza e à insegurança quanto a qual delas 

escolher, a qual delas aderir, pois, simultaneamente, as pessoas pertencem a uma gama de 

espaços e lugares, executam tarefas, mantêm laços afetivos e de trabalho que designam 

determinadas identidades e rotulam, ao tempo em que deslocam e provocam insegurança 

quanto às escolhas feitas.  

Giddens e Bauman dedicam-se a desvendar os mecanismos através dos quais as 

mudanças provocadas pela modernidade afetam os indivíduos em suas identidades vez que o 

acelerado processo de globalização os absorve e os modifica numa dinâmica nunca antes vista 
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na história humana. Este processo afeta as certezas, os pontos de ancoragem, provoca 

transformações na vida social cotidiana na qual o ‘eu’ deve ser constantemente posto em 

reflexão, em constante revisão. As tradicionais identidades de gênero sofrem abalos, 

modificam-se, mas este não é um processo linear, demanda tempo, reflexão e sensibilidade 

para identificar a necessidade de mudança, notadamente na escola, local refratário a alterações 

pessoais, onde os sujeitos são vistos como uma coletividade cujo perfil androcêntrico é 

perpetuado em suas práticas, valores e atitudes. 

O anseio pela existência de identidades vem do desejo de segurança, ele próprio um 

sentimento ambíguo, onde a busca pela identidade, embora seja estimulante em curto prazo, 

pode mostrar-se enervante e produtora de ansiedade em longo prazo, pois, nessa busca, o 

indivíduo  “flutua sem apoio num espaço pouco definido, num lugar teimosamente, 

perturbadoramente, ‘nem - um – nem - outro’. Considera que nesta época líquida, “em que o 

indivíduo livremente flutuante, desimpedido, é o herói popular, ‘estar fixo’ – ser 

‘identificado’ de modo inflexível e sem alternativa – é algo cada vez mais mal visto”. 

(BAUMAN, 2005, p. 35). 

Em outras palavras, embora os indivíduos busquem segurança na identidade, esta 

segurança revela-se frágil, pois a atual fase da modernidade está a exigir muito pouco de 

ancoragens e muito de fluidez, versatilidade, deslocamentos e portos não muito estáveis. Estar 

aportado pode estar a revelar permanecer preso à tradição, a modelos considerados 

ultrapassados e não tão exposto à competição e à concorrência dos dias que correm.  

Do mesmo modo que para Bauman (2005), Giddens (2002) postula que as identidades 

modernas estão entrando em colapso, esta constatação é feita com base na argumentação de 

que as sociedades estão se transformando, sofrendo mudanças estruturais mais evidentes e 

profundas desde o final do século XX, e este fato provoca fragmentações culturais nas 

relações de gênero, classe, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, o que altera 

profundamente as identidades pessoais, provocando a perda de sentido de si. 

O processo de construção de identidade torna-se ainda mais delicado quando se trata 

de jovens alunos/as em busca de conhecimento sobre si mesmo e sobre os outros. Em termos 

de identidade de gênero, os/as jovens atravessam uma fase da vida na qual questionam quem 

são, o que são e para que são, efetivamente. Envoltos na dinâmica social moderna, são 

atingidos pelos apelos midiáticos que ditam o que a/o jovem deve ser, ter, sentir, dizer, usar, 

comunicar. Numa ‘ditadura’ que impõe modos de ser, comportamentos exigidos, aceitos no 

universo juvenil, é, talvez, a parcela da sociedade que mais sofre com os ditames da 

modernidade. 
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A ideia de identidade não foi gestada de modo natural a partir da experiência humana, 

como ‘fatos da vida’; a ideia de identidade nasce com a criação dos estados modernos e a 

necessidade de se criar o sentimento de pertencimento a determinada região territorial e 

cultural, desencadeando questionamentos e crises entre o que ‘deve’ e o que ‘é’, erguendo-se 

assim “uma realidade a partir dos padrões estabelecidos pela ideia – recriar a realidade à 

semelhança da ideia”. (BAUMAN, 2005, p. 26). Desse modo,  

nascida como ficção, a identidade necessitava de muita coerção e 
convencimento para se consolidar e se concretizar numa realidade (mais 
corretamente: na única realidade imaginável) – e a história do nascimento e 
da maturação do Estado moderno foi permeada por ambos. (BAUMAN, 
2005, p. 26).  

 

Seja qual for o aspecto, nacional ou individual, os sujeitos estão transitando entre estes 

dois polos: inseguros quanto à liberdade de escolher entre o que lhes agrada e o que não lhes 

interessa. O medo de ser rejeitado/a corrompe o prazer de selecionar uma identidade 

estimulante, pois as sanções estatais e da comunidade são cruéis aos que desviam do 

estabelecido, do esperado e definido para os sujeitos. Fugir à norma traz inúmeras 

consequências, entre elas a exclusão, a segregação, o preconceito contra os sujeitos que são 

rotulados como diferentes15. Esta exclusão torna-se marcante quando tratamos com jovens em 

fase de formação da identidade de gênero visto que, ao serem afastados pelo grupo comum, 

será estigmatizado pelas suas escolhas, o que provoca sofrimento, frustração e isolamento. 

Para compor uma identidade, o sujeito não tem à sua disposição um modelo completo. 

Ele compõe sua identidade a partir de partes nem sempre interdependentes ou 

complementares. As peças as quais o sujeito espera juntar para formar um todo significativo 

estão disponíveis, mas não se tem uma imagem antecipada do que deverá aparecer ao final do 

processo, como num jogo de quebra-cabeças no qual a imagem a ser formada está impressa na 

caixa em que vem o jogo. Desse modo, não existe uma certeza de ter selecionado as peças 

certas para montar a identidade, pois, ao contrário de um quebra-cabeça, não se começa pela 

imagem final e sim por um aglomerado de peças, as quais são avaliadas para saber se vale a 

pena tê-las e se decide onde devem ser agrupadas e reagrupadas para montar as figuras.  

Quanto à   natureza provisória da identidade, Bauman (2005) esclarece que toda e 

qualquer identidade e toda e qualquer escolha entre a infinitude de modelos culturais à 

disposição não é uma descoberta das feministas. Salienta que a ideia de que na condição 

humana nada é dado de uma vez por todas, ou imposto sem direito a apelo ou reforma – de 

                                                 
15 Destacam-se a rejeição e o preconceito que sofrem gays, lésbicas, transexuais e todas aquelas pessoas que 
fogem à regra dominante da heteronormatividade imposta numa sociedade androcêntrica. 
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que tudo precisa ser feito, pode ser mudado continuamente – acompanhou a era moderna 

desde o início, e que a mudança obsessiva e compulsiva é a essência do modo moderno de ser.   

Neste sentido, alerta que o verdadeiro problema – e, atualmente, a maior preocupação - é a 

incerteza em   relação a qual das identidades alternativas escolher; e, tendo-se escolhido uma, 

por quanto tempo se apegar a ela. Conclui que “a construção da identidade assumiu a forma 

de uma experimentação infindável” (BAUMAN, 2005, p.95), onde os experimentos jamais 

terminam,  

Você assume uma identidade num momento, mas muitas outras ainda não 
testadas estão na esquina esperando que você as escolha. Muitas outras 
identidades não sonhadas ainda estão por ser inventadas e cobiçadas durante 
a sua vida. Você nunca saberá ao certo se a identidade que agora exibe é a 
melhor que pode obter e que provavelmente lhe trará maior satisfação. 
(BAUMAN, 2005, p. 91-92). 
 

Preocupado com o que está acontecendo com a identidade cultural na modernidade 

Hall (2005) - assim como Bauman (2005) e Giddens (1991, 2002) - associa as mudanças 

sofridas no conceito de identidade ao processo de globalização que tem provocado impactos 

devastadores sobre a identidade cultural. Enfatiza que a questão da identidade está sendo 

vastamente estudada na teoria social, tendo como argumento o fato de que “as velhas 

identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 

unificado”.  (HALL, 2005, p. 8 ). Parte do pressuposto de que as identidades estão sendo 

“descentradas”, “deslocadas”, “fragmentadas”; destaca que o conceito de identidade é “por 

demais complexo, muito pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social 

contemporânea, o que dificulta colocá-lo à prova”. (HALL, 2005, p. 7). A identidade 

apresenta-se como um conjunto de imagens, representações, conceitos de si e do outro. Tendo 

como centro a cultura, esta construção ocorre na dinâmica da vida, permeada por valores e 

costumes construídos historicamente, colaborando na sedimentação de conceitos, modo de ser 

e agir. 

Ter uma identidade significa não somente a representação que se tem de si, mas 

igualmente a representação que o outro constrói sobre cada semelhante.    É uma relação 

dinâmica em que a cultura surge como caldo no qual as construções históricas são permeadas 

por valores, comportamentos, conceitos, que são sedimentados nas práticas e vivências sociais 

cotidianas, como também sofrem alterações, deslocamentos gerando novas formas de ser, agir 

e sentir. 
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No bojo destas mudanças impostas pela modernidade, as identidades de gênero 

também são afetadas, surgem novos modos de ser homem e de ser mulher lastrados em 

parâmetros baseados no respeito e na equidade. As conquistas do movimento social feminista 

- que em seus primórdios lutava pelo reconhecimento da mulher como cidadã e pela sua 

ocupação dos espaços públicos -, hoje está ampliando seus olhares para as mulheres em sua 

pluralidade racial, étnica e social assim como também pesquisadores/as estendem este olhar 

para os homens: gênero é atualmente compreendido como conceito relacional entre os sexos - 

interessa aos estudos de gênero a relação social entre pessoas sexualizadas - ou seja, este 

conceito busca abranger as relações sociais entre homens e mulheres independentemente de 

sua orientação sexual. Contudo, a ênfase dos estudos feministas ainda recai na relação 

heteronormativa entre homens e mulheres por ser esta uma relação hierárquica na qual o 

poder geralmente esta nas mãos dos homens cabendo à mulher o papel subalterno na relação. 

A identidade não é construída a partir do seu similar, o idêntico ou igual, mas sim 

através da diferença: “isso implica o reconhecimento radicalmente perturbador de que é 

apenas por meio da relação com o Outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente 

aquilo que lhe falta” (HALL, 2009, p. 110), que a identidade é construída. Para esse autor, 

“toda identidade tem necessidade daquilo que lhe falta – mesmo que esse outro que lhe falta 

seja um outro silenciado e inarticulado”. (HALL, 2009, p. 110). Nesse processo, há um jogo 

de poder e de exclusão permeado por discursos onde as identidades são constantemente 

desestabilizadas a partir da diferença e por aquilo que têm de deixar de fora parcial ou 

totalmente.   

Neste sentido, o termo identidade  

significa o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os 
discursos e as práticas que tentam nos “interpelar”, nos falar ou nos convocar 
para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de discursos 
particulares e, por outro lado, os processos que produzem subjetividades, que 
nos constroem como sujeitos aos quais se pode “ falar”. As identidades são, 
pois, pontos de apego temporários às posições de sujeitos que as práticas 
discursivas constroem para nós. Elas são o resultado de uma bem sucedida 
articulação ou “fixação” do sujeito ao fluxo do discurso. [...]. As identidades 
são as posições que o sujeito é obrigado a assumir embora “sabendo”, 
sempre, que elas são representações (Grifamos), que a representação é 
sempre construída ao longo de uma “falta”, ao longo de uma divisão, a partir 
do lugar do Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas 
idênticas – aos processos de sujeito que são nela investidos. (HALL, 2009, p. 
112). 
 

Ao também analisar as identidades nacionais, Woodward (2009) pondera que a 

identidade é relacional, desse modo sua construção é tanto simbólica quanto social, sendo que 
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a luta para afirmar as diferentes identidades tem causas e consequências materiais. Assim 

como Hall (2009), a autora defende não só que a identidade é relacional mas também que a 

diferença é estabelecida a partir de marcações simbólicas, porém lhe parece “que algumas 

diferenças são vistas como mais importantes que outras, especialmente em lugares 

particulares e em momentos particulares”. (WOODWARD, 2009, p.11). Também advoga que 

as identidades nacionais são marcadas pelo gênero: “os homens tendem a construir posições-

de-sujeito para as mulheres, tomando a si próprios como ponto de referência”16. 

(WOODWARD, 2009, p. 10 )  Salienta, ainda, que as mulheres são os significantes de uma 

identidade masculina partilhada, mas agora fragmentada e reconstruída, formando identidades 

nacionais distintas e opostas.  

Assim como Woodward (2009), Silva (2009) defende que a diferença é a “marcação 

da identidade”, levando à conclusão de que a identidade tem como baliza a diferença, aquilo 

que não se é, ela é construída tendo em vista aquilo que falta em algumas pessoas, mas que 

pode ser encontrado em outras. Ambas, identidade e diferença, são o resultado de um 

processo de produção simbólica e discursiva, envolvidas em relações de poder. Cultural e 

socialmente construída, a identidade tem como base a linguagem, ela própria instável por 

também ser um fato social construído interativamente nas relações interpessoais.  

Contudo, adverte Silva (2009, p. 92), “remeter a identidade e a diferença aos processos 

discursivos e linguísticos que as produzem pode, outra vez, significar simplesmente fixá-las, 

se nos limitarmos a compreender a representação de uma forma estritamente descritiva”.   

 Portanto, as dimensões políticas da identidade tais como se expressam nos “novos 

movimentos sociais” estão baseadas na construção da diferença. Woodward (2009) postula 

que a marcação da diferença é crucial no processo de construção das posições de identidade. 

[...]. “Essa marcação ocorre tanto por meio dos sistemas simbólicos de representação quanto 

por meio de formas de exclusão social. A identidade, pois, não é o oposto da diferença: a 

identidade depende da diferença”. (WOODWARD, 2009, p. 39- 40). Deste modo, a 

constituição das identidades ocorre em relação à outras identidades, relativamente ao que de 

fato ela não é, relativamente ao estranho, ao diferente num jogo de oposições binárias. No 

processo de construção da identidade de gênero, as mulheres têm sido estabelecidas como o 

outro marginalizado, negativado e excluído dentro de um sistema binário no qual passam a ser 

reconhecidas socialmente como aquilo que os homens não são, ou seja, as mulheres são 

                                                 
16 Gilligan (1982) também defende que os homens sempre tomaram a si próprios como referência para distinguir 
o que são as mulheres que, por não serem iguais a eles são consideradas diferentes, menos desenvolvidas e, 
portanto, têm menor valor.   
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representadas a partir dos aspectos opostos e contraproducentes da identidade masculina. Isto 

porque a sociedade, lastrada em valores masculinos, ou seja, numa cultura androcêntrica, 

transforma a diferença entre homens e mulheres em sinônimo de desigualdade, de 

hierarquização de poderes, valores e posições vivenciadas nas relações sociais.   

(WOODWARD, 2009, p. 39-40). 

 

3.3 - IDENTIDADES DE GÊNERO 

 

Considera-se que toda prática social é simbolicamente marcada. As identidades são 

diversas e cambiantes, tanto nos contextos sociais nos quais elas são vividas quanto nos 

sistemas simbólicos por meio dos quais é atribuído sentido às próprias posições pessoais. 

Uma ilustração desta afirmação são os chamados novos movimentos sociais, os quais têm-se 

concentrado em lutas em torno da afirmação das identidades (mulheres, negros, 

homossexuais, etc.). Eles se têm caracterizado por defender e lutar pelo apagamento das 

fronteiras entre o pessoal e o político, propondo diluir as barreiras entre o privado e o público, 

sendo esta uma das principais bandeiras do movimento feminista.  

Os movimentos sociais acima referidos surgiram em meio à efervescência política e 

econômica que marcaram os anos 60 do século XX, juntamente com a rebelião estudantil, o 

ativismo político antibélico e as lutas pela ampliação dos direitos civis. Eles desafiaram o 

estabelecido, o status quo vigente em protestos e lutas que ainda hoje reverberam, pois 

representaram o questionamento da sociedade civil contra a falta de liberdade e a imposição 

do Estado. Esses movimentos tinham como principal bandeira o reconhecimento das 

identidades particulares de seus sustentadores: os negros, as mulheres. Assim, o que definia   

tais movimentos sociais era a política da identidade, que expressava uma profunda 

preocupação pela categoria identidade: o que ela significa, como ela é produzida e como é 

possível de ser contestada. Por conseguinte, 

A política da identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das 
pessoas que pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado. 
Essa identidade torna-se assim, um fator importante de mobilização política. 
Essa política envolve a celebração da singularidade cultural de um 
determinado grupo, bem como a análise de sua opressão. (WOODWARD, 
2009, p. 34). 
 

Contudo, fixar uma determinada identidade como sendo a norma é uma das formas 

privilegiadas de hierarquização das identidades e das diferenças. Desta maneira, 
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Normalizar significa atribuir a essa identidade todas as características 
positivas possíveis, em relação às quais as outras identidades só podem ser 
avaliadas de forma negativa. A identidade normal é “natural”, desejável, 
única. A força da identidade normal é tal que ela nem sequer é vista como 
uma identidade, mas simplesmente como a identidade. [...]. A força 
homogeneizadora da identidade normal é diretamente proporcional à sua 
invisibilidade. [...]. A normalização é um dos processos mais sutis pelos 
quais o poder se manifesta no campo da identidade e da diferença. 
Normalizar significa eleger um padrão, uma identidade específica como o 
parâmetro em relação ao qual as outras identidades são avaliadas e 
hierarquizadas. (SILVA, 2009, p. 82-83). 

 

Ou seja, tudo aquilo que foge à norma, ao que é definido como aceitável, desejável, 

natural e que segue um sistema classificatório hierarquicamente inferior, seguramente de 

menor poder, é rejeitado no processo de construção da identidade e depende 

fundamentalmente do seu oposto: o que é rejeitado por ser diferente daquilo que é esperado. 

De tal modo que a identidade hegemônica, ‘normal’, é permanentemente assombrada pelo seu 

Outro, sem cuja existência ela não faria sentido. Como já foi dito, a diferença é parte ativa da 

formação da identidade. Entretanto, nas relações de gêneros o Outro desqualificado, 

diminuído, rejeitado, excluído tem sido o feminino, já que as representações vigentes sobre o 

feminino colocam-no em posições de poder hierarquicamente inferiores em relação ao 

masculino, numa estrutura binária na qual as redes de poder são sempre mais poderosas e 

fortes quando relacionadas ao masculino. (LOURO, 2010). 

Ao chamar a atenção para o caráter cultural e construído do gênero e da sexualidade, a 

teoria feminista e, mais recentemente, a teoria queer contribuem, de forma decisiva, para o 

questionamento das oposições binárias – masculino/feminino, heterossexual/homossexual - 

nas quais se baseia o processo de fixação das identidades de gênero e das identidades sexuais, 

isto porque “a possibilidade de “cruzar a fronteira” e de “estar na fronteira”, de ter uma 

identidade ambígua, indefinida, é uma demonstração do caráter “artificialmente” imposto das 

identidades fixas”. (SILVA, 2009, p. 89). 

A busca pelo reconhecimento da identidade marca as lutas iniciais do movimento 

feminista mesmo antes deste ser denominado como tal. Retrocedendo a Olympe de Gouges e 

à sua Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã verifica-se que esta é uma luta 

inaugurada junto com os primeiros raios do movimento Iluminista que culminou com a 

Revolução Francesa. Gouges (1791) explica, já no preâmbulo, porque desta vez é necessário 

mencionar expressamente as mulheres, algo que não acontece na Declaração dos Direitos dos 

Homens; segundo ela, em tão pouco tempo e justamente na Revolução, o homem já tinha 

perdido o direito de representar os interesses das mulheres. Longe de parecer um plágio a 
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análise da Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã “revela o que a Declaração dos 

Diretos Humanos queria significar, mas que nem sempre foi compreendido: que os direitos 

dos indivíduos reivindicam validade e consequências para a posição de homens e de 

mulheres”. (GERHARD, 1995, p. 52). Ou seja, a fim de garantir também os direitos e deveres 

das mulheres Olympe de Gouges percebeu ser necessário tornar público um documento que 

assegurasse às mulheres o mesmo status historicamente pertencente apenas aos homens17. 

(GERHARD, 1995, p. 52). 

Gerhard defende que as “pequenas diferenças” entre os dois documentos devem ser 

entendidas como uma radicalização dos direitos individuais.  Isto porque,  

A Declaração não só formula a oposição contra o ordenamento social ou os 
privilégios de classe, como ataca o domínio e o poder também no privado, 
nas relações entre homens e mulheres, revelando a contradição fundamental 
da sociedade burguesa: a contradição entre o poder aparentemente pacificado 
do Estado e a exclusão, submissão das mulheres sob a aparência do direito 
matrimonial ou no espaço livre do direito à privacidade. (GERHARD, 1995, 
p. 52-53). 

 

O então denominado imbecillitas sexus reivindicava o direito de ser sujeito, de ser 

cidadã – ou nada mais nada menos do que o apregoado pela Revolução Francesa para os 

homens - com deveres e direitos, sem a tutela e o subjugo inerente à dominação masculina. 

Antes de qualquer coisa, clamavam por justiça e pela liberdade de existirem como mulheres, 

como sujeitos, portanto, dignas de receberem igual tratamento jurídico ao destinado aos 

homens. De acordo com Gerhard (1995), insistir sobre o direito à igualdade também na 

diferença baseia-se na argumentação de que a  

 
Igualdade não é um princípio absoluto e nem sequer um princípio estável, 
mas um conceito relacional. Ela exprime uma relação entre dois objetos, 
pessoas ou fatos, e determina sob que aspectos eles devem ser considerados 
como iguais. A igualdade deve em primeiro lugar ser buscada, exigida e 
criada, e pressupõe que o que deve ser confrontado seja em si mesmo 
diferente. De outro modo o conceito de igualdade seria supérfluo, privado de 
sentido. Logicamente pode tratar-se de igualdade só de determinado ponto 
de vista, já que a plena igualdade significaria identidade. (GERHARD, 1995, 
p. 60). 

 

                                                 
17 Olympe se liberta de todas as formulações tradicionais no artigo IV da Declaração, ao falar sobre “Liberdade”, 
afirmando que esta “só tem sentido quando em simultaneidade com “justiça”. Este elo deve ser explicado pelo 
fato de que as mulheres experimentaram a reivindicação de liberdade por parte dos outros, especialmente dos 
homens, sobretudo como injusta. É por isso que o artigo IV diz: “O exercício dos direitos naturais da mulher têm 
por único limite a perpétua tirania dos homens”. Às mulheres interessa, segundo Olympe, “aquilo que pertence a 
elas com base no direito natural”. (GERHARD, 1995, p. 56). 
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Homens e mulheres não se tornam idênticos apenas por terem os mesmos direitos 

podendo preservar a própria diversidade, ou seja, a diversidade inerente às identidades. 

Gerhard (1995) e Gianformaggio (1995) concordam que a paridade dos direitos entre homens 

e mulheres continua a representar um instrumento indispensável e é, ainda hoje, a única arma 

política não violenta para o combate dos privilégios e das relações de poder. 

O surgimento de um movimento de mulheres a partir da década de 1960 levou a uma 

significativa reestruturação da tradição teórica a partir de uma perspectiva feminista.  

Após uma fase inicial de “desconstrução”, a tradição intelectual ocidental, na 
qual os teóricos feministas revelaram a cegueira do gênero, assim como as 
tendenciosidades dessa herança, começou a tarefa de “reconstrução” teórica 
feminista onde os teóricos indagaram como a mudança de perspectiva dos 
pontos de vista dos homens para o das mulheres poderia alterar as categorias 
fundamentais, a metodologia e o entendimento da ciência e da teoria 
ocidentais. (CORNELL & BENHABIBI, 1987, p. 7).  

 

Cornell & Benhabibi (1987) fazem um breve apanhado da luta das mulheres pelo 

reconhecimento de sua identidade, mostrando que no século XIX a luta feminista estava 

centrada nos direitos elementares da cidadania: direito à educação, ao trabalho e direito ao 

voto - que ocorreu no Brasil em 1932. No século XX, em 1949, Simone de Beauvoir brindou 

o mundo acadêmico com o lançamento do livro O segundo sexo, obra que introduz as bases 

do feminismo contemporâneo. Nesse livro, a autora contesta o determinismo biológico ou 

destino divino, resultando em sua célebre assertiva de que “não se nasce mulher, torna-se 

mulher”.  Embora objeto de muitas discussões e querelas, o livro é fundante ao questionar o 

determinismo existente no fato de se nascer do sexo feminino, apontando que a mulher é uma 

construção histórica e cultural. O livro torna-se um marco na passagem do feminismo 

igualitário para o feminismo centrado na mulher-sujeito. 

A incidência do campo do saber que pesquisa e estuda a situação social das mulheres 

resultou em ampla e diversificada produção temática, conceitual e analítica, nas últimas três 

décadas do século XX, coincidindo com as mudanças advindas na produção do conhecimento 

científico desde os anos 60, daquele século, em várias áreas de estudo, notadamente na das 

Ciências Sociais18. Assim, “a emergência das questões feministas deve ser compreendida no 

âmbito das profundas transformações e dessa complexa transição que a sociedade e a ciência 

moderna estavam, e ainda estão passando”. (CORNELL & BENHABIBI, 1987, p. 24). 

                                                 
18 De acordo com Scavone (2004) nos anos 80 do século XX, esses trabalhos ficaram conhecidos como estudos 
das mulheres e estudos de gênero, principalmente nos meios acadêmicos com maior influência americana. Nos 
países de influência francesa ficaram conhecidos como estudos sobre as relações sociais de sexo. 
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Nos Estados Unidos da América, a década de 60 do século XX foi marcada pela 

eclosão de movimentos feministas, antirracistas, ecologistas, homossexuais, enquanto no 

campo acadêmico discutia-se a crise de descentramento da noção de sujeito. No Brasil, o 

acirramento das questões sociais com a imposição de uma ditadura militar levou os 

movimentos sociais a se posicionarem contra aquele regime de governo. O feminismo 

também se contextualiza com o crescimento da sociedade urbano-industrial moderna do 

começo do século XX, marcada pela entrada das mulheres no mercado de trabalho, 

provocando a dupla jornada de trabalho e a necessidade de conciliar vida profissional com 

vida familiar. Outro fator importante nesta década foi a emergência da contracepção 

medicalizada, a partir da qual as mulheres puderam controlar a concepção fugindo assim ao  

‘destino’ de ser mãe. Estas foram as duas grandes transformações que marcam 

definitivamente a mudança do lugar da mulher na sociedade. (SCAVONE, 2004, p. 25). 

É no final dos anos 60 do século XX, especialmente no contexto europeu pós-68, que 

emergem fortemente as questões feministas; foi a partir daí que o campo de investigação 

científico sobre as mulheres começou a se abrir tendo como marco universal a assertiva “o 

pessoal é também político”, este princípio evidenciou que as desigualdades entre os sexos só 

poderiam ser compreendidas e superadas se fossem, também, consideradas as relações de 

dominação e poderes que se constroem no espaço privado. 

Esse novo feminismo sofreu diferentes influências teóricas: marxista, anarquista, 

estruturalista, liberal, católica, radical, ecológica. O que permaneceu como consenso político 

entre as várias correntes feministas foi o fato de “contestarem o caráter irreversível da 

subordinação feminina conjuntamente no plano teórico, político e prático”.    Tais construções 

teóricas deram definitivamente visibilidade ao sujeito oculto da história: a mulher. 

(SCAVONE, 2004, p. 30). 

Nos escritos feministas e nas práticas culturais dos anos 60 e 70 do século XX, o 

conceito de gênero como diferença sexual “encontrava-se no centro da crítica da 

representação, da releitura de imagens e narrativas culturais, do questionamento de teorias de 

subjetividade e sexualidade, de leitura, escrita e audiência”, evidencia Lauretis (1994). Desse 

modo, o conceito de gênero como diferença sexual “tem servido de base e sustentação para as 

intervenções feministas na arena do conhecimento formal e abstrato, nas epistemologias e 

campos cognitivos definidos pelas ciências humanas ou humanidades”. (LAURETIS, 1994, p. 

206). O uso do conceito de gênero como diferença sexual e seus conceitos derivados – a 

cultura da mulher, a maternidade, a escrita feminina, a feminilidade etc. – “acabaram por se 

tornar uma limitação, como que uma deficiência do pensamento feminista”, uma vez que 
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restringe estes estudos ao sujeito mulher e desconsidera o potencial relacional entre homens e 

mulheres. (LAURETIS, 1994, p. 206).  

Durante os anos 70 do século XX, na Sociologia, os textos feministas estabeleceram 

rupturas epistemológicas que se contrapuseram à visão dicotômica integrante das oposições 

binárias do pensamento moderno: razão ou emoção; objetividade e subjetividade; mente e 

corpo; abstrato e concreto; identificação da mulher como mais próxima da natureza – função 

biológica da procriação; homem associado à cultura que os libertaria para assumir os 

esquemas públicos – o que foi considerado um ponto de partida nas análises da Sociologia 

tradicional.  

Estas rupturas provocaram o surgimento de novos temas, de novos objetos e questões, 

deu maior visibilidade às mulheres enquanto agentes históricos.  

 
 Poucos poderão negar que a entrada desses novos temas se fez em grande 
parte pela pressão crescente das mulheres, que invadiram as universidades e 
criaram seus próprios núcleos de estudo e pesquisa. Novos sujeitos 
femininos foram incluídos no discurso histórico, partindo inicialmente das 
trabalhadoras e militantes para incluir-se em seguida, as bruxas, prostitutas, 
as freiras, as parteiras, as loucas, as domésticas, as professoras, entre outras. 
A ampliação do conceito de cidadania, o direito à história e à memória não 
se processavam apenas no campo dos movimentos sociais, passando a ser 
incorporados no discurso, ou melhor, no próprio âmbito do processo da 
produção do conhecimento. (RAGO, 1998, p. 34-35). 

 

Scavone (2004) destaca ainda o papel da socióloga francesa Kergoat que foi a primeira 

pesquisadora na França a articular trabalho feminino doméstico e assalariado. Esta 

preocupação tornou-se central para uma corrente da Sociologia das relações de sexo nos anos 

80.  Para Kergoat (apud Scavone, 2004, p. 40), “o conceito de relações sociais de sexo nos 

mostra que a dimensão sexuada é parte integrante do social e, portanto, tem de ser 

considerada na construção das categorias de análise das ciências sociais”. Nesse processo a 

dominação masculina é produzida nas relações sociais de sexo e é aí que deve ser entendida. 

(KERGOAT, 1996 apud SCAVONE, 2004, p. 40).  

A importância do movimento feminista “não apenas tem produzido uma crítica 

contundente ao modo dominante de produção do conhecimento científico como também 

propõe um modo alternativo de operação e articulação nesta esfera”. (RAGO, 1998, p. 23). O 

feminismo apresenta-se como uma nova possibilidade de ler e escrever a história de homens e 

mulheres colocando no centro das discussões as relações sociais e sexuais como constituintes 

da vida em sociedade. Esse processo tem trazido como contribuição evidenciar as mulheres 

como sujeitos, também protagonistas da história, que têm uma experiência histórica e cultural 
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profundamente diferenciada da dos homens, experiência esta que se expressa na “busca de 

uma nova linguagem, ou na produção de um contradiscurso”. Ao assim proceder, “denuncia 

uma racionalidade que opera num campo ensimesmado, isto é, a partir da lógica da identidade 

e que não dá conta de pensar a diferença”. (RAGO, 1998, p. 23-24).  

O feminismo quebra a linearidade identitária esperada para homens e mulheres, traz à 

tona a questão da identidade e da diferença como constituintes das subjetividades e da 

pluralidade humana. Desnuda que as relações existentes entre homens e mulheres são relações 

hierárquicas de poder, cabendo às mulheres, tradicionalmente, tão somente assumir posições 

inferiores e de menor prestígio, também denuncia a situação aviltante em que vivem as 

mulheres no espaço doméstico, dominadas pela vontade do homem, e impossibilitadas de 

ascender à esfera pública. 

As teóricas feministas propuseram não apenas que o sujeito deixasse de ser tomado 

como ponto de partida, mas que fosse considerado dinamicamente como efeito das 

determinações culturais, inserido em um campo de complexas relações sociais, sexuais e 

étnicas. Nesse contexto, nos “estudos de/sobre mulher”, esta não deveria ser pensada como 

uma essência biológica anterior à História, “mas como uma identidade social construída social 

e culturalmente no jogo das relações sociais e sexuais, pelas práticas disciplinadoras e pelos 

discursos/saberes instituintes”. (RAGO, 1998, p. 27). Nos estudos feministas a categoria 

gênero encontrou terreno favorável para ser abrigada, já que “desnaturaliza as identidades 

sexuais e postula a dimensão relacional do movimento constitutivo das diferenças sexuais”. 

(RAGO, 1998, p. 27). 

É assim que, nos anos 90 do século XX, a situação da mulher passou a ser pensada 

relacionalmente – como relações sociais de sexo ou de gênero – por ser fruto das relações de 

poder e hierarquia entre os sexos. Esta concepção abrangente tornou possível pensar gênero a 

partir do corpo sexuado, passando a ser compreendido como categoria social, relacional, com 

base na estrutura da sociedade de classes, dando ênfase à noção de hierarquia e dominação. 

Assim, intensificou-se o debate sobre alteridade e postulou-se nova dimensão da igualdade 

entre os sexos, fundamentada no respeito à diferença. O conceito de gênero como relacional - 

uma construção histórico-social-cultural da realidade sobre um corpo sexuado - foi difundido 

no Brasil a partir da tradução de um texto da historiadora Joan Scott utilizado por mulheres de 

Organizações de Base Comunitária (OBCs) de Pernambuco incrementando o debate feminista 

acerca de gênero e poder nos anos 90 do século XX, proporcionando que tal organização 

alimentasse suas leituras sobre gênero e poder. Posteriormente este texto veio a ser 
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empregado por pesquisadores/as da área de gênero, dando margem a discussões e debates na 

academia. 

Para Scott (1991), o termo gênero faz parte das tentativas levadas pelas feministas 

contemporâneas para reivindicar um certo campo de definição, para insistir    quanto ao 

caráter inadequado das teorias existentes   para explicar desigualdades persistentes entre 

mulheres e homens. O uso do conceito de gênero em substituição ao de estudo sobre as 

mulheres revela a procura de uma legitimidade acadêmica pelos estudos feministas desde os 

anos 1980. 

O gênero é igualmente utilizado para designar as relações sociais entre os 
sexos. O seu uso rejeita explicitamente as justificativas biológicas, como 
aquelas que encontram um denominador comum para várias formas de 
subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm 
uma força muscular superior. O gênero se torna, aliás, uma maneira de 
indicar as “construções sociais” – a criação inteiramente social das ideias e 
dos papeis próprios aos homens e às mulheres. É uma maneira de se referir 
às origens exclusivamente sociais das identidades subjetivas dos homens e as 
mulheres. O gênero é, segundo essa definição, uma categoria social imposta 
sobre um corpo sexuado. (SCOTT, 1991, p. 7-8). 

 

De acordo com o conceito transcrito acima, o gênero coloca ênfase em todo um 

sistema de relações políticas, sociais, econômicas que também incluem o sexo como um dos 

aspectos do construto social dos quais participam dialeticamente homens e mulheres. A 

definição de gênero, como categoria de análise histórica, apresentada por Scott (1991) tem 

duas partes e várias subpartes. Elas são integralmente ligadas entre si, mas também podem ser 

analiticamente distintas. O núcleo essencial da definição baseia-se na conexão integral entre 

duas proposições:  

O gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas 
diferenças percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de 
significar relações de poder. As mudanças na organização das relações 
sociais correspondem sempre à mudanças nas representações de poder, mas 
a direção da mudança não segue necessariamente um caminho único. 
(SCOTT, 1991, p. 19-20).  

 
Entendido dessa maneira, como elemento constitutivo das relações sociais fundada 

sobre diferenças representadas entre os sexos, o gênero implica dimensões que aparecem 

relacionados entre si: a) nos símbolos culturalmente disponíveis que evocam representações 

múltiplas (frequentemente contraditórias); b) nos conceitos normativos que colocam em 

evidência interpretações do sentido dos símbolos. Esses conceitos são expressos nas doutrinas 

religiosas, educativas, científicas, políticas ou jurídicas – e tipicamente tomam a forma de 

uma oposição binária que afirma, de forma categórica e sem equívoco, o sentido masculino e 
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feminino. A posição que emerge como dominante é, apesar de tudo, declarada a única 

possível. A história posterior é escrita como se essas posições normativas fossem o produto de 

um consenso social e não de um conflito; c) na política e na referência às instituições e à 

organização social; d) na identidade subjetiva historicamente construída. (SCOTT, 1991, p. 

19-20). 

Se na primeira parte do conceito Scott (1991) vai de encontro às abordagens 

universalistas, totalizantes e biologizantes da situação social das mulheres que buscam um 

denominador comum para a dominação masculina amparadas nas características biológicas 

entre os sexos, na segunda parte, ela explicita os laços estreitos existentes entre gênero e 

poder, ou seja, sua relação política, hierárquica, relacional ao afirmar que “o gênero é uma 

forma primeira de significar as relações de poder. Seria melhor dizer que o gênero é um 

campo primeiro no seio do qual ou por meio do qual o poder é articulado.” (SCOTT, 1991, p. 

22) 

Para essa autora, na medida em que as referências apontadas estabelecem distribuições 

de poder, o gênero torna-se implicado na concepção e na construção do poder em si. O gênero 

É um meio de codificar o sentido e de compreender as relações complexas 
entre diversas formas de interação humana. O gênero é uma das referências 
recorrentes pelas quais o poder político foi concebido, legitimado e criticado. 
Ele se refere à oposição masculino/feminino e fundamenta ao mesmo tempo 
o seu sentido. Para reivindicar o poder político, a referência tem que parecer 
segura e fixa, fora de qualquer construção humana, fazendo parte da ordem 
natural divina. Desta forma a oposição binária e o processo social das 
relações de gênero tornam-se, os dois, parte do sentido do poder, ele mesmo. 
Colocar em questão ou mudar um aspecto ameaça o sistema por inteiro. 
(SCOTT, 1991, p. 26). 

 

Para Joan Scott (apud Rago 1998, p. 28), a diferença sexual inscrita nas práticas e nos 

fatos é sempre construída pelos discursos que as fundam e as legitimam, e não como um 

reflexo das relações econômicas. Desse modo, foi o discurso masculino que estabeleceu a 

inferioridade física e mental das mulheres, que definiu a partilha - destinando aos homens os 

trabalhos árduos, braçais e às mulheres os cuidados com a família e a reprodução da prole – e 

que provocou uma divisão sexual no mercado de trabalho, colocando as mulheres em 

empregos cuja hierarquia era inferior à dos homens ao tempo em que estabelecia seus salários 

em patamares inferiores à sua subsistência. Portanto, as relações de gênero são geradoras e 

portadoras de poder, elas as criam e as reproduzem uma vez que estão ancoradas em 

binarismos, em relação de oposição/exclusão que definem e classificam hierarquicamente os 

envolvidos. 
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 Os padrões pelos quais homens e mulheres foram educados formalmente, até hoje 

permanecem sendo os mesmos, apesar de se observarem mudanças sutis, foram criados e 

desenvolvidos por homens. Diante desta constatação, Gilligan (1982) afirma que a sociedade 

tem se inclinado a considerar o comportamento masculino como a ‘norma’, e o 

comportamento feminino como uma espécie de desvio dessa norma; quando as mulheres não 

se ajustam aos padrões da expectativa, pois as suas vozes soam diferentes, as conclusões têm 

sido, em geral, que alguma coisa está errada com as mulheres:  

Numa época em que fazem-se (sic) esforços para banir a discriminação entre 
os sexos à procura de igualdade e justiça sociais, as diferenças entre os sexos 
estão sendo redescobertas nas ciências sociais. A descoberta ocorre quando 
teorias antigamente consideradas sexualmente neutras em sua objetividade 
científica vêm, pelo contrário, refletir um consistente preconceito 
observacional e valorativo. Daí que a pretensa neutralidade da ciência, como 
da própria linguagem, enseja o conhecimento de que as categorias do 
conhecimento são construções humanas. [...] nos tornamos acostumados a 
ver a vida através dos olhos dos homens. (GILLIGAN, 1982 p. 13-14). 

Nesse sentido, Izquierdo (2001) complementa que o sexo não se contrapõe ao gênero, 

mas é sua dimensão física, já que sexo não se toma como característica parcial – os genitais - 

mas se aplica à totalidade da pessoa; o fato de classificar com base na sexualidade constitui a 

obra cultural por excelência. O gênero se constitui em um sistema de atribuições de posições 

sociais ancorado no caráter sexual da procriação.  

A autora acima citada destaca que, com o conceito de gênero, se pretendia denunciar a 

naturalização da desigualdade social das mulheres, assinalando não ser o corpo, mas a 

organização sexuada da sociedade, a explicar a desigualdade social das mulheres. Porém “o 

termo gênero tem sido usado de um modo tão abusivo ao falar da opressão das mulheres que 

tem chegado a desprezar qualquer referência ao sexo ou a sexualidade”. (IZQUIERDO, 2001, 

p. 29). Prossegue: 

A atenção se centra nas condições sociais estruturais, a divisão do trabalho, a 
participação política, a educação, os meios de comunicação..., deixando de 
lado, ou em segundo plano, as relações sexuais mesmas. As referências à 
violência doméstica – para citar um dos casos – são feitas de um modo que 
não permite associá-la ao sexismo, mas que se apresenta como resultado de 
mentes enfermas ou criminosas. (IZQUIERDO, 2001, p. 29). 
 

A ancoragem sexual tem como consequência o sexismo, este não é senão um critério 

de classificação que permite assinalar posições sociais, antecipar condutas, identificar as 

pessoas. É, primordialmente, um ato de poder, um exercício de interesses; “uma forma de 

prejuízo que se converte na profecia autocumprida. Tão inconsciente que não suporta 
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julgamento, tão consciente que por crê-lo e praticá-lo converte em realidade o que prega”. 

(IZQUIERDO, 2001, p. 17). 

 O sexismo tem como uma de suas graves consequências interferir na construção das 

identidades, as quais se veem, assim, separadas, distintas, opostas e desiguais. A diferença é 

tida como antípoda do padrão normativo atribuído socialmente a cada sexo num exercício de 

imposição de poder que impede o florescimento das subjetividades. 

No que pode ser classificado como violência simbólica (Bourdieu, 2005), as práticas 

sexistas orientam as condutas sem dar ordens, sem impor, sem forçar nada, oferecendo 

respostas imediatas ao penoso esforço de permanecer com vida. Fazem da vida algo que 

ocorre pelo mero esforço de deixar-se levar, sem necessidade de provocá-la intencionalmente. 

“Essa sutileza com que opera o sexismo se converte em nossa segunda natureza, naturaliza o 

sexismo e faz de quem se opõe ou bem criaturas abomináveis, anômalas, ameaçadoras, ou 

bem risíveis, grotescas, patéticas”. (IZQUIERDO, 2001, p. 21-22). 

Entende-se que na raiz das relações de poder existentes na sociedade, desencadeadas a 

partir de relações hierárquicas e assimétricas, historicamente construídas como resultado dos 

valores atribuídos aos gêneros nas estruturas simbólicas e ideológicas, impõe-se uma forma de 

violência letal e danosa, por vezes imperceptível. Esta violência é exercida através do poder 

simbólico, segundo Bourdieu (2004), é um poder invisível o qual pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que estão sujeitos ou mesmo que o exercem. 

O poder simbólico exercido através da violência está emaranhado nas relações sociais, 

oferecendo o que Bourdieu (2005) denomina de um “sentido de construção da realidade”, de 

modo que as relações desiguais entre os gêneros aparecem como “naturais” designando à 

mulher o papel de membro submisso na relação. É esta “aceitação tácita” que impõe às 

mulheres a violência simbólica presente nas ações desenroladas no cotidiano, desde os papéis 

desempenhados no ambiente doméstico - nos quais o homem, geralmente, é o provedor, o 

chefe da família - até nas relações de trabalho em que às mulheres é conferido, em muitos 

casos, por exemplo, salário inferior ao dos homens19.  

Essa violência simbólica é, portanto, também uma forma de dominação que confere ao 

homem o direito de controlar, mandar na companheira e nos filhos, de maltratar, espancar, 

humilhar, molestar, estuprar e cometer tantos outros crimes contra a mulher, sem que seja 

devidamente punido pela sociedade. Embora vítima, ainda é a mulher que, por vezes, se sente 

                                                 
19 De acordo com o IBGE (2010), as mulheres recebem em média 30% menos pela realização do mesmo 
trabalho, sendo esta diferença ainda maior se a mulher é negra. 
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culpada pelas violências sofridas, tal é a força com que ela própria está impregnada pelas 

concepções antagônicas e desiguais de feminino e masculino vigentes na sociedade machista. 

Por conseguinte, a violência simbólica é um efeito das definições de masculino e de 

feminino existentes na cultura atual, nos processos corriqueiros de comunicação, nas 

interações interpessoais e nas instituições, através das quais se delimitam posições e relações 

sociais, maneiras de pensar, de nomear, de ver ou de não ver, de manter-se em silêncio, como 

atesta Bernal (2005), de produzir sentidos de realidade e determinadas ordens sociais, nas 

quais a ordem de gênero ocupa um lugar central e estruturante do conjunto20. 

Já não restam dúvidas de que a vida social é o espaço da opressão das mulheres, das 

minorias sexuais e de determinados aspectos da personalidade humana nos indivíduos. À falta 

de um termo mais elegante, este aspecto da vida social foi denominado de “sistema 

sexo/gênero”, ou seja, “um conjunto de arranjos através dos quais uma sociedade transforma a 

sexualidade biológica em produto da atividade humana, e na qual estas necessidades sexuais 

transformadas são satisfeitas”. (RUBIN, 1993, p. 03). Esta autora compreende gênero como 

uma divisão dos sexos socialmente imposta, um produto das relações sociais de sexualidade.   

Gênero é (uma) representação, este é o conceito defendido por Lauretis (1994),  

representação esta que tem implicações concretas, reais, tanto sociais quanto subjetivas, na 

vida material das pessoas.  Defende que “gênero não é sexo, uma condição natural, e sim a 

representação de cada indivíduo em termos de uma relação social preexistente ao próprio 

indivíduo e predicada sobre a oposição ‘conceitual’ e rígida (estrutural) dos dois sexos 

biológicos”. (LAURETIS, 1994, p. 211). Esta estrutura conceitual é o que cientistas 

feministas denominam “o sistema sexo-gênero”.  A autora esclarece que as concepções 

culturais de masculino e feminino são duas categorias complementares, mas que se excluem 

mutuamente, nas quais todos os seres humanos são classificados e formam, dentro de cada 

cultura, um sistema de gênero, “um sistema simbólico ou um sistema de significações que 

relaciona o sexo a conteúdos culturais de acordo com valores e hierarquias sociais”. 

(LAURETIS, 1994, p. 211). Embora os significados possam variar de uma cultura para outra, 

qualquer sistema de sexo-gênero está sempre intimamente interligado a fatores políticos e 

econômicos em cada sociedade. 

Portanto, o sistema sexo-gênero, 

enfim, é tanto uma construção sociocultural quanto um aparato semiótico, 
um sistema de representação que atribui significado (identidade, valor, 
prestígio posição de parentesco, status dentro da hierarquia social, etc.) a 

                                                 
20 No original “[...] de producir sentidos de realidad y determinados ordenes sociales, en los cuales el orden de 
género ocupa un lugar central y estructurante del conjunto”. 
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indivíduos dentro da sociedade. Se as representações de gênero são posições 
sociais que trazem consigo significados diferenciais, então o fato de alguém 
ser representado ou se representar como masculino ou feminino subentende 
a totalidade daqueles atributos sociais. Assim, a proposição de que a 
representação de gênero é a sua construção, sendo cada termo a um tempo 
produto e o processo do outro, pode ser expressa com mais exatidão: “A 
construção do gênero é tanto o produto quanto o processo de sua 
representação”. (LAURETIS, 1994, p. 212). 

 

A autora acima citada alerta que, paradoxalmente, a construção do gênero também se 

faz por meio de sua desconstrução, quer dizer, em qualquer discurso, feminista ou não, que 

veja o gênero como apenas uma representação ideológica falsa. Para ela, “o gênero, como o 

real, é não apenas o efeito da representação, mas também o seu excesso, aquilo que 

permanece fora do discurso como um trauma em potencial que, se/quando não contido, pode 

romper ou desestabilizar qualquer representação” (LAURETIS, 1994, p. 209). 

Realizando uma releitura da comprovação feita por Simone de Beauvoir (“não 

nascemos mulher, nos tornamos mulheres”), Tenas (1996) afirma que nascemos fêmeas ou 

machos, porém só através da nossa vida social aprendemos que somos meninas e meninos, 

mulheres e homens, mais ou menos masculinos e/ou feminino. Ela faz esta aproximação com 

Beauvoir para defender que existem diversos tipos de masculinidades e de feminilidades e que 

o que se entende por masculino ou feminino depende do ambiente cultural no qual se está 

inserido. Considera que para entender melhor a dinâmica da diferença entre homens e 

mulheres e as relações de desigualdade social que comportam essas diferenças, tanto na vida 

pública como na vida privada, é necessário distinguir entre o termo sexo e o termo gênero.  

Para a autora supracitada, a palavra “sexo faz referência às características 

determinadas biologicamente que nos fazem homens e mulheres, indivíduos diferenciados por 

nossos atributos sexuais”. (TENAS, 1996, p. 273). Essa diferenciação sexual na espécie 

humana é absolutamente necessária para a reprodução biológica da espécie. Já a palavra 

gênero faz referência à “construção psicológica, social e cultural das características 

consideradas femininas ou masculinas que, habitualmente, se concedem a fêmeas e machos 

respectivamente”. (TENAS, 1996, p. 273). Considera, ainda, que a identidade de gênero é 

“aquele elemento de nossa subjetividade pelo qual nos sentimos, nos percebemos e nos 

diferenciamos internamente como pessoas basicamente femininas ou masculinas em relação 

ao que socialmente se entende por masculinidade e feminilidade”. (TENAS, 1996, p. 273-

274). 

As definições acima exposta deixam claro que a biologia determina o sexo que a 

pessoa nasce (masculino ou feminino), porém é o entorno sociocultural que irá definir, 
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delinear a qual gênero cada pessoa irá pertencer, ou seja, se emergirão formas de ser e de se 

comportar, identidades masculinas ou femininas em corpos sexuados. A representação de 

gênero que cada pessoa terá de si será desenhada pelo momento histórico, pela cultura e pelas 

experiências vividas em suas interações sociais, uma vez que é através dos processos de 

socialização que as pessoas participam (passiva e/ou ativamente) da 

reprodução/transformação social e cultural da sociedade em que vivem.  

Como já referendado, é através das socializações primárias, que ocorrem na família, e 

secundárias, que acontecem nas instituições tais como a escola, que os mais jovens aprendem 

gradativamente a que gênero pertencem; não é uma questão de escolha, mas sim de 

inculcação de valores, comportamentos e atitudes que já estão postos ao nascer. Cada pessoa 

já encontra em suas famílias e em seu meio cultural definido o que serão como homens e 

mulheres; dotados de características específicas e distintas cada sexo terá uma identidade de 

gênero com características próprias do masculino ou do feminino. 

Os estudos mais recentes sobre gênero discutem conceitos cunhados no inicio do 

movimento feminista, fato compreendido em razão das mudanças de rumo que o movimento 

passou, notadamente em relação aos aportes teóricos absorvidos neste percurso. Uma das 

teóricas mais críticas é Judith Buttler que direciona novos olhares relativos às questões 

feministas, ao constatar que os estudos de gênero na atualidade têm ampliado seu foco de 

investigação e análise deixando de restringirem-se a estudos sobre a mulher. Nesse processo, 

o próprio sujeito ‘mulheres’ não é mais compreendido em termos estáveis ou permanentes.  

A autora acima citada rejeita peremptoriamente a fixidez das identidades e afirma que 

gênero é um ato performativo, um fato constante que precisa ser repetido incessantemente 

para ser incorporado. Baseada na compreensão de Foucault, que concebe o sujeito não como 

algo dado, mas sim construído discursivamente, discurso este permeado por relações de poder 

as quais condicionam e forjam os sujeitos, e que regulam a vida política em termos de 

limitações, de negação, controlando e regulamentando e por vezes protegendo os indivíduos 

incluídos em determinada estrutura política, analisa que  

Se esta análise é correta, a formação jurídica da linguagem e da política que 
representa as mulheres como “sujeito” do feminismo é em si mesma uma 
formação discursiva e efeito de uma dada versão da política 
representacional. E assim o sujeito feminista se revela discursivamente 
constituído -, e pelo próprio sistema político que supostamente deveria 
facilitar sua emancipação, o que se tornaria politicamente problemático, se 
fosse possível demonstrar que esse sistema produza sujeitos com traços de 
gênero determinados em conformidade com um eixo diferencial de 
dominação, ou os produza presumivelmente masculinos. (BUTTLER, 2008, 
p. 18-19). 
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Considera-se, diante do exposto, ser necessário repensar a questão da identidade 

ontológica de gênero uma vez que “a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir 

como premissa básica da política feminista”, daí  

talvez um novo tipo de política feminista seja agora desejável para contestar 
as próprias reificações do gênero e da identidade – isto é, uma política 
feminista que tome a construção variável da identidade como um pré-
requisito metodológico e normativo, senão como um objetivo político. 
(BUTTLER, 2008, p. 23). 
 

Deste modo, é o conceito de performatividade, expresso por Buttler (2008), é que 

permitirá contornar o problema da fixidez da identidade de gênero, uma vez que este conceito   

desloca a ênfase da identidade como descrição, como aquilo que é – uma 
ênfase que é, de certa forma, mantida pelo conceito de representação – para a 
ideia de tornar-se, para uma concepção da identidade como movimento e 
transformação (SILVA, 2009, p. 92). 
 

Buttler (2008) analisa a produção da identidade como uma questão de 

performatividade, de representação: “uma enunciação repetida que pode acabar produzindo o 

‘fato’ que supostamente apenas deveria descrevê-lo”. Argumenta que  

a mesma repetibilidade que garante a eficácia dos atos performativos que 
reforçam as identidades existentes pode significar também a possibilidade da 
interrupção das identidades hegemônicas. A repetição pode ser interrompida. 
A repetição pode ser questionada e contestada. É nessa interrupção que 
residem as possibilidades de instauração de identidades que não representam 
simplesmente a reprodução das relações de poder existentes. É essa 
possibilidade de interromper o processo de “recorte e colagem”, de efetuar 
uma parada no processo de “citacionalidade” (repetibilidade da linguagem e 
da escrita) que caracteriza os atos performativos que reforçam as diferenças 
instauradas, que torna possível pensar na produção de novas e renovadas 
identidades. (BUTTLER, 2008, p. 95-96). 
 

A noção de sujeito para a Sociologia vem sofrendo deslocamentos que se tornaram 

mais evidentes após a Revolução Francesa e que, na modernidade tardia, ganha novos 

contornos. Segundo Hall (2005), nos discursos do conhecimento moderno este sujeito foi 

desagregado e principalmente deslocado através de uma série de rupturas.  

Chantal Mouffe (apud Marques 2004) propõe a desconstrução da categoria mulher, 

deslocando sua estrutura para pensá-la como pluralidade. Ou seja, não existe uma categoria 

universal chamada mulher; o que existe é uma pluralidade de identidades que constituem as 

diferentes mulheres. A essa pluralidade de identidades Mouffe denominou de “posições do 

sujeito” (Apud MARQUES, 2004). Essa pluralidade de identidades seria uma condição 

necessária para uma compreensão adequada da diversidade de discursos que constituem o 

sujeito do feminismo.  
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No bojo das construções e deslocamentos engendrados na modernidade tardia 

encontram-se as relações de gênero que passam também por um deslocamento e 

desconstrução de identidades os quais vão se consolidando através de comportamentos, 

hábitos e atitudes cotidianas, é algo vivo, em constante transformação. Cabe enfatizar que, 

frequentemente, estas são relações de dominação em que o poder masculino subjuga as 

mulheres numa relação que violenta a liberdade individual, distinguindo os sujeitos de acordo 

com seus atributos sexuais. O sistema de gênero, portanto, não é autocontido emaranha-se no 

parentesco, no religioso, no econômico, espelhando-se na cultura e nas representações local e 

transnacional. (HEILBORN, 1992, p. 101). 

Nos estudos sobre masculinidades, é cada vez mais frequente os questionamentos em 

torno do desempenho do indivíduo do sexo masculino, tanto no nível individual como social 

(GONÇALVES, 2007). Sobre os homens pesam expectativas de que sempre deverão ser os 

melhores em todos os campos de atuação (competição) humana. Tem-se uma ideia formada 

sobre um homem ideal, cujas características são marcadas pela virilidade, força, não 

expressão dos sentimentos, associados à violência física ou simbólica, ou seja, em oposição 

total ao que é caracterizado e determinado socialmente como particularidades femininas. O 

surgimento da crise põe em tela um novo modelo de homem: aquele que chora, que divide 

tarefas domésticas e econômicas e, consequentemente, o peso das grandes responsabilidades 

que lhes são culturalmente atribuídas e cobradas. 

A verdadeira revolução nas tradições provocada pelo movimento feminista, ao 

apresentar uma possibilidade de visão de mundo e de ideias também do ponto de vista das 

mulheres, colocou em dúvida a identidade masculina. Até então considerada pela cultura 

ocidental, marcadamente patriarcal, como o padrão universal sobre o qual foi erigido o 

conhecimento científico e através do qual se mensuravam as mulheres, a noção de identidade 

masculina passou a ser questionada, viu-se enfraquecida, originando o que tem sido chamada 

de ‘crise da identidade masculina’. Assim, ao procurarem se redefinir, as mulheres coagiram 

os homens a fazerem o mesmo. Deste modo, “XY continua sendo a constante, mas a 

identidade masculina já não é mais aquilo que era”. (BADINTER, 1993). 

Botton (2007) analisa que a busca por um conceito de masculinidade fixou a ideia da 

existência de uma masculinidade hegemônica, baseada na dominação e no poder do patriarca, 

passando este conceito a ser compreendido como uma consolidação e não como uma 

construção de gênero passível de ser problematizada. Deste modo, a masculinidade vem 

sendo estudada desde o século XIX a partir de modelos naturalistas cuja explicação de fundo 

biológico leva  a interpretá-la como sendo sexual-biológica, ou seja, a posse do pênis 
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delimitaria no corpo físico  a personalidade e as ações sociais dos homens, ou seja, definiria a 

identidade masculina. Sendo esta “adquirida ao preço de grandes dificuldades” e têm três 

pontos em comum nas diversas instituições e ritos de passagem: 

a primeira é a de um limiar a transpor: no homem, um processo educativo 
deve substituir a natureza. Ou seja, tornar-se homem é uma operação 
comandada pela vontade. O segundo ponto em comum nas diferentes 
pedagogias da virilidade é a necessidade de provas. A masculinidade é 
conquistada no final de um combate (contra si próprio) que não raro implica 
dor física e psíquica. (...). O terceiro ponto em comum às formações viris 
tradicionais é o papel nulo dos pais. São principalmente rapazes mais velhos 
ou homens adultos que se ocupam da masculinização dos mais jovens 
(BADINTER, 1993, p. 69-70). 
 

Masculinidades se tornam hegemônicas assentando-se em um modelo de oposição, na 

negação da feminilidade, mas também em oposição a modelos de masculinidades rivais, ou 

seja, são relações de poder que se estabelecem de acordo com o apagamento das 

masculinidades que concorrem entre si. Esse discurso provoca o nascimento de um conceito 

mais abrangente e, portanto, possível de ser  mais bem empregado, como demonstra o livro de 

Mônica Raisa Schpun,  Masculinidades, passando-se a compreender a multiplicidade de 

identidades possíveis, as masculinidades plurais. (BOTTON, 2007). 

Como destacam Grossi (2004); Fialho (2006); Botton (2007); Souza (2009), entre 

outros/as autores/as, um dos primeiros teóricos a questionar a noção de masculinidade 

hegemônica, em cujas práticas e representações inscrevem-se discursos que a legitimam 

socialmente como única e pretensamente a-histórica e essencialista foi Robert W. Connell.  

Robert Connell (1995) define masculinidade como “uma configuração de prática em 

torno da posição dos homens na estrutura das relações de gênero”, reflete que em qualquer 

ordem de gênero de uma sociedade é possível haver mais de uma configuração. Assim, dada à 

pluralidade destes desenhos da identidade masculina, dever-se-ia falar em “masculinidades” e 

não em “masculinidade”, sendo que dentre as diversas masculinidades existiria uma que se 

apresentaria em sua forma “hegemônica”, aquela que corresponderia ao modelo ideal de 

masculinidade. 

Este autor analisa que, embora os padrões de masculinidades variem localmente e 

historicamente, o padrão de masculinidade hegemônica tem como modelo de referência o 

patriarcado, por tratar-se, no âmbito das relações de gênero, como processo dominante de 

homens e de subordinação das mulheres. (CONNEL, 1995). 

Marlise Matos (2000) faz uma critica a esta noção de hegemonia em Connell (1995), 

ao considerar que, partindo do ponto de vista da análise relacional de gênero, a hegemonia 
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masculina seria, nas civilizações ocidentais, quase um pressuposto, em termos de dominação 

e/ou relações patriarcais e patrimoniais. Haveria, portanto, diferentes configurações das 

masculinidades sendo os componentes de raça e classe fundamentais para que se possam 

delinear aspectos representativos de tal identidade. Em complemento, Souza (2009) destaca 

que, na visão de Connell, o conceito de masculinidade é inerentemente relacional, existindo 

somente em contraste com a feminilidade.  

Colocar em dúvida o padrão único de masculinidade marca, de fato, uma crise da 

identidade masculina, tida como única, fixa e inabalável, está sendo confrontada com o efeito 

do feminismo e das contestações gays. Numa fase da modernidade em que as identidades 

estão em questionamento o homem vê-se forçado a responder à questão o que é ser homem na 

atualidade. (WELZER-LANG, 2001). 

A afirmativa da identidade masculina é algo que precisa ser continuamente 

reafirmado, como se fosse algo em que se precisa acreditar para verdadeiramente incorporar e 

agir como tal. Com frequência, os próprios homens questionam-se: “Você não é homem?” ou 

afirmam: “Isto não é coisa de homem”. Para ser homem é preciso agir de acordo com os 

padrões e estereótipos de papeis consolidados pela tradição que determina que homem não 

chora, deve ser valente, forte, altivo, determinado, defensor da honra (a própria), não deve 

levar desaforos para casa. Ou seja, o homem deve ser o oposto da mulher: serena, dócil, 

flexível, resignada, cuidadora. 

Para Badinter (1993), o homem se constitui a partir do sexo biológico em interação 

com o meio cultural que o define previamente desde o nascimento a partir do desejo dos pais 

que anseiam por um filho, detentor de características socialmente definidas como 

imprescindíveis e inerentes ao masculino. Nesta perspectiva, 

[...]. Nascido de uma mulher, acalentada num ventre feminino, o menino, ao 
contrário da menina, está condenado à diferenciação durante grande parte de 
sua vida. Ele só pode existir opondo-se á mãe, à sua feminidade, à sua 
condição de bebê passivo. Por três vezes, para afirmar uma identidade 
masculina, o homem deve convencer-se e convencer aos outros de que não é 
uma mulher, não é um bebê e não é um homossexual. (BADINTER, 1993, p. 
35). 

Por outro lado, pesquisadores (Bourdieu, 2005; Nolasco, 2001a, 2001b, 2006; 

Cuschnir, 1994) têm se dedicado a estudar o peso que acarreta ter que provar a todo o 

momento o que é um homem na atualidade. Isto porque, 

[...] Nosso linguajar cotidiano trai nossas dúvidas, quem sabe até nossa 
preocupação, ao se referir à masculinidade como um objetivo e um dever. 
Ser homem se diz mais no imperativo do que no indicativo. A ordem “seja 
homem”, tão frequentemente ouvida, implica que isso não é evidente e que a 
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virilidade não é, talvez tão natural quanto se pretende. [...] Ser homem 
implica um trabalho, um esforço que não parece ser exigido das mulheres. 
(BADINTER, 1993, p. 3). 

No Brasil, autores como Goldenberg (1991), Cuschnir (1994), Nolasco (2001a; 2001b; 

2006), são referências que pesquisam a crise da identidade masculina em termos locais. 

Nolasco (2001b), por exemplo, examina a existência de um verdadeiro ‘apagão’ das 

identidades masculinas. Para esse autor, este homem fragilizado e em crise, incapaz de viver 

seus conflitos, que está sendo ressaltado pela mídia, tem gerado desordens nas relações entre 

os gêneros.  

Souza (2009), todavia, destaca que fragilidade, crise e conflito são compreendidos 

como dimensões atreladas ao feminino e, por este motivo, critica as abordagens essencialistas 

que desconsideram   serem tais dimensões  inerentes tanto ao masculino como ao feminino. 

Analisa que 

As perspectivas sobre o novo homem estão assentadas justamente nas visões 
de que as transformações no âmbito das relações de gênero apontam para 
novas demandas nos padrões de comportamento social e na aquisição de 
valores que rompem com padrões rígidos de comportamento e de 
representações do masculino e do feminino. (SOUZA, 2009, p. 139). 

 

Deve-se destacar que o componente classe social é deveras importante para relativizar 

a construção das identidades masculinas e femininas. Sabe-se que nos estratos populares ainda 

é marcante a visão valorativa dos elementos discursivos que delineiam a identidade masculina 

amparada em elementos como a defesa da honra, do papel do provedor e do uso da violência 

como demonstração de poder e delimitação de espaços. 

Ressalta-se que, do mesmo modo que Souza (2009),  apoiou-se em Matos (2000) para 

tratar a masculinidade sob uma perspectiva relacional, não-essencialista, buscando refletir 

acerca das transformações sociais como chave para o entendimento da construção não de uma 

identidade de gênero masculina, mas sim considerando a multiplicidade das identidades de 

gênero. 
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4 - VIOLÊNCIAS E AS VIOLÊNCIAS NAS ESCOLAS: CAMINHOS CONCEITUAIS 

INSCRITOS NA REALIDADE 

 

Faz-se necessário adiantar, neste preâmbulo, que o texto não pretende proceder a uma 

revisão, “Estado da Arte” ou apresentação detalhada do que venham a ser as teorias, ou as 

noções das categorias de análise do real investigado, aqui elencadas, a saber: violência e 

violências nas escolas.   Dessa forma, as considerações de natureza mais conceitual, presentes 

no decorrer do capítulo, têm como propósito tão somente situar o leitor e tornar mais clara a 

assimilação, se assim se pode dizer, que se faz destas noções neste trabalho. Outro 

esclarecimento é o de que o esforço de apreciação conceitual parte do pressuposto da 

viabilidade de se avançar no conhecimento de um dado fenômeno, no caso da violência e 

construção das identidades de gênero no âmbito escolar, através da análise de representações 

sociais. Desta perspectiva, Porto (2010, p. 251) orienta que tal apreciação “apresenta-se como 

estratégia e caminho para a abordagem da realidade e se constitui, deste ponto de vista, em 

instrumento (ou estratégia) metodológico”.  

 

4.1  CAMINHOS CONCEITUAIS DA VIOLÊNCIA 

 

Tendo em vista a amplitude do fenômeno da violência na atualidade não se pode  

garantir consenso nas definições  a serem apresentadas e sim pontos em que as perspectivas 

teóricas e conceituais se encontram, isto porque este é um fenômeno social envolvido por 

determinantes macroestruturais grandemente refletidas no microcosmo das interações sociais 

apontando para representações e significados existentes na dinâmica da sociedade que se 

analisa, e  de acordo com o olhar teórico da área que nela se debruça. Portanto, fatores como 

contexto cultural e histórico bem como o lugar de quem dele fala atribuem caráter dinâmico e 

multifacetado próprio aos fenômenos sociais. 

Constata-se que a existência da violência entre os humanos não é recente 

(THOMSON, 2002), tendo em vista que era utilizada de modo consensual como recurso de 

defesa da própria vida, desde tempos imemoriais. Assim, por exemplo,  

A violência exigida do gladiador e do soldado é autorizada e instituída 
socialmente, além de estar associada à prova de honra e virilidade; (...). a 
formação dos exércitos atravessa a história da humanidade e sinaliza um 
consentimento dado ao homem para o uso da força a serviço da violência. 
Este uso foi mais que um consentimento, foi uma necessidade para demarcar 
fronteiras e assegurar o domínio das nações. Neste contexto, a honra 
masculina fica restrita à luta. Desde os gregos, morrer com honra é morrer 
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pelo gládio, tanto na esfera política como na amorosa. (NOLASCO, 2006, p. 
16). 
 

Verifica-se que, desde a Antiguidade, os filósofos, preocupados com as questões éticas 

e os meios para evitá-la, têm colocado a violência no centro das discussões. Nesse processo, 

diferentes formações sociais e culturais criaram normas e valores éticos como modelos de 

conduta e de contenção a partir da regulação “de relações intersubjetivas e interpessoais, de 

comportamentos sociais capazes de garantir a integridade física e psíquica de seus membros e 

a conservação dos diversos grupos sociais”. (CHAUÍ, 1999, p. 336). 

A constituição do campo de estudos sobre a violência no Brasil é recente, segundo 

Adorno (2010), o interesse das ciências sociais por esta temática remonta à década de 70 do 

século passado, embora as histórias de violências estejam presentes nas raízes do Brasil 

Colônia, extrativista e escravagista, que ainda hoje emitem seus ecos, visto a permanência de 

uma sociedade desigual e excludente. Assim é que até algumas décadas passadas, esse tipo de 

violência era aceita, não havia um objeto de pesquisa; a violência era amplamente utilizada 

como forma de resolução de conflitos, saindo do monopólio do Estado para a sociedade civil. 

Este é um dos fatos que, de acordo com Porto (2010), retardou a inserção da violência no rol 

dos fenômenos passíveis de investigação. 

Áreas do conhecimento como a Sociologia, a Antropologia, a Psicologia e, mais 

recentemente, a Educação, têm manifestado interesse crescente pelo estudo da violência. 

Temas clássicos relacionados à violência – crime, suicídio, guerra, revoluções, exclusão, 

discriminação, etc., sempre estiveram presentes entre os pesquisadores interessados em 

compreender a dinâmica, padrões e limites dos diversos processos sociais modernos 

constitutivos das sociedades. A empreitada tem sido árdua e parece estar longe de granjear 

consonância entre as distintas vozes levantadas em discursos que buscam uma definição  

capaz de abarcar os díspares olhares lançados para este fenômeno. 

A busca por uma compreensão abrangente do fenômeno da violência colabora para a 

organização de um dos eixos desta pesquisa que é o estudo das representações sociais das 

identidades de gênero entre alunos e alunas do ensino médio e sua possível relação com a 

violência no âmbito escolar. Conhecer os inúmeros aspectos da violência, de acordo com a 

visão dos/as autores/as aqui arrolados, contribui enormemente para entender as percepções, 

sentidos e significados, dados pelo senso comum, e como valores e crenças são apreendidos 

em sua relação pragmática, ou seja, as representações da ordem social concreta em que os 

sujeitos alvo desta pesquisa vivem suas experiências cotidianas e como a elas dão novo 

significado. Portanto, ao tentar-se definir a violência estar-se-á atenta para que, ao classificar 
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ações e gestos, silêncios e linguagens num universo de símbolos, a pesquisadora entra   em 

contato com processos, fruto de representações sociais que variam de acordo com a classe, 

educação, etnia e gênero.  

Considera-se   que uma das variáveis fundamentais “para se compreender a crescente 

violência da sociedade brasileira é não apenas a desigualdade social, mas o fato de esta ser 

acompanhada de um esvaziamento de conteúdos culturais, particularmente os éticos, no 

sistema de relações sociais” (VELHO & ALVITO, 2000, p. 17). 

Todavia, enfatiza-se que as causas da violência não devem ser procuradas 

isoladamente, na pobreza ou nas inúmeras desigualdades sofridas por grande parcela da 

população (PERALVA, 2000; PORTO, 2006, 2010; VELHO & ALVITO, 2000; ZALUAR, 

2000), pois, embora estas condições possam levar a desvendar uma parte do problema, exclui 

manifestações de violências sofridas por outras camadas da sociedade. 

Consoante Charlot (2005b), a relação determinista de causa e efeito entre pobreza e 

violência é improcedente, muito embora sob o nome de ‘violência’ sejam construídos 

processos em que a pobreza possa vir a interferir, juntamente a outros fatores, contextos e 

interações.  

Como pode ser percebido até aqui, as perspectivas analíticas e conceituais que serão 

apresentadas demonstram o quão intrincado é examinar o fenômeno da violência.21 Longe de 

procurar separar tais perspectivas, busca-se identificar o que trazem de comum e quais 

elementos neles presentes podem nos ajudar na compreensão específica da violência na escola 

entre jovens.  

A violência, em suas variadas formas de expressão, hoje permeia o agir cotidiano das 

pessoas, está presente de forma real nas reportagens e imagens que a mídia virtual e televisiva 

veicula diariamente, tornando-se um espectro que  acompanha e regula horários em que se 

deve ou não sair de casa, que   põe os indivíduos em alerta e preocupados em como proteger 

as moradias e veículos, como orientar as crianças e idosos contra crimes que nem sempre têm 

na violência física a sua principal natureza.  Provoca nas pessoas um sentimento de 

insegurança, altera  as condutas e comportamentos, “e é neste momento que nos violentamos, 

alterando nossos gostos, hábitos e prazeres, práticas culturais, ou seja, nos disciplinando por 

medos”. (ABRAMOVAY, 2005a, p. 54). 
                                                 
21 A divergência conceitual entre os estudiosos desta temática devem ser vistas como fonte de debates e de 
ampliação do conhecimento sobre este fenômeno. Portanto, os caminhos teóricos aqui seguidos são elásticos, o 
que não deve significar a opção por um relativismo exacerbado e sim a tentativa de oferecer uma gama de 
possibilidades capazes de levar a reconhecer a violência na sociedade e especificamente no âmbito escolar como 
violação dos direitos humanos, portanto, aviltamento da condição humana (MENDONÇA FILHO, 2004).  
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Compreende-se que em cada época as representações e os sentimentos que permeiam a 

violência variam, modificam-se, pois cada sociedade tem seus valores éticos e morais 

próprios, deste modo a violência é denominada de acordo com parâmetros, medidas de valor 

subjetivo e objetivo de acordo com seu tempo e lugar na história. Contudo, Chaui (1999)  

lembra que certos aspectos da violência são percebidos de maneira semelhante, nas várias 

culturas e sociedades, formando o “fundo comum” contra o qual os valores éticos são 

erguidos. Deste modo, fundamentalmente, a violência pode ser compreendida como  

 
exercício da força física e da coação psíquica para obrigar alguém a fazer 
alguma coisa contrária a si, contrária aos seus interesses e desejos, contrária 
ao seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos profundos e 
irreparáveis, como a morte, a loucura, a autoagressão ou a agressão aos 
outros. (CHAUI, 1999, p. 336-337). 
 

O conceito acima expresso abrange não só os danos físicos como também os danos 

morais e psíquicos, além de ressaltar que estes danos podem levar à morte, à loucura e a 

diferentes maneiras de agressão individual e coletiva, o que demonstra o caráter 

desestabilizador e racional da violência, pois tem como fim último obrigar alguém a fazer 

algo contrário à sua vontade. Esta é uma definição que muito se aproxima da violência de 

gênero caracterizada por reduzir as mulheres à condição inanimada de um objeto, colocando-a 

desde  a condição de um objeto de desejo sexual até de objeto alvo do exercício do poder por 

parte dos homens, sendo um tipo de violência que não se restringe ao âmbito privado, ao 

domínio doméstico, mas, se encontra   espraiada na esfera pública e independe de etnia ou 

classe social. 

Tendo em vista a dificuldade conceitual e complexidade que rodeia o tema da 

violência, Abramovay e Rua (2002, p. 56) concordam com Chauí, quanto ela afirma que 

existe, de fato, um ponto de consenso básico, o qual consiste em afirmar que “todo e qualquer 

ato de agressão – física, moral ou institucional – dirigido contra a integridade de um ou vários 

indivíduos ou grupos, é considerado como ato de violência”.  (CHAUÍ, 1999, p. 337). A 

violência é compreendida, portanto, como violação da integridade física e psíquica, da 

dignidade humana dos sujeitos. 

Na cultura atual, a violência é, de modo geral, entendida como o uso da força física e 

do constrangimento psíquico para obrigar alguém a agir de modo contrário à sua natureza e ao 

seu ser. Desse modo, por vezes, considera-se apenas o dano físico, negligenciando-se os 

aspectos afetivos, morais e psicológicos causados às suas vítimas. Não se pode esquecer que a 

violência é localizada em tudo aquilo que reduz um sujeito à condição de coisa, de objeto, isto 
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porque, do ponto de vista ético mulheres são pessoas e não podem ser tratadas como coisas. 

Assim, os valores éticos são afirmação e garantia da mulher na condição de sujeitos, vetando 

moralmente o que as transforma em coisa usada e manipulada por outros. “A violência se 

opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, como se fossem coisas, isto é, irracionais, 

insensíveis, mudos, inertes ou passivos”. (CHAUÍ, 1999, p. 337). 

A violência representada antes de tudo  pelas marcas que imprime aos corpos passa a 

ser, na concepção de Michaud (2001), uma questão de agressões e de maus tratos. Por isso ela 

é considerada evidente: ela deixa marcas, pois pressupõe o uso da força física, da coação pelo 

vigor físico, e esta força assume a qualificação de violência em função das normas 

previamente definidas que variam muito de acordo com o tempo histórico e a cultura vigente. 

Assim, como as normas mudam de acordo com períodos históricos, o supracitado autor 

concorda que há uma certa fluidez no que se concebe como violência  

 Há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem 
de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, causando danos a uma ou 
várias pessoas em grau variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua 
integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e 
culturais. (MICHAUD, 2001, p. 10-11). 
 

Com esta definição, Michaud (2001) pretende dar conta tanto dos diversos estados 

quanto dos atos de violência. A violência envolve então a ideia de uma distância em relação 

às normas e às regras que governam as situações ditas naturais, normais ou legais. Michaud 

(2001) questiona: Como definir o que não tem regularidade nem estabilidade, um estado 

inconcebível no qual, a todo momento, tudo (ou qualquer coisa) pode acontecer? Argumenta 

que, como transgressão das regras e das normas, a “violência” deixa entrever a ameaça do 

imprevisível, e faz uma observação com relação à dificuldade em definir violência: há na 

apreensão da violência um componente subjetivo que depende dos critérios utilizados: 

critérios jurídicos, institucionais, valores de grupo ou de subgrupos e até mesmo disposições 

pessoais.  

Tendo em vista a dinâmica histórica das representações construídas pelos sujeitos, “a 

violência contemporânea muda de fisionomia e de escala porque é o produto de sociedades 

nas quais também mudaram a administração de todos os aspectos da vida social, a tecnologia, 

os meios de comunicação de massa”. (MICHAUD, 2001, p. 13). Deste modo, a violência tem 

caráter performativo, ou seja, ela é uma palavra que, ao ser pronunciada, realiza uma ação, 

transmite “a ideia de uma perturbação, de um desregramento ou de um questionamento mais 

ou menos durável da ordem das coisas, caracteriza-se alguma coisa, atribui-se-lhe um valor”. 

(MICHAUD, 2001, p. 13). Assim, por estar estreitamente ligada à ideia de transgressão das 
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regras, o juízo que se faz da violência está carregado de valores positivos ou negativos 

vinculados à ideia de transgressão da ordem, da norma, da lei. (MICHAUD, 2001, p. 13-16). 

Porto (2006) adere à concepção expressa por Michaud (2001) de que não há uma 

definição em abstrato sobre o que é violência, que se “aplique” a qualquer sociedade. Por 

outro lado, considera que o relativismo não leva a lugar nenhum. Sinaliza que,  

Uma forma possível de se buscar sair do impasse seria considerar que o 
limite para o relativismo seria a integridade, física e moral da pessoa. Desta 
forma, toda vez que tal integridade fosse atingida poder-se-ia assumir que se 
está em presença de um ato violento. É claro que aí também não se está, de 
todo, isento de ambiguidades, pois cabem interpretações sobre o que seja, 
por exemplo, integridade moral e sobre os critérios para tal classificação. 
(PORTO, 2006, p. 266). 
 

Neste sentido, reforça-se que são, em grande medida, as representações sociais sobre a 

violência criadas e reinventadas pelos sujeitos que constituem a noção de violência vigente 

em determinado contexto histórico e cultural, isto porque, nomear ou classificar um 

comportamento, uma ação como violento é realizado no interior de diferentes símbolos que 

são criados em meio a narrativas, discursos, valores, crenças, ideias e até mesmo mitos que 

permeiam as interações sociais. 

[...] Violência ou violências dizem respeito a um universo de fatos e de 
representações, não do que a ordem social pode vir a ser, mas de como ela é 
vivida na experiência concreta dos indivíduos, em sua cotidiana luta pela 
existência e sobrevivência tanto social quanto subjetiva. (ADORNO, 2010, 
p. XV). 
 

Portanto, a violência é o resultado de uma, ou várias, ações racionais, culturalmente 

orquestrada, tolerada ou não, mas realizada por seres humanos contra outros seres humanos22. 

Por conseguinte, o esforço conceitual de expressar a compreensão de violência implica a 

necessidade de classificar/separar diferentes tipos de violência. Ao longo das concepções até 

aqui expressas deixou-se claro que a violência atinge não apenas o corpo físico, biológico, 

mas a integridade moral e psicológica de suas vítimas geralmente de forma direta, sem 

meandros. Contudo, evidencia-se a violência simbólica, que de modo sutil atinge as 

subjetividades moral e simbólica, sem eliminar o constrangimento das agressões físicas, 

notadamente imposta às mulheres através da dominação masculina que se expressa através de  

                                                 
22 Na busca por compreender conceitualmente este fenômeno reitera-se que ele não deve ser considerado como 
parte de uma suposta essência humana – o homo violens - como defende Dadoun (1998), mas sim fenômeno 
marcadamente cultural fruto de aprendizagens, portanto, adquirida, conservada e alimentada entre grupos sociais 
(WIEVIORKA, 1997; THOMPSON, 2002; CECCHETTO, 2004; VELHO, 2004; CHARLOT, 2005a, 2005b; 
ABRAMOVAY e RUA 2003; entre outros), que dela fazem uso para demarcarem seus lugares e conservar o 
poder.   
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uma violência suave, insensível, invisível a suas próprias vítimas, que se 
exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do 
conhecimento, ou, mais precisamente, do desconhecimento, do 
reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. (BOURDIEU, 2005, 
p. 7-8). 
 

Nesse tipo de violência, de acordo com Bourdieu (2005), a força da ordem  da 

dominação masculina  se evidencia por si só, não precisa de justificação nem de discursos que 

visem a legitimá-la uma vez que a visão androcêntrica impõe-se como imparcial, naturalizada, 

a ponto de o/a dominado/a não perceber como dominação as ações, conhecimentos, discursos 

e afetos que, inadvertidamente, repete e incorpora como parte da lógica concreta da realidade 

vivenciada e sobre as quais constrói suas experiências. 

Alguns cuidados devem ser observados quando se toma como tarefa a distinção 

conceitual sobre a violência. Um deles, de acordo com Charlot (2005b), é diferenciar a 

questão da violência, a da agressão e a da agressividade. O autor considera a agressividade 

uma “disposição biopsíquica reacional: a frustração (inevitável quando não se pode viver sob 

o princípio único do prazer) leva à angustia e à agressividade”. (CHARLOT, 2005b, p. 21). Já 

a agressão é um “ato que implica uma brutalidade física ou verbal”. Por outro lado, a 

violência “remete a uma característica deste ato, enfatiza o uso da força, do poder, da 

dominação”. Avalia que toda agressão é violência na medida em que usa a força. Contudo 

alerta que se deve   distinguir a agressão que utiliza a força apenas de maneira instrumental, 

aquela que por vezes se limita à ameaça, da agressão violenta, e na qual o uso da força surge 

como um tipo de prazer em causar mal, destruir e humilhar alguém. (CHARLOT, 2002, 

2005a). 

Na perspectiva de que a agressividade é comportamento racional, o antropólogo 

Ashley Montagu (1978) defende uma visão de agressividade bastante atualizada,  

nenhum comportamento é determinado geneticamente; os seres humanos são 
capazes de manifestar qualquer tipo de comportamento, não só 
agressividade, mas também bondade, crueldade, sensibilidade, egoísmo, 
nobreza, covardia, alegria, etc.(...); o tipo de comportamento de um ser 
humano em qualquer circunstância não é determinado por seus genes, se 
bem que obviamente exista uma contribuição genética, mas sim pelas 
experiências que acumula ao longo de sua vida em interação com esses gene. 
(MONTAGU, 1978, p. 11 -12). 
 

Para o autor retrocitado, os comportamentos, entre eles a agressividade, são 

aprendidos socialmente e não uma determinação genética, neste sentido considera que é 

chegada a hora de decifrar a violência isto porque se quer compreendê-la como espécie.   

Reflete que depois de cinco ou seis milhões de anos de existência do homem neste Planeta, a 
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violência humana ameaça superar a cooperação e o engenho humano e levar a Humanidade à 

extinção, devido às formas de aniquilação individual ou em massa que o engenho humano 

coloca à disposição dos governos e das pessoas comuns. Esta é uma preocupação também 

compartilhada pela pensadora Hannah Arendt (1994), em seus estudos sobre a violência. 

Entre as compreensões da violência, destaca-se aquela analisada por Giddens (2008) 

que se mostra preocupado principalmente com os meios de violência associados às atividades 

de forças armadas organizadas, além de enfatizar o papel do poder militar na organização dos 

estados tradicionais e modernos: quem controla os controles e os meios de violência, o quão 

completo tal controle é, e com que fim ele é empregado. Ele põe em tela a emergência da 

indústria, da tecnologia e dos meios de se conduzir uma guerra como uma das mais 

significativas características do processo de industrialização como um todo. Para ele, a 

industrialização da guerra isto é, o combate armado entre grupos em que a violência física é 

usada por, ou em nome de uma comunidade contra a outra, é um processo chave que 

acompanha o surgimento do Estado-Nação e define a configuração desse sistema.  

Portanto, é uma violência administrada e orquestrada por Estados-Nação tendo como 

objetivo basicamente conquistas territoriais nas quais estão presentes recursos naturais como 

água e/ou petróleo ou mesmo a delimitação de fronteiras geográficas, não há preocupação em 

destacar os sujeitos envolvidos em tal confronto e sim a violência como instrumento da qual 

lançam mão os Estados para atingir seus objetivos.  

A violência administrada por Estados-Nação é um conceito que se aproxima daquele 

expresso por Arendt (1994). Baseada no pressuposto de que a violência destrói o poder, a 

autora faz uma diferenciação incomum entre ambos, caracterizando aquela como 

instrumental, e este como a capacidade de agir em conjunto, como trabalho de grupo. A 

violência é analisada pela autora como dado cultural que assume, na modernidade, um caráter 

distinto ao representar a paralisia da faculdade de agir em conjunto, de agir em concerto que 

caracteriza a existência humana. Portanto, o decréscimo do poder incentiva a violência, o uso 

de meios capazes de subjugar e cercear a liberdade do outro. Para Arendt (1994), a História e 

a Política têm sido permeadas pela violência o que afeta sobremaneira os interesses e ações 

humanas. Os estudos dessa pensadora sobre a violência e sua influência na ação humana a 

levaram à seguinte conclusão: 

À primeira vista é surpreendente que a violência tenha sido raramente 
escolhida como objeto de consideração especial. [...] Isto indica o quanto a 
violência e sua arbitrariedade foram consideradas corriqueiras e, portanto, 
desconsideradas, ninguém questiona ou examina o que é óbvio para todos. 
(ARENDT, 1994, p. 16). 
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A partir desse pensamento, conjectura-se que é como se a violência tivesse sido 

incorporada aos hábitos do homem moderno tornando-lhe cínica a consciência, acomodado e 

indiferente diante de todo tipo de atrocidade e afrontas éticas. Ocorre, assim, o que Arendt 

(1994) denominou certa feita de “banalização do mal”: naturaliza-se de tal maneira a 

violência moderna a ponto de torná-la parte integrante do cotidiano, uma rotina com a qual 

gradativamente as pessoas se adaptam e, letargicamente, teimam em ignorar.  

Entende-se que mesmo fazendo parte de uma conjuntura social geralmente como 

subordinadas, de maneira velada ou direta, as mulheres possuem algum tipo de poder, isto 

porque, de acordo com Foucault (2004, 2007) o poder não é propriedade de ninguém, mas 

está espraiado, enredado nas relações humanas, permitindo inclusive o uso da força e da 

violência – física ou simbólica - a coerção, a persuasão, a negociação e a barganha. Tendo 

como foco as relações de gênero, identifica-se que o conceito de poder não remete apenas ao 

âmbito da esfera macropolítica, de confronto entre classes sociais ou entre elas e o Estado, 

compreende-se que a sociedade humana é atravessada por tramas de poder nas quais os 

sujeitos individuais não estão postos uns ao lado dos outros, de modo simétrico e igualitário, e 

sim dispostos hierarquicamente uns sobre os outros, numa relação de dominação que marca as 

relações sociais e a prática dos indivíduos na esfera do poder, nos micropoderes, tornando-se 

esta dimensão relacional de suma importância para a compreensão da formação de 

identidades individualizadas de gênero. 

Ao evidenciar-se a violência no contexto brasileiro, agregam-se as contribuições de 

Peralva (2000), pois essa autora parte do fato de que, após os anos de ditadura militar 

vivenciados no Brasil, o retorno à democracia se caracterizou por um crescimento sem 

precedentes da violência, e mais particularmente dos crimes de sangue. Afirma, ainda, que 

isto acontece porque a democracia terminou abrindo amplas possibilidades para que a 

violência se desenvolvesse, uma vez que já não mais dispondo dos mecanismos de regulação 

característicos do período autoritário, também não dispunha realmente da capacidade de 

contar com instituições novas em terreno sensível.   Enfatiza que o Estado tem falhado ao 

abrir mão dos meios de controle da violência transferindo-o para a sociedade civil e empresas 

privadas que formam um verdadeiro cartel da segurança. 

A autora acima mencionada rejeita a tese de que os jovens se envolvem em violências  

devido à revolta pelo fato de serem pobres e pelo ethos do ganho a qualquer preço.   Segundo 

a autora, tal argumento não é suficiente para explicar a violência, porque, “para a juventude 

pobre, a revolta se constrói em termos muito mais complexos do que aqueles que derivariam 

das desigualdades em matéria de consumo”. (PERALVA, 2000, p. 84). 
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A definição da violência orientada no sentido de reconhecimento e defesa dos direitos 

humanos leva a considerar o que diz Velho (2004): que “o exercício da cidadania é 

constantemente confundido com subversão”, este se revela como ponto fundamental para 

discutir o problema da violência uma vez que “a ambiguidade hierarquia-individualismo e o 

autoritarismo do Estado” combinam-se para impedir o florescimento da noção de cidadão. 

Neste contexto, “a violência existe ao nível das relações sociais e é parte constituinte da 

própria natureza desta sociedade cujo universo de representações não só expressa como 

produz a diferença e a desigualdade”. (VELHO, 2004, p. 148). 

É também partindo do ponto de vista acima enunciado, ou seja, que a violência ocorre 

em meio a relações, interações sociais geradoras de representações, que Porto (2010) analisa 

empiricamente manifestações da violência por meio de extensa pesquisa, onde avalia que “é 

impossível compreender o fenômeno da violência sem se interrogar sobre os sentidos, os 

valores e as crenças que estruturam e presidem a vida social, os quais são o conteúdo por 

excelência das representações sociais”. (PORTO, 2006, p. 250). 

 Afirma-se que nesta pesquisa as representações sociais de alunos e alunas do ensino 

médio   concernentes à violência serão consideradas como possibilidade de compreensão 

deste fenômeno no âmbito escolar em relação com a construção das identidades de gênero 

lastradas em uma tradição que define o lugar do feminino e do masculino, sendo que,   para se 

afirmar como homem exige-se demonstração de força  e de virilidade, de modo a 

consubstanciar a sua condição masculina nos diversos espaços em que transitam. De modo 

oposto, esperam-se das mulheres atitudes reservadas, cordatas, submissas, meiguice e controle 

de suas ações.  

 

4.2 NÚMEROS DA VIOLÊNCIA NO BRASIL: O MASCULINO COMO ALGOZ 

 

Após ter trazido um cotejo teórico no sentido de melhor compreender as dificuldades 

conceituais que cercam o fenômeno da violência, neste trecho busca-se situá-lo no âmbito 

específico da realidade brasileira, destacando a prevalência dos jovens do sexo masculino na 

condição de vítimas preferenciais atingidas pela violência, assim como se ressalta   que estes 

homens também são os maiores agressores de mulheres. 

Essa violência que atinge a sociedade urbana e rural brasileira23, entre outros motivos 

explicativos,   decorre de fatores tais como: a insuficiência de acesso da população aos bens e 

                                                 
23 Para maior aprofundamento nesta questão recomenda-se PINHEIRO e ALMEIDA (2003); PORTO (2010); 
WAISELFISZ (2010, 2012) 
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serviços, capazes de garantir-lhes dignidade;   ingerência do poder público, incapaz de atender 

adequadamente a esse extrato social num mundo em franco processo de transformações; e 

prevalência do individualismo, agravado pela conivência de parte da polícia e pela 

impunidade generalizada principalmente no que se refere a crimes contra o patrimônio 

público perpetrados por agentes dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, sendo os 

dois primeiros eleitos e o terceiro nomeado para defender os interesses comunitários da 

população. (MARCONDES FILHO, 2001).  

A distinção da violência no Brasil teria raízes históricas, mais precisamente na cultura, 

incorporada em práticas violentas que remetem à sociedade escravocrata e no tipo de 

colonizador que aqui se instalou assim como “na transposição de práticas persecutórias e 

perversas da metrópole, realizando-se no século XX, por meio de traços marcadamente típicos 

de nação de periferia do capitalismo”. (MARCONDES FILHO 2001, p. 21). Na atualidade a 

violência situa-se como ‘senha’ de reconhecimento grupal, como “linguagem organizadora”, 

uma forma de código de identificação que distingue os iguais. (MARCONDES FILHO 2001, 

p. 21-22). Deste modo, 

A violência é, assim, a linguagem possível que subsume das demais 
manifestações de cada um e as legitima. Ela organiza as relações de poder, 
de território, de autodefesa, de inclusão e exclusão e institui-se como 
paradigma. (MARCONDES FILHO, 2001, p. 22). 
 

A violência fundadora da sociedade brasileira tem origem nos preconceitos e na 

segregação classista e cultural passados, mas é assimilada da mesma forma pelos 

despossuídos com inversão de papéis, através de violências chamadas por Marcondes Filho 

(2001) de reativas, as quais seriam “a única comunicação possível – porque real – entre os 

excluídos e aqueles que os excluem e, não importando em que escala social estejam, são 

sintomas de uma realidade que perdeu seu norte”. Para ele, a violência entre os mais pobres 

torna-se um grito, uma reação, única forma de comunicação e de denúncia da opressão e da 

desigualdade social que os persegue.  

A sensação de que tudo se pode fazer e sempre haverá um ‘jeitinho’ (MATTA, (2004) 

para contornar a situação é sinônimo de uma moral torta e frágil senso ético que grassa entre 

os diversos estratos da sociedade brasileira, o que traz como consequência instituições 

tolerantes e lenientes com a violência assim como um agir cotidiano conivente com as 

consideradas pequenas violências cotidianas, as quais, de acordo com Marcondes Filho 

(2001), constituem a “violência fundadora” do Brasil, ou seja, a ideologia do fazer e desfazer 

sem se incomodar com o direito do outro,  
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Nossa violência fundadora é marcada por uma cultura que tolera excessos, 
cujo arbítrio se protege mutuamente, em que todos os agentes lucram e os 
reticentes são perseguidos. Prevalece a ideologia totalitária do faço e 
desfaço, só me incomodando quando legalmente acionado. Isso tem raízes 
em nossa história, constituída numa sociedade escravocrata, mas possui um 
forte reforço no presente. (MARCONDES FILHO, 2001, p. 20). 
 

Nessa conjuntura, os jovens que vivem em contextos de pobreza são atingidos em 

maior número pela violência que os pertencentes às classes média e alta, tornam-se presas 

fáceis, entre outros motivos, por se sentirem imunes à lei e,  

é importante perceber que existe uma efetiva adesão de parte desses jovens 
pobres à transgressão, sustentada na crença de que os riscos nela envolvidos 
são compensados por gratificações sociais que nem se colocavam para a 
geração de seus pais, pois estes ocupavam posição subalterna no mundo 
hierarquizado. O acesso à droga e à arma é a base desse estilo de vida, que 
torna possível usufruir uma pauta de bens de consumo e um prestígio que 
facilita, entre outras coisas, o sucesso junto às mulheres e o temos entre os 
homens. (VELHO, 2000, p. 20-21). 

 

De modo geral, a vulnerabilidade a que está exposta a população jovem tem tido seus 

reflexos nos índices de violência, conforme se exporá a seguir com a apresentação de algumas 

estatísticas que revelam o envolvimento de jovens do sexo masculino como agente e como 

perpetrador de violências. .  

 Com base em dados de mortalidade do ano de 2006 em 267 cidades com mais de 100 

mil habitantes o Laboratório de Análise da Violência da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ) projetou a perspectiva de morte de 33,4 mil jovens até 2012, o que causou 

surpresa à Secretaria Nacional de Direitos Humanos que já trabalha com outros índices de 

violência e juventude, o que significa que até o final desse ano serão, em média, 13 mortes 

diárias por assassinato de adolescentes. (PARAGUASSU, 2009). Destaca-se que a taxa de 

homicídios no Brasil cresceu 32% em 15 anos, de 1992 a 2007, de acordo com a pesquisa 

Indicadores de Desenvolvimento Sustentável/2010 (IDS) divulgada pelo IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística). Em 2007, a média foi de 25,4 mortes para cada 100 mil 

habitantes, enquanto em 1992 o índice ficou em 19,2. (IBGE, 2010) 

O estudo de Ignácio Cano, Índice de Homicídios na Adolescência (IHA) projeta o 

número de jovens de 12 anos que não deverão completar 18 anos, a cada grupo de mil. Nas 

267 cidades com mais de 100 mil habitantes, a média é de 2 para cada mil adolescentes de 12 

anos. O autor da pesquisa afirma que “a violência contra adolescentes não poderia ser 

esperada em tal magnitude". (BORGES; CANO, 2012). 
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Por conseguinte, reitera-se que a violência apresenta-se como fenômeno complexo e 

multicausal e tem atingido fortemente os jovens brasileiros, como revela a série de mapas da 

violência publicados por Julio Jacob Wailselfisz. (WAILSELFISZ, 2006, 2010, 2011, 2012). 

Ao divulgar os índices de violência no Brasil entre crianças e adolescentes, apresenta a 

violência reinante em seus graus mais extremos, representando “a ponta do iceberg de nossas 

modernas relações sociais [...], representam uma mínima parcela das agressões, negligências e 

violências que, de fato, existem e subsistem em nossa sociedade” uma vez que as pesquisas 

são capazes de revelar apenas parte do problema espraiado na sociedade. (WAISELFISZ, 

2006, 2012, pp. 8/5). 

Em sua série de mapas da violência, Wailselfisz avalia que lançar um olhar 

preocupado, alarmado, sobre as atuais formas de manifestação da violência contribui para o 

alargamento da compreensão deste fenômeno, visto que na modernidade as transformações na 

natureza das relações sociais e nas percepções sobre os direitos humanos levaram a uma nova 

conceitualização do tema. Isto aconteceu de tal modo que manifestações, antes consideradas 

como parte da ordem natural das coisas, atualmente engrossam as estatísticas da 

criminalidade. Enfatiza que, por exemplo, violências de natureza sexual, no passado tratadas 

no âmbito privado, obtiveram visibilidade na esfera pública, à medida que as mulheres lutam 

e se assumem como portadoras de uma cidadania até então negada. Por conseguinte,  

atos de violência apresentam-se hoje na consciência social não apenas como 
crimes, homicídios, roubos ou delinquências, mas nas relações familiares, 
nas relações de gênero e de raça, na escola, nos diversos aspectos da vida 
social, não considerando apenas a agressão física. Abarca também situações 
de humilhação, exclusão, ameaças, desrespeito, indiferença, omissão para 
com o outro, desrespeito para com as diferenças. (WAISELFISZ, 2010, p. 
9). 
 

Um aspecto que não pode ser negligenciado quando se pesquisa o fenômeno em tela  é 

que no atual estágio da modernidade a naturalização de comportamentos violentos pela 

cultura de massa reforça a banalização da violência, gerando uma cultura do medo, da 

desconfiança, da competitividade, da insegurança, da representação do outro como inimigo, 

permeando as relações sociais e interpessoais, cada vez com maior força. (CANDAU Et Al, 

2001; PORTO, 2010). 

A violência que atualmente marca, por vezes de modo fatal, o cotidiano brasileiro foi 

corroborada por dois institutos de pesquisas. (WAISELFISZ, 2011) A primeira é o 

complemento de Vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE de 

2009, divulgada nos últimos dias de 2010.(IBGE, 2010). Considerando o ano anterior à 

pesquisa: 
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• 47,2% das pessoas de 10 anos ou mais, o que equivale a 29 milhões 
de brasileiros, não se sentiam seguras na cidade em que moravam; 
• 8,7 milhões de pessoas de 10 anos ou mais – 7,3% – foram vítimas 
de roubo ou furto nesse ano; e 
• 2,5 milhões de pessoas – 1,6% – sofreram agressão física. (IBGE, 
2010) 

 

O outro instituto de pesquisa, IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada da 

Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, também em fins de 2010, 

lançou seu “Sistema de Indicadores de Percepção Social”, sendo que um dos seus capítulos  

enfoca as percepções da população em torno da segurança pública. Num primeiro bloco de 

questões, os entrevistados deveriam indicar seu temor em relação a vários tipos de incidentes 

violentos, e as alternativas de resposta oferecidas eram: Muito Medo, Pouco Medo, Nenhum 

Medo. No quadro a seguir, consta a proporção que respondeu Muito Medo: 

 

Tabela 01 – Percepção da População em Relação à Segurança Pública 

De Que os Jovens Têm Muito Medo  % 

Assassinato 78,6% 

Assalto à mão armada 73,7% 

Arrombamento 68,7% 

Agressão física 48,7% 

Fonte: Baseada em Tabela da Pesquisa SIPS/IPEA (2011, p. 4) 

  
Os resultados das duas pesquisas são altamente preocupantes ao apontar a insegurança 

e o medo de ser vítima da violência que cada brasileiro/a vive como parte da sua rotina 

cotidiana. São violências que deixaram de ter a rua como local privilegiado de manifestação e 

hoje invadem casas e locais de trabalho, hospitais e postos de saúde, escolas e universidades 

de uma forma tão avassaladora que mina toda e qualquer sensação de segurança que ainda se 

possa ter, pois, conviver com histórias de violência das quais foram vítimas conhecidos, 

amigos e familiares já está sendo tratada como parte dos raros momentos de diálogos entre as 

pessoas.   

Em que pese os dados acima expostos, ainda causa perplexidade os altos indicadores 

de homicídios entre jovens, revelados pelo Mapa da Violência 2012. Ao apresentar um 

panorama da evolução da violência voltada às crianças e adolescentes nos últimos 30 anos, 

mostra quão preocupante tem se tornado a questão da violência entre esta parcela da 
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população. O Mapa analisa que crianças e adolescentes na faixa de  zero a 18 anos de idade 

constituem um contingente de 59.657.339 pessoas, segundo o Censo Demográfico de 2010, 

representando 31,3% da população do país. São, pelas definições da lei, 35.623.594 de 

crianças de zero a 11 anos de idade – 18,7% do total do país – e 24.033.745 de adolescentes 

na faixa dos 12 aos 18 anos de idade: 12,6% da população total. (WAISELFISZ, 2012b) 

De acordo com o Mapa da Violência 2012, são consideráveis, em termos estatísticos, 

as mortes por causas externas de crianças e adolescentes, sendo que “as causas externas 

remetem a fatores independentes do organismo humano, fatores que provocam lesões ou 

agravos à saúde que levam à morte do indivíduo”. Três causas representam acima de 90% do 

total de mortes de crianças e adolescentes do sexo masculino por causas externas: 43,3% das 

crianças e jovens são assassinadas; 27,2% morrem em acidentes de transporte e 19,7% em 

outros acidentes. Para Wailselfisz (2012b), os percentuais apresentados aliam-se à prevalência 

da masculinidade dos homicídios como questões a serem investigadas, uma vez  que continua 

praticamente inalterada a marca histórica de 92% de masculinidade nas vítimas de homicídio. 

Analisa que 

Essas taxas de homicídio enormemente díspares entre ambos os sexos está 
originando forte desequilíbrio demográfico na distribuição por sexos da 
população, principalmente a partir dos 20 anos de idade. Só por homicídios, 
sem contar ainda acidentes de transporte, há, anualmente, a perda de um 
contingente de quase 40 mil homens, o que desequilibra a composição 
sexual da população adulta, como ficou evidente nas diversas pesquisas 
divulgadas pelo IBGE. (WAILSELFISZ, 2012b, p. 23). 

 

O Mapa da Violência 2011 enfatiza que houve  no Brasil uma redução das mortes por 

causas naturais, aquelas decorrentes da deterioração da saúde; em contrapartida, houve um 

aumento expressivo de mortes por causas externas: em 1980 as causas externas representavam 

6,7% do total de mortes de crianças e adolescentes; em 2010 essa participação quadruplicou:   

elevou-se para 26,5%.    A forma de mortalidade que mais cresceu foram os homicídios, os 

quais  passaram de 0,7% para 11,5 % e  os acidentes de transporte, que passaram de 2% para 

11,5% do total de mortes na faixa de <1 a 19 anos de idade. (WAISELFISZ, 2011) 

No conjunto dos atendimentos notificados por unidade federativa, na faixa etária 

compreendida entre  <1 a 19 anos de idade,  destacam-se Sergipe, Pará e Acre pelas elevadas 

proporções de atendimento a crianças e adolescentes. No outro extremo, Paraíba, Minas 

Gerais e Santa Catarina são as que apresentam as menores proporções. (WAILSELFISZ, 

2012c, p. 64). 
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Alagoas é o estado em que mais homens morrem em relação às mulheres: enquanto a 

média do Brasil é de 419,6 óbitos de homens para 100 de mulheres de 20 a 24 anos de idade, 

em Alagoas são 798 óbitos de homens para cada 100 de mulheres. A Paraíba vem em segundo 

lugar, com 581,6 mortes de homens para cada 100 de mulheres. No Sudeste, estão acima da 

média nacional o Rio (476,7 por 100) e o Espírito Santo (466,9 por 100). (WAILSELFISZ, 

2012b). 

No ordenamento dos estados brasileiros, com relação às taxas totais de homicídios, ao 

analisar o período entre 1998 e 2008, o Mapa da Violência 2012 destaca o estado de Alagoas 

em primeiro lugar em número de homicídios totais (masculinos e femininos); o estado de 

Sergipe ocupa a 17ª colocação nesse item. Entre as capitais, Aracaju ocupa a 14ª posição e 

Maceió o primeiro lugar. Quando o ordenamento destaca as taxas de homicídios entre jovens 

na faixa entre 15 e 24 anos, o estado de Sergipe24 ocupa a 13ª posição e a Capital, Aracaju, é a 

17 ª capital brasileira onde ocorrem mais homicídios nesse segmento etário. Alagoas e Maceió 

repetem a primeira colocação das taxas totais de homicídios. (WAILSELFISZ, 2012b) 

Ao recorrer aos tipos de violência a que foram submetidas as vítimas atendidas pelo 

SUS, o Mapa da Violência 2012 destaca que: 

• prevalece a violência física, que concentra 40,5% do total de atendimentos 
de crianças e adolescentes, principalmente na faixa de 15 a 19 anos de idade, 
onde representam 59,6% do total de atendimentos realizados em essa faixa 
etária; 
• em segundo lugar, destaca-se a violência sexual, notificada em 20% dos 
atendimentos, com especial concentração na faixa de 5 a 14 anos de idade; 
• em terceiro lugar, com 17% dos atendimentos, a violência psicológica ou 
moral; 
• já negligência ou abandono foi motivo de atendimento em 16% dos casos, 
com forte concentração na faixa de <1 a 4 anos de idade das crianças. 
(WAILSELFISZ, 2012c)  

 

Ao analisar as taxas internacionais de mortalidade por ‘acidentes de transporte’ de 

crianças e adolescentes com base nas informações do Sistema de Estatísticas da Organização 

Mundial da Saúde – WHOSIS – Wailselfisz (2012b) observa que o Brasil, “entre 102 países 

do mundo ocupa uma incômoda 12ª posição, como um país que pode ser considerado de 

elevada mortalidade de crianças e adolescentes no trânsito”. Já a categoria ‘outros acidentes’, 

em todas as regiões do país, em maior ou menor medida, evidenciaram quedas nas 

ocorrências que levam à morte. 

                                                 
24 O aumento da violência no estado de Sergipe tem apresentado crescimento acima das médias nacionais desde 
2001. Entre o período 1998/2010 houve um crescimento moderado das taxas estaduais, porém houve forte 
crescimento no interior do estado.   (WAISELFISZ, 2012c). 
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Com relação aos homicídios, as taxas cresceram 346% entre 1980 e 2010, vitimando 

176.044 crianças e adolescentes nos 30 anos entre 1981 e 2010. Só em 2010 foram 8.686 

crianças assassinadas: 24 a cada dia daquele ano. Problema de extrema gravidade por atingir 

jovens em fase de escolaridade e potencial produtivo de bens e valores para a sociedade, 

Os homicídios em geral, e os de crianças, adolescentes e jovens em 
particular, tem se convertido no calcanhar de Aquiles dos direitos humanos 
no país, por sua pesada incidência nos setores considerados vulneráveis, ou 
de proteção específica: crianças, adolescentes, jovens, idosos, mulheres, 
negros, etc. Essa grande vulnerabilidade se verifica, no caso das crianças e 
adolescentes, não só pelo preocupante 4º lugar que o país ostenta no 
contexto de 99 países do mundo, mas também pelo vertiginoso crescimento 
desses índices nas últimas décadas. (WAILSELFISZ, 2012b).   
 

Os dados levantados pelo Mapa da Violência 2012 apresentam uma das características 

dessa violência homicida, que é a masculinização da violência (WAILSELFISZ, 2012b), 

envolvendo o sexo masculino tanto no papel de vítimas como no de algozes. Este foi um dos 

indicadores que desencadeou o questionamento central da presente pesquisa sobre a possível 

relação entre a violência na escola e a construção de identidades de gênero lastradas em 

valores que enaltecem a masculinidade violenta como característica identitária dos jovens. 

Em termos internacionais, ao analisar as taxas de homicídios entre crianças e 

adolescentes, a situação do Brasil é preocupante: 

Dentre os 99 países com dados recentes nas bases estatísticas da 
Organização Mundial da Saúde, o Brasil, com sua taxa de 13,0 homicídios 
para cada 100 mil crianças e adolescentes, ocupa a 4ª posição internacional, 
só superada por El Salvador, Venezuela e Trinidad e Tobago. Se na faixa de 
0 a 4 anos de idade, o Brasil ocupa a 23ª posição, sobe para a 13ª na faixa de 
5 a 9 anos de idade. Já dos 10 aos 14 anos e dos 15 aos 19 anos o Brasil 
passa para a 4ª posição, revelando a gravidade de seus índices. 
(WAILSELFISZ, 2012b). 
 

É assim que na sociedade atual são os homens, principalmente os jovens, os que mais 

matam e morrem em decorrência da violência nas cidades brasileiras é o que têm revelado as 

pesquisas lideradas por Machado (2000, 2001), Waiselfisz (2006, 2011, 2012), Abramovay e 

Cunha (2009), Abramovay (2010). O número de delitos relacionados à violência física  

cometida por mulheres tende a ser significativamente menor do que o   dos delitos praticados 

por homens, sendo também considerados, muitas vezes, como de gravidade mais baixa. 

Contudo, é cada vez mais frequente a presença feminina no noticiário como perpetradora de 

violências, o que aponta para um redesenho das concepções de feminilidade, pois, 

historicamente,  era a masculinidade que sempre esteve associada à violência. Neste sentido, 

as mudanças sociais que refletem nas construções do masculino e do feminino devem ser 
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observadas atentamente no ambiente escolar, local privilegiado de educação formal e de 

ampliação da socialização secundária, base para a construção da identidade dos/as jovens. 

No que se refere à violência contra as mulheres, o Mapa da Violência 2012 destaca 

que a cada cinco minutos uma mulher é espancada no Brasil. Estas mulheres podem ser 

namoradas, filhas, mães, esposas, amantes, prostitutas, estar grávida ou não, não importa, a 

fúria do homem sobre ela se abate, muitas vezes de maneira fatal. (WAILSELFISZ, 2012). 

Os pais aparecem como os agressores quase exclusivos até os nove anos de idade das 

mulheres, e na faixa dos dez aos 14 anos, como os principais responsáveis pelas agressões. 

Nas idades iniciais, até os quatro anos, destaca-se sensivelmente a mãe, como agressora. A 

partir dos  dez anos, prepondera a figura paterna como responsável pela agressão. Esse papel 

paterno vai sendo substituído progressivamente pelo cônjuge e/ou namorado (ou os 

respectivos ex), que preponderam sensivelmente a partir dos 20 anos da mulher, até os 59. A 

partir dos 60 anos, são os filhos que assumem o lugar de destaque nessa violência contra a 

mulher. (WAILSELFISZ, 2012a, pp. 20-21). 

De acordo com o relatório de Wailselfisz (2012a), foram registrados em 2011 no 

Brasil 7.155 casos de estupro entre 10,4 mil casos de violência sexual (que incluem assédio e 

atentado violento ao pudor), a maioria praticada pelos próprios pais ou padrastos contra as 

filhas de dez  a 14 anos; ou por conhecidos próximos (como amigo ou vizinho) no caso de 

jovens do sexo feminino com idades variando entre   15 e 19 anos.  

O abuso sexual agrava os riscos de violência doméstica ao revelar a vulnerabilidade a 

que estão expostas mulheres e crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, analisados 

pelo Mapa da Violência (WAILSELFISZ, 2012a), a residência é o principal local de agressão 

declarado no socorro, pela rede pública, das vítimas de até 19 anos. Mais de 63% dos casos de 

violência ocorreram na residência e cerca de 18% acontecem na via pública. Analisando esses 

dados   constata-se que o homem morre primordialmente na rua, por violência, tendo como 

perpetrador outro homem; já a mulher morre e/ou sofre violências (sexual, moral, psicológica, 

simbólica, física) em casa, no domicílio, na suposta segurança do lar. 

O Mapa da Violência 2012 apresenta um ranking elaborado com dados da 

Organização Mundial de Saúde - OMS compreendidos entre 2006 e 2010 em que constam 84 

países, o Brasil está em 7º lugar entre aqueles onde os homens mais matam as mulheres, são 

em média 4,4 homicídios para cada grupo de 100 mil mulheres. O Estado mais violento é o 

Espírito Santo com 9,4 homicídios por 100 mil, e o que mata menos é o Piauí, com 2,6 

homicídios por 100 mil. Sergipe ocupa a 17ª colocação com 4,2 mortes, aproximando-se 

perigosamente da média nacional. (WAILSELFISZ, 2012a). 
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O Relatório sobre o Peso Mundial da Violência Armada, citado no Mapa da Violência 

2012 (WAILSELFISZ, 2012a), versão atualizada com os homicídios de mulheres no Brasil, 

dedica o quarto capítulo ao tema da violência conta a mulher, sob o título Quando a vítima é 

uma mulher, em suas conclusões destaca que os países onde existem elevados níveis de 

feminicídio “frequentemente vão acompanhados de elevados níveis de tolerância da violência 

contra as mulheres e, em alguns casos, são o resultado de dita tolerância”. Tolerância esta que,  

no Brasil, é caracterizada pela culpabilização da vítima: se a criança, mulher ou adolescente 

foi estuprada é porque provocou, atiçou o homem, ela é, portanto, uma ‘vadia’ e mereceu tal 

ação violenta. Nesse sentido, a existência de leis protetivas como a Maria da Penha, Estatuto 

do Idoso, da Criança e do Adolescente ratificam a desigualdade e a vulnerabilidade reinante 

entre os citados segmentos da sociedade brasileira. 

Ao analisar a violência contra as mulheres no âmbito específico das cidades 

brasileiras, numa lista formada por 5.565 municípios, Wailselfisz, (2012a) apresenta   tabelas 

constando os 70 municípios com um mínimo de 20 mil crianças e adolescentes na faixa de <1 

a 19 anos de idade, que registraram as maiores taxas de atendimento pelo SUS, devido a   

violências físicas ou sexuais; segundo as notificações que constam nas bases do SINAN, 

constata-se, de modo alarmante, a presença de quatro municípios localizados no estado de 

Sergipe entre aqueles em que houve grande número de notificações de violência sexual, são 

eles os municípios de: Lagarto, Aracaju, São Cristóvão e Nossa Senhora do Socorro. A 

situação de violência sexual a que estão expostas principalmente as crianças, adolescentes, 

jovens e mulheres mostra-se extremamente preocupante: 

Essas tabelas permitem inferir que existem municípios que atuam como 
verdadeiras usinas na produção de violências contra crianças e adolescentes, 
tamanha a concentração de incidentes que o SINAN registra. Deverá 
corresponder às diversas instituições responsáveis, seja em nível federal, 
estadual ou municipal, analisar e diagnosticar cada realidade e tomar as 
medidas necessárias para conter e reverter essa situação epidêmica de 
violência contra as crianças e adolescentes. (WAILSELFISZ, 2012a, p. 78). 
 

Se a taxa média de homicídios nos estados brasileiros, no ano de 2010, foi de 4,4 

homicídios para cada 100 mil mulheres, a taxa das capitais foi de 5,1. Assim, Vitória é a 

capital em que as mulheres mais sofreram a violência letal do homicídio, e Aracaju ocupa 

preocupante 15ª colocação, o que revela a necessidade de investigações específicas sobre a 

violência que recai diuturnamente sobre este segmento populacional. (WAILSELFISZ, 

2012a). 

Nos dados acima apresentados, uma revelação inequívoca se avulta: são sempre os 

homens que definem as curvas gráficas dos registros das estatísticas sobre a violência.  Ao 
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elaborar tabelas por sexo, os autores dos Mapas da Violência identificam que esta tem cor, 

idade e classe social, mas fundamentalmente, tem sexo, e o sexo é masculino.  

Embora nasçam mais pessoas do sexo masculino, eles têm uma expectativa de vida 

menor que as mulheres, pois respondem pela imensa maioria de ocupantes do sistema 

carcerário; morrem mais por homicídios, em acidentes de trânsito, por ingestão alcoólica, 

drogas e fumo, além de cometerem mais suicídios do que as mulheres. Estes dados levaram a 

indagar  quanto aos motivos desse envolvimento tão visceral entre homens e violência e quais 

as implicações das construções das identidades de gênero no percurso escolar, 

especificamente no ensino médio, bem como a participação dos diversos atores que compõem 

a escola neste processo. Por conseguinte, deve-se refletir 

Se o assassinato de qualquer criança ou adolescente já é inadmissível, que 
qualificativo merecem muitas de nossas taxas, que superam de longe os 
níveis epidêmicos para alcançar dimensão de verdadeira pandemia social. 
Claro indicador dessa situação é a posição do Brasil no contexto 
internacional. Sua taxa de 13 homicídios para cada 100 mil crianças e 
adolescentes a leva a ocupar uma 4ª posição entre 92 países do mundo 
analisados, com índices entre 50 e 150 vezes superiores aos de países como 
Inglaterra, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália, Egito, etc. cujas taxas mal 
chegam a 0,2 homicídios em 100 mil crianças e adolescentes. 
(WAILSELFISZ, 2012b, p. 78). 
 

No âmbito do Estado de Sergipe, a pesquisa desenvolvida por Charlot (2006) destaca 

que a violência tem sido experiência vivida e conhecida no cotidiano dos/as jovens 

A violência não é apenas um assunto de que se fala, não é apenas uma 
ameaça, é também um evento de que foi vítima o jovem ou alguém dos seus 
conhecidos, amigos ou família. Cerca da metade dos jovens aracajuanos 
sofreu uma agressão nos dois últimos anos, 23% deles foram assaltados. 
Essas vítimas têm irmãos, amigos, colegas, a quem falam de agressão, sendo 
assim, deixa de ser um fenômeno abstrato, uma notícia no jornal, um caso a 
mais nas estatísticas, para tornar-se um fenômeno concreto, vivido por 
alguém que relata medo, angústia, sofrimento. A situação não é tão grave em 
outros municípios, mas apesar de tudo, são 35% dos jovens aracajuanos que 
sofreram uma agressão nos dois últimos anos, o que é mais que suficiente 
para espalhar um sentimento de insegurança pelo Estado todo. (CHARLOT, 
2006, p. 575-576). 
 

Como se pode constatar nos dados até aqui apresentados, o Brasil não está sendo 

capaz de honrar o compromisso acordado nas instâncias jurídicas de defesa da infância e 

adolescência. Embora todo o aparato legal esteja constituído25 em termos de lembrar às 

autoridades competentes, bem como aos cidadãos e cidadãs, o dever que cada um tem de 

proteger e de assegurar os direitos elementares às crianças, adolescentes e jovens, 

                                                 
25Documentos legais de defesa dos direitos das crianças e dos/as adolescentes: Declaração Universal dos Direitos 
da Criança; Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente 
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rotineiramente  a população é surpreendida com episódios de violências contra este segmento 

populacional que beiram a barbárie. Vão desde os maus tratos por parte dos adultos que deles 

deveriam cuidar (babás, professores/as, pais, amigos, parentes e vizinhos/as) até as forma 

brutais que levam à morte física. Revelando que “o que chega à luz pública, o que consegue 

furar o véu da vergonha, do estigma e do ocultamento, parece ser só a ponta do iceberg, uma 

mínima parcela das agressões, negligências e violências que, de fato, existem e subsistem em 

nossa sociedade”. (WAILSELFISZ, 2012b, p. 5). 

Um dos destaques que o Mapa da Violência (WAILSELFISZ, 2012a) oferece ao 

analisar a casa como lugar onde as mulheres mais sofrem violências (em segundo lugar está a 

via pública), chama a atenção também para a emergência da escola como lugar de conflito e 

de violências contra as mulheres: “A escola, que no total apresenta baixa incidência, tem 

significação entre os 5 e os 14 anos, faixa da escolarização obrigatória, dando a entender que 

a escola também ingressou nos locais de germinação de violência”. (WAILSELFISZ, 2012a). 

As consequências desse brotamento na escola ainda não estão claramente explicitadas. 

Acredita-se que, ao incluir gênero como categoria de análise, algumas pistas serão 

apresentadas no sentido de compreender a emergência desse fenômeno no cotidiano escolar. 

Até aqui, objetivou-se além de apresentar a dificuldade conceitual que envolve o 

fenômeno da violência, colocar em tela as estatísticas mais recentes sobre a masculinização da 

violência no Brasil. Neste sentido, o próximo tópico será dedicado a esse velho novo 

fenômeno que é a eclosão da violência nas escolas, no sentido de ampliar a compreensão 

sobre esta buscando relacionar suas manifestações e a construção das identidades de gênero 

no ambiente escolar. 

 

4.3 VIOLÊNCIAS NA ESCOLA: ONDE O IMPENSÁVEL ACONTECE 

 

Observa-se na atual conjuntura que o cotidiano escolar vem sendo invadido por 

inúmeros casos de violência nas suas mais diversas variantes formas de expressão, ocorrendo 

desde forma simbólica, psicológica, moral, sexual, culminando na física por vezes sucedendo 

a letalidade da morte. Atinge professores/as, funcionários/as, alunos e alunas; sendo o ataque 

físico e a violência simbólica entre alunos e alunas as mais recorrentes, como foi constatado 

em pesquisas sobre o fenômeno da violência na escola, desenvolvidas por Abramovay e Rua 

(2002); Araújo, (2004); Abramovay e Castro (2002); Abramovay (2005a); Castro (2005); 

Medeiros (2006); Couto (2008); Cerqueira (2010); Rocha (2010); entre outros. 
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Como ficou patente no tópico anterior, os balanços realizados   acerca da violência no 

Brasil revelam o alto contingente de jovens, especialmente do sexo masculino, como vítimas e 

algozes nos episódios de violência, assim, o movimento da realidade social concreta coloca 

demandas, tendências, debates, temáticas que impõem a necessidade de uma discussão e da 

investigação das causas da emergência das violências e suas inevitáveis consequências sobre a 

sociedade como um todo. Defende-se que a violência nas escolas, pesquisada sob a ótica de 

gênero, configura-se como capaz de descortinar o véu que encobre as relações sociais dentro 

desse cotidiano peculiar, permeadas por relações de poder, lastrada em valores machistas 

ditos tradicionais que estabelecem diferenças gritantes entre homens e mulheres conferindo às 

mulheres um lugar subalterno dentro da hierarquia social. 

Historicamente, a discussão de gênero caminhou a partir da visibilização das mulheres 

– a história das mulheres, a violência contra as mulheres – e, mesmo em outros países, esta 

não é uma abordagem corriqueira (DUNNE ET AL, 2003). Ao compreender que as relações 

de gênero ocorrem entre pessoas de sexo biológico masculino e feminino entende-se que se 

deve ampliar a compreensão destas relações incluindo os homens não como antípodas, mas 

como parte integrante das experiências vivenciadas, indistintamente da orientação sexual. 

Constata-se que, no bojo das transformações da modernidade já destacadas 

(GIDDENS, 1991, 2002, 2008; PORTO, 2010; WAILSEFISZ, 2012; WIEVIORKA, 1997), a 

escola não ficou imune à violência uma vez que seus principais atores, alunos, alunas e 

docentes, fazem parte da sociedade mais ampla e trazem para a escola informações, 

conhecimentos e experiências do seu dia-a-dia.  

As experiências trazidas por esses atores são vivenciadas a partir das interações que 

realizam uns com os outros através das relações sociais que contribuem para a construção de 

identidades, de subjetividades tendo no Outro o principal referencial. Portanto, buscam na 

escola conhecimento que os leve a galgar níveis elevados de compreensão do mundo e de 

inserção no mercado de trabalho, mas, principalmente, “desenvolver habilidades, expandir 

relações sociais, realizar e construir desejos, impulsos que colaboram na formação de 

identidades”. (ABRAMOVAY, 2005a, p. 29). 

Conforme Minayo (1999b), em pesquisa realizada na cidade do Rio de Janeiro, entre 

diferentes grupos de jovens: atletas, religiosos, alunos de escolas públicas e particulares, 

identificou que os valores machistas se mostram profundamente arraigados entre esses jovens 

e a briga é, muitas vezes, utilizada para defender as garotas da ‘cantada’ indesejada de outros 

rapazes, ou para solucionar conflitos que venham a surgir no contexto da sala de aula ou fora 

dela. Constatação semelhante foi verificada por Couto (2008), que também   constatou através 
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dos depoimentos dos/as docentes, a compreensão da violência como “característica própria 

dos meninos”, “‘brincadeiras’ da idade”; assim como as brigas entre as meninas têm como 

motivação disputa por namorados, fofocas e trocas de apelidos maldosos e estereotipados. 

A palavra ‘violência’ é considerada por Charlot (2005b) “palavra valor”, por implicar 

referências éticas, culturais e políticas, esta condição a impossibilitaria de tornar-se um 

conceito científico. Analisa que os pesquisadores devem utilizar-se dos estudos de caso a fim 

de identificar quais fenômenos são considerados violência por determinado grupo social. E, 

ao praticar este método não estará conceituando a violência, mas identificando o que 

incomoda, machuca, agride as pessoas desse grupo. É justamente nesta linha de pensamento 

que a presente pesquisa trilha seus passos, ao ouvir alunos e alunas do ensino médio de uma 

escola pública pretende dar materialidade às representações sociais, aos sentidos e 

significados imputados à palavra violência e à sua possível relação com as identidades de 

gênero. 

Na arriscada tarefa de conceituação das expressões da violência na escola, visto 

considerar-se que cada unidade escolar é detentora de uma cultura própria e de diferentes 

expressões da violência, recorre-se a Charlot (2005b, p. 24),  o qual pondera que a violência 

não é plausível de abarcar um conceito científico por tratar-se de “uma palavra-valor uma vez 

que implica referências éticas, culturais, políticas”. Contudo, analisa que todo/a pesquisador/a 

na condição de ser humano não pode escapar de ter uma opinião acerca do que “é impossível 

aceitar na forma como se trata os seres humanos”, o que provoca uma tensão entre a postura 

científica e ética, principalmente quando as indagações envolvem a questão da educação. Esta 

pesquisa, situada no âmbito da educação encontra eco na definição de violência proposta pelo 

citado autor: 

Violência é o nome que se dá a um ato, uma palavra, um objeto, uma 
situação, etc., em que um ser humano é tratado como um objeto, sendo 
negados seus direitos e sua dignidade de ser humano, de membro de uma 
sociedade, de sujeito insubstituível. Assim definida, violência é o exato 
contrário da educação, que ajuda a advir o ser humano, o membro da 
sociedade, o sujeito singular. (CHARLOT,   2005b, p. 25). 
 

Tendo em foco a violência nas escolas, busca-se elaborar, a partir de Charlot (2002, 

2005a), distinções conceituais, “difíceis, mas necessárias” como bem enfatiza esse autor. 

Deste modo, analisa-se que existem basicamente três tipos preponderantes de violências no 

cotidiano escolar: violência da escola, violência à escola, violência dentro da escola, 

violências estas constatadas na escola pública por Abramovay (Org.) (2003); Abramovay   
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(2005a) ; Abramovay, Et Al (2009); Abramovay (2010); Araújo (2004); Couto (2008); Rocha 

(2010), entre outros/as pesquisadores/as. 

Por conseguinte, a violência na escola é aquela que ocorre dentro do espaço escolar 

sem estar ligada às atividades da escola, um exemplo é a invasão da escola por pessoas que 

vêm acertar contas de disputas as mais diversas, poderiam acontecer em qualquer outro lugar 

mas, desprotegida e violável, a escola torna-se o cenário  da brutalidade. Tem ocorrido com 

bastante frequência a violência entre alunos nas imediações da escola26 bem como a invasão 

do espaço escolar por pais e mães em busca de solucionar conflitos e violências vividos por 

filhos/as na escola. Estes agridem fisicamente alunas/os apontados/as como agressores/as sem 

mesmo antes procurar providências por parte da direção da escola, ou mesmo da polícia nos 

casos de maior gravidade. O questionamento incitado pelo autor é porque a escola não está, 

hoje, mais ao abrigo de violências que outrora ficavam longe de suas portas, o que a tem 

tornado tão vulnerável e capaz de provocar o desrespeito da sociedade? 

A violência à escola está diretamente ligada à natureza e às atividades do 

estabelecimento escolar: quando alunos/as agridem e batem em até mesmo professores/as ou 

os/as insultam, eles/as se entregam à violências que visam a atingir diretamente a instituição 

que eles representam. A violência à escola deve ser analisada junto com a violência da escola: 

“uma violência institucional simbólica, que os próprios jovens suportam através da maneira 

como a instituição e seus agentes os tratam”. (CHARLOT, 2002, p. 435). 

À questão da violência dentro da escola, em suas variadas manifestações, locais e 

alvos, deve ser colocado um distanciamento de modo a não estigmatizar o/a jovem aluno/a 

como aqueles/as que agridem outros/as jovens e adultos/as da escola. De tal modo que, 

Se os jovens são os principais autores (mas não os únicos) das violências 
escolares, eles são também as principais vítimas dessa violência. O problema 
da violência na escola é ainda, e até mesmo, em termos estatísticos, o dos 
alunos vítimas de violência. Mas esta questão tornou-se mais difícil pelo fato 
de que os alunos autores e os alunos vítimas se assemelham com bastante 
frequência, do ponto de vista estatístico. São jovens fragilizados de um ou de 
outro ponto de vista, ou de vários pontos de vista cumulados: rapazes (mas a 
violência das moças aumenta atualmente), alunos com dificuldades 
familiares, sociais e escolares. Não esqueçamos as violências sociais cujas 
vítimas mais frequentes são os jovens: desemprego, acidentes nas estradas, 
drogas, agressões sexuais, etc. (CHARLOT, 2005a, p. 127). 
 

Outrora local seguro, respeitado - até mesmo sacralizado - e por vezes temido, dada à 

aura de instituição dotada de poder capaz de transformar a natureza originalmente animal dos 

                                                 
26 Por vezes ocorrem fatos impensáveis como o da aluna morta à facadas por duas colegas na porta da escola. 
Disponível em <http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI5498446-EI5030,00-Adolescentes+sao 
+suspeitos +  de+matar+colega+a+facadas+no+PR.html. Acesso em 01 dez. 2011. 
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homens em seres civilizados, cidadãos capazes de incorporar os ideais propalados pelos 

Iluminados do século XVIII (à escola caberia desenvolver três tipos de educação: formar o 

homem biológico, o homem sociável e o cidadão necessário ao Estado), hoje presencia-se 

uma mudança na representação da escola junto à sociedade devido aos inúmeros casos de 

violência dos quais tem sido palco. 

Na modernidade a escola é também palco de conflitos por motivos muitas vezes 

implicados no formato em que segue pautada, distante das transformações pelas quais a 

sociedade e seus atores têm passado (DÍAZ-AGUADO, 2005), o que demanda uma escola 

aberta ao diálogo, à crítica, ao protagonismo juvenil. Neste sentido, Charlot (2005b) alerta 

para o fato de que em sua vida fora da escola o/a jovem tem práticas,  representações, valores 

que a escola desconhece ou não reconhece. Ao penetrar no ambiente escolar terá um choque 

quando deparar-se com a cultura da escola, uma cultura imposta e que não faz sentido para 

ele/a. Há um estranhamento que a escola não percebe e, ao não enxergar estas diferenças, dá 

início a um processo de violência simbólica quando tenta homogeneizar alunos e alunas de 

distintas origens numa cultura única, regulamentada, padronizada, cuja garantia para o seu 

seguimento é a vigilância e a punição para os que se voltam contra ela.  

A contestação por parte dos alunos da cultura imposta pela escola pode ser uma reação 

ao poder supremo que essa instituição tenta exercer. Ao rejeitar a cultura imposta, em parte ou 

em sua completude, os estudantes demonstram o seu desacordo com os ditames da escola, 

com isso mina seu poder. Esta rejeição revela-se através de múltiplas violências perpetradas 

contra o patrimônio material (depredação do mobiliário, paredes, instalações elétricas e 

hidráulicas, etc.), assim como na violência contra professores/ase funcionários/as e, em 

número cada vez mais crescente, a violência dentro da escola tem como alvos e algozes 

preferenciais os/as alunos/as  e docentes, levando à existência de um espiral de violências que 

se cruzam e se retroalimentam, pois, geralmente não são enfrentadas adequadamente. Deste 

modo, a impunidade, junto ao silêncio que reina nas escolas em torno das violências que nela 

ocorrem constituem-se em seu alimento que a incrementa e multiplica.  

Ao analisar que a violência não é um fato novo nas escolas Charlot (2002, 2005a)  

mostra que a novidade dessa prática esta nas configurações que assume as quais vão desde a 

invasão dos prédios escolares por desconhecidos até às agressões contra docentes e 

funcionários/as. Observa que as formas de violência que permeiam o cotidiano escolar são 

mais graves que no passado, e que na atual escalada da violência, os/as alunos/as 

envolvidos/as nos episódios de violência, entre si e contra os/as docentes, por vezes mal 

saíram da infância, beirando os sete, 13 anos de idade, o que vai de encontro à representação 
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social da infância como fase da inocência e pureza, levando ao questionamento por parte 

dos/as professores de como será o comportamento futuro dessas crianças.  

A exposição da escola à violência é outro aspecto salientado pelo supra citado autor, 

pois essa instituição tornou-se vulnerável à entrada de grupos e gangues que a invadem para 

acertar desavenças nem sempre iniciadas dentro dela, assim, a escola, antes lugar por vezes 

elevado à condição de sagrado por ser considerado palco do saber e do conhecimento, 

encontra-se, na atualidade, como local onde violências ocorrem frequentemente. Aqui a 

representação social da escola como lugar seguro é violada. Um quarto ponto refere-se a 

funcionários/as da escola: porteiros, merendeiras, faxineiros, inspetores, escriturários, etc., 

que sofrem ameaças constantes. Os fatores apresentados provocam na comunidade escolar um 

sentimento de “angústia social”, um estado de preocupação, medo, insegurança, revelando 

que a escola tem cada vez mais se tornado um local aberto não só às agressões vindas de fora 

como também àquelas originadas no seu interior, tendendo a consolidar-se como “um 

fenômeno estrutural e não mais acidental”. (CHARLOT, 2005a, p. 126). 

 A violência se expressa também no processo regulador da escola, visível através do 

olhar de Foucault (2004), para quem os prédios escolares mais se parecem prisões, que 

impõem aos corpos uma ordem uniforme, hierarquizada, da qual não há meio de fugir; são 

regras, controles, limites, punições, dominação imposta aos corpos como modelo disciplinar e 

normatizador. A escola é uma das instituições sociais responsável por produzir, domesticar os 

corpos, disciplinando-os, tornando-os dóceis, a partir da imposição de regras e valores que 

visam a tornar o aluno obediente, a controlar sua conduta. Todo esse controle é realizado sob 

o olhar vigilante e hierarquizado do corpo técnico que compõe a escola. Ressalta-se que não 

apenas os/as alunos/as, mas também os/as professores/as estão submetidos a este olhar 

hierárquico.   Todavia, a violência reinante no seu interior pode  representar uma rejeição a 

esta vigilância e pretensa moldagem dos sujeitos.  

Neste sentido, Apple (1989) alerta que as escolas não podem ser vistas simplesmente 

como instituições de reprodução, “instituições em que o conhecimento explícito e implícito 

ensinado molda os estudantes” como seres passivos que estarão então aptos e ansiosos para 

adaptar-se a uma sociedade justa. Esta interpretação é falha, ela vê os estudantes como 

internalizadores passivos de mensagens sociais pré-fabricadas. Passa a ideia de que qualquer 

coisa que a instituição transmita, seja no currículo formal seja no currículo oculto, é 

absorvida, “não intervindo aí modificações introduzidas por culturas de classe ou pela rejeição 

feita pela classe (ou raça ou gênero) dominada das mensagens sociais dominantes”. Não é isto 

que ocorre. O que é mais provável que ocorra “é a reinterpretação por parte do estudante ou 
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mesmo uma aceitação parcial, e muitas vezes a rejeição dos significados intencionais e não 

intencionais das escolas”. (APPLE, 1989, pp. 30-31). 

É nesse ambiente, onde múltiplas violências se entrelaçam, que a violência de gênero 

também se torna presente ao se constatar  que a violência é praticada preferencialmente contra 

as meninas tendo nos meninos seus principais perpetradores. A violência de gênero é expressa   

de modo sutil e invisível aos olhos menos treinados ou que naturalizaram as relações 

hierárquicas e desiguais entre homens e mulheres na sociedade. É a violência simbólica que se 

espraia também no âmbito escolar, através de olhares, discursos, comportamentos e atitudes 

tão corriqueiras e banais que não é percebida como tal. Uma das formas de manutenção da 

violência simbólica é a construção das identidades de dominados e dominantes em 

conformidade com estes dois modelos de comportamento, não se permitindo nenhum desvio 

ou transgressão à norma.  

É por isso que, desde muito cedo, se impõe que o homem não deve chorar; que menino 

que gosta de brincar com meninas é afeminado, ‘mariquinhas’; que certas profissões não são 

adequadas para homens; que mulheres devem ser discretas, cuidadoras, sensíveis, delicadas, 

boas mães e donas de casa, etc., é preciso garantir a reprodução e as estruturas de domínio. 

Todo homem sabe que precisa afirmar a sua virilidade, caso contrário sofrerá a crítica 

implacável de uma sociedade construída em parâmetros masculinos, e, por que não dizer, 

machistas. E é na escola que as perseguições aos meninos que parecem não se enquadrar na 

norma têm início, marcando suas identidades, pois, ao longo da vida, terão que demonstrar 

estar à altura do que é definido como ser homem. (LOURO, 2003).  

A raiz da violência simbólica na escola está também presente nos símbolos e signos 

culturais, especialmente no reconhecimento tácito da autoridade exercida por certas pessoas e 

grupos de pessoas. Deste modo, a violência simbólica nem é percebida como violência, mas 

sim como uma espécie de interdição desenvolvida com base em um respeito que 

‘naturalmente’ se exerce de um para outro. Um exemplo é a atitude professoral a qual 

pressupõe estar investido de força e poder através do uso de estratégias punitivas em relação 

aos/às alunos/as que não se enquadram no atual modelo da instituição escolar e são punidos/as 

através dos exames e provas. 

Local de sociabilidade e também de formação de laços de amizades entre os/as jovens, 

a escola configura-se como um dos lugares no qual os modelos tradicionais e fixos de gênero 

são muitas vezes criados e geralmente fortalecidos. Segundo Cruz (2007),  estes, junto com o 

preconceito, podem ser considerados formas de violência que estruturam diversos processos 

de exclusão. Isto porque o uso de estereótipos pela cultura constitui uma forma de lidar ou 
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sanar inseguranças, incertezas, ambiguidades, em face da diversidade humana, atuando como 

mecanismo que normatiza e regula o comportamento.  

 

4.4 O BULLYING NAS ESCOLAS: VELHO NOVO FENÔMENO 

 

O bullying entre alunos/as é seguramente um fenômeno antigo e recorrente nas 

escolas em todo o mundo, porém, foi no início dos anos 1970 que se tornou objeto de 

investigação sistemática.  Embora essa verificação tenha sido originalmente centrada na 

Escandinávia, na década de 1980 pelo pesquisador Dan Olweus, a intimidação entre os 

alunos também tem atraído a atenção das autoridades educacionais em países como a 

Austrália, Canadá, Japão, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos. (OLWEUS, 2001).   

A definição mais ampla de bullying foi cunhada pelo seu mais destacado estudioso: 

É quando um aluno é repetidamente exposto a ações negativas por parte de 
um ou mais estudantes.  Estas ações negativas podem assumir a forma de 
contacto físico, abuso verbal, ou fazer caretas e gestos brutalmente.  
Espalhar boatos e excluir a vítima de um grupo também são formas comuns.  
(OLWEUS, 2001). 
 

Bullying é também definido por FANTE (2005, p. 28-29) como “um conjunto de 

atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente, adotado 

por um ou mais alunos contra outro(s), causando dor, angústia e sofrimento”. Portanto, o 

bullying é apoiado numa relação em que a força física e o poder marcam as relações 

interpessoais causando um mal-estar que é ocultado pela representação de que a socialização 

entre os homens são marcadas por exibição de força e por vezes coação do outro 

supostamente mais fraco. Deste modo a violência implícita na submissão dos mais fracos, 

que são expostos à diversão e à transformação em objetos de prazer dos bullies, é  

representada como ‘brincadeiras’ de meninos. Sendo assim, não mereceriam a atenção e a 

preocupação da escola e dos/as docentes. 

Os estudos desenvolvidos por Dan Olweus entre mais de 150.000 estudantes 

mostraram que cerca de 15% dos alunos das escolas primárias, secundárias e superiores na 

Escandinávia estavam envolvidos em intimidar vítimas, causando problemas com alguma 

regularidade - quer como bullies, vítimas ou ambos.  Cerca de 9% são vítimas, e 7% 

intimidam outros estudantes com alguma regularidade. Olweus (2001) afirma que estes 

valores provavelmente subestimam o problema, e há indicações de que o nível de assédio tem 

aumentado ao longo dos últimos 10-15 anos.   
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Estes são os dados brutos, mas o que acontece quando se  reflete  acerca da gravidade 

do problema?  Na Europa há considerável literatura de investigação sobre as características, 

antecedentes familiares, os resultados, em longo prazo, para as vítimas e bullies, mecanismos 

e processos envolvidos, etc., o que ainda não ocorre no Brasil. Fundamentalmente, defende 

Dan Olweus (2001), a intimidação tem de ser encarada como um  componente de um modo 

mais geral e antissocial de quebra de regras de comportamento.  Nos seus estudos, cerca de 

35% a 40% dos meninos que foram caracterizadas como bullies, idades 13 a 16 anos, tinham 

sido condenados por, pelo menos, três delitos registrados oficialmente quando atingiram a 

faixa etária de 24 anos.  Em contraste, isto foi verdadeiro para somente 10% dos meninos que 

não foram classificadas como bullies.  Em outras palavras, os ex-alunos bullies estiveram 

quatro vezes mais envolvidos em crimes relativamente graves do que os demais discentes.  

Neste sentido, Allan Beane, um dos maiores especialista em violência entre 

estudantes, analisa que ao fechar os olhos para a violência na escola, educadores/as e 

gestores/as escolares têm uma boa desculpa para não agir ao invés de buscarem diagnosticar o 

tipo de clima escolar vivido e as possíveis causas do bullying27. Ainda, ao silenciar,28 a escola 

torna-se cúmplice da perseguição a que são submetidas os/as alunos/as, os/as quais também 

adotam o silêncio  quanto à violência sofrida como forma de proteger-se do/a agressor/a, não 

sabendo que, ao assim proceder, alimentam a ação dos/as perpetradores/as e das testemunhas, 

espectadores/as cuja passividade e falta de iniciativa para a denúncia colaboram para a 

permanência do acosso e da humilhação entre os pares cujas consequências ainda estão por 

ser totalmente desvendadas. 

 Embora ocorra em locais onde a interação social é privilegiada, como no trabalho, o 

bullying na escola é ainda mais letal e danoso ao atingir crianças e adolescentes em estágio de 

formação emocional e afetiva, ainda não totalmente preparados/as para decidir entre o certo e 

o errado, entre o denunciar ou aceitar os flagelos dos quais são vítimas. Neste sentido, a 

educação formal proporcionada pela escola adquire papel relevante ao assumir a 

responsabilidade de orientar o/a aluno/a para lidar com seu semelhante como parte do 

processo de socialização secundária que ocorre nos inúmeros espaços de interação que 

compõem em particular a escola e, em sentido mais amplo, o todo social onde o processo de 

humanização, socialização e subjetivação tomam corpo. Isto porque “o indivíduo não nasce 

                                                 
27 O Conselho Nacional de Justiça publicou Cartilha de prevenção e combate ao bullying, escrita por Ana Beatriz 
Barbosa Silva, encontra-se disponível em < www.cnj.jus.br>. 
28 Nos Estados Unidos da América 16 estados possuem legislação anti-bullying, também contam com endereços 
na internet a exemplo de www.bullypolice.org. Destaca-se que diversos países ao redor do mundo adotam o 
programa de Dan Olweus de prevenção ao bullying nas escolas. 
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membro da sociedade. Nasce com a predisposição para a sociabilidade e tornar-se membro da 

sociedade”. (BERGER & LUCKMANN, 2008, p. 173). 

Não existem evidências concretas que possam oferecer explicações para o bullying29. 

Olweus (2001) analisa que existem suposições como a baixa estima e a insegurança, além da 

competição por conseguir boas notas ou outras pressões que a escola gera. Díaz-Aguado 

(2005) elenca as características mais frequentes entre os alunos que acossa seus 

companheiros, são elas: 

Viver em uma situação social negativa; acentuada tendência a abusar de sua 
força; são impulsivos, com escassas habilidades sociais, com baixa 
tolerância à frustração, e com dificuldade para cumprir normas; costumam 
ter relação negativa com os adultos e baixo rendimento escolar, problemas 
que aumentam com a idade; não são muito autocríticos. Entre os 
antecedentes familiares pode-se destacar: a ausência de uma relação afetiva 
amorosa e segura com os pais e fortes dificuldades para ensinar a respeitar 
limites, combinados à permissividade perante condutas antissociais, com o 
frequente emprego de métodos autoritários e coercitivos, utilizando em 
muitos casos o castigo corporal. Geralmente os agressores possuem menor 
disponibilidade de estratégias não-violentas para a resolução de conflitos. 
(DÍAZ-AGUADO, 2005, p. 20). 

 

Díaz-Aguado (2005) acrescenta que os acossadores costumam ser alunos que estão de 

acordo com crenças que levam a justificar a violência e a intolerância em distintos tipos de 

relações, inclusive a entre pares, manifestando-se igualmente como mais racistas, xenófobos e 

sexistas; têm dificuldade em se colocar no lugar dos demais; são considerados pelos colegas 

como intolerantes e arrogantes, porém, ao mesmo tempo, se sentem   fracassados, e estão 

menos satisfeitos com seus colegas, com sua aprendizagem escolar e com as relações que 

estabelecem com seus professores. Além disso, influências do ambiente escolar, tais como 

professores/as, atitudes, comportamentos e rotinas de supervisão têm um papel fundamental 

na determinação da existência do bullying, na medida em que estes problemas irão 

manifestar-se em uma sala de aula ou em qualquer lugar da escola.  

 Deve-se observar que o bullying está seguramente associado à impunidade. Os 

perpetradores das agressões dentro e fora da escola costumam não ser adequadamente 

penalizados, sequer acompanhados pela equipe pedagógica e pela família. Este tipo de 

conduta, aliada ao silêncio dos/as docentes que tendem a ignorar a prática do bullying, 

prevalece na maioria das escolas; em contrapartida reforça o comportamento de coação e 

                                                 
29 Em um de seus estudos Cleo Fante (2005) verificou que 73% dos envolvidos em bullying disseram que 
reproduziam a violência sofrida em casa contra os companheiros da escola. 
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humilhação sobre aqueles/as que são vítimas assim, como a violência implícita daqueles/as 

que são os espectadores/as.  

 

4.5  BULLYING E A VIOLÊNCIA ENTRE AS MENINAS 

 

Adotar gênero como categoria de análise das relações sociais estabelecidas entre 

jovens de ambos os sexos numa escola de ensino médio permitiu perceber que nos relatos 

sobre bullying o masculino é notoriamente a identidade que se apresenta para qualificar o 

agressor. Fato confirmado nas pesquisas sobre violência nas escolas realizadas em diversos 

países do continente europeu (DEBARBIEUX e BLAYA, 2002) as quais demonstram que a 

maioria dos agressores pertence, de fato,  ao sexo masculino, mas advertem que uma 

tendência mundial indica que o bullying vem ganhando cada vez mais espaço entre as 

meninas. Esse comportamento não esperado das meninas se justificaria em razão de que elas 

estão “copiando as condutas agressivas dos meninos, inclusive fazendo uso de maus-tratos 

físicos como forma de demonstrar poder dentro de seus grupos sociais, principalmente na 

escola”. (FANTE, 2005, p. 66). 

Neste sentido, Simmons (2004) chama a atenção para o fato de que às meninas tem 

sido negado o direito de expressar verdadeiramente sentimentos e emoções. Aos meninos é 

permitida e esperada a explosão agressiva, o rancor, a raiva; das meninas, espera-se que sejam 

tolerantes, maleáveis, cordatas; estas características cunhadas culturalmente as levam a 

dissimular o que sentem e a utilizar formas sutis de violências contra os meninos e, 

principalmente, outras meninas. Para tanto, a verbalização, os gestos, olhares, apelidos, 

xingamentos, insinuações, fofocas e uma gama enorme de linguagens são acessadas para 

intimidar e coagir configurando-se num tipo de bullying que até há pouco tempo permanecia 

oculto, não denominado, pois as pesquisas estavam direcionadas para os meninos, 

denunciando mais uma vez o esquecimento a que a mulher tem sido relegada, face ao 

construto cultural do seu perfil na sociedade. 

Na última década, o ambiente fértil da Internet fez prosperar uma forma nova de 

intimidação, que atinge visceralmente as mulheres de todas as idades: o cyberbullying. 

Protegidos/as pelo suposto anonimato que a rede de computadores proporciona, os/as jovens 

fofocam, denigrem e humilham colegas, amigos/as da escola e do bairro. É algo que fica 

marcado na vida de quem é alvo deste tipo de violência, uma vez que as agressões 
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permanecem eternamente no mundo digital, dificultando a cicatrização de feridas. Pedir 

reparação na Justiça é uma alternativa que começa a ganhar visibilidade30.  

No Brasil, alguns governos locais estão tomando providências: pelo menos quatro 

cidades brasileiras (Porto Alegre, Novo Hamburgo (RS), Curitiba (PR) e Campo 

Grande(MT)) e o Estado de Pernambuco têm leis anti-bullying nas escolas. São Paulo debate 

o projeto na Câmara de Vereadores. As escolas dessas localidades são obrigadas a manter um 

programa de combate ao problema e treinar professores/as para identificar e lidar com a 

questão31. 

Ao estreitar o olhar de gênero sobre as pesquisas que abordam a violência entre os 

jovens verificou-se que a presença feminina entre os agressores tem se feito notar. Um 

exemplo disto é a pesquisa sobre violência entre adolescentes feita em dez capitais brasileiras 

pela Fundação Oswaldo Cruz (2009) 32. A pesquisa mostra que as garotas estão tão agressivas 

quanto os rapazes, revelou que nove em cada dez jovens na faixa etária entre 15 e 19 anos 

sofrem ou praticam variadas formas de violência – dentre as quais a exposição de fotos 

íntimas na Internet como forma de humilhação. Agressões verbais, como provocações, cenas 

de ciúmes, tom hostil e investidas sexuais – como forçar o beijo ou tocar sexualmente o 

parceiro sem que este queira – fazem parte do arsenal de violência utilizado por ambos os 

sexos. Ciúmes, traição, medo de levar um fora, perda do controle da relação acabam em 

violência com sérias consequências. Também estão presentes entre os jovens casais de 

namorados episódios de depressão, de ansiedade, de transtornos alimentares como bulimia, 

anorexia. (NJAINE, 2004). 

Segundo o estudo acima citado, as garotas são, ao mesmo tempo, as maiores 

agressoras e vítimas de violência verbal. Por outro lado, em termos de violência sexual, os 

rapazes encabeçam as estatísticas como os maiores agressores. Enquanto 49% dos homens 

relatam praticar esse tipo de agressão, 32,8% das moças admitem o mesmo comportamento. 

Na categoria das agressões físicas, que inclui tapa, puxão de cabelo, empurrão, soco e chute, 

                                                 
30 Em 2011, um juiz do estado de Minas Gerais determinou que os pais de um garoto que insultava a colega 
pagasse R$ 8.000,00 a ela por danos morais. 
31 Em termos de enfrentamento ao bullying a Secretaria de Estado da Educação de Sergipe desenvolve o 
Programa Cidadania e Paz nas Escolas. É um programa estratégico de sensibilização da comunidade escolar para 
a prevenção e enfrentamento dos diversos tipos de violência, entre elas: institucional, a simbólica, a verbal, a 
física, a psicológica e a doméstica, por meio da mobilização de representantes  da comunidade escolar e da 
sociedade civil organizada.  
32 A pesquisa “Violência entre namorados adolescentes: um estudo em dez capitais brasileiras”, do Centro 
Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge Careli (Claves/Fiocruz), foi coordenada por Kathie 
Njaine, ouviu cerca de quatro mil adolescentes e jovens de dez cidades das cinco regiões do país. E uma das 
principais revelações é que diferente do que acontece entre os casais de adultos, onde as mulheres são as 
principais vítimas da violência, as meninas estão agredindo tanto quanto os meninos. 
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os relatos revelam que os homens são mais vítimas do que as mulheres – 28,5% delas 

informam que agridem fisicamente o parceiro, enquanto 16,8% dos homens relataram o 

mesmo.  (MOEHLECK, 2009, p. 19) 

A violência manifestada em tom de ameaça – como provocar medo; ameaçar 

machucar; ou destruir algo de valor – já vitimou 24,2% de jovens, ao passo que 29,2% 

admitiram ter perpetrado este tipo de agressão. De acordo com os números, 33,3% das 

meninas assumem que ameaçam mais seus parceiros, e 22,6% destes confessam cometer o 

mesmo tipo de violência. Uma das razões apontadas para a eclosão da violência entre os 

jovens casais é o machismo. A coordenadora da pesquisa Kathie Njaine afirma que nenhuma 

pessoa nasce machista, mas pode aprender e assumir esse papel dentro de um contexto 

cultural. Ressaltando que o estudo teve como finalidade fazer um diagnóstico, e não buscar as 

causas, argumenta que a agressão cometida pelas meninas pode ser compreendida como uma 

maneira de reproduzir um modelo de comportamento que está no gênero masculino. “Em 

muitos momentos da pesquisa, havia meninas que falavam se ele pode fazer, eu também 

posso”, exemplifica, acrescentando que as agressões, neste caso, tornam-se uma moeda de 

revide. (NJAINE, 2004). 

Agressões verbais são mais comuns que as físicas. Mas, o que despertou a atenção dos 

pesquisadores foi o uso da tecnologia para agredir o ex-namorado ou ex-namorada. Os sites 

de relacionamento viraram uma espécie de trincheira de espionagem. O aparelho celular, a 

rede de amigos/as do Twitter, do Facebook e do Orkut são usadas para manipular 

relacionamentos assim como para espionar casais de jovens, transformando-se em 

instrumentos de rastreamento e de controle. Em consequência, os/as jovens tornam-se 

vulneráveis socialmente, uma vez que, por exemplo, sua relação com amigos ou a procura por 

empregos podem ser afetadas.  

A cultura da visibilidade à qual as pessoas estão expostas, na atualidade, colabora para 

que a internet e os meios midiáticos sejam utilizados para divulgar imagens e conteúdos antes 

pertencentes à privacidade das pessoas. A exposição de imagens íntimas afeta mais as 

mulheres, porque historicamente tiveram suas identidades de gênero construídas tendo como 

lastro uma cultura de privacidade, pudor, ao tempo em que foram, e ainda continuam sendo, 

representadas socialmente por muitos homens apenas como um corpo, tratadas como objeto 

capaz de proporcionar prazer. Para os homens, em contraposição, predomina a valorização de 

sua virilidade, sinônimo de masculinidade de potência sexual; as imagens capturadas e 

expostas na rede mundial de computadores são apreciadas e representadas como um troféu a 

ser exibido. 
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Ao analisar o procedimento de rapazes e moças, a pesquisa coordenada por Njaine 

concluiu que seus comportamentos apontam para uma conformação inusitada nos 

relacionamentos hetero afetivos nos quais  não só o menino toma a iniciativa de utilizar 

recursos tecnológicos para divulgar o que antes pertencia ao espaço privado das relações 

sociais, passando assim a   mostrar um novo tipo de sociabilidade entre os pares, sociabilidade 

esta revestida de violências. Cabe pensar que a exposição da vida privada, da intimidade dos 

casais torna-se um novo elemento de expressão da violência no cotidiano desses/as jovens, já 

tão invadidos/as e fragilizados/as por diversos tipos de atrocidades e desigualdades da cena 

social brasileira.  

Há consenso entre os estudiosos/as de que as condutas agressivas entre alunos/as 

podem ser corrigidas com programas efetivos tanto no âmbito individual como no grupal, 

assim como pais e mestre/as devem adotar atitudes firmes de enfrentamento e de escuta, 

aplicando sanções na ocorrência de maus comportamentos como forma de melhor organizar 

as rotinas e formas de tratamento com base no respeito aos direitos humanos desde a família 

até às relações com os colegas na escola, o que pode vir a traduzir-se em comportamento 

respeitoso em outras instâncias sociais nas quais os/as jovens interagem. 

Ao longo deste capítulo trabalhou-se com o objetivo de destacar conceitos e 

compreensões sobre o caráter polissêmico da violência em seu sentido geral e, em específico a 

violência que hoje se tornou um dos graves fenômenos a ser discutido e visibilizado na escola, 

enfatizou-se ainda uma das formas mais cruéis, porque silenciosa e dissimulada, que é o 

bullying entre escolares. Neste trajeto, buscou-se ainda apresentar o gênero masculino como 

principal perpetrador e vítima da violência, entretanto, acentuou-se a emergência das 

mulheres, meninas ainda, como capazes de infligir dor e sofrimento através das diversas 

formas que assume a violência. Ao ter-se por objeto de pesquisa as representações que a 

violência exibe na escola, bem como a sua relação com as identidades masculinas e femininas 

de jovens alunos/a do ensino médio, partiu-se do entendimento de que a escola é um lugar de 

aprendizagens, de trocas de experiências e vivências sociais, lugar cuja cultura própria 

interfere na construção das identidades de gênero mas, como já explicitado, estão sendo 

alicerçadas em bases violentas. 
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5 – A ESCOLA E SEUS SUJEITOS 

 

Neste capítulo expõem-se alguns dados estatísticos referentes à educação básica no 

Brasil, com ênfase no contexto sergipano, bem como o campo empírico onde foi desenvolvida 

a pesquisa. Entende-se ser esta uma maneira de contextualizar os sentidos e significados 

ancorados nas representações sociais expressas pelos/as alunos/as com relação à construção 

das identidades de gênero e a ocorrência de episódios de violência na escola. 

 

5.1 PANORAMA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL  

 

Com relação ao quadro da educação no Brasil, apresentam-se alguns resultados 

provenientes do Censo Escolar da Educação Básica brasileira, o qual consiste em um 

levantamento de dados estatístico-educacionais de âmbito nacional realizado anualmente e 

coordenado pelo INEP33.  As informações coletadas são utilizadas para traçar um panorama 

nacional da educação básica e servem de referência para a formulação de políticas públicas e 

execução de programas na área da educação, incluindo os de transferência de recursos 

públicos como merenda e transporte escolar, distribuição de livros e uniformes, implantação 

de bibliotecas, instalação de energia elétrica, Dinheiro Direto na Escola e Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (Fundeb). (INEP, 2011). 

O Censo Escolar realizado pelo INEP em 2009 revelou que, naquele ano, o país tinha 

52.580.452 alunos matriculados na educação básica, alocados num total de 197.468 escolas.  

(INEP, 2009) Já o Censo Escolar de 2010 mostrou que são 51,5 milhões de estudantes 

matriculados na educação básica pública e privada – creche, pré-escola, ensino fundamental e 

médio, educação profissional, especial e de jovens e adultos. Dos 51,5 milhões, 43,9 milhões 

estudam nas redes públicas (85,4%) e 7,5 milhões em escolas particulares (14,6%). (INEP, 

2010). 

Na avaliação do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), Joaquim Neto, a queda de cerca de um milhão de matrículas da 

educação básica pública em 2010, comparada a 2009, tem duas explicações: a melhora do 

                                                 
33 O levantamento coleta dados sobre estabelecimentos, matrículas, funções docentes, movimento e rendimento 
escolar. É feito com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de educação e com a participação de 
todas as escolas públicas e privadas do país. 
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fluxo escolar com redução de crianças repetindo a série combinada com o aumento do rigor 

técnico do INEP na coleta de informações do Censo. (INEP, 2010a). 

Ainda, segundo o INEP (2010b), o decréscimo observado em toda a matrícula da 

educação básica, em torno de 1% e equivalente a 577.270 matrículas, decorreu, 

principalmente, da acomodação do sistema educacional, em especial na modalidade regular, 

do ensino fundamental, com histórico de retenção e, consequentemente, de altos índices de 

distorção idade-série.�  

Em 2011 registraram-se 8.400.689 matrículas no ensino médio brasileiro, a rede 

pública estadual continuou a ser a maior responsável pela oferta de ensino médio e responde 

por 85,5% das matrículas. A rede privada atende 12,2% e as redes federal e municipal 

atendem pouco mais que 2% cada. Nos 194.932 estabelecimentos de educação básica do País, 

estão matriculados 50.972.619 alunos, sendo 43.053.942 (84,5%) em escolas públicas e 

7.918.677 (15,5%) em escolas da rede privada. As redes municipais são responsáveis por 

quase metade das matrículas (45,7%), o equivalente a 23.312.980 alunos, seguida pela rede 

estadual, que atende a 38,2% do total, 19.483.910 alunos. A rede federal, com 257.052 

matrículas, participa com 0,5% do total. (INEP, 2011). 

Embora ainda registre taxas de analfabetismo da ordem de 6,7% entre a população de 

dez a 14 anos e de 18,4% entre adolescentes de 15 anos ou mais (IBGE, 2010), o Estado de 

Sergipe ocupa atualmente a 2ª posição no Nordeste e a 6ª no Brasil no número de crianças e 

adolescentes em sala de aula.  (SERGIPE, 2012a). Entretanto, a efetiva matrícula ainda não se 

traduz em melhora da qualidade na formação dos/as alunos/as, bem como não consegue sanar 

o problema do abandono escolar. A baixa efetividade dos jovens no ensino fundamental está 

diretamente ligada à falta de investimentos e na adequada aplicação de recursos (humanos e 

financeiros) na área no país, segundo avaliações de Castro et al (2009).   Conforme os autores, 

a parcela considerável de crianças que ingressa na juventude com elevada defasagem 

educacional é resultado da carência de recursos para qualificar e ampliar processos de gestão 

e coordenação de ações.  

De acordo com Castro et al (2009), as defasagens são agravadas devido às precárias 

condições socioeconômicas que concorrem para manter baixo o rendimento dos estudantes e 

ampliar as taxas de abandono escolar. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD), realizada em 2005 pelo IBGE, aponta que 38,7% das pessoas analfabetas com 15 

anos de idade ou mais já haviam frequentado a escola. Esta proporção elevou-se para 44,8% 

em 2007, o que corresponde a 6,3 milhões de pessoas. (IBGE, 2005). Devido a estes fatores, o 
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IPEA (2009) considera crucial melhorar a qualidade do ensino fundamental, especialmente no 

que se refere à efetividade dos processos de alfabetização nas séries iniciais, para reduzir a 

incidência do analfabetismo entre jovens. 

Castro (2011) constatou que o ensino fundamental já foi universalizado no Brasil e o 

ensino médio parecia ir pelo mesmo caminho, mas emperrou. Muito pior, antes de atingir uma 

cobertura aceitável está encolhendo. Soma-se a isso o fato de os/as alunos/as aprenderem 

pouquíssimo, sendo hoje o nível de ensino que mais traz perplexidades.  Para esse autor, 

“nossos alunos têm um nível de ensino médio de compreensão de leitura equivalente ao de 

europeus com quatro anos a menos de escolaridade” (CASTRO, 2011, p. 98). 

Portanto, pode-se afirmar que a escola brasileira, permanece traçando suas metas 

tendo por objetivo instruir discentes, recebê-los como uma tabula rasa na qual serão 

depositados conhecimentos os quais supostamente os irá preparar para a inserção no mercado 

de trabalho, tarefa esta que não tem sido alcançada em sua completude uma vez que, embora 

o Brasil tenha aumentado os gastos com educação entre 2000 e 2009, ainda não investe o 

recomendado do Produto Interno Bruto (PIB) em educação (investe 5,55% do PIB no setor, 

quando o recomendado é 6,23%), “e está longe de aplicar o valor anual por aluno indicado 

pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), com base na 

média dos países membros.”  (BRASIL..., 2012b), o país está entre os cinco países que menos 

investem em educação. Para se ter uma ideia da gravidade e da progressão negativa que a falta 

de investimentos em educação acarreta, no ensino superior, houve uma diminuição de 2% dos 

gastos públicos por estudante, assim, o Brasil ocupa o 23º lugar numa lista com 29 países. 

(BRASIL..., 2012b). 

Desse modo, embora esteja disponibilizando maior número de vagas nas escolas, no 

sentido de universalizar a educação básica para a população em idade escolar, os indicadores 

nacionais e internacionais destacam a baixa qualidade da aprendizagem em habilidades 

básicas como calcular e compreender textos curtos. O Indicador do Alfabetismo Funcional 

(INAF) 2011-2012, divulgado em julho/2012, mostra que, apesar da escolaridade média do 

brasileiro ter melhorado nos últimos anos, a inclusão no sistema de ensino não representou 

aumento significativo nos níveis gerais de alfabetização da população. O INAF, produzido 

pelo Instituto Paulo Montenegro e a organização não governamental Ação Educativa, 

mostrou, ainda, que apenas 35% das pessoas com ensino médio completo podem ser 

consideradas plenamente alfabetizadas e 38% dos brasileiros com formação superior têm 

nível insuficiente em leitura e escrita. (INSTITUTO.... 2011) 
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No âmbito internacional a avaliação do Brasil no Programa Internacional de Avaliação 

de Alunos (PISA), uma das principais avaliações da educação no mundo, indica que devem 

continuar melhorando, muito embora na atualidade o Brasil figure na 54ª posição do ranking 

do exame entre os 65 primeiros países avaliados. Ou seja, estamos nas piores colocações em 

leitura, compreensão textual, matemática e ciências. (BRASIL...., 2012a). 

Enquanto todas as unidades federativas alcançaram as metas do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)  para 2011 em relação aos anos iniciais do 

ensino fundamental, os objetivos para as séries finais ainda são um desafio em sete Estados. 

No Nordeste, somente o estado de Sergipe (3,3) não atingiu a sua meta, 3,5 pontos para os 

anos finais de ensino, o chamado ensino médio. (INEP, 2012).   

Entre outros agravantes que justificam esta nota, o alto percentual de abandono e de 

reprovação nas séries finais do ensino fundamental favorece a evasão escolar que, entre as 

meninas, tem por motivação a gravidez e entre os rapazes a inserção em práticas no mercado 

de trabalho geralmente informal. Também há de se registrar que a reprovação frequente leva à 

defasagem série de ensino em relação à idade, o que desestimula o aluno/a, que não consegue 

perceber o significado prático da escola ainda, a pressão familiar, principalmente entre os 

menos favorecidos, é forte para que o/a jovem comece a trabalhar e assim venha a participar 

dos custos da família com a sua manutenção.  

No ensino médio brasileiro, o problema está refletido na diminuição do número de 

matrículas que decrescem a cada ano e no que demonstram os dados da Prova Brasil de 2011, 

cujos dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), destacando que os 

conhecimentos de matemática e português de um/a aluno/a no 9º ano do ensino fundamental 

em colégio particular são maiores que os de estudantes do ensino médio em escola pública.  

Portanto, estes dados mostram que existe, entre os/as alunos/as do ensino médio, um nível de 

fundamentação dos conteúdos programáticos muito aquém do esperado para discentes no final 

da educação básica. As repercussões do baixo nível da qualidade do ensino ressoa 

posteriormente na inserção desse/a jovem no mercado de trabalho o qual, informatizado e 

carente de pessoas que saibam interpretar, refletir, criticar, entre outras habilidades cognitivas 

e interacionais, abre vagas que demoram a ser preenchidas dada à escassez de sujeitos com as 

competências mínimas para a sua assunção. 

Embora alcançar os índices34 propostos pelos institutos de pesquisas não sejam 

reveladores da verdadeira face da escola com relação ao ensino ministrado  (pois, nem sempre 

                                                 
34 Pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) sobre os dados estatísticos do Sistema 
de Avaliação da Educação Básica (SAEB) mostra que é difícil transformar os diagnósticos em um plano efetivo 



110 
 

existe uma adesão em peso do/as alunos/as para responder às provas propostas pelas 

pesquisas), tomar conhecimento destes indicadores representa para o/a discente que está 

frequentando a escola uma das muitas violências com as quais se depara no cotidiano escolar: 

os números acima apresentados fazem com que se sintam  enganados, ludibriados, aviltados 

em sua cidadania, pois constatam que o sistema escolar brasileiro não tem sido capaz de 

avaliar e prover adequadamente as necessidades de seu público alvo assim como daqueles que 

deveriam supostamente estar preparados para  instruí-los, ou seja, os/as professores/as. 

 

5.2  AS ESCOLAS EM SERGIPE E NA CIDADE DE ARACAJU 

 

Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Educação (SEED) divide o estado em dez 

Diretorias Regionais de Ensino (DREs), sendo que na capital a denominação é alterada para 

Diretoria de Educação de Aracaju (DEA). De acordo com o Censo Escolar 2012, são 378 

escolas estaduais administradas pelas  dez diretorias. Os/as alunos/as matriculados na rede 

pública de ensino do estado de Sergipe,  em todas as modalidades: Ensino Regular, Ensino 

Normal, Ensino Especial, Ensino Profissionalizante, Escola Ativa, Educação de Jovens e 

Adultos e programas “Se Liga” e “Acelera”, perfazem um total de 188.027.  Conforme mostra 

a tabela 2, a seguir, 155.807 cursam o ensino regular, destes 60.434 compõem a população de 

alunos/as que estão matriculados no ensino médio regular. 

 
 
Tabela 2 – Alunos/as Matriculados/as no Ensino Regular em Sergipe – 2012 

Nível de Ensino Quantidade de Alunos 
Ensino Fundamental 95.373 
Ensino Médio 60.434 
Total 155.807 

  Fonte: Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SERGIPE, 2012a). 
 

A Diretoria Estadual de Educação (DEA) registrou em 2012 a existência de 90 escolas 

em Aracaju, nas quais estão matriculados/as 43.788 alunos/as no ensino fundamental e médio 

regular, sendo 29.595 no ensino fundamental e 14.193 no ensino médio. (SERGIPE, 2012c) 

                                                                                                                                                         
para avançar na sala de aula. Antes de tudo, porque a divulgação dos resultados pelo MEC custa a sair. É tempo 
valioso que os colégios perdem de “voo cego”, sem o mapa das deficiências nas mãos. A pesquisa também 
destaca que muitas vezes a amostra de alunos testados nas escolas é pequena para que produza a partir dela um 
indicador capaz de espelhar a realidade em todas as suas nuances. É necessário fazer desse gigantesco banco de 
dados um aliado permanente na busca da excelência na educação, que se traduz em melhoria da aprendizagem. 
(BETTI, 2011, p. 128). 
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Tabela 3 - Alunos do Ensino Médio Regular em Aracaju 
Nível de Ensino Quantidade de Alunos 
Ensino Fundamental 29.595 
Ensino Médio 14.193 
Total 43.788 

Fonte: Secretaria de Estado da Educação de Sergipe (SERGIPE, 2012c). 
 

Capital do estado de Sergipe, Aracaju localiza-se no litoral da Região Nordeste do 

Brasil, sendo cortada por rios como o Sergipe e o Poxim. Originada a partir das sesmarias, por 

volta do ano de 1602, em 17 de março de 1855, Inácio Joaquim Barbosa – que foi o 

primeiro presidente da Província de Sergipe Del Rey - decidiu transferir a capital de Sergipe, 

que era São Cristóvão, localizada no interior do Estado, para a área portuária. Apresentou o 

projeto de elevação do povoado de Santo Antônio de Aracaju à categoria de cidade e a 

transferência da capital da província para essa nova cidade, que passou a ser chamada de 

Aracaju.  

De acordo com o Censo Demográfico 201035, a cidade de Aracaju conta com 

aproximadamente4 571.149 mil habitantes. Somando-se as populações dos municípios que 

formam a Grande Aracaju: Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros, Laranjeiras e São 

Cristóvão, o número passa para mais de 800 mil habitantes. Em 2008 foi considerada a 

‘capital brasileira da qualidade de vida’, pelo Ministério da Saúde, título possivelmente 

justificado pela existência de atrativos naturais e abundantes como praias, rios e manguezais, 

além de parques, praças públicas e cerca de 40km de ciclovias, a cidade foi apontada como a 

capital com os hábitos de vida mais saudáveis do país e   com menor índice de fumantes.  

Dos cerca de 571.149 mil habitantes aracajuanos, 265.484 são homens e 305.665 

mulheres, o que confirma a realidade macro brasileira divulgada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2010)36  o qual constatou que no Brasil, estatisticamente, 

nascem mais homens, porém a maioria da população atualmente é do sexo feminino. Os 

números revelam um aumento da representação feminina em comparação com a década 

anterior. No último Censo, realizado em 2010, a relação era de 96,9 homens para cada 100 

mulheres. No entanto, o principal fator apontado pelo IBGE para o fenômeno é a alta taxa de 

morte violenta no Brasil, que atinge predominantemente a população masculina. (CENSO...., 

2011).  

O Relatório do Desenvolvimento Humano 2011, divulgado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), classifica o Brasil no ranking mundial na 84ª 

                                                 
35 Dados completos disponíveis em <http://www.censo2010.ibge.gov.br/dados_divulgados/index.php?uf=28> 
36 http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1 
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posição entre 187 países avaliados pelo índice. O IDH do Brasil37 em 2011 foi de 0,718 na 

escala que vai de zero a um. O índice é usado como referência da qualidade de vida e 

desenvolvimento sem se prender apenas em índices econômicos. 

Sergipe38 é o 20º colocado entre os estados brasileiros com IDH de 0,742, igual ao da 

Bahia; não apresenta nenhum município com IDH elevado (> 0,800) ou com IDH baixo(< 

0,499), estando todos com o IDH médio (0,799 < 0,500). Os municípios que mais se 

aproximam de um IDH elevado são Aracaju (0,794) e São Cristóvão (0,700), sendo que o 

menor IDH é o do município de Poço Redondo (0,536). Assim como o Brasil, Sergipe 

apresenta discrepâncias gritantes em termos de acesso a bens econômicos, sociais, 

educacionais e de saúde entre a população de seus municípios. (BRASIL..., 2011). 

Embora com IDH médio, há que se destacar que o Estado de Sergipe e a sua Capital 

estão sofrendo problemas graves de segurança pública, pois tem aumentado enormemente o 

consumo de crack e outros tipos de drogas, como a maconha e a cocaína, entre as/os jovens, 

colocando Sergipe na rota nacional de traficantes de drogas; também tem aumentado o 

número de ocorrências de roubos e assaltos praticados por este segmento populacional.  

Outro aspecto a ser ressaltado que interfere significativamente na qualidade de vida da 

população refere-se ao aumento das denúncias de violências praticadas contra as mulheres 

sergipanas: nos dois primeiros meses de 2011 foram registradas mais de 230 ocorrências de 

agressões contra mulheres. Alguns casos chamam a atenção por envolver mulheres muito 

jovens, uma delas foi asfixiada e morta pelo companheiro na casa deste; dias depois uma 

adolescente de 17 anos foi alvejada na cabeça com um tiro disparado pelo namorado da 

mesma idade, o crime ocorreu no meio da rua, na presença de amigos e conhecidos da vítima. 

Em ambos os casos os companheiros relataram não aceitar a gravidez das namoradas.  

Sem contar as vítimas da violência no trânsito que atinge cada vez mais jovens do 

sexo masculino, em Aracaju também tem aumentado o número de episódios em que as 

violências são cada vez mais cruéis não só contra as mulheres (tiro na boca, pauladas, língua 

mutilada, e posteriormente engolida pelo agressor, queima do corpo após tortura, etc.) como 

                                                 
37 O Brasil aparece entre os países considerados de "Desenvolvimento Humano Elevado", a segunda melhor 
categoria do ranking, que tem 47 países com "Desenvolvimento Humano Muito Elevado" (acima de IDH 0,793), 
além de 47 de "Desenvolvimento Humano Médio" (entre 0,522 e 0,698) e 46 de "Desenvolvimento Humano 
Baixo" (abaixo de 0,510). (BRASIL...., 2011).    
38  Em novembro de 2010, a ONU, utilizando os novos critérios de cálculo, divulgou uma lista de IDH dos 
países. No entanto, esse novo método ainda não foi utilizado para os estados brasileiros. Sendo assim, o ranking 
nacional segue o modelo e dados divulgados em 2006 pelo PNUD. (FRANCISCO, 2012).   
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também contra os homossexuais, demonstrando a intolerância e o machismo39 que permeiam 

estas práticas abomináveis contra a vida e a integridade humana. 

No primeiro semestre de 2012, foram registrados na Delegacia da Mulher 1,5 mil 

boletins de ocorrência e instaurados 610 inquéritos, contra 514 em 2010 e 949 em 2011. O 

que pode estar a representar a quebra do silêncio por centenas de mulheres diariamente 

agredidas e violentadas. Entretanto, por mais animador que pareça, o alto número de 

denúncias estimuladas pela Lei Maria da Penha, Bianchini e Zapater (2012) advertem que: 

 
Considerando-se que a população de Aracaju soma 571.149 pessoas (de 
acordo com o Censo do IBGE de 2010), 1500 registros de ocorrências 
significa que aproximadamente 2,7 % da população total de Aracaju afirma 
sofrer violência doméstica. Os dados são ainda mais preocupantes quando se 
leva em conta que há aproximadamente 86 homens para cada 100 mulheres 
na cidade. A proporção de pessoas agredidas em relação ao universo da 
população feminina ganha, portanto, dimensões alarmantes, com fortes 
indicativos de que muitas mulheres aracajuanas são agredidas. 
(BIANCHINI; ZAPATER, 2012).  
 

O quadro acima retratado faz refletir acerca de um ideário masculino que tem na 

violência sua mais consagrada fórmula de resolução de conflitos, tendo na mulher o ser que a 

ele deve obediência. Quando, por qualquer motivo, essa lógica de poder é desnaturalizada, 

contrariada, sobre elas desaba  de modo feroz a violência de seus companheiros, namorados e 

até mesmo do pai ou dos irmãos, em suas variadas formas seja física, moral, simbólica ou 

psicológica. Note-se que a casa  é o local onde a violência de gênero toma corpo atingindo a 

integridade de mulheres e crianças, fato este que   chama a atenção para as bases sobre as 

quais estão sendo construídas as identidades masculinas e femininas no ambiente familiar. 

 

 

5.3 CULTURA ESCOLAR E SEU COTIDIANO 

 

Compreender o cotidiano escolar significa colocar em foco os principais atores, 

alunos/as e professores/as, desse cenário multifacetado que é a escola, campo de luta e de 

contradições como ressalta Apple (1989). Penetrar em seus meandros exige certo cuidado, 

pois esse é um local singular: instituição educacional que tem organização própria cujos 

códigos de comunicação têm linguagem, espaço e tempo diferenciados, dimensionados de 

                                                 
39 Vide reportagens no jornal virtual Quem o Machismo matou hoje? Relata os casos de violência e morte 
contra mulheres e homossexuais no Brasil diariamente. Disponível em <http://machismomata.wordpress. 
com/2011/01/25/> Acesso em 15/11/2011. 
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modo a atender às especificidades às quais se destina: educar, modelar sujeitos de acordo com 

as necessidades de cada época formando-os para a inserção como cidadãos na sociedade.  

Os estudantes matriculados no ensino médio regular devem dedicar-se ao estudo dos 

componentes curriculares da “base comum nacional” estabelecida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996) e ratificado pela Resolução nº 

2, Parecer CNE/CEB, de 30 de janeiro de 2012: Língua Portuguesa, Matemática, Física, 

Biologia, Química, Geografia, História, Língua estrangeira moderna, Espanhol, Arte, 

Educação Física, Filosofia, Música. A Resolução mencionada ainda prevê que sejam 

incluídos, com tratamento transversal e integradamente, permeando todo o currículo, os 

seguintes temas: Educação alimentar e nutricional; processo de envelhecimento, respeito e 

valorização do idoso; educação para o trânsito e Educação em Direitos Humanos. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007).  

Neste sentido, o espaço escola tem que ser analisado como um construto cultural que 

expressa e reflete determinados discursos para além da sua materialidade; é um mediador 

cultural em relação à gênese e à formação dos primeiros esquemas cognitivos e motores, ou 

seja, um elemento significativo do currículo, uma fonte de experiência e de aprendizagem. 

Recebe, assim como produz e ressignifica culturas, forja identidades, subjetividades que são 

transportadas para o exterior de seus muros numa dinâmica constante que tem na concretude 

das ações e relações sociais cotidianas o motor de seu funcionamento. (VIÑAO FRAGO & 

ESCOLANO, 1998, p. 26). 

Corrobora-se com Vidal (2005), a compreensão de que a escola, devido a ser 

frequentada por um conjunto cada vez maior e diversificado de pessoas, tem se tornado mais e 

mais invisível, supostamente homogênea, o que a torna palco de interpretações que acentuam 

sua distância ou incongruência em relação aos saberes técnicos ou às leis e reformas 

educativas. Adverte-se que, neste estudo, não existe a intenção de julgar a escola e seus 

componentes, mas, sim apontar a sua participação como instituição formal que ensina parcela 

significativa da população que vive num mundo globalizado em constantes e rápidas 

mudanças e deslocamentos em cujo cenário as relações de gênero destacam-se como 

essenciais à formação, tendo no respeito às diferenças ancoragem na constituição de 

sociedades verdadeiramente comprometidas com valores democráticos e republicanos de 

liberdade, igualdade e fraternidade. Desse modo entende-se que,  

em lugar de julgar a instituição escolar e seus sujeitos, cumpre compreender 
seu funcionamento interno, a operacionalização das práticas escolares, no 
intercâmbio com a sociedade e a história e no entendimento de que os 
saberes técnicos e as reformas educativas são, eles também, constituídos no 
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jogo das representações concorrentes sobre o que é a escola e como deve 
atuar. (VIDAL, 2005, p. 63). 
 

Neste sentido, a escola é um continente que gera poder disciplinar. A “espacialização” 

disciplinar é parte integrante da arquitetura escolar e se observa tanto na separação das salas 

de aula (graus, sexos, características dos alunos) como na disposição regular das carteiras 

(com corredores), coisas que facilitam, além disso, a rotina das tarefas e a economia do 

tempo. Essa “espacialização” organiza minuciosamente os movimentos e os gestos e faz com 

que a escola seja um “continente de poder”.  (GIDDENS apud VIÑAO FRAGO & 

ESCOLANO, 1998, pp. 27-28). 

Contudo, deve-se ficar atento para evitar a ilusão de um total poder da escola, bem 

como submetê-la a críticas, por vezes infundadas, convém voltar os estudos para o 

funcionamento dela, interrogando suas realizações cotidianas. Este é o sábio conselho 

oferecido por Julia (2001) que considera que a pesquisa deve “abrir a ‘caixa preta’ da escola, 

ao buscar compreender o que ocorre nesse espaço particular”. (JULIA, 2001, p.13). 

Partindo das concepções de escola já enunciadas, fez-se necessário pesquisar a cultura 

escolar contemporânea a partir da imersão no cotidiano da escola foco da pesquisa. Para 

alcançar tal objetivo, na fase exploratória da pesquisa, procedeu-se a uma primeira visita à 

escola no sentido de solicitar permissão para a realização do estudo. Embora tenha sido 

esclarecida a condição de pesquisadora do curso de Doutorado em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe a Diretora do estabelecimento de ensino demonstrou certo desconforto 

com a presença da pesquisadora. Entretanto, declarou sua colaboração colocando-se à 

disposição para dirimir qualquer dúvida.  

A unidade de ensino pesquisada situa-se às margens de uma grande e movimentada 

avenida da região central de Aracaju, é rodeada pelos bairros de classe média Grageru, 

Salgado Filho, 13 de Julho, Luzia, São José e por duas grandes avenidas: Avenida Hermes 

Fontes e Avenida Francisco Porto, que fazem a ligação da Região Oeste com a Região Sul da 

cidade. Instalada, portanto, numa posição estratégica que permite receber alunos e alunas de 

diversos bairros e municípios circunvizinhos à capital. Concorda-se que a localização da 

escola, a disposição dela na trama urbana dos povoados e cidades, têm de ser examinadas 

como um elemento curricular. Assim, “a produção do espaço escolar no tecido de um espaço 

urbano determinado pode gerar uma imagem da escola como centro de um urbanismo 

racionalmente planificado ou como uma instituição marginal e excrescente”. (VIÑAO 
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FRAGO & ESCOLANO, 1998, p. 28). É neste espaço de transição que se encontra   a escola 

foco desta pesquisa.  

A afirmação retro explica as intenções da localização bem como quanto ao   período 

no qual a unidade de ensino foi construída, década de 80 do século XX, palco de renovação 

política no Brasil onde a demonstração de grandiosidade dos governos estava estreitamente 

ligada à construção de obras imponentes. A escola C. E. G. J. A. F. foi inaugurado em 16 de 

março de 1987, um dia antes do aniversário de fundação da cidade de Aracaju, portanto há 26 

anos encontra-se em funcionamento. Construída em dois pavimentos, possui 19 salas de aula 

conectadas por corredores; Secretaria, sala da Direção, sala para os/as professores/as, 

biblioteca, sala de informática, uma cantina, cozinha, depósito, quadra poliesportiva coberta e 

ampla área de circulação.  

As salas de aula são amplas com capacidade para até 50 alunos cada, caso todas 

estivessem sendo usadas integralmente seriam 950 alunos/as por turno, perfazendo um total 

de 2.850 alunos nos três turnos, entretanto, atualmente (agosto 2012) estão matriculados 684 

alunos/as em toda a escola. As paredes das salas de aula estão, em sua maioria, 

completamente riscadas, grafitadas. Não há forro no teto e o telhado apresenta várias telhas 

quebradas, a ventilação das salas provém de basculantes de vidro no alto das paredes 

próximas ao teto e de ventiladores. As carteiras estão em bom estado de conservação. Já a 

quadra poliesportiva é coberta, porém não possui paredes nem arquibancadas, a chuva e o sol 

invadem a quadra que precisa ser constantemente limpa para que ocorram as vivências das 

aulas de educação física. O ajardinamento em toda a área livre é precário. Existe 

estacionamento descoberto para professores/as e visitantes. Num rápido olhar pode-se 

perceber o pouco cuidado com o patrimônio imaterial da unidade de ensino. 

Para Viñao Frago & Escolano (1998), a arquitetura escolar é, por si mesma, um 

programa, uma espécie de discurso que institui na sua materialidade um sistema de valores, 

como os de ordem, disciplina e vigilância, marcos para a aprendizagem sensorial e motora, e 

toda uma semiologia que cobre diferentes símbolos estéticos, culturais e também ideológicos; 

é, portanto, uma “forma silenciosa de ensino”. Nesse ambiente impessoal e tão maltratado 

alunos e alunas contribuem diariamente para que ele fique ainda pior jogando lixo no chão, 

quebrando e riscando carteiras, destruindo um espaço que deveria ser por eles cultivado.  

Edifício escolar de linhas retas40, pois os corredores têm que ter linhas retas caso 

contrário não seria possível vigiar os alunos, mas, mesmo assim, eles se encolhem nos vãos 

                                                 
40 Para analisar a dimensão espacial dos centros docentes, utiliza-se o roteiro indicado por Viñao Frago & 
Escolano (1988, p. 75). 
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das escadas para fugir ao olhar panóptico (FOUCAULT, 2004), da direção e dos funcionários 

da escola. Edifício econômico, simples, modesto, sólido, sem luxo, ostentação ou adornos. Na 

escola não se vê nenhuma forma de arte, seja em relevo, esculturas, azulejos ou fachada; 

ademais, no recinto escolar não se encontra a alegria sequer no jardim escasso de plantas e 

pássaros. É um lugar que se poderia chamar de estéril, sem ornamentos ou decoração que 

estimule o aluno a permanecer no seu interior; é frio, sem personalidade, não comunica vida, 

beleza, bem-estar, não é aconchegante.  Portanto, a arquitetura revela também que 

A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o 
que cada um pode (ou não pode fazer), ela separa e institui. Informa o lugar 
dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. (...). O prédio 
escolar informa a todos/as a sua razão de existir. Suas marcas, seus símbolos 
e arranjos arquitetônicos “fazem sentido”, instituem múltiplos sentidos, 
constituem distintos sujeitos. (LOURO, 1997, p. 58). 
 

Os/as alunos/as  ‘decoram’  as paredes com pichações, palavrões e palavras de ordem 

geralmente ofensivas à moral de algum/a colega; no pátio existem alguns bancos onde os 

jovens costumam se reunir para conversar. Mas, é no esvaziamento das salas de aula - as 

turmas contam em média com 26 alunos/as por série de ensino - que é revelado o abandono da 

escola. Falta nas classes aquele que é o motivo da existência da escola: a/o aluna/o. Para 

mostrar a importância da escola e da sala de aula bastam algumas acertadas palavras:  

Nada simboliza mais a finalidade cultural da escola e sua representação 
social do que esse espaço que propicia o encontro das novas gerações com 
saberes e conhecimentos diversos e se constitui em uma das unidades 
fundamentais da organização do trabalho escolar – a classe, esse 
agrupamento de alunos classificados em conformidade com o nível de 
conhecimento, com a faixa etária e com os critérios de graduação do sistema 
de ensino. É na sala de aula onde, efetivamente, de modo sistemático e 
intencional, se concretiza o processo educativo e o currículo – essa matéria 
prima da escola. (SOUZA, 2008, p. 09-10). 
 

Até o mês de agosto de 2012, 684 alunos/as estavam matriculados no estabelecimento 

de ensino41, sendo que os/as alunos/as do ensino médio regular estavam distribuídos/as nos 

três turnos de ensino da seguinte forma: seis turmas no turno matutino no 1º ano;  uma  turma 

no turno vespertino e  três turmas no turno noturno, conforme demonstra a tabela 04.  

 

 

 

 

                                                 
41 Em outubro de 2012 o site da SEED apresentava um total de 717 alunos/as matriculados/as na escola 
pesquisada. Disponível em http://www.seed.se.gov.br/redeestadual/Escola.asp?cdescola=324 Acesso em 16 out 
2012. 
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Tabela 04 –Turmas do Ensino Médio Regular por Turno de Ensino – 2012 
Turno    Ano que está cursando Total 

1º ano 2º ano 3º ano 

Matutino 04 03 02 09 
Vespertino 01 - - 01 
Noturno 01 01 01 03 
Total 06 04 03 13 

Fonte: Dados fornecidos pela escola pesquisada: Censo Escolar 2012. 
 

Confirmando o que ocorre no Brasil, no C. E. G. J. A. F. é marcante a presença 

feminina em todos os níveis e turnos de ensino – chegando a ser quase três vezes maior no 

turno noturno - demonstrando que o processo de empoderamento da mulher passa pela 

escolarização. Atualmente, a acessibilidade da mulher à educação é uma realidade que a 

coloca frente a múltiplas possibilidades de ascensão social, a partir do ingresso e permanência 

na escola. Através da tabela 5, demonstra-se o número de matrículas de alunas e alunas em 

cada grau do ensino no colégio pesquisado.   

 

Tabela 05 – Alunas/os Matriculados/as por série de ensino e sexo – 2012 
Série Feminino 

 
Masculino 

 
Total 

Quantidade %   Quantidade %   Quantidade % 

Ensino fundamental 165 55,5 132 44,5 297 100 

Ensino médio 243 62,8 144 37,2 387 100 

Total 408 59,64  276  40,36  684 100 
Fonte: Dados fornecidos pela escola pesquisada: Censo Escolar 2012. 
  

Durante o estudo exploratório, após conversas informais com as alunas é possível 

conjecturar que o sucesso e a permanência das mulheres devem-se ao seu construto cultural, 

uma vez que elas são mais propensas a seguir as normas e manter obediência ao regimento 

interno da escola, além de, geralmente, serem persistentes e obstinadas quando traçam 

objetivos. Por outro lado, elas reconhecem que, na atualidade, o acesso à educação representa 

a possibilidade real de empoderamento, libertando-se cultural e financeiramente dos homens. 

Em contrapartida, uma das docentes revela que os rapazes abandonam a escola com mais 

frequência para trabalhar e encurtam a permanência no ensino médio, frequentando cursinhos 

supletivos nos quais, em poucos meses, conseguem o diploma de conclusão do segundo grau 

o que lhes proporciona, a princípio, acesso ao mercado de trabalho em melhores condições 

salariais, uma vez que a exigência da escolaridade média para a ocupação de postos de 
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trabalho é uma realidade inescapável para quem almeja a ampliação do conhecimento e a 

inserção na sociedade marcada pelo consumo. 

No sentido de proceder a uma aproximação de cunho exploratório do campo empírico 

e dos principais sujeitos alvo desta pesquisa, realizou-se, em 2010, uma breve incursão de 

cinco dias na escola em foco, período durante o qual se utilizou  o piloto da entrevista 

semiestruturada, as quais, nessa etapa, não foram gravadas, procedia-se à anotação das 

respostas concomitantemente à fala dos/as entrevistados/as;  o acesso aos respondentes 

ocorreu de modo espontâneo nos turnos matutino e noturno. Para aventurar-se em conhecer a 

dinâmica do cotidiano escolar é preciso estar atento/a, 

Os sentidos precisam estar afiados para que sejamos capazes de ver, ouvir, 
sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implicados na 
concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar. O olhar precisa 
esquadrinhar as paredes, percorrer os corredores e salas, deter-se nas 
pessoas, nos seus gestos, nas suas roupas, é preciso perceber os sons, as 
falas, as sinetas e os silêncios; é necessário sentir os cheiros especiais; as 
cadências e os ritmos marcando os movimentos de adultos e crianças. 
Atentos/s aos pequenos indícios, veremos que até mesmo o tempo e o espaço 
da escola não são distribuídos nem usados – portanto, não são concebidos – 
do mesmo modo por todas as pessoas. (LOURO, 1997, p. 59). 

De imediato chamou a atenção da pesquisadora, o fato de os/as professores/as 

demorarem em se dirigir à sala de aula logo após o toque do sinal que identifica o início e o 

término das aulas. Em um dos dias de observação percebeu-se que, ao final do primeiro 

horário, duas turmas da 5ª série de ensino ainda estavam sem aula. Outros alunos 

esgueiravam-se pelos corredores e escadas, referindo estar sem aula, pois a professora 

escolheu os mais quietos para levar a uma visita ao museu. Nessa aproximação identificou-se 

que os processos de exclusão ocorrem de modo escancarado a partir da seleção feita pela 

professora da turma quanto a quem poderia ir ou não ao museu. 

 Causou surpresa a rapidez com que o diálogo ocorreu entre alunos/as e pesquisadora e 

como o tema das drogas emergiu rapidamente, como algo presente no cotidiano42 deles. 

Questionados se essa temática, bem como direitos e deveres da pessoa, das instituições, 

violência, discriminação, preconceito, drogas, corpo, sexualidade faziam parte de alguma 

disciplina ou se apareciam como parte do conteúdo das aulas responderam que só o professor 

de Educação Física falava sobre isso. Naquela breve incursão à escola identificaram-se 

marcas identitárias das/os jovens já destacadas nos resultados de pesquisas envolvendo jovens 

aqui apresentadas. Desde o modo de distinguir-se com tatuagens e adereços, assim como a 

                                                 
42 Abramo e Branco (2005); Charlot (2006); Unicef, Instituto Ayrton Sena, Itaú Social (2007).   
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linguagem e o rápido surgimento do tema das drogas, assim como os locais de moradia onde a 

violência está presente no cotidiano mostram como o/a jovem sergipano/a está conectado ao 

modo de ser dos/as demais brasileiros/as não se distinguindo nos aspectos apontados. 

Na conversa mantida com os/as alunos/as esteve manifesto o distanciamento entre a 

realidade vivida e a escola. Esse distanciamento entra em choque com o que está sendo 

indicado pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio: formação 

para o trabalho e para a cidadania, interatividade e transdisciplinaridade dos conteúdos. Por 

outro lado, percebe-se que as representações desses/as jovens sobre o bairro onde moram, a 

sociedade na qual vivem e a relação com as violências estão sendo pautadas por suas 

experiências cotidianas que lhes mostram, grosso modo, que a violência é parte integrante de 

suas vidas, e combatê-la só é possível através do poder que emerge da posse de armas nas 

mãos da polícia.  

Ao visitar o turno noturno, manteve-se contato com uma das funcionárias da 

Secretaria da escola que apresentou o número de aluno/as matriculados/as através de registros 

do Censo 2009. As informações não estavam desagregadas por sexo, o que foi feito 

posteriormente pela pesquisadora. O local utilizado para a tarefa foi a sala dos/as 

professores/as, oportunidade na qual se verificou  que os mesmos (de modo análogo ao turno 

matutino) retardam ao máximo a ida para a sala de aula. Note-se que a maioria dos/as os/as 

docentes estão na escola em média há 15/20 anos. 

A Coordenadora destacou que o público do ensino noturno é basicamente constituído 

por mulheres, as quais trabalham como empregadas domésticas em residências localizadas 

nas proximidades da escola; geralmente são oriundas do interior do Estado ou de bairros 

distantes; costumam dormir no local de trabalho e têm folga, em média, uma vez no mês. 

Ocorre que, quando são demitidas, geralmente, regressam para seus locais de origem e 

abandonam a escola. Por vezes, ao encontrar novo emprego nas proximidades, retornam para 

a escola e “nós tentamos ajudar para que não percam o ano letivo”. No caso dos alunos, 

trabalham como porteiros, vigilantes, balconistas, pedreiros, moram longe da escola, “só 

frequentam a escola porque ela está próxima do local de trabalho”. Conclui, afirmando que 

eles querem o diploma do ensino médio para tentar uma colocação melhor no mercado de 

trabalho. 

A coordenadora mostrou-se desanimada com os rumos da educação, com a falta de 

interesse dos alunos. Diz que a escola recebe, principalmente no turno noturno, alunos no 

Ensino Médio que   
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não sabem ler direito, têm dificuldade para interpretar um parágrafo, têm 
dificuldade em realizar as quatro operações básicas da matemática. Com este 
público decidimos retomar muitos dos conteúdos que eles deveriam já 
chegar sabendo, o currículo tem que ser adaptado ao aluno que nós 
recebemos, temos que recuar e tentar fazer com que aprendam alguma coisa, 
mas é difícil, muito difícil. (COORDENADORA PEDAGÓGICA, 2010). 

 

Ainda durante o estágio exploratório da pesquisa, acompanhou-se uma manhã na qual 

estava sendo realizada avaliação sob a forma de prova. Qual não foi a surpresa da 

pesquisadora em verificar que menos de dez minutos depois do início da prova já tinha aluno 

saindo da sala de aula. Um grupo desceu reclamando, um dos alunos dizia que a professora  

chamou a ele e aos colegas de vagabundos. Em seguida vários/as alunos/as começaram a 

descer as escadas dirigindo-se animados ao portão de saída da escola. Uma das professoras 

observa que “eles mal leem a prova, às vezes o professor precisa baixar o nível de exigência 

para não prejudicar tanto o aluno”, acrescenta que mesmo a escola tendo estipulado que eles 

só podem sair da sala depois de meia hora de iniciada a prova, eles não obedecem. De acordo 

com essa professora, os alunos chegam ao ensino médio com defasagens e também não 

querem se dar ao trabalho de pensar, pois vivem num mundo em que tudo está muito rápido e 

fácil. 

Assim, o/a discente atravessa todo um processo de escolarização em instituições 

públicas de ensino mantidas pelos governos municipal, estadual e federal e não tem como 

garantia a qualidade do ensino recebido, seja por leniência da escola e dos/as docentes, seja 

pelos mecanismos criados pelo próprio governo federal que espera, através da divulgação de 

números de aprovados, estar enfrentando o problema da educação no Brasil. O que se verifica 

na prática é um total despreparo do aluno para enfrentar o mundo do trabalho e uma formação 

para a cidadania incipiente pois sequer preserva o direito à educação em sua globalidade. 

Vale registrar que a pesquisadora estava na Secretaria da escola quando presenciou o 

diálogo entre uma professora e a Diretora da unidade de ensino: “Disse mesmo que eles 

estavam se comportando como vagabundos, disso e repito: pareciam vagabundos fazendo 

arruaça, esculhambando o horário da prova.” A diretora, ao perceber a presença da 

pesquisadora, levou a professora para outra sala. Este fato é demonstrativo de que o cotidiano 

escolar é permeado por conflitos, crises, interesses diversos que não são usualmente 

compartilhados por quem está fora do seu enredamento, daí a apreensão da Diretora em 

receber uma pesquisadora que iria escrutinar a realidade escolar.  

A partir dos episódios relatados, infere-se que a escola se fecha nela mesma, entre seus 

muros, dificulta o olhar externo, de modo a preservar o seu cotidiano, talvez com medo de ter 
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reveladas suas lacunas, exposta a necessidade de adequar as disposições legais ao público e às 

especificidades regionais, bem como evita ser alvo de críticas e cobranças. Procura, assim, 

ocultar a violência da escola para com os/as alunos/as expressa, entre outras situações, no 

linguajar utilizado pela professora que optou por desqualificar o aluno ao invés de tomar uma 

atitude pedagógica pautada no diálogo e no respeito mútuo.  

 

5.4 CAMPO EMPÍRICO DA PESQUISA: A ESCOLA E SEUS SUJEITOS 

 

Após a Qualificação do Projeto de Doutorado e posterior reunião com a orientadora 

para avaliação e reflexões em torno das considerações colocadas pela Banca, foi solicitado 

pela pesquisadora à Direção da escola o contato prévio com professores/as no sentido de 

apresentar alguns aspectos do projeto de pesquisa, visto serem eles/as os/as principais 

interlocutores/as entre alunos/as e escola. Assim, a pesquisadora participou de uma reunião 

com professores/as do ensino médio, ocasião na qual se apresentou   e solicitou a colaboração 

para o bom andamento da pesquisa, no sentido de permitir a presença da pesquisadora nas 

aulas por eles/as ministradas assim como, quando solicitados/as, respondessem à entrevista.  

Embora tenha sido esclarecido que a pesquisadora não estava na escola na condição de 

professora da rede de ensino, e muito menos com o sentido avaliativo das rotinas e práticas 

escolares, nem mesmo vigiando a atuação dos professores/as nem dos/as alunos/as, a 

pesquisadora foi recebida com olhares indagativos e desconfiados por parte das pessoas que 

se encontravam na sala, a diretora demonstrou certa apreensão, aparentemente não se sentindo 

muito à vontade com a possibilidade da presença constante de alguém estranho à escola. 

Foi assim que se deu início em maio de 2011 à imersão no campo empírico. Iniciou-se 

a incursão com a finalidade de realizar observações diretas e entrevistas com alunos/as, tendo 

como objetivo inicial conhecer a rotina escolar, tornar-se, de certo modo, parte da escola, de 

modo que os/as alunos/as, professores/as, demais funcionários e equipe diretiva não 

alterassem seus comportamentos em função da presença da pesquisadora.  

Organizou-se uma programação na qual a pesquisadora ia à escola, pelo menos quatro 

vezes durante a semana, sem estabelecer previamente um horário, inicialmente no turno 

matutino por conter o maior número de turmas e, posteriormente, nos demais turnos. Ao não 

fixar um horário, objetivou-se a acompanhar, de modo mais frequente, as rotinas e ações que 

se desdobravam no cotidiano escolar. Desse modo, a pesquisadora tanto chegava à escola às 

07h, quando a sineta chamando para a abertura dos portões soava, bem como às 09h, ou outro 

horário da manhã. Do mesmo modo, retirava-se da unidade de ensino em horas diversas. 
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Note-se que o turno matutino, para os/as alunos/as do ensino médio, tem início às 07h e 

término às 12h50min, as aulas têm a duração de 50 minutos, ressalvando-se que o/a aluno/a 

que chegar atrasado/a só pode entrar na escola até o segundo horário, em casos especiais a 

coordenação pedagógica é responsável pela autorização de entrada. 

Procedimento semelhante foi adotado nos demais turnos vespertino e noturno. No 

turno vespertino as aulas têm início às 13h e término às 17h50min, cada aula também com 

duração de 50 minutos. As peculiaridades dos/as alunos/as frequentadores/as do ensino 

noturno provocaram ajustes nos horários das aulas, as quais, segundo a recomendação da 

Secretaria de Estado da Educação, deveriam ter início às 19h e término às 23h, o que não 

ocorre por dois motivos:  primeiro porque a grande maioria dos/as alunos/as trabalha  e só 

pode chegar após às 19h (no caso das alunas, grande parte domésticas e babás têm que servir 

o jantar e lavar a louça antes de ir para a escola). As aulas também não seguem até às 23h por 

motivo de segurança, uma vez que não há ronda policial frequente nas imediações da escola e 

são comuns os relatos de assaltos e perseguições sofridas, notadamente pelas mulheres que 

procuram andar em grupos em busca de proteção. 

Desse modo, a direção da escola foi forçada a alterar os horários de início das aulas do 

ensino médio noturno para às 19h10min e o término das aulas para às 22h; assim, neste turno 

de ensino, cada aula passou a ter a duração de 30 minutos, num flagrante prejuízo à 

transmissão de conteúdos e de contato entre professores/as e alunos/as. Tem-se, portanto, três 

diferentes estrutura de horários no ensino médio, de acordo como o turno de ensino. 

Para não causar expectativas infundadas junto ao alunado, a pesquisadora, em todos os 

turnos de ensino, apresentava-se nas salas de aula solicitando do professor ou professora que 

lá estivesse permissão para assistir às suas aulas. Rapidamente a notícia espalhou-se pela 

escola. A pesquisadora foi bem recebida em todas as salas e as alunas, inicialmente mais 

reticentes e cautelosas, com o decorrer dos dias passaram a olhá-la de modo menos 

desconfiado. Os alunos, desde o início, aproximavam-se e, curiosos, queriam saber mais sobre 

quem ela era e qual o seu trabalho na escola. Embora no início observassem com certa 

curiosidade quando um/a aluno/a estava sendo entrevistado/a, aos poucos foram se 

aproximando e candidatando-se para responder à entrevista.   

O diversificado vocabulário apresentado pelos alunos e alunas de certo modo 

surpreendeu positivamente, talvez porque em virtude de ser uma escola pública, a 

pesquisadora esperasse um nível mais baixo de linguagem. Contudo, apesar de algumas 

discrepâncias a linguagem mostrou-se adequada ao nível de ensino por eles/as frequentado. 

Alguns/mas deles/as mostraram-se inibidos no inicio das entrevistas, mas, aos poucos foram 
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adquirindo confiança e sentindo-se mais à vontade resultando em entrevistas com duração 

média de 40 minutos e, em alguns casos, de até uma hora. 

Questionar o que é identidade de gênero na modernidade tardia para alunos/as do 

ensino médio da escola pública foi algo com que a pesquisadora deparou-se desde os 

primeiros dias na escola, ao notar que os estereótipos de feminilidade e masculinidade 

estavam presentes na escola, mas não de modo antagônico e indissociável. Observou-se que 

os alunos são vaidosos, capricham nos penteados, nos adereços (colares, pulseiras, anéis e 

tênis com cadarço colorido); embora o uniforme seja o mesmo para ambos os sexos (unissex) 

costumam alterar o corte das camisas usando-as bastante justa ao corpo; as calças jeans são 

largas, usadas bem abaixo da linha da cintura.  

De modo análogo, as alunas alteram o uniforme usando calça e camiseta, geralmente 

bem justas ao corpo, e por vezes aproveitando a transparência do tecido das blusas para 

usarem tops e sutiãs ultra coloridos. Conforme esperado, as meninas demonstram 

preocupação com a aparência, usam cabelos coloridos artificialmente com tinturas, luzes, 

penteados, presilhas; esbanjam sensualidade no modo de sentar, caminhar e, principalmente 

olhar e conversar com os meninos. Costumam andar em grupos maiores que os dos meninos. 

Casais de namorados andam de mãos dadas pela escola, nos corredores e pátios é comum 

presenciar a troca de beijos e carícias.  

No turno noturno, as alunas não costumam exagerar no uso de maquiagem e as roupas 

são mais discretas do que as usadas pelas alunas dos turnos matutino e vespertino. Geralmente 

estão vestidos/as de maneira simples, porém asseada e adequada ao ambiente formal escolar. 

À noite não é exigido o uso do uniforme. 

Em todos os turnos os/as alunos/as do ensino médio, geralmente, adotam postura 

desleixada na sala de aula, o porte e uso do telefone celular43 é uma constante, na maioria das 

vezes é utilizado para ouvir música com o som alto nos corredores - frequentemente 

compartilham o fone de ouvido com os colegas - ou mesmo nas salas de aula de modo que 

atrapalha os/as professores/as e alunos/as que estão assistindo à aula. Uma das coordenadoras 

de ensino diz já não saber o que fazer para proibir o uso desse tipo de aparelho na escola por 

parte dos/as alunos/as. 

                                                 
43 Psicólogos e cientistas alertam para o novo fenômeno de massa que atinge principalmente os/as jovens, a 
escravidão virtual, representada pelo uso diuturno do aparelho celular e das redes sociais conectadas pela rede 
mundial de computadores. 



125 
 

Na segunda quinzena do mês de maio/2011, foi decretada uma greve dos 

professores/as44 da educação básica da rede pública estadual de ensino de Sergipe, face ao não 

cumprimento do governo da Lei do Piso Salarial do Magistério na qual os docentes da escola 

engajaram-se, o que desencadeou alterações no processo de pesquisa já em fase de 

consolidação no campo empírico. A interrupção das observações e entrevistas foi prejudicial 

ao desenvolvimento da pesquisa afetando diretamente o contato da pesquisadora com os/as 

sujeitos da pesquisa visto que já estava alcançando alguma empatia entre os/as professores/as 

e adquirido a confiança dos/as alunos/as o que facilitava sobremaneira o desenrolar das 

entrevistas. Por outro lado, provocou atrasos no Cronograma da Tese uma vez que era 

objetivo concluir a primeira etapa de entrevistas no mês de julho/2011. 

Retomar o processo de pesquisa na escola foi estranho, no mínimo. À pesquisadora 

ocorreram dúvidas sobre qual seria a reação de alunos/as e professores/as após período tão 

longo de afastamento, por este motivo deixou passar os primeiros dias de volta às aulas de 

modo que a escola retomasse suas rotinas e a sua presença não viesse a interferir no processo. 

Assim, regressou à escola em 12 de julho, após 43 dias de afastamento forçado do processo de 

coleta de dados no campo empírico. Embora tenha causado transtornos ao desenrolar dos 

trabalhos, durante a greve a pesquisa continuou em andamento através da realização de 

levantamento bibliográfico e realização de leituras, de modo a fortalecer a revisão teórica, 

base para a compreensão e interpretação dos dados. Também foram escritos artigos 

assegurando-se, assim, a participação efetiva em eventos nos quais o objeto da pesquisa fazia 

parte da temática central. 

Ao retornar à escola, a pesquisadora foi recebida de modo cordial pelos/as 

professores/as, porém com certo distanciamento por parte de alguns/mas deles/as. Os/as 

alunos/as a receberam bem, cumprimentaram, sorriram, e alguns que não a conheciam 

questionaram sobre a sua presença e o que estava fazendo na escola. Nos primeiros dias 

predispôs-se a apenas observar e retomar contatos com a equipe pedagógica no sentido de 

‘quebrar o gelo’ e restabelecer o convívio diário. 

Numa dessas manhãs foi convidada pela professora de educação física a assistir sua 

aula para a turma do 1º ano B, na sala de vídeo, com a temática “Saúde e Prevenção”. Mal 

sabia  que ali a escola começaria a se revelar em sua face de violência velada cometida por 

seus atores. Enquanto a pesquisadora e a professora estavam do lado de fora da sala ouviu-se 

um estrondo e qual não foi a surpresa ao entrarem e constatar que um dos/as alunos/as havia 

                                                 
44 Pelo mesmo motivo, no dia 16 de abril de 2012, nova greve foi decretada pelos/as professores/as da educação 
básica da rede pública estadual de ensino, permanecendo fora da escola por 58 dias.  
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estourado uma bomba junina dentro da sala de aula. A professora mostrou-se preocupada com 

o perigo que todos eles/as correram, pois na sala havia ar condicionado e vários equipamentos 

eletroeletrônicos. Insistiu para que o/a causador/a do problema se apresentasse, sem sucesso. 

Disse estar decepcionada com a turma, pois, embora estivesse substituindo uma professora 

que estava afastada por motivo de saúde (mais tarde soube-se que o motivo do afastamento 

era depressão provocada pelo estresse em sala de aula) havia preparado a aula com carinho e 

estava sendo recebida daquele jeito. 

O clima na sala de aula ficou tenso, os/as alunos/as não entregaram o/a autor/a do feito 

e as coordenadoras pedagógicas foram chamadas, insistiram em enfatizar o perigo a que a 

turma havia sido exposta e provocou-os: “quem fez isto não é macho ou tão machona o 

suficiente para assumir o que fez”; “se fosse realmente corajoso/a, não precisaria se esconder 

assumiria a culpa”. Como não houve nenhuma reação visível por parte dos/as aluno/as a não 

ser a manifestação daqueles/as que ainda não se encontravam na sala no momento da 

explosão, uma lista com a assinatura dos/as alunos/as presentes foi passada pelas 

coordenadoras e dado o prazo até o horário seguinte para que o/a autor/a do acontecimento se 

apresentasse à coordenação pedagógica. 

No episódio presenciado pela pesquisadora fica evidente o quanto o masculino está 

presente na escola – indistintamente, discentes são chamados de alunos e docentes são 

chamados de professores; ao tentar resolver um problema em sala de aula a coordenadora 

utiliza-se de argumentos que põem em evidência uma das características imputadas ao 

masculino: a coragem. Incentiva a que o perpetrador da explosão na sala de aula seja ‘macho 

ou machona’ suficiente para apresentar-se; é como se coragem e responsabilidade fossem 

atributos apenas masculinos e as mulheres também não tivessem estas qualidades como parte 

de seus comportamentos e muito menos audácia para disparar um artefato explosivo em sala 

de aula. Assim, a escola ensina o que deve ser apropriado às identidades de homens e 

mulheres: 

Por um aprendizado eficaz, continuado e sutil, um ritmo, uma cadência, uma 
disposição física, uma postura, parecem penetrar nos sujeitos, ao mesmo 
tempo em que esses reagem e, envolvidos por tais dispositivos e práticas, 
constituem suas identidades “escolarizadas”. Gestos, movimentos, sentidos 
são produzidos no espaço escolar e incorporados por meninos e meninas, 
tornando-se parte de seus corpos. Ali se aprende a olhar e a se olhar, se 
aprende a ouvir, se aprende a falar e a calar; se aprende a preferir. (...). E 
todas essas lições são atravessadas pelas diferenças, elas confirmam e 
também produzem diferenças. Evidentemente os sujeitos não são passivos 
receptores de imposições externas. Ativamente eles se envolvem e são 
envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as 
assumem inteiramente. (LOURO, 1997, p. 61). 
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No acontecimento relatado, a escola mostrou a sua face masculina quando os valores 

ligados ao masculino, coragem e responsabilidade, o ser macho e assumir seus atos foram 

evocados pelas coordenadoras como meio de incentivá-los/as à denúncia. Nessa perspectiva, 

contraditoriamente, ser homem é assumir o que faz mas é também não ter respeito pelo outro, 

pela escola, pela professora. Ressalte-se que na sala de aula havia equivalência entre o 

número de meninas e de meninos. 

Embora a escola estabeleça que deverá haver aula nos três primeiros horários em dias 

de prova, esta ordem não é cumprida pelos/as professores/as em nenhum dos três turnos; o 

mesmo dificilmente ocorre com a exigência de que o/a aluno/a deve permanecer pelo menos 

uma hora dentro da sala de aula.  Esta medida foi explicada pela Diretora da escola que viu  

nela uma possibilidade de conseguir que os/as alunos/as lessem com mais atenção as provas, 

refletissem sobre os conteúdos estudados para, quem sabe, conseguir um melhor 

aproveitamento visível posteriormente sob a forma de notas. Nota-se que existe preocupação 

entre os membros da equipe técnica com as notas dos/as alunos/as que estão cada vez mais 

baixas45, provocando queda no conceito da escola quando avaliada com relação às demais 

unidades de ensino da rede pública estadual e nacional. 

A escola é uma instituição que, para subsistir enquanto tal, criou regras e normas de 

conduta para regular e padronizar suas rotinas, comportamentos, atitudes. Quando estas são 

desrespeitadas, burladas instala-se um estado de desmando e pouco caso com a instituição e 

com as pessoas que a representa o que provoca um clima geral no qual prevalece a ideia de 

que tudo pode ser feito desde que se burle a vigilância, a fiscalização. Nesse contexto, jovens 

são educados e têm suas identidades forjadas num ambiente permissivo onde a impunidade 

nos vários níveis campeia fincando raízes entre docentes e discentes. 

 

5.5 - ROTINAS DE ALUNOS/AS E PROFESSORES/AS NA ESCOLA: A QUEM 

INTERESSA AS AULAS? 

 

Alguns aspectos da rotina escolar com relação ao cumprimento de horários merecem 

destaque, uma vez que interferem negativamente no clima escolar, ao desencadear violências. 

Observou-se que existe um hábito recorrente entre os professores e professoras: ambos 

costumam chegar atrasados na sala de aula. Geralmente após o toque do sinal indicativo do 

                                                 
45 De acordo com o IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, em 2009 o município de Aracaju 
obteve a nota 2,6; tem como meta 3,8 para 2013. A escola C.E.G.J.A.F. obteve em 2009 a nota 3,0 que, embora 
baixa, está acima da média do município. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2012).   
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início das aulas passam-se entre cinco e dez minutos até que os docentes dirijam-se para suas 

salas de aula. No intervalo para o lanche a cena se repete, às vezes com maior atraso, pois é o 

momento em que se reúnem na sala dos professores também para aproveitar o intervalo do 

lanche.  Também é bastante comum o/a mesmo/a professor/a que chegou atrasado/a na sala 

sair mais cedo e ir ou para a sala dos professores ou, ainda, dar início a uma ‘aula’ em uma 

turma na qual o professor daquele horário não compareceu, construindo um   hábito que os 

alunos chamam de ‘adiantar a aula’. 

Como quase sempre há falta de professor/a, o/a aluno/a está acostumado a pedir aos/às 

outros/as professores/as para ‘adiantarem’ suas aulas de modo   que saiam mais cedo da 

escola. Muitas  vezes isto acontece numa espécie de acordo entre discentes e docentes sem a 

participação da coordenadoria. O adiantamento da aula nada mais é do que uma mutilação dos 

já escassos 50/30 minutos de duração de cada aula, onde o/a professor/a opta por juntar duas 

turmas ou utilizar parte do tempo em uma turma e a outra parte com uma segunda turma. 

Ambas as estratégias implicam  uma perda de qualidade da aula ministrada, pois são    turmas 

com nível de percepção e de conhecimento do conteúdo bastante diferentes. Nesse ‘acordo’ 

quem ganha é o/a professor/a, pois terá tempo livre para descansar entre uma jornada e outra 

de trabalho. Quando não é a evasão por parte do/a aluno/a, há a falta de planejamento por 

parte da escola, como pôde ser verificado nas situações presenciadas durante a estadia nos 

diversos turnos. 

Causou espanto quando, em uma das manhãs, a pesquisadora encontrou a escola 

bastante tranquila. Quase todos os alunos dentro da sala de aula, algo bastante raro. Esteve 

com uma das coordenadoras e comentou a respeito do silêncio reinante ao que esta respondeu 

“é por que todos/as os/as professores/as hoje estão na escola, à exceção da professora de 

português que estava de licença devido a problemas de saúde na sua família”. É assombroso 

comemorar a presença de todo o quadro docente em sala de aula, quando esta deveria ser a 

rotina diária, mas foi uma situação real numa unidade de ensino na qual, de acordo com a 

coordenadora, “já houve dia  em que faltaram cinco professores/as do ensino médio”, num 

flagrante desrespeito e prejuízo para todas as turmas, uma vez que cada professor/a ministra 

pelo menos quatro aulas diárias. 

Ressalta-se que, a partir do exemplo rotineiramente apresentado pelo corpo docente, 

com relação ao não cumprimento dos horários de início e término das aulas, os/as alunos/as 

passam a repetir comportamento análogo e dirigem-se à sala de aula quando bem resolvem 

fazê-lo. Este fato é notório ao verificar-se que diariamente entre 50 e 60 alunos/as só chegam 

à escola para o segundo horário. Os alunos e alunas costumam não faltar às aulas, mas 
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resistem em cumprir o horário estabelecido pela escola. Geralmente após o intervalo para o 

lanche, que ocorre entre 09h20min e 10h, alunos/as se reúnem em frente ao portão da escola 

dando início a uma verdadeira queda de braços  com o/a porteiro/a tentando convencê-lo/a de 

que não terão mais aulas. Como a ausência de mais de um professor na escola é fato 

constante, o/a funcionário/a acaba cedendo e liberando os/as alunos/as. Em algumas ocasiões 

chama a coordenação pedagógica e até mesmo a diretora para intervir, mas, quando se sente 

acuado/a, cede e abre o portão. 

Embora reclamem que a carga horária é pequena para cobrir todas as disciplinas, a 

equipe pedagógica permite que ocorram situações como a suspensão das duas últimas aulas 

para que os/as professores/as, por exemplo, registrem as notas das provas nas cadernetas. Em 

outra ocasião as aulas foram suspensas porque haveria uma paralisação nacional 

reivindicando a adoção do Piso Nacional para o magistério pelos governadores dos estados. A 

pesquisadora não foi avisada previamente de que a escola iria aderir à paralisação. No dia 

seguinte, mais uma vez, as aulas foram interrompidas no segundo horário para que fosse 

aplicada uma prova das Olimpíadas de Matemática46 entre todos os/as alunos/as da escola. De 

acordo com informações coletadas entre os/as discentes, não houve orientação precedente 

com relação aos conteúdos que seriam abordados nas provas, sequer sobre sua realização. 

Após terem respondido às 20 questões da prova os/as alunos/as foram dispensados. 

Ocorre que, decorridos cerca de  cinco minutos, já saía o primeiro aluno de uma das salas de 

aula, em seguida os demais acompanharam o colega. Causa pasmo a direção da escola 

interromper as aulas, parando literalmente toda a escola por causa de uma prova para a qual 

não houve preparação, isto no dia seguinte a uma paralisação dos/as docentes. Não é possível 

entender a intenção pedagógica da equipe técnico diretiva. Interessante que, após a prova, 

os/as alunos/as foram liberados/as: portões abertos, mas eles/as permanecem na escola, 

“melhor que ir para casa cedo”, afirmou uma das alunas. 

O comentário de uma aluna é revelador da rotina escolar: “aqui tem professoras que já 

chegam ‘na’ (sic) sala com cara de morta, de cansadas, quando a gente olha em volta ‘tá’ todo 

mundo dormindo, não anima assistir [a] essas aulas. Isso sem falar que dificilmente temos 

todas as aulas, sempre falta pelo menos um professor”.   Outra aluna comentou que quem 

deveria receber salário são os alunos “para aturar cada tipo de professor”.  

                                                 
46 A Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas Públicas (OBMEP) é um projeto, administrado pelo MEC, 
que tem por objetivo estimular o estudo da matemática e revelar talentos na área. 
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Para uma das coordenadoras pedagógicas está havendo um desinteresse muito grande 

do alunado para com a escola47, relata que não é só nesta escola especificamente, mas em 

outras da cidade. Enfatiza que não importa a estrutura que se ofereça aos alunos, eles estão 

muito desestimulados.  

Esse desinteresse reflete-se na postura adotada pelos alunos e alunas em sala de aula. 

A pesquisadora assistiu a aulas de disciplinas como Inglês, Espanhol, Matemática, Física, 

Biologia, Química, Geografia, Educação Física, Artes, História, Português, Sociologia e 

Filosofia e, com pouquíssimas exceções, observou o pouco caso com que o/a aluno/a recebe 

o/a docente. Regra geral, estão divididos/as em grupos, conversando, demora bastante até o 

professor/a ter a atenção dos/as discentes voltada para si, muitas vezes esta é dividida com as 

conversas paralelas, o uso do celular, do fone de ouvido (individual ou compartilhado com 

colegas) ou com piadinhas dirigidas aos colegas que passam pelo corredor. O barulho externo 

atrapalha as aulas. Grupos instalados no fundo das salas soltam palavrões durante as 

conversas, fazem gestos obscenos, chamam os/as colegas de suburbano/a e outras 

denominações preconceituosas.  Por vezes, alunos/as sentam-se em cima do braço de apoio 

das carteiras, o/a professor/a parece não perceber ou evita reclamar, simplesmente ignora a 

atitude inadequada dos/as alunos/as na sala de aula. 

Todas as salas do ensino médio funcionam durante as aulas com as portas abertas; as 

duas exceções são as salas de vídeo e de informática que têm ar refrigerado e geralmente são 

usadas por professores/as que conseguiram conquistar a atenção e o interesse do/a aluno/a seja 

para si ou para sua disciplina que é abordada de modo interativo, em outros espaços que não 

apenas a sala de aula formal. Note-se que algumas das salas sequer têm portas, o que favorece 

a visão interna e externa entre os/as alunos/as e a consequente comunicação visual e verbal 

entre eles/as, geralmente permeada por gritos, insultos e provocações. Destaque-se que, 

embora tenham sido pintadas no início do ano letivo, quatro meses depois as salas já estavam 

com paredes pichadas, riscadas, o mesmo ocorrendo com as carteiras; deveriam ter três 

ventiladores funcionando em cada sala de aula, mas só tem um fixado na parede. De acordo 

com informações coletadas junto às/aos alunas/os, no inverno  -período chuvoso na maioria 

dos estados do Nordeste brasileiro -, as salas ficam arejadas, mas no verão o calor é 

insuportável. 

                                                 
47 A Síntese dos Indicadores Sociais, publicado pelo IBGE sobre os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios (Pnad) de 2009, indica que o Brasil lidera a taxa de abandono escolar entre os países do Mercosul. 
(IBGE, 2010). 
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Em uma das sessões de observação, a pesquisadora estava na sala do 2º ano C 

aguardando a chegada da professora, esta chegou logo após o toque do sinal, entretanto, 

permaneceu na porta da sala conversando com duas alunas por mais de 15 minutos. A metade 

da turma estava do lado de fora da sala, uma das alunas, V., questionava aos berros que gasta 

R$ 4,50 para vir para a escola “e a professora não entra na sala”. Algum tempo depois a 

professora, finalmente, entra na sala, porém continua conversando com as duas alunas. Depois 

sai para chamar alunos que continuaram do lado de fora da sala de aula. Em seguida coloca no 

quadro atividade idêntica à que havia passado na semana anterior para uma das turmas do 3º 

ano. A classe anota, e somente V. fala, aos gritos, reclamando da falta de atenção da 

professora. A professora coloca atividade no quadro, mas nada explica. Toca o sinal 

indicando o término da aula, a docente sai sem sequer despedir-se dos/as alunos/as.  

Nesse dia a pesquisadora também se sentiu particularmente cansada e desanimada, 

deslocou-se de sua casa, teve gastos com combustível, desafortunadamente não entrevistou 

ninguém e não assistiu, como previsto, a uma aula e sim a uma recomendação de tarefa. Ao 

final da manhã sentia-se impotente diante da realidade enfrentada pelos/as alunos/as 

obrigados/as a frequentar uma escola na qual a maioria dos/as docentes não tem compromisso 

verdadeiro com o desenvolvimento cognitivo e social dos/as discentes.    

Ante o ocorrido e relatado no parágrafo anterior, a pesquisadora questionou-se  quanto 

ao docente que age desta maneira pensa  da ação educativa e seu papel na construção das 

identidades dos/as alunos/as, pois, nada ensina, mas, em contrapartida, o/a aluno/a aprende 

que ele não merece respeito, já que  está sendo destratado por profissionais pagos com o 

dinheiro público para ministrar aulas, minimamente, apresentar conteúdos, repassar o 

conhecimento acumulado por gerações e que deverão ser úteis à vida dos/as discentes. Este 

episódio fez a pesquisadora lembrar-se do livro “Se você finge que ensina, eu finjo que 

aprendo”48, título mais apropriado, impossível ao se constatar a realidade da sala de aula nos 

dias atuais. Ainda mais deprimente, na cena citada acima, foi presenciar a professora sair da 

sala de aula sem sequer se despedir dos/as alunos/as.  

A pesquisadora também assistiu a algumas aulas, se é que podem ser assim chamadas, 

em que a postura da professora deixava a desejar. Numa delas, no 3º ano B, contava com 

apenas 18 alunos/as, teve início às 10h15min, quando deveria ter sido iniciada 15 minutos 

antes; a professora não cumprimentou a turma, dirigiu-se para a lousa colocando o conteúdo 

no quadro, enquanto os/as alunos/as anotavam fez a chamada; aplicou atividade após uma 

                                                 
48 WERNECK, Hamilton. Se você finge que ensina, eu finjo que aprendo. Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 
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explicação relâmpago: ela apenas leu o que estava escrito, não ofereceu outros exemplos nem 

incentiva a turma a participar tirando dúvidas.  

Essa professora ficou visivelmente perturbada com a presença da pesquisadora dentro 

da sala de aula, cumprimentando-a de modo aligeirado, nervosa. É uma das professoras que 

não interage, não dialoga com a turma. Não explica a tarefa. É como se os/as alunos/as já 

soubessem do assunto, no entanto, era a primeira aula sobre o conteúdo ‘adjunto adnominal’. 

Limita-se a dar um visto no caderno de quem completou a tarefa. Não faz correção coletiva. 

Avisa que não dará a segunda aula e que a turma deverá juntar-se ao 3º ano “A” para ter aula 

de matemática. Enquanto isso, a dinâmica da turma permanece entre conversas paralelas e 

troca de insultos. Uma das alunas manda o colega ir para a ‘casa da p....’; observa-se que 

chamar o colega de ‘v....’ é fato corriqueiro entre alunos e alunas. Alunos que concluem a 

tarefa saem da sala de aula sem nem se dirigirem à docente. No corredor passa uma aluna 

gestante, são duas no turno da manhã, ambas do ensino fundamental, ou seja, provavelmente 

têm menos de 16 anos de idade. 

No mesmo dia, outra professora procedeu de modo análogo no seu horário de aula 

com uma turma do 1º ano. Eis o quadro: alguns/mas alunos/as sentam-se de modo bastante 

descuidado nas cadeiras; professora C. passou mais de dez minutos fora da sala de aula. 

Aluno T., com ironia, pergunta à pesquisadora: “e então professora, está gostando da aula?”. 

A professora faz chamada e sai da sala mais uma vez. Aluna senta-se no braço da carteira, 

outro aluno comenta: “já saiu de novo, deste jeito já vai tocar para a outra aula”. Professora 

retorna com uma caderneta. Turma em silêncio; professora faz anotações na caderneta, nada 

fala, o tempo passa, até que ela divulga a primeira e a segunda nota de cada aluno/a que, com 

semblantes entediados, aborrecidos, se debruçam sobre as carteiras e mochilas. Diante de uma 

cena dessas o que pensar? Como dizer que é o aluno que não quer nada se o professor nada 

oferece, nada exige? 

De acordo com a Diretora da escola, essa unidade de ensino, durante os anos de 

2010/2011, recebeu a solicitação de aposentadoria por parte de alguns dos/as docentes 

integrantes do seu quadro funcional o que repercutiu negativamente no andamento das aulas, 

pois, muito embora, esforços tenham sido somados no sentido de não deixar as turmas sem 

aulas, o processo burocrático que envolve contratações de professores/as é direcionado pela 

Secretaria de Estado da Educação e, ainda, algumas áreas carecem de professores/as como 

física, química e matemática. 

Os meses de observação e entrevistas ensinaram à pesquisadora a necessidade de ficar 

atenta à dinâmica da escola em seus mínimos detalhes, exercitar um olhar crítico e ter muito 
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cuidado com as palavras, pois a consolidação de uma certa proximidade com as pessoas 

levavam-nas a solicitar opiniões para assuntos sobre os quais deveria manter neutralidade pelo 

fato de serem objetos de sua inquirição. 

Os exemplos de pouco caso e aparente falta de planejamento se repetem com uma 

professora do 3º ano que pede para os/as alunos/as resumirem um texto durante a aula, fato 

considerado primário, infantil por uma das alunas (“veja, a professora não preparou a aula e 

quer que a gente resuma este texto, coisa besta, nem parece que é aula para uma turma do 3º 

ano”); mas, destacado pela professora como tarefa necessária, pois os/as alunos/as têm 

dificuldade de realizar leitura e síntese de textos.   Outro exemplo: numa aula de Literatura, 

para o 2º ano, professora demonstra, mais uma vez, desconforto com a presença da 

pesquisadora. Escreve o poema “Meus oito anos”, de autoria do poeta brasileiro Cassimiro de 

Abreu, no quadro e pede que os alunos respondam a duas questões, detalhe, a professora não 

identificou o autor da poesia. Não explicou o que pretendia com as duas questões, sequer leu 

o poema. Entregou folhas de papel pautado para que os/as alunos/as anotassem as respostas e 

devolvessem ao final da aula.  

Nessa turma tem um grupo de quatro alunos que sempre se sentam  no fundo da sala e 

conversam durante toda a aula, não importa qual seja a disciplina. Dão gargalhadas, falam 

alto, não demonstram a mínima atenção para a presença da professora, fazem gestos, soltam 

palavrões como se estivessem na rua sem o menor respeito para com os colegas ou para com a 

professora. Na outra extremidade da sala o casal de namorados fica juntinho, abraçados, assim 

como algumas poucas pessoas tentam responder à tarefa. Quando tocou o sinal, a professora 

saiu, informando que receberia a atividade “daqui a pouco”, ou seja, na última aula, 6º horário 

de aula que deveria ministrada por ela. Ocorre que na aula seguinte, a professora extrapolou 

em cinco minutos o horário; a professora passou na porta da sala, não indicou à colega que 

precisava assumir o seu horário da aula, deu meia volta e foi embora, sem receber as tarefas 

dos/as alunos/as e sem dar nenhuma satisfação à classe. Observou-se que dos/as 21 alunos/as 

do 4º horário restavam apenas dez, os/as demais já haviam saído da escola.  

Constata-se que, de modo geral, os/as professores/as parecem não mais estranhar o 

ritmo das turmas e da escola, não reclamam com os/as alunos/as e nem adotam postura que 

reverta o abandono das aulas por parte dos/as discentes. É revoltante estar numa escola que 

trata os alunos com tamanho desrespeito e na qual o/a aluno/a não tem vontade de 

permanecer. O que foi verificado ao longo das observações nas salas de aula é que muitos 

dos/as professores/as da escola pesquisada adotam a “pedagogia do fingimento”, através da 

qual se revela pouco trabalho e nenhum comprometimento com o educando, todavia, burla-se, 
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descaradamente, qualquer tipo de trabalho que leve ao planejamento das disciplinas de modo 

a propiciar e garantir o domínio do assunto em pauta nas variadas disciplinas. A pedagogia do 

fingimento opera da seguinte forma: 

O professor pode estar em sala, no entanto, não se sabe se há algum ensino. 
Enquanto espera-se o tempo passar tudo pode acontecer. [...] Instala-se a 
didática do fingimento, agradando a gregos e troianos. Os alunos em casa 
nada fazem, os professores, por sua vez, nada corrigem. Uns fingem ensinar, 
enquanto outros fingem aprender. (WERNECK, 1992, p. 14). 
 

Nessa lógica do pouco caso e do fingimento recíproco, o/a aluno/a, a princípio, é 

levado/a a concordar e até a gostar do tempo livre em sala de aula, da falta de tarefas que 

exijam reflexão e trabalho árduo para ser concretizada. Porém, o custo dessa ausência de ação 

verdadeiramente didática, a falta de profissionalismo do/a docente será por ele/a sentida no 

futuro quando, ao sair da escola, ou até antes, ao certificar-se de que nada aprendeu, que 

perdeu seu tempo: foi ludibriado/a por supostos profissionais responsáveis pela sua instrução, 

pelo seu letramento e estímulo à reflexão, ao exercício crítico do pensamento, enfim, pela sua 

formação intelectual e formação humana. Assim, instala-se uma rede de enganação onde nada 

se ensinou, nada foi corrigido, nada se aprendeu e os prejuízos estendem-se a todos/as os/as 

interessados/as. Ao final, toda a sociedade pagará um alto preço pela deseducação de seu 

povo, com altos custos para todos/as, como pode ser constatado nos indicadores de 

precarização do trabalho entre jovens, violências e criminalidades pelo país afora. 

Obviamente, encontraram-se exceções, embora poucas e raras. Durante uma aula 

numa das turmas do 3º ano foi possível perceber a boa interação entre a professora e a turma, 

muito embora os/as alunos/as permanecessem conversando, fazendo circular bilhetinhos, ou 

desenhando na carteira, o clima para com a professora parecia ser amistoso. Observou-se que 

as alunas consideradas mais aplicadas ficavam mais próximas à professora que em alguns 

momentos parecia dar aula exclusivamente para esse grupo. 

O pouco caso de uma das professoras para com o que ocorre em sala de aula foi 

flagrado pela pesquisadora. Em uma das observações em sala de aula percebeu-se 

movimentação diferente em torno de algumas alunas, observou-se que uma delas havia 

trazido bebida alcoólica (cerveja e vodca) para dentro da sala de aula, numa caixa que passou 

pela portaria da escola sem ser interpelada sobre o seu conteúdo. Ao ser questionada pela 

pesquisadora, uma das alunas informou que a bebida seria para um churrasco de um grupo da 

sala que aconteceria no domingo. Causou surpresa a intensa movimentação dentro da sala 

durante a aula em torno das alunas que estavam de posse da caixa de bebidas, sentadas 

próximo à carteira da professora, a qual, se percebeu o conteúdo da referida caixa escolheu 
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silenciar, cometendo uma flagrante violência contra esses/as alunos/as ao preferir negligenciar 

sua função educativa, no que se refere à formação geral em valores. De acordo com pesquisa49 

o consumo de álcool entre jovens está acontecendo cada vez mais cedo e tem sido mais 

comum entre mulheres, o que amplia o comportamento de risco entre as adolescentes, como, 

por exemplo, sexo sem proteção, gravidez e dependência de drogas.  

Assim, durante as observações realizadas notou-se que, geralmente, o/a professor/a 

ministra sua aula para o grupo de alunas ou alunos que estiver prestando atenção e que parece 

melhor acompanhar o assunto. Mal olha para a outra metade da sala que parece não 

compreender nada do que ele/a diz, embora, por vezes, estejam prestando atenção. Uma das 

alunas comentou com a pesquisadora: “ele só dá aula para quem já sabe, e os outros, como é 

que fica? Ninguém é obrigado a saber matemática”. 

Como já dito, o público do ensino noturno é constituído basicamente de homens e 

mulheres trabalhadores/as que por vezes moram e/ou trabalham nas proximidades da escola, 

deste modo, há sempre um ligeiro atraso para a primeira aula que deveria começar às 19h, 

mas só tem início às 19h10min e término às 22h. A duração de cada aula gira em torno de 30 

minutos, considerada por alunos/as e docentes como muito curtas, mas a direção da escola 

deliberou que seria necessário suprimir 20 minutos de modo a ser possível adequar o número 

de disciplinas do currículo do ensino médio à peculiaridade da escola, pois, a falta de 

segurança no entorno da escola, as avenidas e ruas que a circundam ficam desertas e 

perigosas, fato que coloca em risco o retorno seguro dos/as alunos/as aos seus locais de 

moradia. 

Às 19h40min é servido o lanche cujo cardápio é, na maioria das vezes, constituído de 

cuscuz, macaxeira com carne do sol ou charque, inhame, mingau, arroz doce, até mesmo sopa 

ou cachorro quente. Isto porque, de acordo com um dos professores: “para eles tem que ser 

lanche reforçado, o pessoal trabalha, além de funcionar como um atrativo a mais para segurá-

los na escola”.  

As turmas do ensino noturno têm peculiaridades que tornaram os processos de 

aproximação, observação e entrevista bastante lentos e fragmentados. Além de serem 

formadas basicamente por trabalhadores/as são pessoas na faixa etária entre 16 e 30 anos, que, 

inicialmente, se mostraram  desconfiadas com a presença da pesquisadora assistindo às aulas 

e fazendo questionamentos. Foi necessário entrevistá-los/as logo na chegada para a aula por 

                                                 
49 Segundo pesquisa da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), da Universidade Estadual Paulista (Unifesp) 
um em cada quatro estudantes do ensino médio menores de 18 anos já consumiram bebidas alcoólicas. (DINIZ; 
RANGEL, 2012).   
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volta das 18h50min e nos curtos intervalos entre as aulas, pois, ao contrário dos demais 

turnos, geralmente costumam ter todas as aulas, que são muito curtas. A maior parte deles/as 

retira-se do prédio escolar imediatamente após o toque do sinal indicativo do término da 

última aula, principalmente os rapazes, as mulheres, eventualmente, costumam ficar um 

pouco mais, algumas esperam o namorado ou marido e outras gostam de ficar conversando 

em pequenos grupos. De modo geral, basta ecoar o sinal indicativo do encerramento das aulas 

para a escola ficar completamente deserta em poucos minutos. As alunas referem medo de 

andar sozinha no regresso para casa, pois o entorno da escola fica ermo após as 19h e não há 

ronda frequente da polícia o que atrai marginais e as assusta. 

A rotina das salas de aula não difere muito entre as três turmas do ensino médio, 

preponderando a falta de atenção à aula expositiva dos/as professores/as e as conversas 

paralelas. Segundo um dos docentes, 

de modo geral os alunos não aproveitam o tempo da aula, conversam, 
cochilam, não prestam atenção, e a gente às vezes tem que ignorar todo o 
clima de desordem da classe, você não sabe como isso desconcentra o 
professor, pra completar ainda instalaram esses três ventiladores que são 
muito barulhentos, ao final de cinco aulas estou exausto. 
 

A carga horária dos professores/as do ensino noturno é organizada de modo que o 

mesmo docente ministre três aulas, uma em cada turma do ensino médio, isto os/as leva a 

preparar três tipos de aulas com graus de dificuldade de acordo não só com o nível de ensino, 

mas com as necessidades da turma. Caso um/a docente esteja impossibilitado/a, por algum 

motivo, de dar aula o prejuízo diário é grande, pois as aulas costumam ser adiantadas para que 

o/a aluno/a seja liberado/a mais cedo. 

A professora J. relata acerca da dificuldade que os/as alunos/as têm para ler e escrever, 

por isso ela precisa fazer a leitura em voz alta,  junto com eles, do conteúdo a ser discutido. 

Para ela o problema é maior com os/as alunos/as do 1º ano, pois eles/as estão há muito tempo 

fora da sala de aula e chegam muito agressivos/as à escola: 

As alunas chegam com dificuldades de leitura, de interpretação, mal leem a 
prova e sequer sabem o que marcar, se F ou V, se um X. Também tem 
professor que não lê a prova, não procura saber quais são as dificuldades dos 
alunos, acho isso uma violência com o aluno, ele vai passar de ano sem saber 
nada; é também uma violência com o próprio professor que não realiza seu 
trabalho corretamente e não se sente estimulado a mudar de atitude. O nível 
do aluno que chega hoje ao ensino médio é muito baixo. Percebo que existe 
um desânimo geral, um culpando o outro, o professor culpa o aluno e a 
família; o aluno culpa a escola e o professor, mas ninguém apresenta uma 
solução. E aí, o que fazer?  
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De acordo com um dos docentes “passamos trabalhos, mas eles não fazem, pois a 

maioria dos alunos são mulheres que trabalham em casa de família e diz que o patrão reclama 

se ficarem com as luzes acesas, e nos finais de semana vão para o interior visitar a família; os 

homens reclamam do cansaço e do excesso de serviços”.  

Para uma das professoras o problema do ensino noturno tem solução: 

Os alunos das turmas noturnas precisam de atenção diferenciada, pois a base 
de conhecimento deles é frágil e o acesso cultural é limitado. O assunto não 
pode ser muito difícil, eles têm dificuldade em acompanhar o conteúdo 
porque trabalham durante o dia e chegam muito ‘cansadas’, mas não querem 
ser tratadas como ‘coitadinhas’; também são muito ‘esforçadas’ e quando 
passo trabalho elas se esforçam bastante. 
 

Nos depoimentos colhidos entre os/as docentes do ensino noturno a referência a/ao 

aluno/a dava-se sempre no masculino, o aluno como categoria genérica para referirem-se aos 

discentes indistintamente do sexo. Este fato ocorre embora a maioria esmagadora, cerca de 

97%, do público nas salas de aula noturna, seja constituído de mulheres, o que demonstra a 

dificuldade dos/as docentes em nomear o feminino. O masculino constitui-se como padrão 

sob o qual se nomeiam   as pessoas colocando-se numa escala hierárquica na qual prevalece, 

de modo subliminar, o homem como referência, que estabelece, define, e normatiza a 

sociedade. Por outro lado, a mulher é representada como sendo a esforçada e o homem aquele 

que se cansa com o trabalho que, para eles, é sempre mais penoso, braçal, exigindo um aporte 

de energia que o depaupera, tornando-se empecilho ao bom desempenho nas aulas. 

O desânimo docente para com o futuro da prática pedagógica é ainda maior ao 

verificar a postura equivocada que alguns jovens docentes em formação dizem adotar na sua 

técnica diária como revela uma das professoras J.: 

Estou fazendo uma pós-graduação e vejo colegas de profissão, pessoas 
novas, com menos de 30 anos já desanimadas com os rumos da educação, 
muitos são a favor do castigo, pois dizem que já que a família não pune 
como deveria, resta à escola fazer isso. Questionei se eles estavam pregando 
a volta da palmatória, da criança ficar de joelhos no milho, do chapéu de 
burro. É desalentador ver colegas pensando desta maneira. Por outro lado, a 
escola já não sabe mais o que fazer. Qual a solução? 

 
Ainda de acordo com a professora acima referida é muito difícil lidar como o publico 

do ensino noturno, relata que as alunas agridem os professores abertamente: 

 
Tem aluna que afronta o professor, provoca, critica a letra, o modo de falar, 
de vestir. Já fui afrontada seguidamente por uma aluna que agia em rede na 
sala de aula, comunicando-se com as colegas pelo olhar, me deixando numa 
situação constrangedora, certa vez tive que colocá-la para fora da sala de 
aula para poder conseguir dar aula. Na aula seguinte tratei-a de maneira 
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normal e ela percebeu que não iria ter conflito comigo. Deixou de fazer o 
que para mim era bullying, perseguição mesmo. 
 

O comentário da professora J. mostra ter fundamento não só com relação às agressões 

dirigidas aos/às professores/as mas também à existência de violência verbal entre as discentes 

pois em várias ocasiões a pesquisadora constatou que as alunas se agridem frequentemente de 

modo verbal em sala de aula, em presença do/a docente, ou nas conversas que travam durante 

o lanche e intervalos entre as aulas, é como se precisassem demarcar um espaço, levantar a 

estima, ser alvo de atenção. Também é comum reunirem-se em pequenos grupos para falar 

mal  de alguma colega de um grupo contrário, revelando que o ambiente não é acolhedor nem 

estimulante para quem estuda à noite como destaca a aluna M:  

 
Mas aqui na escola o pessoal não é unido, é um querendo engolir o outro, 
não tem muita colaboração. A gente vem pra escola porque o mundo ai fora 
não tá brincadeira, não dá pra parar de estudar. A gente vem quase obrigada. 
A gente tem cada aula que, meu Deus! As aulas precisam chamar a atenção 
do aluno, fazer com que a gente se interesse, hoje em dia a aula na escola é 
muito parada, tem professor que não coloca nada no quadro, a gente precisa 
ter alguma coisa escrita pra lembrar o que ele disse, pra acompanhar o que 
ele quer ensinar. Tem uns que não colocam nem um esquema no quadro, só 
fala, fala. Pra gente que já chega aqui cansada é um verdadeiro tédio. 
 

À noite também foram encontrados alunos entre 16 e 20 anos de idade que deixaram o 

ensino diurno porque precisavam começara a trabalhar ou foram incentivados pela própria 

família a mudar de turno na escola, revelando o que já havia sido identificado entre alunos do 

turno diurno cuja representação de masculinidade está fortemente associada ao trabalho como 

categoria que os lança ao mundo adulto masculino. Os homens desempenham tarefas 

associadas à administração, serviços como o de porteiro, técnico em informática, técnico em 

som. Como exemplo, cita-se B, 20 anos: 

Pedi transferência para o noturno porque comecei a trabalhar numa empresa 
de ônibus como auxiliar administrativo, carteira assinada, precisava ajudar 
em casa e eu já tinha mais de 18 anos. Já fiz curso de tecnologia e inglês 
básico, quero crescer na empresa. 
 

J., aluno do 1º ‘A’ pediu transferência para o ensino noturno porque  

Trabalho com o meu tio, ele quer investir em mim quer que eu aprenda a 
tocar o negócio que ele tem de manutenção de equipamentos de som. 
Algumas coisas que eu aprendi no curso profissionalizante do SENAI estão 
sendo uteis no trabalho, umas coisas de administração, de organização 
mesmo, pena que não dei valor à aula de Excell, vou precisar disso para 
montar planilhas. Se eu pudesse continuaria na escola, no profissionalizante, 
mas com o trabalho não dá. 
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As mulheres, entretanto, seguem outros caminhos, geralmente após concluir o ensino 

fundamental vêm do interior do estado para a capital com o objetivo de trabalhar em ‘casas de 

família’ como empregada doméstica ou babá reproduzindo um fazer cujo saber está associado 

à formação cultural feminina onde a maternagem e os cuidados com a casa e com a família 

têm lugar enquanto representação do feminino. Nesse segmento do ensino médio noturno, as 

histórias foram muitas nas quais os relacionamentos afetivos têm início ainda na adolescência, 

geralmente com homens mais velhos, acontecendo com ou sem o consentimento da família. 

Os casos de violência simbólica (BOURDIEU, 2004), psicológica e moral surgem nos relatos 

tendo como desculpa por parte dos companheiros o ciúme ou a pouca idade da mulher. Os 

exemplos colhidos a partir das narrativas das experiências das alunas C. e R. são 

emblemáticos da condição na qual vivem substancial número destas mulheres.  

C. é babá, 22 anos, namora um rapaz de 26. Morava com a avó no interior do Estado, 

filha de pais separados, a mãe foi para São Paulo. Quer estudar para ser independente, “é 

muito ruim ter que pedir as coisas para o marido”. Quando tinha 16 anos casou, fugiu da casa 

da avó, para ir morar com um homem de 35 anos:  

Ele brigava muito comigo, era muito ciumento, dizia que tudo o que eu 
tinha, mesmo o que ele me dava de presente, era dele porque foi ele quem 
comprou com o dinheiro dele. Queria mandar em mim, ficava com ciúmes 
até das minhas amizades. Um dia ele me deixou na rua porque eu fui para a 
casa da vizinha preparar comidas para o São João e demorei muito, ficou 
tarde, ele trancou a casa toda e só gritava lá de dentro: se lá estava bom, por 
que não ficou lá mesmo? Bati tanto na porta que ele teve que abrir. Meu 
namorado atual quer casar, mas já disse que vamos ter que esperar até eu 
terminar meus estudos. Ele também é muito ciumento, diz que a mulher tem 
que se guardar, se vestir corretamente, sem exageros. Não sei por que os 
homens gostam tanto de mandar nas mulheres, de ter o controle sobre nós. 

 

O depoimento de R. mostra que ela abandonou a casa onde vivia com o pai e a 

madrasta, aos 16 anos para ir morar na casa do namorado por não ter obedecido ao pai que 

visava a protegê-la com cuidados, talvez excessivos mas não desnecessários a uma jovem 

adolescente: “meu pai me proibia de tudo, não queria que eu namorasse, eu ficava muito presa 

em casa. Quando ele foi trabalhar eu resolvi fugir, sair de casa”. Embora tenha fugido de casa 

para morar com o namorado, a vida do casal não se revelou um conto de fadas uma vez que, 

segundo as colegas desta, o marido é extremamente ciumento e a proíbe de ter amizades: 

 
Nós já fomos falar com ele sobre esta proibição. Eu tenho pena dela, 
professora, deixar um homem ficar mandando nela desse jeito, ela não pode 
nem escolher as amizades que ele quer mandar, aonde já se viu isso? Ela é 
tão nova e tem que obedecer. Eu acho ele é até capaz de bater nela se ela não 
obedecer. Ele é muito ciumento mesmo, é capaz de partir para a agressão, 
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daqui a pouco tá lhe arrastando pelo braço, deixando marcas no seu corpo, 
ele é muito mais forte que você. A gente já falou pra ela tomar cuidado. 
 

Exceção aos depoimentos nos quais o homem aparece como dominador implacável é o 

da aluna M., babá desde os 14 anos, tem 20, e namora um homem de 28 anos, diz que os 

homens deveriam ser mais companheiros, amigos e não donos das mulheres; tem, segundo 

ela, uma ótima relação com os pais e irmãos, principalmente com o pai para quem conta tudo 

o que acontece com ela, até quando perdeu a virgindade, “meu pai conversa muito sobre tudo 

comigo, pede sempre para que eu tome cuidado, que eu me proteja. Falei pra ele que a 

primeira vez não foi nada demais, que não senti nada de especial. Tenho ele como um grande 

amigo e orientador.” 

Local de aprendizagem das relações primárias de conduta, a família, principalmente a 

do segmento mais pobre, conserva-se como lugar preferencial do patriarcado (Saffioti 

(2004a); Therborn (2011)), da dominação do homem sobre a mulher, traduzido em ações 

consideradas coerentes e aceitáveis, sendo que as mulheres permanecem presas ao homem por 

condicionantes afetivos e econômicos, especialmente aquelas que vivem em cidades do 

interior do Estado, como demonstra o depoimento abaixo: 

Meu pai era casado com minha mãe, mas tinha uma outra mulher com a qual 
ele teve vários filhos. Minha mãe aceitava essa situação, se mandasse ele 
escolher ele poderia escolher a outra e daí ela iria ficar sozinha cuidando dos 
filhos. Não concordo com isso não, nem homem com mais de uma mulher 
nem mulher com mais de um homem. 
Meu pai era danado, namorava muito com muitas mulheres ao mesmo 
tempo. Ele tinha uma condição financeira melhorzinha e as mulheres 
procuravam muito ele. Meu avô paterno não queria que ele casasse com a 
minha mãe porque ela era pobrezinha. O pai de minha mãe também não 
queria o namoro porque ela era muito nova. Então minha mãe fugiu com 
meu pai e todo mundo teve que aceitar a união dos dois. 
 

A família, contexto no qual ocorre a socialização primária (Berger e Luckmann, 2008) 

ocupa lugar fundamental na transmissão de valores e crenças, de modo que  tem grande 

relevância na socialização de gênero. Nessa perspectiva, os modelos de relação conjugal 

oferecidos pelas famílias às alunas entrevistadas revelam que as mulheres encontram-se na 

condição subalterna de aceitar que eles tenham mais de um relacionamento afetivo uma vez 

que, além de ser o provedor da família, também ter inúmeros relacionamentos afetivos e até 

mesmo mais de uma esposa, constitui-se, tradicionalmente, em prova de masculinidade ao 

conferir status entre os demais homens. Nesse sentido, o homem é representado socialmente 

como o caçador e as mulheres como as presas a serem por eles conquistadas:  

No interior tem disso, os pais de filhos homens costumam dizer: prendam 
suas cabritinhas que meus bodes estão soltos. Os homens podem tudo, sair 
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com uma e com outra e todo mundo apoia, mas a mulher quando perde a 
virgindade fica todo mundo sabendo. Antigamente, o homem que fosse 
suspeito de ter tirado a virgindade de uma mulher era obrigado a casar, mas 
também, se ele descobrisse que ela já não era mais virgem podia devolver a 
mulher para a família. Cancelava o casamento. Hoje em dia não é mais 
assim. As meninas namoram e fogem de casa quando querem morar com o 
namorado. Geralmente vão para a casa dos pais do homem. 

 
Este depoimento revela que a construção da identidade masculina apoia-se 

fortemente na afirmação da masculinidade (Goldenberg, 1991) através do relacionamento 

sexual com uma mulher. Deste modo nega publicamente a homossexualidade, algo que deve 

ser testemunhado por todos. Para ser homem, portanto, devem, desde o início da adolescência, 

ter relações heterossexuais, sendo esperado desempenho potente assim como frequência e 

diversificação de parceiras.  

Embora esteja estudando, M. ainda não sabe o que fará no futuro ao concluir o 

ensino médio, mas não considera a possibilidade de parar de estudar depois da experiência 

negativa que teve com um namorado: 

Se vier um casamento eu não paro de estudar não, já estou atrasada dois 
anos, só se aparecer filho e aí o jeito é parar. Mas não tem perigo, não tenho 
namorado, terminei com ele porque eu estava trabalhando aqui em Aracaju e 
ele lá no interior, ele duvidava de mim, dizia que eu tinha outro aqui, e eu 
não tinha, gostava dele; aí ele me traiu, arranjou outra antes que eu fizesse 
isso com ele.  
 

O casamento surge nos depoimentos como possibilidade de união, mas a chegada da 

maternidade sobressai como condição que tira das mulheres a probabilidade de continuarem a 

estudar e assim alcançar o fortalecimento necessário para levar suas vidas sem a dependência 

masculina. Por outro lado, a desconfiança do namorado com relação ao fato de a aluna estar 

residindo em Aracaju teve como consequência plausível, para o homem, a traição, ou seja, 

sem nenhuma comprovação de que a namorada o estivesse enganando ele buscou outro 

relacionamento, pode-se supor que, tendo em vista a realidade do interior e mesmo das 

capitais nordestinas, ele buscou outra parceira para evitar ser chamado de corno, o que, para a 

suposta honra masculina, é algo inadmissível entre os homens. Para uma das alunas que ouviu 

a conversa ele arranjou outra porque o homem não se garante e se ele não ficar com outra 

mulher vai ser chamado de ‘veado’, e nenhum homem aguenta isso, conclui que “o homem 

desde pequeno cresce achando que pode tudo e que vai ser tachado de ‘veado’ se não pegar 

tudo quanto for mulher que se oferecer pra ele”. 

Em todas as turmas do ensino noturno foi possível identificar divisões na qual um 

grupo não fala com o outro, não interagem e sempre estão à procura de algo que desqualifique 
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o colega, o que alimenta um clima de insegurança, não se sabe em quem confiar, quem é de 

fato amigo e quem irá fazer algo que desagrade, que machuque. A frágil relação de confiança 

(Giddens, 2002) no outro corta laços de amizade e afeta as relações interpessoais que ficam 

abaladas cada vez que acontece um episódio em que alguém é violentado, agredido. Cada 

grupo fecha-se em si mesmo com receio de se expor e de “comprar uma briga” que não é sua. 

A aluna G. ainda relata que no início do ano a turma era muito unida, mas começaram as 

briguinhas, 

Uma a dizer que não gosta disso, daquilo, e agora o lado de cá da sala não 
fala com o lado de lá. A gente já chega cansada devido ao trabalho e aí 
qualquer coisinha é motivo de discussão, de aborrecimento, ninguém tolera 
críticas ou ser olhada de cara feia, qualquer comentário é motivo de 
discussão e bate boca.  
 

Sobre as divisões internas nas turmas, o professor H. confirma a impressão de que as 

divisões nas salas afetam o desenvolvimento das aulas e contribuem para a existência de um 

clima de animosidades entre os alunos das quais os docentes também são vítimas: 

Ainda hoje, mais uma vez, tive que chamar a atenção do 1º C, pessoas que 
não assistem às aulas, que aparecem uma vez ou outra e quando chegam 
perturbam e ficam conversando, fui chamar a atenção de uma aluna, falei: 
‘ei, você que está conversando’, e ela: ‘este professor está caduco, quem é 
que tá conversando?’ 

 

Pode uma coisa destas dentro de uma sala de aula? Desabafou o professor.  

Depois de ter dito esta frase ofensiva à minha pessoa, a aluna foi saindo e eu 
disse que não deveria sair, pois iria perder a explicação, ao que ela 
respondeu: ‘não posso levar o meu mijador ao banheiro não é?’ Fiquei sem 
ação, é cada coisa que a gente tem que engolir, mas não posso desistir do 
aluno, mandar sair a toda hora, essa não é a solução. [...]. O professor sempre 
brigou para ter turmas com poucos alunos, reclamava de que as turmas 
tinham entre 35 e 40 alunos, hoje não temos nem 20 em cada turma e a gente 
não consegue fazer um trabalho bem feito. O que está acontecendo? 
Confesso que se tivesse mais algum tempo no magistério iria procurar outra 
profissão.  

 

O desabafo acima é representativo da condição de muito docentes em sala de aula, os 

quais se mostram alquebrados, desanimados/as com a realidade escolar, entremeada por 

violências. 

 

5.6 A POLÍCIA NA ESCOLA: O QUE FALTA, DIÁLOGO OU AUTORIDADE? 

 

Observou-se que durante o horário do lanche por vezes ocorrem ‘guerras’ com os/as 

alunos/as arremessando uns nos outros a merenda do dia, quase sempre porque não foi do 
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agrado deles ou por pura ‘diversão’. Na fila que se forma para o lanche é comum haver 

tumulto, geralmente não há funcionários da coordenação pedagógica ou de outro setor por 

perto para auxiliar a distribuição dos alimentos, apenas as mulheres que preparam o alimento 

na cantina do colégio. Num desses dias foi preciso fechar as janelas da cantina e interromper a 

entrega do lanche tendo sido retomada tão somente após a chegada da Diretora, que organizou 

a fila. Durante a confusão uma aluna ameaçou bater numa das funcionárias da cantina, 

jurando que iria pegá-la na rua. Este fato motivou a Diretora a solicitar a presença de policiais 

na escola de modo a coibir as ofensas dos/as alunos/as e reduzir os episódios de violência. 

No dia seguinte ao ocorrido, dois policiais fardados chegaram à escola no horário de 

distribuição do lanche oportunidade na qual foi estabelecido um diálogo entre eles e a 

pesquisadora, não sem antes ouvir o comentário do aluno B. que referiu não ser esta a 

primeira vez que policiais vinham à escola e os motivos eram a bagunça dentro da escola e os 

furtos que estavam acontecendo nas proximidades do prédio escolar. A pesquisadora 

espantou-se com esta declaração. Uma escola que até então parecia estar controlando as 

violências no seu interior dá mostras de que não tem condições nem mesmo de conter a 

indisciplina na fila da cantina. Entre os alunos entrevistados poucos admitiram ser esta uma 

escola violenta o que foi negado diante da presença da polícia e do relato do aluno B, talvez 

porque suas representações de violência estejam amparadas na visibilidade do dano físico que 

por vezes provoca. 

Os cabos J. e G. faziam uma espécie de ronda no pátio inferior inspecionando a fila da 

merenda e as salas dos 5º anos onde alunos gritavam e faziam bagunça. A diretora 

considerava, segundo eles, que a presença de policiais fardados na escola inibiria os conflitos 

e as ameaças. Os policiais concordam que esta não é a função deles, estão preparados para 

atuar fora da escola coibindo os crimes nas ruas. Fazem parte de um grupo de quatro policiais 

da Polícia Militar que estão a serviço da Secretaria de Estado da Educação (SEED) e são 

responsáveis por atender a cerca de 90 escolas; não se sentem preparados para atuar com 

crianças e jovens dentro da escola uma vez que 

Eles são menores e não estão cometendo crimes, qualquer ação nossa que 
seja considerada excesso pelos alunos pode ser gravada, filmada e divulgada 
prejudicando as nossas carreiras, fomos preparadas para entrar em ação em 
outros tipos de ocorrências. Sempre que ocorrem casos em que não nos 
sentimos seguros para atuar buscamos a ajuda do Conselho Tutelar, pois não 
podemos levar este jovem para a Delegacia, a Lei o protege e muitos tiram 
proveito deste fato para se sentirem a vontade para cometer todo tipo de 
ação; às vezes levamos até a casa dos pais, outro dia levamos um aluno que 
não frequentava a escola e, segundo ele, era por causa da mãe que não 
deixava, nós o levamos até a residência e constatamos que a mãe imaginava 
que diariamente ele fosse para a escola estudar. 
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Através do depoimento do policial percebe-se que, além de atuar em área para a qual 

não estão preparados, os policiais temem ser alvo de denúncia caso venham a ter sua ação 

filmada e divulgada.   Os policiais entendem que compete à escola a tarefa de colocar limites 

mas percebem que os chamados para intervirem nas escolas estão sendo cada vez mais 

frequentes. Atribuem este fato à perda de autoridade dos diretores, professores e funcionários:  

Os alunos não respeitam mais a autoridade do professor e muitos dos 
professores não enfrentam os alunos com medo de represálias, muitos 
sofrem ameaças e têm seus carros riscados. A nossa função é coibir a ação 
de marginas no entorno escolar50, são ladrões de celular, tênis, carteiras, 
geralmente estão de bicicleta o que dificulta alcançá-los, pois evadem-se   
pelas ruas estreitas, na contra mão...; mas está sendo cada vez mais frequente 
recebermos chamadas no celular funcional para  resolvermos problemas de 
comportamento e de indisciplina dentro das escolas. Este serviço deveria ser 
feito pelos funcionários da escola que deveriam percorrer o prédio escolar 
colocando os alunos nas salas de aula, fiscalizando suas atitudes. 
 

Para o cabo G. falta também a presença da família: 
  

Hoje em dia ‘tá’ todo mundo muito ocupado, trabalhando, cada um com seus 
problemas, resolvendo sua vida e entregam a criança para a escola educar. 
Não acho isso certo, quem educa é a família, a escola vai passar conteúdos, 
instruir a criança com conhecimentos sobre o mundo, junto vem os valores 
morais, as normas de convivência, mas a educação é a que se dá em casa 
onde se aprende a respeitar os mais velhos, as autoridades, respeitar as 
pessoas. Na escola falta autoridade, respeito; sem regras a criança vai repetir 
lá fora o que está aprendendo aqui, o mesmo comportamento sem regras, vai 
achar que pode fazer o que quiser e que nada vai acontecer com ela, que vai 
dar em nada. 
  

Os policiais J. e G. relataram que logo ao chegarem à escola depararam-se com duas 

crianças brigando e ao mostrar para a diretora ela disse: “estão brincando”. Ora, reflete G., “se 

é assim que brincam não vão respeitar um ao outro e se a diretora entende que este 

comportamento é permitido como controlar as demais violências?”. 

Revelaram que “dentro das escolas tem muitos envolvidos com o crime, que vêm para 

cá com a intenção de cometer infrações, de furtar, de passar drogas”. Consideram ainda que o 

vestuário das meninas é inadequado a uma escola, “as roupas são muito justas, coladas no 

corpo, provocam os meninos e estimulam que eles as toque, passe a mão, este tipo de roupa 

não deveria ser permitido”, conclui.  

 Tendo questionado o vestuário das alunas considerando-o provocativo e incitador de 

brigas entre os alunos, o policial demonstra que a sua representação da mulher está fundada 

                                                 
50 A pesquisadora presenciou a diretora e a secretária da escola vigiando as proximidades da escola procurando 
identificar a denúncia de alunas segundo as quais num carro preto três homens estavam chamando-as com o 
pênis de fora das calças. 
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em parâmetros nos quais a mulher aparece como aquela que deve proteger o seu corpo do 

assédio masculino e para isso deve vestir-se de modo recatado e discreto.  

Durante a conversa entre a pesquisadora e os policiais uma funcionária da secretaria 

chamou um deles, apontou para uma aluna que corria brincando com um menino e disse: 

“olhe, fique de olho nela e nele viu?” Esta cena levou a pesquisadora a refletir quanto à 

necessidade de ajuda policial para mostrar aos alunos/as qual o comportamento esperado 

dentro da escola. 

Logo após o fim do recreio os policiais saíram da escola, pois iriam continuar a ronda 

pela cidade. Antes apontaram dois alunos batendo um no outro na quadra de esportes:  

Veja, isto não é brincadeira, eles estão aprendendo a brigar, o professor de 
educação física está do outro lado da quadra, mas está vendo a cena, está 
olhando para os garotos mas em momento nenhum interfere coibindo o 
comportamento dos alunos, assim eles não aprenderão nunca a respeitar o 
professor, se o professor nem liga para o que está acontecendo na escola, 
quem vai se importar? 
 

O depoimento dos dois  PMs revela a alarmante situação a que chegou a escola. Além 

de solicitar o policiamento das suas dependências, a percepção que os policiais têm sobre as 

ocorrências diárias denunciam que há falta de autoridade pedagógica nas ações da equipe 

pedagógica e, principalmente na postura adotada pelos/as professores/as dentro e fora da sala 

de aula. Deve ser ressaltado que os policiais estavam com uniforme de policiamento 

ostensivo, usavam coletes à prova de balas e dois revólveres, um no peito e outro na perna, 

“só não estamos com a escopeta para não intimidar muito os alunos. Este é nosso uniforme de 

trabalho para atuar nas áreas externas e não no interior da escola”, justificou o cabo J.. 

Neste capítulo foram apresentados, além dos dados estatísticos sobre a educação em 

Sergipe e Aracaju, um pouco do cotidiano escolar e seus atores, bem como a intervenção 

policial, experienciado através das observações e conversas informais realizadas pela autora 

da pesquisa, conhecimento fundamental para reconhecer as pessoas e o local onde vivem 

rotineiramente situações de violências e, concomitantemente, constroem suas identidades de 

gênero. 
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6 – REPRESENTAÇÕES SOCIAIS: ESCOLA, VIOLÊNCIA E GÊNERO NA VOZ 

DAS ALUNAS 

 

Este capítulo tem por objetivo identificar, através dos depoimentos de alunos e alunas, 

as representações sociais sobre o que é ser homem e o que é ser mulher na atualidade e o que 

estas representações dizem sobre a construção de suas identidades de gênero, ao tempo em 

que se busca estabelecer vínculos com as manifestações da violência no cotidiano escolar.  

  

6. 1   REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DAS ALUNAS SOBRE AS MULHERES E O QUE É 

SER MULHER NA ATUALIDADE 

 

Nos depoimentos coletados entre as alunas, as mulheres foram representadas de 

inúmeras maneiras, sendo que as palavras mais frequentemente utilizadas oscilaram de modo 

contraditório entre vaidosas  e fúteis; educadas e inteligentes; comportadas e atrevidas: 

 
Bastante vaidosas e um pouco fúteis. Inteligentes, bonitas. As mulheres se 
ligam na beleza, na vaidade, se arrumam mais. São os tempos modernos, o 
século XXI. Mas, também são educadas, relevam mais as coisas. É uma 
forma de ser feminina, ser educada nos lugares. 

Assim, algumas são comportadas e outras não. O que mais prevalece aqui no 
colégio são as mais ousadinhas, atiradas. Algumas são mais atiradas do que 
os homens. São aquelas que dão palavrões, usam gestos. As mais 
comportadas ficam mais quietas no canto delas, procuram a biblioteca do 
colégio ou um canto para estudar, estão sempre na sala procurando um livro 
para estudar. Elas vêm para a escola estudar. 

Diferentes. Nós mulheres somos diferentes em tudo: no modo de pensar, no 
modo de agir. As mulheres têm mais o lado feminino, o lado do cuidado. As 
meninas se relacionam com vários tipos de pessoas ao mesmo tempo, são 
mais comunicativas, conversam com todo mundo, não ficam tão fechadas 
em grupos, ‘né’? São legais, gostam de conversar, dar conselhos. O que 
identifica a mulher é a meiguice, a calma.  

Nas entrevistas, os depoimentos das alunas revelaram a representação do feminino 

como ligado à vaidade, à educação, ao cuidado e ao bom comportamento.   Aquelas que 

desviam deste padrão são descritas como ‘sapequinhas’ e o comportamento esperado para 

uma mulher que está na escola é procurar o seu ‘canto para estudar’, evitando assim o 

envolvimento com problemas. Deve ser lembrado que a cada momento histórico corresponde 

um tipo, um padrão específico de beleza feminino, beleza esta que, no modelo ocidental, é 
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cultivada como constituinte da feminilidade, pois “é ela que permitirá á mulher se sentir 

desejada pelo homem”. (GROSSI, 2004, p. 11). 

Por outro lado, surgiram depoimentos nos quais a diferença entre homens e mulheres 

foi destacada como traço marcante na relação entre os gêneros, uma vez que as alunas 

compreendem-se como pessoas que não se fecham em grupos, relacionando-se com diferentes 

tipos de pessoas ao mesmo tempo; deste modo, são mais comunicativas, ouvem os colegas e 

costumam aconselhá-los. Foi evocada a capacidade das mulheres de cuidar, como uma 

característica marcante da condição feminina. 

Declarações nas quais as mulheres são representadas pelas alunas de modo negativo 

foram frequentes, sendo estas denominadas de falsas, fofoqueiras, fingidas, vulgares, 

invejosas e propensas a cometer violência física por causa dos namorados: 

São fofoqueiras. Uma diz que a outra falou e aí vai passando, ao final não é 
nada daquilo que a pessoa tinha falado. Aí fica um ‘disse me disse’, uma 
ameaçando a outra: “vou lhe pegar lá fora”. Às vezes são invejosas. Ficam 
falando: olha como ela é metida. Têm inveja do corpo e do jeito da gente. 
“Olha, ela se acha”, e ficam dizendo essas coisas. Acaba rolando fofoca, 
comentários. Elas são muito fingidas. 

A inveja, especificamente do corpo, foi destacada como motivo de fofocas e 

desentendimentos. Se, no passado, uma tarde no cabeleireiro envoltas em bobbies, laquês e 

coques  bastava  para a mulher atender ao modelo de beleza vigente, na atualidade não é mais 

satisfatório, pois, a feminilidade está sendo construída também nas academias de ginásticas 

onde os corpos são trabalhados para atender a um ideal vendido e divulgado nas revistas, 

recebendo, de acordo com a classe social, o incremento das cirurgias plásticas que turbinam 

seios e glúteos acrescentando silicone ou sugando medidas indesejáveis através da 

lipoaspiração. Portanto, “adequar-se aos modelos ideais de gênero implica, necessariamente, 

na (sic) submissão a estes procedimentos que, por sua vez, não devem ser escondidos e sim 

tornados públicos, tal como ficamos sabendo regularmente nas páginas das revistas”. 

(GROSSI, 2004, p. 11). 

Essas transformações fazem parte, na modernidade tardia, das influências globais que 

alteram as identidades, fazendo com que mudanças na intimidade sejam decorrência da 

globalização o que afeta diretamente o corpo e as relações interpessoais, uma vez que “o 

corpo não é só uma entidade física que ‘possuímos’, é um sistema de ação, um modo de 

práxis, e sua interação prática na vida cotidiana é uma parte essencial da manutenção de um 

sentido coerente de auto identidade”. (GIDDENS, 2002, p. 95). 
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6.1.1  O que é ser mulher para as alunas 

 

As mudanças ocorridas na sociedade ocidental, face ao acelerado processo de 

modernização (GIDDENS, 1991, 1993, 2002), tiveram como um dos componentes a 

emergência da mulher a partir das lutas enfrentadas pelas pioneiras do movimento feminista 

no Brasil, notadamente na década de 1960, e que, ainda hoje, se apresenta como o movimento 

que colocou a mulher na condição de sujeito no processo de construção da história. Os 

reflexos dessas lutas, até os dias atuais, espalham anseios de mudanças entre as mulheres no 

sentido de passarem a ser tratadas sem discriminação independentemente de classe, religião 

ou etnia bem como dos lugares nos quais convivem.  

Esta busca não está sendo diferente na escola, onde as jovens percebem, vivem e 

sentem o que é ser mulher na atualidade, seja através de experiências vivenciadas por elas 

próprias, seja pelo convívio com mulheres que ousaram contrariar a lógica construída pelos 

homens que colocam o lugar da mulher como restrito ao espaço privado, aqui entendido a 

partir de Hannah Arendt (2000) como o lugar da privação, do cerceamento da liberdade, onde 

lhes é negada a participação na vida pública e o consequente exercício da cidadania plena 

como sujeito de direito e de deveres. Os depoimentos das alunas destacam a atualidade das 

discussões sobre a condição da mulher na sociedade: 

Eu acho que hoje em dia é o fato de precisar conciliar estudo com o trabalho 
e ser mãe. É ser batalhadora. As mulheres hoje estão pensando em trabalhar 
primeiro, ter uma condição econômica própria para depois pensar em casar. 
É estudar, ter responsabilidade em casa. Hoje ‘tá’ mudando e a mulher está 
conquistando mais espaço na sociedade. É não ter medo de nada, é ser forte 
e capaz de tudo. É poder ser livre, fazer suas próprias escolhas. Me sinto 
capaz de tudo. Sem ter limites, sem nada, encorajada para trabalhar. 

É dar um toque diferente nas coisas. Agora tudo que o homem faz a mulher 
também, só que a mulher faz de um jeito diferente. A mulher é mais 
delicada, mais dedicada, ouve mais as pessoas, ajuda as amigas a resolver os 
problemas. Não é aquela brabeza de fazer as coisas rápido dos homens, de 
fazer as coisas de qualquer jeito; vamos por parte, vamos por etapas, vamos 
devagar; a mulher é mais intensa, o homem quer tudo de imediato, logo, 
rápido. 

As mulheres estão percebendo que não precisam depender dos homens. Tem 
mulheres que pensam que por causa disso têm que passar por cima deles.  

As representações sociais das alunas acerca da condição da mulher na modernidade, 

demonstradas a partir de seus depoimentos, destacam que se no passado estavam designadas a 

serem mães (BADINTER, 1985), hoje ser mulher é ter a capacidade para conciliar trabalho, 
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estudo e maternidade: tomar conta dos filhos e da casa. Por outro lado, avaliam que “está cada 

vez está mais complicado ser mãe, e ser mãe solteira é ainda pior”, já que sem a participação 

financeira do pai para criar o filho as dificuldades se somam. Para as alunas, atualmente, as 

mulheres têm direitos, mas aumentaram as atribuições que foram somadas às já existentes.  

Avaliam que as mulheres têm mais responsabilidades do que os homens, pois têm que 

cuidar da casa, estudar. Os trabalhos de casa continuam sendo de responsabilidade das 

mulheres, embora alguns homens até ajudem nas tarefas domésticas. Ainda não há suficiente 

participação dos homens na distribuição e administração das tarefas domésticas e de cuidados 

com os/as filhos/as. Neste sentido a mulher é representada como batalhadora, pois desdobra-

se para conseguir cumprir as tarefas de maternagem a ela atribuídas historicamente, tanto 

quanto, na atualidade, as de estudar e trabalhar não só como meio de valorizar-se preparando-

se para assumir melhores postos nos locais de trabalho, assim como torna-se uma exigência 

que também as outras mulheres fazem entre si. 

Nos depoimentos das alunas, as mudanças operadas no sujeito previamente vivido 

como tendo uma identidade fixa, estável e previsível estão se modificando; o sujeito está se 

tornando fragmentado, deslocado e se multiplicando em várias identidades devido às 

consequências que a intensificação do processo de globalização, ora vivenciado pelo mundo, 

provoca na constituição da identidade dos sujeitos. Neste sentido, as mulheres estão sendo 

instadas a desenvolverem uma identidade que agrupe as diversas atribuições resultantes da 

sua emergência na condição de sujeitos autônomos. (HALL, 2005) 

De modo contraditório, algumas alunas consideram também que a mulher é mais 

delicada, dedicada, ouve as pessoas, ajuda as amigas a solucionar problemas; os homens são 

‘brabos’, rudes, apressados, fazem as coisas de qualquer jeito, não se preocupam com 

detalhes. Consideram ainda que a mulher é mais perfeccionista, detalhista, intensa no que faz. 

Entretanto, em algumas falas percebe-se a representação social da mulher em estreita relação 

com concepções religiosas que colocam a responsabilidade pela vida em suas mãos pelo fato 

de ser ela quem gera e traz à luz os/as filhos/as o que desenvolveria um suposto “instinto 

materno” tão duramente criticado por Badinter (1985). Portanto, nesta concepção, a mulher é 

a rainha do lar, aquela que manda e controla o ambiente doméstico: 

O mundo não existe sem a mulher, como diz na Bíblia, sem a mulher o 
homem não vive, mas que também sem o homem a mulher não vive, é 
através dela que se gera a vida; é a mulher que é responsável pela vida é ela 
que gera um mundo melhor, ‘né’? É ela que vai trazendo nova vida e sem ela 
não existiria a evolução de pessoas que hoje tem, ‘né’? Eu acho que homem 



150 
 

e mulher são responsáveis por gerar um mundo novo, é uma parceria, um 
precisa do outro. 

Ah, é ser a rainha da casa, é ter o controle da situação, eu acho que as 
mulheres são sempre, de um modo geral, mais organizadas do que o homem, 
sempre têm o controle da situação e sempre são mais perfeccionistas. Ser 
mulher é isso. Acho que ser mulher é tudo, eu acho que a mulher significa 
muito ‘pro’ mundo..., é porque eu sou mulher, daí fica difícil de falar. Mas 
me sinto super bem, eu gosto muito de ser mulher, eu gosto das minhas 
atitudes, a mulher tem mais atitude, o homem é diferente, não gosta de ouvir, 
de conversar.., já a mulher dá conselhos, se preocupa com o grupo, com as 
pessoas, pensa mais no grupo do que só nelas é, assim, mais afetiva e os 
homens não, pensam só neles. 

Por outro lado, ainda vigora entre as jovens a representação do feminino atrelada à boa 

educação e ao fato de terem por obrigação “darem-se ao respeito para não ficar falada”, 

juntamente com a percepção das mudanças que em parte têm favorecido as mulheres: 

Ser mulher é se dar valor, ter respeito, é ser educada; realmente ser uma 
verdadeira dama, acho que o homem deveria também ser educado. Embora a 
sociedade dê mais autoridade aos homens que às mulheres em relação a 
muitas coisas. Mesmo hoje, com estas mudanças todas, converso muito com 
vários tipos de pessoas diferentes e eu vejo que muitas mulheres são 
recatadas, retraídas por causa da sociedade, com medo do que vão falar, com 
medo dos pais e acabam fazendo as coisas escondidas, o que é bem pior. 
 

A representação do feminino atrelada ao recato, à pouca exposição pública, à discrição 

foram características destacadas e relacionadas ao modo diferente como mulheres e homens 

são tratados pela “sociedade”. Aqui se identifica que as alunas ainda estão absorvendo a 

ideologia masculina que tem na garantia da honra51, que deve ser reconhecida pelo bom 

comportamento das mulheres que respeitam seu homem, uma das ancoragens na construção 

da masculinidade. Neste sentido, avaliam que, embora estejam ocorrendo mudanças, a 

“sociedade” é muito mais permissiva com os homens, dando-lhes liberdade de expressão e de 

comportamento muito mais liberais do que aquelas conferidos às mulheres. Este ponto de 

vista corrobora com o ideal de masculinidade construída historicamente, notadamente a partir 

do século XVIII, como orienta Badinter (1993), que coloca o homem no âmbito público para 

o exercício do trabalho fabril e a mulher no âmbito doméstico, sendo ela a responsável pela 

manutenção, pelos cuidados com a família. 

É mais vantajoso ser homem, a sociedade é mais permissiva com os homens. 
As mulheres hoje não precisam depender de ninguém, nem mesmo dos 
namorados, cada um pode escolher o que quer fazer e continuar bem juntos. 
Antigamente, se o homem ia jogar bola a mulher tinha que ficar em casa, 

                                                 
51 Para aprofundar esta questão recomendam-se, entre outros, os trabalhos de Goldenberg (1991); Badinter 
(1993); Grossi (2004); Nolasco (2001a) e ( 2006). 
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hoje acabou esta submissão ao que o homem quer. Sinto que faço parte desta 
mudança e quero estudar, trabalhar para ter minha liberdade.  

Na atualidade, as transformações na condição feminina foram bastante destacadas 

entre as alunas, contudo refletem que, embora as mudanças em curso estejam colocando em 

evidência a capacidade feminina para o trabalho e a sua crescente escolarização, ainda não 

têm sido considerados como parâmetros para estabelecer relações equânimes entre homens e 

mulheres. Assim, conjecturam que é mais vantajoso ser homem, pois, estes sim, não têm o 

direito de ir e vir cerceado nem submetido a tantas sanções e regulamentos. Ter liberdade de ir 

e vir é um dos distintivos da identidade masculina, com a pretensa liberdade demonstram que 

são mais potentes do que as mulheres (BADINTER, 1993), que não precisam de autorização 

ou de oferecer maiores informações sobre seus deslocamentos. 

Os depoimentos das alunas revelam que, 

 [...] torna-se claro que o vínculo entre a mulher e o privado, e entre o 
homem e o público não é nem natural nem essencialmente verdadeiro. O que 
determina se um objeto vem a ser público ou permanece privado não é o 
objeto em si, mas a forma específica como ele circula em sociedade e o lugar 
onde atores sociais, em um contexto sócio-histórico preciso, decidem alocá-
lo. O sentido do privado – esconder, subtrair do domínio público – é o 
mesmo; mas as fronteiras e o conteúdo mudaram, porque o que antes era 
subtraído – a mulher, sua sexualidade e as relações entre gêneros –  agora faz 
parte do debate público. (JOVCHELOVITCH, 2000, p. 45-46). 

 

As alunas mostraram-se cônscias de que a mulher está mudando porque está 

investindo na educação formal para acompanhar as mudanças que estão ocorrendo na 

sociedade com as conquistas femininas. Percebem-se como parte desta mudança, e que 

estudar e trabalhar são necessários para terem livre arbítrio, independência econômica e, 

fundamentalmente, não dependerem do homem-provedor. De acordo com suas 

representações, a mulher hoje não precisa mais depender do homem, pode escolher o que quer 

fazer com a própria vida. Não precisa mais ser submissa aos desejos e desígnios do homem. 

Mesmo aquelas alunas que revelaram ainda não terem pensado sobre ‘o que é ser 

mulher’ apontaram com rapidez que a dificuldade em exercer livremente seus direitos: 

Não pensei ainda nisso, em como me sinto sendo mulher. Mas a mulher tem 
mais responsabilidade que o homem: tem que cuidar da casa, estudar. Tem 
uns que ajudam em casa, mas são poucos. Os trabalhos de casa sempre ficam 
para a mulher. Algumas coisas são legais. Só que a gente não pode mandar, 
não pode ter vontade própria, tem que obedecer aos outros, principalmente 
os mandados do pai. 

Acho que, não sei responder essa pergunta. Mas vejo a mulher hoje com 
mais independência, mais autoritária, ou melhor, com mais liberdade de 
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expressão, de falar o que pensa, trabalhando, resolvendo suas coisas, mais 
independente, ‘né’? Acho que hoje em dia, não só a mulher, qualquer pessoa 
que não tiver educação não consegue nada. Tanto a mulher quanto os 
homens têm que ter educação, estudar, ‘né’? 

Embora ainda não tenham opinião formada, o que é compreensível face à idade das 

depoentes retro citadas (15 e 17 anos de idade), algumas alunas percebem que ser mulher é 

sofrer limitações: é não pode ser autoritária (ter autoridade), usar da palavra no âmbito 

doméstico e público para fazer valer também seus julgamentos e pontos de vista, papel 

historicamente desempenhado pelo homem – é não ter poder para mandar, para definir, 

decidir o que deve ou não ser executado; por isto é obrigada a abdicar de sua autonomia e não 

expressar vontade própria; de modo geral, deve ser flexível, por vezes submissa, para com os 

outros, ou seja, os outros homens, principalmente o pai. Aqui se expressa o poder patriarcal 

em sua mais pura forma, ou seja, o exercício do poder do pai, do homem sobre a mulher que a 

ele deve ser subordinada, embora haja diferenças de grau no domínio exercido por homens 

sobre mulheres (SAFFIOTI, 2004b). 

Em meio às representações sociais do que é ser mulher foi destacado o lado bom em 

oposição ao cerceamento da liberdade e a ainda presente submissão ao homem. Neste sentido, 

a vaidade e a diferença e a força feminina foram exaltadas: 

Eu amo ser mulher. Se tiver reencarnação quero nascer mulher de novo. 
Gosto de me arrumar, de ficar bonita, de cuidar dos cabelos, dar chapinha, 
me maquiar, cuidar das unhas, das roupas. Quando está apaixonada, ter 
friozinho na barriga. E homem não tem isso, ou se sente não sabe 
administrar as sensações, os sentimentos. Me dá prazer ser mulher, é ótimo. 

É ser dona de um relógio. A gente tem tempo para trabalhar, para tomar 
conta de filhos (quem tem), tem tempo para o marido ou namorado, se 
cuidar, se maquiar. A mulher consegue organizar tudo, sempre consegue dar 
um jeitinho. É bem diferente do homem, o homem já é mais largadão, 
entendeu? Não ‘tô’ diminuído, claro, ‘né’? Mas, que nós mulheres somos 
mais especiais, somos mesmo. Ainda somos pouco valorizadas pelo que a 
gente faz. Mulher é forte, mulher sabe a hora de tudo: mulher sabe a hora pra 
chorar, sabe a hora pra rir, entendeu? E sabe colocar bem as coisas no lugar, 
sabe se impor. Não todas, mas a gente sabe se impor, nós estamos 
aprendendo melhor como se impor, a mostrar o valor que nós temos. 

Acho que eles já nascem com tudo nas mãos. Desde pequeno tem liberdade a 
mais que a mulher. As coisas de casa, hoje em dia não, eles até ajudam, mas 
a maior responsabilidade pela casa ainda é da mulher. E a mulher além das 
coisas de casa ainda tem o trabalho, ainda tem os filhos. Mas ainda acho que 
ser mulher é bem melhor que os homens, apesar de todas as nossas 
responsabilidades. Mas às vezes acaba sendo mais vantajoso ser homem. O 
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homem, se fica52 com várias mulheres, ele é o garanhão. Os amigos olham e 
‘ôôôhhh’ fica todo mundo falando bem dele. A mulher, meu Deus do céu, 
fica logo falada, é complicado.... 

De acordo com os depoimentos, percebe-se que as alunas, apesar das cobranças da 

sociedade e da pouca liberdade, além do parco exercício do poder, consideram que é 

gratificante ser mulher, não somente pela capacidade de somar atribuições e delas dar conta, 

como também no que se refere à vaidade. Assim, ser mulher é ser feminina, cuidar do corpo e 

das emoções. É prazeroso ser mulher até porque as mulheres são capazes de demonstrar seus 

sentimentos, que está apaixonada, coisa que os homens não costumam fazer, dado à sua 

educação informal e formal os conduzirem ao retraimento que representa o pouco exercício da 

linguagem falada e o pouco trato com a exposição dos sentimentos, considerado como 

fraqueza, sinônimo de vulnerabilidade, algo que os homens que são machos não devem fazer, 

pois  desse modo, ficam, segundo a construção cultural do masculino, à mercê das mulheres. 

Por outro lado, as alunas destacam veementemente a excessiva liberdade destinada aos 

homens desde a infância, principalmente no que se refere ao exercício da sexualidade que é 

tolhida nas mulheres e incentivada nos homens. O homem, para ser considerado macho, 

dotado de masculinidade, de virilidade tem como um dos desafios manter relações sexuais 

com uma ou várias mulheres; ao passo que semelhante comportamento é condenado para as 

mulheres que tenham mais de um parceiro, namorado ou até mesmo se ela ‘fica’ com alguns 

homens. Na sociedade ocidental “a instituição da heterossexualidade compulsória tomam 

como referência o homem, pai, provedor, viril, que não se satisfaz sexualmente apenas com 

sua esposa e não controla o próprio desejo sexual, não admitindo que ela faça o mesmo”. 

(AZERÊDO, 2007, p. 23). 

Do mesmo modo, a asseveração da identidade masculina, entre outros aspectos, 

constitui-se pela afirmação da sexualidade, ou melhor, da heterossexualidade; para que isto 

ocorra, ele precisa demonstrar ser capaz de atrair uma ou mais mulheres e com elas manter 

relações sexuais e, grosso modo, divulgar seus feitos entre os amigos, assim estará 

confirmando que é macho, masculino conforme asseverado por Costa (1986); Badinter 

(1993); Goldenberg (1991); Grossi (2004); Lisboa (1998); Saffioti (2004a) e Nolasco (2006). 

Entretanto, a sexualidade não é uma marca da feminilidade tão forte como é entre os 

homens e, precocemente estimulada, pode levar a mulher a sofrer as consequências: 

                                                 
52 Relação afetiva passageira de pouco compromisso sem ter a ela associado o componente da fidelidade entre as 
partes dado o caráter efêmero da relação que pode durar de alguns minutos a alguns dias ou meses. 
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Eu vejo como uma superação eu estar hoje no ensino médio porque é muito 
difícil encontrar uma menina da minha idade que não tenha filho e que 
também não tenha compromisso e que tenha interesse de estudar, acho que 
eu me destaco no meu bairro. Eu vejo que é uma coisa muito boa poder estar 
na escola me preparando para um vestibular. Porque a maioria das meninas 
tem filhos cedo, param de estudar, são casadas e a maioria dos maridos não 
deixa elas estudar porque elas precisam trabalhar para ajudar na manutenção 
da casa. Elas acabam antecipando a vida delas, ‘né’? 

Aliada à desconfiança e ao medo de serem maltratadas pelos homens, a gravidez na 

adolescência é destacada pelas alunas como algo comum entre as jovens que se veem 

sozinhas com a responsabilidade de criar os filhos ou presas a compromissos com homens que 

passam a conduzir suas vidas impedindo-as inclusive de estudar. O trabalho que passam a 

executar geralmente exige baixa escolaridade o que contribui para manter a mulher no limiar 

da pobreza e da dependência financeira masculina e sem perspectivas reais de ascender 

socialmente. Nesse sentido, uma das entrevistadas percebe-se como uma mulher vitoriosa: 

está na escola, pretende ingressar numa universidade através do vestibular e não tem filhos. 

 

6.1.2 Reconhecendo-se como mulher  

 

Gerhard (1995, p. 63) destaca que o movimento das mulheres é ressaltado como 

aquele que “pôs em discussão e tornou públicas as experiências cotidianas de desvantagem, 

de injustiça e de violência nas relações entre os sexos”. Todavia, a autora ressalva que o que 

estava na base dessas denúncias, em seus primórdios, não era tanto o ponto de vista da 

igualdade, de uma melhor equiparação, mas antes “o objetivo de pôr fim ao predomínio do 

sexo masculino, tanto na esfera privada como na pública”. Ao reivindicar a autonomia, o 

movimento das mulheres colocou em evidência uma estrutura fundamental das relações 

sociais existentes: a hierarquia nas relações entre os sexos e a divisão sexual do trabalho. 

(GERHARD, 1995, p. 63). Portanto, nada há de natural, biológico, na construção das 

identidades de gênero, tendo em vista as relações sociais estruturadas em hierarquias entre 

homens e mulheres. Entretanto, nos depoimentos colhidos entre as alunas, a percepção em 

torno da construção da identidade feminina foi percebida como algo que ocorre naturalmente: 

 
Acho que isso é uma coisa que a gente não percebe, vai acontecendo, ‘né’? 
Quando você vai perceber você já é. Quando você olha pra vida e... tipo 
assim... você acorda e pensa “eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que 
ter responsabilidades”; você vê acontecendo as coisas ao seu redor, na sua 
casa, entendeu? É isso, a gente se torna mulher quando a gente ‘tá’ 
precisando, sentindo a necessidade das coisas, vendo as dificuldades e tem 
que tomar uma decisão. A própria vida vai ensinando, aos pouquinhos. 
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Pra falar sério, eu comecei a pensar nisso num dia desses, eu olhei a minha 
idade e tava comentando com uma colega: “eu ‘tô’ virando uma mulher”. 
Com o tempo a gente vai vendo que com a idade o nosso corpo vai 
mudando, o nosso pensamento, o modo de agir, tudo vai mudando. Quando 
comecei a ver que tenho responsabilidades, que preciso trabalhar, ser 
independente. Foi também quando eu mudei meu jeito de ver a vida. Antes 
tinha meus problemas e meu pai ia lá e resolvia, hoje sou eu que tenho de 
resolver os problemas comigo mesma, crise existencial, relação interpessoal, 
tudo. 

Acho que sempre fui vaidosa, mas também responsável. Acho que é 
impossível não ser vaidosa até mesmo porque a mídia impõe aquilo, um jeito 
de ser mulher, cuidar da beleza,...  

Perceber-se mulher, para a maioria das alunas, é algo que ocorre naturalmente seja 

através do estímulo oferecido pela mídia que enaltece e reforça como deve ser uma mulher: o 

que deve vestir, usar; como andar, falar, seduzir, enfeitar-se e perfumar-se de modo a 

conquistar os homens através da sedução e da beleza. Seja pelas dificuldades impostas pela 

vida que as obriga a tomar uma posição no seio familiar. Igualmente reconhecem que a idade 

e o corpo vão mudando, vão amadurecendo e adotando postura compenetrada, séria. 

Aprendem a resolver sozinhas os problemas que surgem, pois, gradativamente, pai e mãe vão 

se afastando, geralmente isto ocorre em torno dos  18 anos quando também surge a pressão da 

família para que a jovem comece a trabalhar passando então a assumir responsabilidades 

assim como contribuir financeiramente com as despesas da casa. 

A partir de quando eu comecei a namorar, minha família passou a me dar 
mais apoio, a me orientar. Eu acho assim, adolescente hoje em dia já começa 
a namorar com seus dez, 11  anos, e, assim, o meu primeiro beijo foi entre os   
15 e os 16 anos. Comecei a me sentir mais mulher porque me senti 
valorizada, respeitada, senti que era importante para uma pessoa. Tem 
alguém se preocupando com você, quando você começa a se sentir 
independente, é muito bom. 

O início do namoro marca uma fase de transformações na mulher adolescente, pois 

representa, de certo modo, ingressar na vida adulta através do despertar dos sentimentos por 

outra pessoa com quem se quer trocar carícias, confidências, compartilhar intimidades e 

desejos. Para a família que acompanha o desenvolvimento das filhas esta é uma fase 

preocupante uma vez que representa o ingresso da mulher nos domínios das descobertas em 

torno do sexo e do aprendizado da sexualidade. 

Em complemento, ao perceberem-se mulher questionou-se como e com quem ocorre 

este aprendizado, para algumas delas ser mulher é algo genético: 
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A gente já nasce sabendo. Também tem a educação. A mãe é importante. A 
gente já aprende o exemplo da mãe, igual, a gente já vai adquirindo as 
nossas características, a gente vai se formando; se formando também com as 
coisas que vão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor com as pessoas 
que a gente gosta. 

Através da convivência que você tem com sua mãe, observando as atitudes 
dela, aprendo com a garra dela, que ela é uma mulher guerreira que luta por 
tudo aquilo que ela quer. Porque ali é uma educação que passa de geração a 
geração. Minha avó ensinou para minha mãe o que minha mãe tinha que 
saber da vida, o que era certo e o que era errado e hoje minha mãe me 
ensina. Ela sempre me ensinou que você pode ser casada, ser namorada, mas 
que cada um tem que ter a sua privacidade, ter o seu espaço. 

Agora você me pegou. Acho que aprendo ouvindo os conselhos da minha 
mãe que me coloca sempre lá em cima. Ela me faz pensar no futuro, no que 
eu quero ser na minha vida, estudar, que eu encontre alguém certo pra mim, 
que me ajude nas horas boas e ruins, que esteja comigo sempre, o que é 
difícil de encontrar até agora. Ela fala muito sobre trabalho, ela não quer que 
eu dependa de homem nenhum, quer que eu seja dona da minha vida; casar é 
outra coisa. Porque os homens hoje em dia estão demais, eles não querem 
saber de compromisso sério, o negócio agora é só ficar. Por isso tenho que 
colocar os estudos em primeiro lugar. 

As mulheres com quem se relacionam surgem nas representações das alunas como as 

pessoas que as orienta e nas quais se espelham na extensa trajetória do tornar-se mulher. 

Muito embora algumas alunas tenham declarado que ‘já se nasce mulher’ (contrariando a 

afirmativa de Simone de Beauvoir), ao longo da resposta, contraditoriamente, apontaram a 

mãe como exemplo, além da educação e dos acontecimentos da vida cotidiana como fontes de 

aprendizagem. Quando posta em destaque, a mãe foi reconhecida como batalhadora, 

orientadora, aquela que esclarece as dúvidas e aponta os caminhos a serem seguidos, seja 

dentro de uma tradição familiar que passa de geração a geração seja como mulher que assume 

as responsabilidades de criar e manter os/as filhos/as sozinha.  

A mãe ensina que, mulheres e homens, cada um tem que ter sua privacidade, que a 

vida da mulher não deve girar em torno da vida do homem, seja ele marido, namorado o que 

for, cada um tem que ter o seu espaço. Isto porque ‘o homem de hoje não quer saber de casar’, 

assim, os estudos devem vir em primeiro lugar (não é mais o casamento como sonho de 

concretude de vida). Infere-se, a partir das narrativas que, de modo geral, o homem que 

mantém financeiramente a mulher deixou de ser idealizado pelas alunas entrevistadas as quais  

encaram o estudo e o trabalho como possibilidades de independência e realização pessoal.  

Em substituição ou não à mãe, a tia ocupa papel de destaque uma vez que, na realidade 

investigada, foi comum encontrar alunas que nasceram no interior do Estado e vieram para a 

Capital estudar e, para isto, recorreram aos parentes, geralmente uma tia, que as acolheu 
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tornando-se responsáveis por elas, numa espécie de tutoria. Essa responsabilidade, adquirida 

através do parentesco, leva-as a orientar as sobrinhas principalmente quanto à importância dos 

estudos, trabalho e a tomarem cuidado com namorados e a tão temida gravidez. 

Pra falar a verdade eu não sei não; ninguém é muito comunicativo lá onde eu 
moro. Mas tem uma tia que ‘tá’ me ensinando as coisas de mulher, como a 
gente se torna adolescente, o que muda no corpo, que não é hora de namorar, 
ela diz que devo primeiro estudar para depois namorar. Também fala sobre 
gravidez, me orienta sobre as coisas que eu não devo fazer, sobre as 
amizades ruins, como me comportar.  
 
Com minha tia, minha irmã, minha mãe. Elas me ensinam a não desistir dos 
sonhos a erguer minha cabeça se houver alguma queda, a lutar pelo que eu 
quero. Minha tia me inspira mais que a minha mãe, eu convivo mais com a 
minha tia, ela me inspira a ser batalhadora a lutar pelo que eu quero, correr 
atrás, moro com ela, meus pais são separados e minha mãe está no interior.  

 
Muito embora, de acordo com os depoimentos das alunas, possa-se inferir que as 

identidades femininas estejam sendo construídas sobre parâmetros inovadores, as alunas 

revelam que são as mães e, por vezes, as tias, ou seja, outras mulheres, suas principais 

orientadoras.   Este fato leva a refletir que tipo de representações sociais estão sendo 

construídas em contextos nos quais as próprias figuras femininas da geração anterior sofreram 

ou sofrem os efeitos do poder masculino e passam a orientar a geração presente com um 

discurso que enaltece a necessidade de fortalecimento de suas identidades femininas, gerando 

representações sociais onde 

 
Todos os sistemas de classificação, todas as imagens e todas as descrições 
que circulam dentro de uma sociedade, mesmo as descrições científicas, 
implicam um elo de prévios sistemas e imagens, uma estratificação na 
memória coletiva e uma reprodução na linguagem que, invariavelmente, 
reflete um conhecimento anterior e que quebra as amarras da informação 
presente. (MOSCOVICI, 2009, p. 37). 

 

Neste sentido, pode-se afirmar que as representações sociais das alunas sobre o 

feminino estão ancoradas nas experiências vividas por outras mulheres (mães e tias). Do 

mesmo modo, a vida cotidiana foi apontada como manancial onde as mulheres aprendem a se 

tornarem mulheres, através da construção e resignificação de suas representações sociais 

construídas através de suas experiências vivenciadas e/ou com os exemplos e experiências 

dos/as colegas e pessoas que são referência em suas trajetórias: 

Aprendo com a vida. Também tem pessoas muito importantes como os pais 
e os avós, como no meu caso, eles me orientam muito. Mas, eu acho que a 
gente aprende é com a vida, na rua, a gente aprende mais que em casa. Até 
mesmo porque o jovem nem sempre ouve e pratica o que os pais falam. Se 
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você ficasse sempre em casa, perto dos pais, eles só mostrariam as coisas 
boas da vida; alguma coisa fica, mas é na rua que a gente aprende mais. 
Quando a gente sai começa a conhecer mais as pessoas, a andar em círculo 
de amigos, você vê como o mundo é ruim. 

Com as quedas, com as experiências. Com as coisas que você vai 
aprendendo com a vida. Com as pessoas que lhe tratam mal. E você vê que 
não é assim, que você tem que ser melhor, não pode se nivelar por baixo. 
Tem experiências que também trazem muita sabedoria, que te fazem sentir 
melhor, te fazem crescer também. Acho que isto serve tanto para os homens 
quanto para as mulheres, as experiências dos relacionamentos. Os conselhos 
que as pessoas me dão eu procuro levar para a minha vida, principalmente 
quando são conselhos de pessoas mais velhas, elas têm mais sabedoria e eu 
gosto muito de ouvi-las.  

As alunas analisaram que, embora a casa e os pais sejam importantes na orientação e 

na construção de suas identidades femininas, a rua é lugar de aprendizagem, pois as 

experiências vivenciadas, os erros e acertos, o modo como as pessoas as tratam vão 

igualmente contribuindo para modelar suas ideias, condutas, representações, modos de ser e 

de ver o mundo. Até porque o/a jovem sente a necessidade de viver suas próprias aventuras, e 

desventuras, gosta de arriscar-se, está constituindo-se como individualidade, precisa sentir, 

pensar e tomar decisões por si mesmo e, no bojo dessas mudanças relacionadas à sua 

conformação como ser genuíno e diferente dos demais à sua volta, também constrói a sua 

identidade de gênero. Nesta circulação de ideias, imagens e modelos, a mãe e as amigas 

sobressaem como parceiras nas aprendizagens e vivências de troca de afetos e sentimentos, 

necessárias à construção de uma identidade feminina: 

Aqui na escola tem coisas que eu estou aprendendo convivendo com minhas 
amigas, coisas legais, mas têm outras coisas que deixo na sala, que não 
servem pra mim, que eu não levo pra mim, o que não é útil pra mim eu deixo 
lá mesmo. Lá escuto e lá mesmo fica quando não serve pra mim. 

Sofrendo muitos problemas, assim, não que eu tenha problemas com minha 
família, com meus pais, meus pais são muito bons comigo, mas têm coisas 
que eu não sei explicar, problemas que eu tenho que resolver sozinha, aí eu 
converso com meu pai, com minha tia. E também com minhas amigas, a 
gente conversa muito, troca confidências, discute o que cada uma pensa 
sobre determinado assunto, tem certas coisas que eu só posso contar para 
elas. 

Aprendo com a vida e aprendo muito com o ensino, o ensino me ajuda muito 
a ser a mulher que eu estou começando a ser; o ensino na escola, o que eu 
aprendo com o convívio, tanto com os amigos como com os professores, a 
gente aprende muito com eles, ‘né’? 
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Embora a principal fonte de aprendizagem e de educação tenha sido citada como 

sendo a família e a mãe, embora em menor escala, o pai também aparece como pessoa na qual 

as alunas confiam e aprendem. Contudo, as amigas  e os  amigos foram referenciados como 

pessoas nas quais depositam confiança e com as quais a boa convivência e as experiências 

vividas, inclusive na escola e com alguns/mas professores/as, através das trocas 

proporcionadas nas conversas rotineiras, as levam a separar o que lhes interessa do que não 

tem importância na sua formação e constituição como mulher. Por outro lado, alertam que o/a 

jovem deveria conferir mais importância ao que é ensinado em casa pelos pais uma vez que 

“o mundo é um lugar perigoso” e muitas coisas ruins podem atingi-los, daí a preocupação e 

por vezes exagerada dos pais e a instalação de conflitos. Conflitos estes que, sabiamente uma 

aluna ressalta, poderão ser evitados ou contornados com o diálogo entre pais e filhos/as. 

Uma das características da identidade feminina na escola foi apresentada pelas alunas 

como sendo o fato de serem mais interessadas nos estudos do que os colegas do sexo 

masculino, uma vez que elas costumam planejar o futuro: 

 
A mulher planeja, é mais interessada, quer conquistar alguma coisa na vida, 
sabe? Eu penso mais no futuro, no que eu vou fazer, tudo o que eu faço hoje 
em dia eu penso nas consequências. Tenho a ambição de melhorar de vida, 
se eu não pensar em mim quem é que vai pensar? Não vou ficar esperando 
casamento, não penso em casar. Antigamente este era o pensamento de 
futuro para a mulher, hoje em dia as meninas não se preocupam tanto em 
casar, ter filhos, pelo menos eu não: cuidar de casa, de marido, eu não. Eu 
penso em crescer, em ser bem sucedida no que eu fizer, viajar, conhecer o 
mundo, não quero casar.  
 
Me sinto bem sendo mulher mas acho que no mercado de trabalho vai ser 
mais difícil porque as mulheres  ainda são bem desvalorizadas, elas também 
ganham menos, fazendo o mesmo trabalho, só por serem mulheres e eu acho  
que isso é bem pavoroso porque eu acho que todos são capazes e as 
mulheres deveriam ter os mesmos direitos que os homens. 
 

Na atualidade,  não esperam mais o casamento como algo que irá mudar as suas vidas, 

pode-se dizer que o casamento perdeu a centralidade na vida das mulheres. (GOLDENBERG, 

1991). Para elas, a mulher de hoje se prepara também para casar, mas, antes de tudo, quer 

estudar e trabalhar, sendo que o trabalho não é representado como mera ocupação e sim como 

fonte de renda capaz de melhorar qualitativamente a vida da família como um todo. 

Entretanto, percebem que existe uma distorção nos salários pagos às mulheres quando no 

desempenho de função similar à desempenhada pelos homens.  
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6.2  REPRESENTAÇÕES DAS ALUNAS SOBRE OS HOMENS 

 

As representações sociais das mulheres com relação aos homens trouxeram elementos 

inusitados para a compreensão da identidade de gênero na modernidade e sua relação com a 

violência no cotidiano escolar. Para as alunas os homens são: 

Sem paciência, mal educados; grosseiros, desobedientes, dispersos em sala 
de aula; não ligam para nada. Mas também tem uns que são grossos, às vezes 
mal educados, violentos. Têm umas brincadeiras violentas  com as meninas; 
qualquer coisa que acontece falam que vão matar, que vão bater, que fulano 
vai apanhar, sabe? 

Intoleráveis.  Pelos olhares, pelo modo como eles falam, na paquera, no 
assédio são muitos grosseiros. O que identifica o homem é o machismo53, 
gostam de querer mandar. Gostam de pisar nas meninas, de se achar. Quando 
sabem que a menina ‘tá’ interessada neles, ficam esnobando, desprezam as 
meninas.  

Os meninos..., é mais difícil de responder..., acho que os homens são um 
pouco autoritários, mesmo os daqui da escola; eu acho que já é uma coisa 
cultural, ‘né’? Do homem dizer que é mais forte; geralmente os homens 
acham que têm o poder nas mãos. Vejo isso nos comentários, nas conversas. 
Acho que o mundo ainda é muito machista, infelizmente. 

Uns se acham demais outros são gente boa até. Mas eu acho que são uns 
metidos. Assim, entre eles mesmos e com nós mulheres. Eles pensam assim: 
“sou desse jeito, sou assim mesmo e não vou mudar”; ficam disputando entre 
eles. A gente vê isso na forma como eles andam, como falam com as 
pessoas..., alguns são idiotas, não tratam ninguém bem, se acham o tal, 
machistas. Eles são assim com todo mundo, eu acho que isso já vem de casa. 
Acho que eles são machistas porque agem de um jeito como se só eles 
pudessem mandar ali, como se fosse a área dele, ninguém pudesse mais 
liderar, só ele.  

Os meninos hoje estão muito vaidosos, vaidosíssimos, se preocupando com a 
aparência, se não estiverem mais vaidosos do que a mulher. São preocupados 
com creme de cabelo, creme pra pele. Pode ver que tem muitos assim, hoje 
em dia aumentou bastante. São vaidosos, mas continuam masculinos, 
‘brabos’, tipo se mexer comigo vai ter; os daqui são muito assim. Dizem que 
têm estilo.  

Para as alunas os homens são mal educados, mandões, grosseiros, violentos com as 

meninas/mulheres, autoritários e machistas características atribuídas à formação que 

receberam. Gostam de andar em grupos de homens, e a vaidade é apontada como algo que 

eles estão adotando tanto ou mais que as mulheres, contudo, a importância dedicada à vaidade 

                                                 
53 Machismo é aqui considerado como atitude expressa em comportamentos e linguagens de pessoas que não 
aceitam a igualdade de direitos entre homens e mulheres. 
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não faz com que sejam menos masculinos, ou seja: ‘brabos’, valentes, pessoas com as quais 

não se deve mexer, caso contrário reagirá à altura, geralmente com violência física. O aspecto 

afetivo foi apontado como algo de que o homem se vale para desprezar as mulheres quando 

por elas não têm interesse; do mesmo modo assediam e cortejam as mulheres de modo 

grosseiro. Esse aspecto talvez seja explicado como a dificuldade de lidar com os sentimentos 

e emoções originada com a separação do filho homem da mãe e a sua negação de tudo o que 

se refere ao feminino como forma de estabelecer sua identidade masculina. (BADINTER, 

1993). 

São considerados machistas pelo fato de adotarem comportamentos historicamente 

atribuídos ao masculino, conferindo-lhes uma espécie de permissão para se utilizarem da 

força e do poder para mandar nas mulheres assim como para se sobressaírem em relação aos 

outros homens. Este componente tradicionalmente utilizado para identificar um ‘homem de 

verdade’ é percebido como aspecto negativo da identidade masculina pelas alunas que 

apontaram a violência como componente da representação masculina vigente entre elas. Ao 

assim se posicionarem, as alunas corroboram com a bibliografia consultada relativa à questão, 

especificamente Costa (1986); Pedro & Grossi  (1998); Schpun (2004); Nolasco (2006), entre 

outras contribuições. 

Foram bastante diversificadas as representações existentes entre as alunas com relação 

aos homens no que se refere à importância conferida aos estudos, trabalho e vida afetiva, 

prevalecendo o pouco interesse com os estudos e o imediatismo para conseguir emprego e 

dinheiro: 

Os meninos são mais parados, falam: “quando eu fizer dezoito anos eu vou 
trabalhar.” Mas não se preocupam em estudar, em se preparar para trabalhar. 
Não estão pensando em fazer faculdade, querem encontrar um trabalho, mas 
não estudam. Eles sabem que para trabalhar pedem o diploma de segundo 
grau, eles já têm mesmo sem estudar, recebem o certificado e pronto. Os 
homens pensam que no fim do mês querem ter dinheiro e comprar roupa de 
marca. Os meninos são mais apressados, não planejam, querem logo 
trabalhar para ganhar dinheiro ou ir para uma faculdade particular porque é 
mais fácil passar.  
 
É muito diversificado, mas a maioria aqui no colégio é de meninos que não 
querem estudar. Eles vêm para a escola para se divertir, para conversar, 
paquerar, estão sempre fora da sala. Vêm para encontrar os colegas. Ficam 
nos corredores ou faltam muito às aulas. Às vezes só respondem à chamada 
e vão para o corredor. Os meninos ficam só nos grupinhos deles. De modo 
geral não vejo os meninos se preocupando com os estudos ou em trabalhar. 
Acho que eles vivem muito o momento, muito o hoje. 
 

Deve-se destacar a percepção das alunas no que concerne à preocupação conferida 

pelos homens ao estudo, pois, de acordo com elas, o pensamento do homem é imediatista, 
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voltado para ganho imediato de dinheiro possibilitando assim adquirir bens materiais como 

tênis e roupas de marcas badaladas entre os/as jovens. Avaliam que mesmo com pouca 

instrução o homem pode exercer funções que lhes garante ganho monetário significativo, o 

mesmo não ocorrendo com as mulheres que, ao não terem escolaridade, podem apenas 

exercer funções ligadas ao cuidado como o de babá e de empregada doméstica.  

O relato de uma das alunas do ensino noturno reflete acerca da presença da mulher e 

da ausência do homem na escola e as futuras consequências deste abandono: 

 
Aquela história, no passado, de que se nem todos os homens podiam estudar, 
imagine as mulheres. Hoje, se já estamos na escola já podemos pensar em 
estar no mercado de trabalho numa situação bem melhor. Se não tivesse 
escola não poderia pensar assim. E quanto mais escola e trabalho melhor, 
melhora a vida. Aqui na escola tem a maioria de mulheres. Tem duas 
maneiras de ver isso: é ótimo que nós mulheres estamos pensando num 
futuro melhor, em ser mais independente, mas fico triste pelos homens que 
não estão conseguindo ficar na escola. No futuro qual a mulher que, com o 
nível de estudo que está tendo hoje, vai querer sustentar marido, quem é que 
vai querer aceitar isso mais? Fica a pergunta no ar: nós trabalhamos o dia 
todo e ainda conseguimos vir para a escola, porque os homens não estão aqui 
também? No diário de classe tem bastante menino matriculado, mas não 
frequentam, desistem, é só pra gastar caneta mesmo. 

 

Além de perceber a diferença que a instrução formal oferecida pela escola poderá 

promover em suas vidas, as alunas identificam claramente outras diferenças que são colocadas 

social e culturalmente entre homens e mulheres, estando as mulheres em situação de 

inferioridade quando comparadas aos homens.  

 
A sociedade aceita que os homens façam muitas coisas que não são também 
permitidas para as mulheres. Por exemplo, em relação ao ficar. Mulher, se 
ficar com um ou dois rapazes, logo passa a ser falada na rua, na escola. Já os 
homens podem ficar até com dez ao mesmo tempo e acham certo porque ele 
é homem, ele tem que pegar, ele ‘tá’ conhecendo. Permitem que o homem 
conheça mais coisas que a mulher. Dão mais liberdade para o homem que 
para a mulher.  
 

O ápice da relação assimétrica e desigual é percebido no campo afetivo, uma vez que 

aos homens é consentido relacionar-se afetivamente com várias mulheres ao longo de sua 

vida, mas,  o mesmo não ocorre quando se trata das mulheres que são castradas da liberdade 

de ter experiências afetivas diversas antes de escolher  ou não  um parceiro com o qual possa 

vir a contrair relação afetiva estável. (GOLDENBERG, 1991). 
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6.3  O MELHOR E O PIOR EM SER MULHER PARA AS ALUNAS 

 

Na composição de suas representações acerca das identidades masculinas e femininas, 

as alunas elencaram os melhores e os piores aspectos que organizam a identidade feminina, 

entre os melhores aspectos os depoimentos abaixo destacaram ser mãe, a livre expressão dos 

sentimentos, a garra e a vaidade: 

Uma das melhores coisas é poder ser mãe. Acho que a melhor é que a 
mulher tem carisma, a mulher tem um jeitinho a mais do que o homem, o 
jeitinho feminino, ‘né’? Acho que isso valoriza a mulher, diferencia ela um 
pouco dos homens. 

Acho que a melhor coisa de ser mulher é não ser machista como os homens; 
entre as melhores coisas tem a vaidade, ela vem em terceiro lugar: em 
primeiro o estudo, em segundo o futuro e em terceiro a vaidade e de modo 
geral estar num grupo de amigas. 

A melhor coisa é que nós somos muito batalhadoras, quando a gente quer a 
gente consegue. Eu acho que é a característica que se destaca mais na gente.  

Para as alunas, ser mulher é uma composição na qual o aspecto afetivo, a liberdade de 

consolar as outras pessoas é percebida como característica que as distingue dos homens, é 

como se fosse algo natural, inerente à mulher ser carinhosa, delicada, saber ouvir e 

aconselhar. Consideram uma vantagem não serem machistas como os homens, aqui o 

machismo quer dizer grosseria, sufocar sentimentos, não ter liberdade para expressar 

livremente suas emoções, pois, se assim agirem serão considerados menos homens visto 

serem estas características que os aproxima das identidades femininas. Como referendado 

anteriormente, ser batalhadora e persistente são representações que marcam a percepção das 

mulheres sobre si próprias e sobre as outras mulheres, sem desconsiderar a vaidade como 

quesito importante na expressão positiva da identidade feminina. 

Contradizendo a fala de algumas depoentes, que representam a identidade feminina a 

partir da capacidade biológica de gerar filhos/as, a maternidade foi apontada como uma das 

piores coisas em ser mulher para parcela das alunas entrevistadas, pois ter filhos implica o 

aumento de responsabilidades, dedicação e privação: 

A pior é ter filho. É ter muita responsabilidade. E é a mulher que tem que 
limpar, tem que cuidar, tem que fazer as coisas, sei lá, trabalhar. É muita 
coisa para a mulher sozinha fazer. O homem dividiu um pouco, mas não é 
igual. Se a mulher pede para eles fazerem alguma coisa e ela critica que está 
errado aí pronto é que ele não faz mais mesmo. A pessoa também tem que 
deixar eles fazerem para eles errarem e aprender, ‘né’? 
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No que se refere à questão biológica da anatomia feminina, menstruar e ter filhos, 

contraditoriamente quando se comparam a resposta à questão anterior, foram situações 

apontadas como difíceis para a mulher. Ter filhos, ser mãe, implica assumir responsabilidades 

cuja carga de trabalho compete prioritariamente às mulheres uma vez que os homens ainda 

não participam efetivamente dos cuidados com a criança e com a casa. A menstruação é mais 

um fardo que a mulher deve suportar mensalmente ao longo de sua vida reprodutiva. Ambas 

as condições biológicas apresentadas, respectivamente a menstruação e a maternidade, 

inauguram e fortalecem a identidade feminina que, nesse sentido, não precisa ser provada, 

confirmada, como é exigido dos homens, uma vez que “os homens são vigiados na 

manutenção de sua masculinidade”. (TORRÃO FILHO, 2005, p. 139). 

Para as alunas entrevistadas, a sociedade erra ao julgar a mulher como sendo o sexo 

frágil uma vez que, além da menstruação, tem que gerar, dar à luz e criar filhos, trabalhar, 

cuidar da casa e estudar, enquanto que  o homem não passa por este “calvário”: 

Sei lá, pra mim cólica é o de menos. O pior é o preconceito. Achar que a 
mulher é o sexo frágil. Eu não sou o sexo frágil. Cuidar de filhos, parir, 
cuidar de casa, estudar, trabalhar na rua, isso é ser frágil? 

O que pesa mais pra mulher é a questão do trabalho. Eles não aceitam que a 
mulher realize determinado trabalho, costumam dizer: ela é muito 
‘patricinha’, ela é quieta, ela não dá para esse trabalho não. Nem deixam a 
mulher tentar, já colocam uma barreira na frente e a mulher não consegue 
ultrapassar por causa deste modo de pensar dos homens, mas tem mulheres 
que são até mais fortes que muitos homens.  As mulheres, às vezes, acabam 
não fazendo o que realmente querem por causa dessas barreiras, elas não têm 
estímulo e ainda impedem que ela mostre os seu potencial. 

A pior coisa é a sociedade ainda ser machista e a mulher ser julgada por 
pequenos atos. Mais que os homens. Há uma busca ainda pela igualdade, 
mas é visível, a quilômetros, que essa igualdade ainda não existe. A pior é 
não ter a mesma liberdade que os meninos.  

O preconceito contra a mulher54, segundo as representações expressas pelas alunas, 

impede que as mulheres cresçam e se destaquem na sociedade uma vez que os estereótipos 

criados em torno da identidade feminina funcionam como impedimentos ao acesso de 

profissões mais competitivas, consideradas reduto masculino. Nesse sentido, consideram que, 

embora haja uma busca pela igualdade entre homens e mulheres, a sociedade é machista, 

prioriza os homens ao conceder-lhes mais liberdade nas várias esferas da vida, enquanto a 

                                                 
54 De acordo com Azerêdo (2007), o preconceito contra a mulher é criado pelos discursos que definem a mulher 
sempre em função ao homem, criando oposições nas quais o homem sempre prevalece em posição superior à 
mulher.   
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mulher é submetida a julgamentos que afetam seus mínimos atos cotidianos. Com relação à 

discriminação em ocupar posição nos postos de trabalho entende-se que “as imagens de 

gênero condicionam as formas (diferenciadas) de inserção de homens e mulheres no mundo 

do trabalho: tanto as oportunidades de acesso ao emprego como as condições em que se 

desenvolve o trabalho”. (CRUZ, 2005, p. 195). 

Destaca-se ainda, nas falas a referência a exposição do corpo considerada exagerada e 

descabida dentro de uma instituição educacional. Sendo que esta exposição foi relacionada à 

atividade sexual e consequente gravidez. 

 
Tem meninas que querem fazer da escola o quê? Querem fazer daqui motel, 
ficam sentando no colo dos meninos, se esfregando, namorando, isso aqui é 
uma escola não é lugar pra namoro. Outras vestem umas roupas super 
agarradas no corpo, ficam mostrando que tem barriguinha seca, meu Deus, 
pra quê isso? Hoje em dia, a maioria das adolescentes estão engravidando 
muito cedo, não vou falar que não pode acontecer comigo. Conheço meninas 
que abandonaram os estudos porque engravidaram. Aí, fica difícil, mais 
tarde vai se arrepender por que não vai conseguir coisa melhor na vida. O 
que vai conseguir? Nada, vai ser dona-de-casa, e depender do marido.  

 

O depoimento acima é revelador da crítica que uma aluna faz às colegas que  expõem 

demasiadamente o próprio corpo, contribuindo para a existência de conceitos negativos contra 

as mulheres. A lógica do corpo perfeito esperado e desejado pelos homens é aceita e 

desenvolvida pelas mulheres que transformam o corpo em veículo definidor da identidade 

feminina. Do mesmo modo, as próprias mulheres acabariam, no entendimento da aluna, 

provocando a permanência numa situação de dependência por conta de gravidez. 

O conceito vigente de que a mulher é o sexo frágil, atrelada ao machismo 

(AZERÊDO, 2007) coloca as mulheres em posição inferior ao homem que sobre elas querem 

exercer poder ao distingui-las como vítimas preferenciais de violências diversas: 

A pior é esse negócio, por exemplo, no caso de assalto, é sempre mais 
provável que a mulher seja assaltada só porque é mulher e homem não. Os 
homens tiram proveito da menor força física da mulher para serem violentos 
com elas. Eu mesmo já fui assaltada duas vezes. Eles aproveitam para bater, 
maltratar, serem violentos com a mulher.  

Além da violência física à qual as mulheres estão expostas, alia-se a violência moral e 

psicológica sofridas e para as quais nem sempre é recomendada uma reação, pois a fúria 

masculina pode se voltar contra a mulher que reage aos supostos galanteios. Assim, para 

proteger a sua integridade física e moral a mulher deve ‘fazer de conta’ que nada ouviu, 
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ignorar, ou, nas palavras da aluna, “dar-se ao respeito”, mesmo que isto implique  

humilhação, revolta, asco e nojo dos homens que as maltratam e ferem profundamente:  

A pior coisa em ser mulher é que os homens nos veem como um pedaço de 
carne. A gente passa na rua e eles ficam com umas piadinhas sem graça: 
“nossa, não sabia que boneca anda”. E outras grosserias que eu nem consigo 
repetir. Como é burro.  São umas piadas tão baixas, não precisa, pensam que 
é assim que vão conquistar uma mulher. Não se conquista uma mulher com 
essas cantadinhas. Se conquista a mulher é com palavras inteligentes, 
mostrando a ela que você tem futuro. Eu acho isso a parte pior de ser 
mulher: o modo como os homens nos tratam. A mulher não pode voltar e 
dizer que não gostou da cantada, porque já sabe ‘né’? Vai ser bem pior para 
ela, vai ouvir bem mais do que já ouviu, vão desqualificar mais ainda a 
mulher. Você tem que passar, ignorar, se dar ao respeito mesmo.  

Em polo oposto, nos depoimentos coletados entre as alunas, houve a negativa da 

existência de diferenças entre homens e mulheres o que pode representar a pouca vivência da 

depoente que a impede de refletir criticamente sobre sua identidade feminina ou mesmo até 

uma aceitação tácita da condição da mulher segundo o discurso vigente na sociedade atual 

que, supostamente, a coloca em pé de igualdade com os homens. (BADINTER, 2005). 

As representações das alunas relativas à condição feminina na escola obtiveram 

respostas diversificadas  

É bom, é bom ser mulher em qualquer lugar. Eu acho que a mulher sente 
mais a necessidade de passar conhecimento do que o homem. Tanto é que a 
maioria das professoras são mulheres e a maioria na sala, que estuda, são as 
mulheres também. O homem é muito prático, é um pouco mais egoísta, eles 
pensam mais em dinheiro, em uma forma mais rápida de conseguir as coisas. 

É bom ser mulher na escola, em algumas salas as mulheres são as mais 
estudiosas, geralmente as mulheres sentam na frente, eu acho isso muito 
interessante em ser mulher. Eu vejo que as mulheres conquistaram este lugar 
com muita luta e que se elas tivessem abaixado a cabeça não teriam 
conseguido e que isto é motivo de orgulho para as mulheres. Aqui acontece 
uma coisa bem interessante, só tem mulheres na administração da escola e 
também a maioria dos alunos são mulheres.  

A gente se cuida, gosta de estar bonita, ainda trabalha, estuda, não é uma 
coisa fútil, faz parte de ser mulher. Aqui na escola tanto faz ser mulher, 
homem, gay, tanto faz, a gente é tratado do mesmo jeito. Não tem diferença. 
Nós somos responsáveis, não faltamos tanto quanto os meninos. Mas tem 
uma competição entre as meninas pra ver quem tira as melhores notas. 

Tem muita coisa boa em ser mulher. Você tem liberdade em falar, em 
consolar as pessoas; essa parte delicada da mulher. Se um homem for 
consolar vai falar assim: “pô véio, chore não”, e dá um tapão nas costas. 
Mulher não, é aquela coisa mais feminina, dá o ombro para a outra chorar, o 
bom é isso, tem vontade de ajudar, de ouvir. 
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O relato das alunas demonstrou que se sentem orgulhosas por serem reconhecidas 

como mulheres que buscam o conhecimento, são mais estudiosas, além do que destacam a 

presença de um maior número de professoras como também na administração da escola o que, 

para elas, revela  a capacidade da mulher para o trabalho pois conquistaram lugar de destaque 

com muita luta, foram persistentes, enfocam a maior presença feminina nas salas de aula 

assim como o fato de serem mais aplicadas, pontuais que os meninos e talvez por isso sejam 

ouvidas com atenção e mais respeito que eles. A escola é um exemplo de local, na sociedade, 

onde a presença feminina é majoritária, desde a administração até à sala de aula. 

Para outras alunas, não há diferenças relacionadas ao sexo ou a orientação sexual, 

contudo reforçam o fato de serem mais responsáveis, dedicadas e capazes de expressarem o 

sentimento de solidariedade para com os demais sem sofrerem as cobranças que fazem aos 

homens, consideram positivo a liberdade que têm para expressar sentimentos e emoções o 

que, de acordo com o depoimento, faz parte da delicadeza feminina. 

Me sinto bem com meus colegas e minhas amigas. Na escola não me zoam 
muito não, não tem assédio, paquera insistente, pelo menos no grupo que eu 
ando, tem respeito. É bom, por causa do ambiente animado e por causa da 
paquera. Fico na minha e procuro não me envolver com fofocas. 

É ótimo porque a gente adora se impor, impor assim, se arrumar bem, estar 
sempre bonita, colocando um charmezinho .. E porque as mulheres gostam 
muito de convivência, a gente sabe conviver bem no meio de tantas pessoas, 
é ótimo ser mulher. A vaidade acaba sendo um atrativo, a gente ficar bonita 
acaba atraindo os meninos, mesmo que só como amigos, é muito bom. 

Eu não vejo problema não, porque eu sei lidar muito bem com essa 
diferença, não preciso ficar enfatizando a todo tempo que eu sou mulher, que 
eu sou mais velha, que isso e aquilo, não. Como a maioria são eles, então eu 
tenho que me adequar à maioria. 

Além de se sentirem bem entre os colegas, as mulheres destacaram a ‘paquera’ como 

algo agradável de vivenciar desde que não seja insistente e inconveniente como o assédio 

sofrido em outros lugares que frequentam. Contudo, uma das alunas apontou que ‘eles’ são a 

maioria, querendo dizer, na verdade, que eles são mais fortes e prevalecem no espaço escolar, 

por isso ela se adéqua para não sofrer represálias. Em outros depoimentos, destacam mais 

uma vez a vaidade como característica intrínseca ao ser mulher e algo que as aproxima dos 

meninos através de laços afetivos cuja intenção pode ser a paquera ou a amizade. 
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6.4 PERCEPÇÃO DAS ALUNAS SOBRE DIFERENÇAS ENTRE MULHERES E 

HOMENS  

 

Ao longo das entrevistas, de modo recorrente, as alunas costumavam estabelecer 

comparações entre as diferenças existentes entre homens e mulheres e a “sociedade” foi 

colocada como a instância na qual o homem adquire e garante liberdade e poder, porém, é 

também lugar em que sofre cobranças para manter a sua masculinidade:  

Os trabalhos, a sociedade é mais permissiva com o homem e em alguns 
pontos cobra mais do homem. Na verdade a sociedade criou uma ideia pra 
cada um, ‘né’? E aí quem quer seguir um pouco mais diferente é taxado de 
errado, há o livre arbítrio, mas não é muito respeitado, se você faz algo 
diferente você ‘tá’ errado. Cabe às pessoas saberem respeitar o outro. 

As mulheres têm o medo e a responsabilidade de ficar grávida, coisa que o 
homem não tem. Também as mulheres são mais delicadas, mais atenciosas e 
os homens são grosseiros. É claro que tem mulher grossa também, mas os 
homens são bem mais. As mulheres são mais corajosas e sinceras. Tem 
homem que se preocupa com as mulheres, sabe tratar bem, mas tem outros 
que tratam as mulheres como se fossem coisas descartáveis, ficam com uma, 
duas, três, não estão nem aí. 

Acredito que seja a mente, o modo de pensar. Os homens são muito 
machistas, ‘né’? Eles falam: “mulher não pode jogar futebol, mulher não 
pode sair sozinha, mulher não pode sair de noite, se tiver namorando não 
pode usar roupas curtas”; se a mulher namora muito já chamam de 
‘piriguete’; o homem quando é acostumado a pegar umas meninas, em 
outras palavras, puta, e depois vai namorar uma certinha, ele quer agir da 
mesma forma que com a outra, ele acha que mulher é tudo igual, no final 
aquelas que são as certas são as que pagam o pato, ‘né’?  

Nos depoimentos coletados entre as alunas, a sociedade surge como instância que 

permite e cria diferenças entre homens e mulheres. Para as alunas, a sociedade é mais 

permissiva com os homens, mas, em alguns aspectos, cobra mais deles. A sociedade criou 

uma imagem idealizada para cada sexo,  à qual homens e mulheres têm que corresponder, sob 

pena de serem rotulados/as ou compreendidos/as como fugindo ao que está normatizado. 

Criam-se estereótipos para o desempenho de papeis de homens e mulheres os quais, por 

vezes, levam a preconceitos. O preconceito existe porque as pessoas estão presas a 

estereótipos e não procuram conhecer antes de julgar. O respeito pelo outro é a possibilidade 

apontada pelas alunas para impedir que preconceitos sejam criados e disseminados. As 

representações expressas pelas alunas corroboram com o pensamento de Badinter (1993), para 

quem a masculinidade significa um peso para os homens, e também com as ideias de 
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Bourdieu (2005), segundo quem a dominação masculina é um fardo a ser carregado, para a 

maioria dos homens, desde que precisa ser reafirmada continuamente. 

As alunas destacam que alguns homens se preocupam com as mulheres, sabem tratá-

las bem, outros tratam a mulher como se fosse objeto, coisa descartável.  Mantêm 

relacionamentos com várias ao mesmo tempo. Para outras alunas os homens são machistas, 

limitam a ação das mulheres; chamam de ‘piriguete’ à mulher que namora muito, entretanto 

eles namoram várias ao mesmo tempo e não são cobrados por isso. De acordo com os 

depoimentos, os homens acham que mulher é tudo igual, não respeitam as mulheres. Verifica-

se través dos depoimentos que vigora uma dupla moral onde ao homem tudo é permitido 

enquanto as mulheres, mesmo as consideradas “certinhas” sofrem com o machismo. De modo 

geral, os homens foram apontados como sendo não confiáveis. 

Acho que a sociedade ainda é mais permissiva com os homens. Se a mulher 
arranja mais de um cara ela é chamada de ‘piriguete’, de vagabunda; e se o 
homem arranja, já ele é ‘o cara’. Essa igualdade está ainda muito na cabeça 
da gente que é mulher, não é tão igual como passa na televisão, sabe? [...]. 
Desvalorizam a mulher pelo jeito dela e não pela competência. Apesar das 
mudanças, pra mim ainda tratam as mulheres de modo diferente. Ainda tem 
preconceito sobre isso. 

Acho que só os músculos, o corpo e o sexo, porque hoje em dia homem faz 
as mesmas coisas que as mulheres e as mulheres as mesmas coisas que os 
homens. Até o jeito de cuidar do corpo está muito parecido, o homem 
também está mais preocupado com a aparência, com o que veste. Apesar de 
que a mentalidade da mulher é mais forte que a do homem, a mulher evolui, 
amadurece bem mais cedo do que o homem, bem mais cedo. 

A mesma coisa que diferencia uma mulher de outra, não tem diferença, além 
do fisiológico e do biológico, os pensamentos, os desejos, as vontades, essas 
coisas tanto podem ser de homem como de mulheres. Eu não consigo 
generalizar nada, ‘tá’ entendendo? Acho que não tem muita diferença, mas 
as mulheres são mais de conversar mais de dialogar e os homens não, eles 
gostam de mandar muito, se acham, chegam logo na violência. Eu acho que 
isso é o diferencial. 

De acordo com os depoimentos das alunas a sociedade é mais permissiva com os 

homens, eles têm mais liberdade do que as mulheres. Analisam que a igualdade de direitos 

entre homens e mulheres é algo existente apenas “na cabeça das mulheres” pois os homens 

ainda não adotam postura de igualdade perante as mulheres. Destacam como exemplo os 

relacionamentos afetivos frequentes que, no caso das mulheres, são sempre avaliados de 

modo negativo pela sociedade, já o homem que obtém conquistas sucessivas no campo 

afetivo é considerado muito macho, ‘o garanhão’. Há convergência de interesses entre 
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homens e mulheres em termos estéticos de preocupação com o corpo e com a vaidade, as 

alunas apontam a existência de homens mais preocupados com a beleza do que as mulheres. 

Com relação ao trabalho, a mulher tem desvantagem pelo fato de ser mulher, devido às   

suas características, geralmente não é avaliada a competência da mulher para ocupar 

determinados cargos. As diferenças estão gradativamente sendo reduzidas ao corpo físico, à 

estrutura biológica, tendo sido os cuidados com o corpo, com a aparência, hoje também parte 

do universo constitutivo da identidade masculina. Analisam que a mulher, pelo fato de ser 

mais forte intelectualmente, evolui, amadurece bem mais cedo que o homem. Para as alunas a 

diferença é biológica, fisiológica, consideram que de modo geral tanto homens como 

mulheres têm pensamentos, desejos e vontades diferentes, não se pode generalizar. 

Tem aquela coisa do machismo, ainda existe muito, a gente pensa que não, 
mas existe. Quando a gente pisa no calo deles mesmo, tipo assim, que a 
gente tá conseguindo uma coisa melhor, ai eles vêm: “mulher minha não faz 
isso, entendeu?” Eles não aguentam ser menor que a mulher; realmente, 
ninguém deve se sentir melhor do que ninguém, mas a mulher não pode ser 
um pouquinho assim melhor, que eles que eles se sentem mal, se sentem 
inferior. Eles fazem de tudo para que as mulheres sejam diminuídas para  
eles se sentirem melhor. Eles não gostam de  ficar por baixo, entendeu? É, 
tipo assim, eu sou o homem da casa.  

Para os homens, certos animais têm mais valor que as mulheres. Mas acho 
que os homens ainda não se deram conta de que as mulheres estão na escola 
e o que isso significa. Assim, pra eles, as mulheres são tão ‘pouco’ que eles 
nem percebem o que está acontecendo, eles desvalorizam tanto as mulheres 
que não estão percebendo o que está acontecendo, o nosso crescimento. 
Quando eles forem ver a gente tá dominando tudo. 

Acho que os homens estão perdendo o controle sobre as mulheres e eles não 
estão sabendo aguentar isso. Eles deveriam estar orgulhosos de terem uma 
companheira que pensa no futuro, que estuda para ajudar, porque é 
importante isso. Como é que vai ter uma família e só o pai vai trabalhar, o 
homem da casa trabalha; antigamente a mulher não trabalhava. Hoje já 
trabalhamos, já estudamos, já votamos. Eu acho que é assim, os dois 
poderiam se ajudar. 

Essa perda de poder dos homens, de não querer que a mulher cresça, além de 
nos querer diminuir faz com que eles partam para a agressão, tanto verbal, 
como falei, como física. Porque, realmente, na força, da natureza mesmo, 
parece que o homem é mais forte, mas uma mulher também consegue 
derrubar um homem. Eles usam da força para manter a mulher, quer dizer, 
tentar, manter a mulher por baixo, digo tentar porque a gente não fica, a 
gente volta. Tem mulher teimosa que consegue o que quer. 

Pode-se considerar como machismo o homem limitar a ação das mulheres, não 

permitir que exerçam o livre arbítrio. Para as alunas, os homens não estão sabendo lidar com 

as conquistas das mulheres, sentem-se inferiores, então diminuem as mulheres para que 
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possam aparecer (“não gostam de se sentir por baixo”).  Gostam de afirmar que são o homem 

da casa, muitos desvalorizam as mulheres. Esta percepção confirma que os homens sentem 

inveja das mulheres pela sua multiplicidade de talentos e de papéis, ela é aquela que sabe lidar 

com a casa, com negócios, com crianças e com as relações sociais. Neste sentido, “a 

desvalorização da mulher, por parte do homem, é geralmente um sinal de como é difícil para 

ele entrar em contato com o que ela tem e ele não”. (CUSHNIR, 1994, p. 44) 

As alunas analisam que os homens ainda não se deram conta do que significa a maior 

escolarização das mulheres, desvalorizam tanto as mulheres que não se dão conta do que está 

acontecendo à sua volta. O que se tem presenciado é que  

No momento  os homens, como grupo social, permanecem em seus espaços 
tradicionais. Os homens não se movem. Talvez estejam inquietos, com 
razão, porém não se movem ou se movem muito pouco. [...] é lógico que os 
homens resistam a mudar porque nisto perdem mais do que ganham, em 
prestígio, poder e status, se se olha, obviamente, de uma perspectiva 
economicista, produtivista e individualista. (TENAS, 1996, p. 301). 
 

Os homens estão perdendo o controle, o poder, sobre as mulheres e não estão sabendo 

aguentar isso. Portanto, refletem, deveriam se orgulhar da companheira e crescerem juntos. A 

consequência da perda de poder dos homens sobre as mulheres leva-os a cometer agressões 

verbal e física. Eles usam a força física para tentar manter a mulher subjugada, mas as 

mulheres são persistentes e continuam a lutar por seu espaço e direito à sua individualidade. 

Goldenberg (1991), Izquierdo (2001), Machado (2004, 2010), Saffioti (2004a, b) são algumas 

das autoras que refletem acerca de como a perda de controle sobre as mulheres tem provocado 

nos homens a reação violenta.  

  

6.5 INTERAÇÕES ENTRE ALUNAS E ALUNOS: ASPECTOS POSITIVOS E 

NEGATIVOS  

 

No cotidiano escolar as alunas travam interações diárias entre jovens de idades e 

interesses semelhantes visto tratar-se de grupo etário, numa fase da vida de intensa mudança e 

definição de caminhos a serem trilhados. Nessa caminhada, as relações entre os pares 

revelam-se como constituintes das experiências vivenciadas e, se tratando de relações entre 

gêneros, fundamentais para   mostrar de que maneira contribuem para a formação de suas 

identidades gendradas. Nesse sentido, as alunas apontam o que apreciam e o que não gostam 

nas interações mantidas entre os/as colegas na escola. 

Infelizmente há uma competitividade por causa das notas, mas o que menos 
gosto mesmo é a ignorância das pessoas, às vezes surgem comentários 



172 
 

absurdos que as pessoas soltam com preconceito, brincadeiras de mau gosto. 
Não gosto quando são preconceituosos, quando falam mal dos outros, 
principalmente com os gays. 
 
Não gosto das ousadias, ficam ‘mangando’ colocando apelidos, chamando 
de gordinha, chamando de gostosa, fazendo brincadeiras de mau gosto com 
piadinhas ridículas sobre se a gente é feia ou bonita. Eles são piores que os 
meninos do ensino fundamental, porque eles já estão crescidos e sabem 
exatamente do que estão falando. Não gosto quando eles ficam insistindo na 
paquera mesmo sabendo que tenho namorado. São ousados, dizem piadinhas 
idiotas. Me sinto    mal com  este tipo de coisa. 
 
Nos meninos eu não gosto do jeito machista e do preconceito e das meninas 
é delas demonstrarem ser uma pessoa que elas não são. Não gosto da 
falsidade de algumas meninas. Aqui tem muita fofoca, muita pirraça, por 
parte de algumas meninas. São metidas, vem com outra blusa por baixo do 
uniforme e ficam mostrando a barriguinha sexy, pra que isso? Pra mostrar 
que é gostosa. Já os meninos dizem que não têm medo de nada, todos nós 
temos medo de alguma coisa; aí pensam assim: “se eu disser que eu ‘tô’ com 
medo, vão pensar que eu sou o quê? Uma banana, uma laranja. ” 
 

As alunas destacaram a existência de competição entre elas para tirar boas notas e 

chamar a atenção dos meninos como algo de que não gostam, porém afirmaram que gostam 

menos ainda das brincadeiras consideradas de mau gosto; os apelidos, a grosseria e ignorância 

ao lado do machismo e da paquera insistente onde os rapazes apelam para palavras chulas, as 

quais foram citadas em maior número por causar desconforto, assim como o preconceito 

principalmente contra os gays. A falsidade das meninas foi considerada como propulsora de 

fofocas e desentendimentos. Do mesmo modo, o exibicionismo das meninas e dos rapazes 

também foram citados, sendo que os rapazes exibem-se para demonstrar ausência de medo e a 

mulher para mostrar o corpo, confirmando estereótipos de que o homem, para ser homem de 

verdade, deve ser destemido, corajoso, valente; e a mulher, nos dias atuais (GROSSI, 2004), 

sensual, charmosa, atraente, ou seja, usar dos atributos físicos para atrair os homens. 

Eles gostam de humilhar as pessoas e gazeiam muita aula, não vêm para a 
escola, tanto faz, tanto fez, aí a turma fica com fama de aluno que não quer 
nada. Isso é ruim porque aqui tem muita gente que estuda e se esforça, os 
que não querem nada deixam uma fama. Também não gosto quando 
discutem por bobagens, por besteiras. 
 
Tem uns que, sinceramente, não vai, não desce, não sei.  Tem alguns aqui 
que se vestem, andam e falam como se fossem marginais, faz questão de 
deixar na cara que é um marginal. Isso aqui é uma escola, não é a rua, não é 
minha casa não é meu bairro. É uma escola; marginal você pode ser lá fora, 
aqui não. Mas também não deixo claro que eu não gosto, pra ficar longe de 
atrito. Eles agem assim para ter status, sei lá. ‘Tá’ na moda ser emo, ser 
‘maloca’, sei lá, alguma coisa assim, então é uma escolha. Também tem que 
ver onde eles moram, sei lá, às vezes onde eles moram tem muito marginal, 
ou ‘tá’ na moda ter marginal, aí eles querem ser assim. Não sei bem apontar 
porque eles querem ser assim, mas eles são. 
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Os alunos e as humilhações a que expõem os/as colegas fizeram parte dos 

depoimentos como algo que desagrada bastante às meninas, talvez tanto quanto o fato de eles 

não frequentarem as aulas, o que leva os professores a criarem um julgamento negativo sobre 

a turma. O modo como os meninos se comportam e se vestem foi alvo de atenção nos 

depoimentos, pois, para as alunas, isto os leva a parecer marginais, e a escola não é lugar para 

eles, verifica-se que a aluna reflete como o comportamento, posturas e atitudes do alunado 

contribuem para afetar a imagem da escola, do mesmo modo apresenta uma concepção crítica 

e valorativa da escola. Por outro lado, deve-se estar atento ao fato de que os alunos podem 

estar adotando posturas que chamem a atenção sobre si, seja dos docentes, seja das meninas e 

dos colegas homens. De acordo com os depoimentos, os alunos que parecem ou são marginais 

não são enfrentados, são mantidos a distância para que não haja problema; analisam ainda que 

o modo como se vestem e se comportam pode ser moda ou pode ser uma maneira de atrair a 

atenção e ter status entre os demais colegas. De modo geral, a aluna não encontra uma 

explicação convincente para a maneira como seus colegas homens agem no ambiente escolar 

embora não identifique com clareza, supõe e acerta, que é a busca de status que os faz adotar 

determinado tipo de comportamentos, descobre, sem o saber, que a identidade masculina se 

estabelece com base no status conquistado nos locais que frequentam onde é reconhecido 

como homem. 

 
O que menos gosto é que tem aqueles que chegam muito estressados e 
querem descontar em nós. Eu acho isso um horror, acho que ninguém tem 
culpa e acho isso muito nada a ver. Assim, eu acho que esse estresse muitas 
vezes vem da própria relação com os pais, são coisas bem pessoais mesmo, 
por exemplo, briga com o namorado e depois vem descontar na gente, acho 
que é mais isso. Algumas vezes esse estresse provoca violência na escola 
porque mesmo sem querer uma pessoa tira uma brincadeira e o outro não ‘tá’ 
a fim, ‘tá’ estressado e a pessoa não gosta e daí já começa a briga ou mesmo 
um mal estar entre os colegas. 
 

As alunas não gostam dos alunos que agem de modo agressivo e acabam envolvendo-

se em episódios de violência, eles foram considerados “estressados”, já trazendo de casa o 

problema e descontando nos colegas da escola. De modo geral “não gostam da falta de 

expectativa e de pessoas que não fazem planos para o futuro”. Em sentido oposto, gostam das 

brincadeiras genuínas e das conversas: 

Gosto quando eles são divertidos. Às vezes a gente chega mal-humorada na 
escola e eles colocam a gente pra cima. A perturbação, a brincadeira com os 
colegas é muito bom. Eu gosto de tudo. Gosto da escola e dos colegas. É a 
convivência, principalmente com aqueles que mostram ser amigos e amigas, 
às vezes a gente nem vem pra estudar vem para encontrar, para acolher os 
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amigos e acaba deixando amigos prá lá quando acabar os estudos. [...]. Às 
vezes a maior parte dos nossos relacionamentos acaba sendo os da escola, a 
escola é aquele lugar, o ponto de encontro mesmo, pode ir até a um futuro 
melhor, mas a maior parte de colega, namoro e até marido às vezes começa 
na escola. Todos os dias a gente vem pra cá, passa maior parte do dia aqui, 
conversa, troca ideias, a gente ‘tá’ sempre presente com os colegas. 

Eu acho que os meninos vêm para a escola mais pra se encontrar do que para 
estudar. Alguns até conseguem aquela regrinha de estudar e de conversar, de 
encontrar os amigos, outros ficam só com os amigos no corredor. 
 
Olhe, a escola cheia de mulher pode pensar que só tem confusão ou fofoca, 
mas eu gosto de estar bem com todo mundo e também de respeito. Eu não 
gosto de palavras baixas. Eu trato todo mundo igual, tenho minhas amigas, 
as mais íntimas, eu gosto também das outras. Eu tento conviver em harmonia 
com todas elas. Entendeu? 
 

Ir para a escola e encontrar os colegas com os quais travam agradáveis conversas e 

trocas de experiências foi apontado pelas alunas como algo de que mais gostam nos/as 

colegas da escola. A brincadeira sadia, a conversa aprazível que descontrai e diverte 

principalmente com aqueles/as considerados/as amigos/as foi apontada como parte da vida 

delas que irão levar para sempre em suas memórias e da qual sentirão muita falta uma vez que 

estão no ensino médio e a maioria seguirá caminhos rumo ao ingresso no mercado de trabalho 

ou à universidade, o que os afastará. Têm noção de que a maior parte do tempo delas é vivido 

na escola e é lá que travam relações  de amizade, namoro e até matrimônio; é local de troca de 

ideias, de experiências, de vivências e também de aborrecimentos que as vão constituindo 

como pessoas. Deste modo, expressam uma representação positiva da escola, a mesma escola 

descrita no Capítulo anterior, mesmo com suas lacunas e desrespeito ao alunado. 

Entretanto, preocupa perceber que as interações sociais realizadas diariamente no 

âmbito escolar entre alunas e alunos, de modo geral, são sentidas pelas alunas como algo 

pouco agradável uma vez que os alunos agem de modo machista, preconceituoso e por vezes 

violento, afetando sobremaneira as relações de segurança, confiança (GIDDENS, 1991, 2002) 

e afeto que deveriam existir entre os sujeitos. 

Em contraste, algumas alunas apontaram como sendo positiva as interações e 

vivências com as colegas, a amizade gerada, destacando as aprendizagens que ocorrem no 

cotidiano escolar: 

Não sei, a gente não escolhe; às vezes, quando a gente percebe já está 
falando, gesticulando parecido com a colega, vem natural, não é uma 
escolha, acho que é o convívio. Quando a gente convive com as pessoas, a 
gente acaba aprendendo jeito, manias, coisas que fazem e tudo o mais, e 
apoio também que elas dão muito. O que elas passam na família, os 
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relacionamentos, a gente acaba conversando, discutindo, trocando ideias e aí 
vai aprendendo, vai amadurecendo mais, então é troca de experiências. 

Acho que aprendo com as nossas confidências, com as coisas que cada uma 
vive e como resolve os problemas.,., a experiência de uma pode ajudar a 
outra amiga, acho que é assim... com estas experiências a gente vai 
amadurecendo cada vez mais. Todo mundo tem alguma coisa que pode 
ensinar pra gente, ou boa ou ruim, sempre tem. Olha, aquilo é errado. Pronto, 
eu já aprendi com a colega, do jeito dela, mas ela me ensinou. 

Nós aprendemos a viver na diferença. Digo diferença porque cada um tem 
seu tipo, seu jeito de ser, seu modo de agir e de pensar e a gente aprende com 
isso: que nem todo mundo é igual à gente; e a gente tem que aprender a 
conviver com os  defeitos das outras pessoas. Às vezes o que é defeito para 
mim não é para outra pessoa. 

As aprendizagens ocorrem de modo espontâneo, na e com a convivência diária, 

através das trocas de experiências proporcionadas pelas conversas e interações diárias o que 

fortalece a ideia de escola como lugar de encontro e de convívio frutífero para os/as jovens, 

propicio à construção de identidades. As experiências de um colega podem ser úteis para 

outro e servem de exemplo, na medida em que são colocadas em discussão pelos grupos o que 

as leva a amadurecer. As alunas aprendem com as confidências, com a experiência de cada 

um, como cada um resolve e vive as questões e, principalmente com a diferença, do mesmo 

modo como destacado por Hall (2009), Silva (2009) e Woodward (2009), entre outros/as 

autores/as, os/as quais advogam que a construção da identidade ocorre tendo como parâmetro 

as diferenças existentes percebidas  no(s) outro(s) sujeitos(s). Nesse sentido, as mulheres são 

privilegiadas, pois a representação que os alunos e alunas têm delas é de que são pessoas mais 

comunicativas e abertas ao diálogo e confidências o que proporciona a troca de experiências e 

pontos de vista sobre a realidade que vivem.  

Nesse processo interativo vivido na escola, entende-se que a identidade não é 

construída de forma isolada, ela recebe influências ao tempo em que também influencia o 

estilo de vida dos sujeitos, tendo como parâmetro a realidade local dentro de um sistema 

social globalizado onde o conhecimento não tem caráter estático, e a fluidez e dinamismo das 

ações são uma constante, o que leva à reflexividade permanente das relações cotidianas. 

Assim, “o novo sentido de identidade é uma versão aguda de um processo de “encontrar-se a 

si mesmo” que as condições sociais da modernidade impõem a todos. É um processo de 

intervenção e transformação ativas”. (GIDDENS, 2002, p.19). 

Destaca-se o depoimento de uma aluna que enfatiza aprender com a diferença com a 

individualidade de cada sujeito o que permite prepará-la para escolhas, atitudes, valores e 

modos de comportamento distintos, enriquecedores de sua formação. Nesse sentido, 
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identidade e diferença são criadas por meio de atos de linguagem, são instituídas através de 

atos da fala. Como atos de fala estão sujeitas a certas propriedades que caracterizam a 

linguagem em geral. Desse modo, a língua, - e a linguagem entendida como sistema de 

significação é instável que está sujeita às mudanças culturais - não passa, portanto, de um 

sistema de diferenças. Desse modo, a identidade e a diferença não podem ser compreendidas 

fora dos sistemas de significação nos quais adquirem sentido. “Não são seres da natureza, mas 

da cultura e dos sistemas simbólicos que a compõem”. (SILVA, 2009, p. 76-78).  

As diferenças percebidas entre homens e mulheres estão ligadas à liberdade que os 

homens têm, a maior responsabilidade das mulheres, e a falta de tato dos homens, os quais   

costumam resolver determinadas questões de modo violento, como mostram os depoimentos a 

seguir: 

Existem diferenças, sim. As mulheres são mais comportadas, mais na delas, 
os homens têm mais liberdade para sair, para falar, são mais ousados, dizem 
mais o que querem. Também brigar, bater um no outro, também não 
combina com a mulher. A mulher não precisa brigar para resolver seus 
problemas, já os homens parece mais de instinto, ao invés de conversar eles 
já vão brigando. 

Eu acho que tem diferenças sim. ‘Pro’ homem todo mundo aceita como 
normal ele pegar, namorar com várias mulheres, mas se uma menina for 
namorar com vários homens ela já pega a má fama: que ela é vagabunda, que 
ela é isso, que ela é aquilo. Eu acho que o mundo hoje é aberto para o 
homem: se o homem trai a mulher pode, mas se a mulher trai o homem, 
pronto, acabou o mundo. É um tipo de preconceito. Eu acho que tem que ter 
direitos iguais. Se o homem pode ficar com várias mulheres por que a 
mulher não pode ficar com vários homens? São escolhas diferentes, mas 
deveriam ter os mesmos direitos. Um deveria respeitar o espaço do outro. 
Cada um deve se adequar, entrar num consenso para poder viver bem juntos. 

Mas eu acho que tem coisas que os homens fazem e não pega pra eles, por 
exemplo, se uma menina fica numa roda com vários rapazes ela é chamada 
de ‘galinha’, não vão pensar que é amizade; se é com o homem que acontece 
isso ele é chamado de garanhão, ‘o cara’ ou pode ser chamado de ‘viado’, 
porque só quer andar no grupo das meninas. Tem um menino aqui na sala 
que andava muito com mulheres, os meninos diziam que ele era ‘viado’. 

De modo geral os depoimentos voltam a destacar que a diferença entre homens e 

mulheres está associada à liberdade conferida aos homens e a ainda existente repressão 

imposta às mulheres o que destaca, define e estereotipa o que homens e mulheres podem ou 

não fazer. Neste sentido as mulheres são consideradas mais afeitas ao diálogo como 

mecanismo de resolução de conflitos, enquanto os homens recorrem à agressão e à violência 

para solucionar problemas, sendo este um aspecto representado como natural, ligado ao 

instinto masculino e não a uma construção social.  
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O aspecto afetivo é destacado, pois o homem é considerado desimpedido para manter 

relacionamentos consecutivos enquanto que isto é negado às mulheres. Também foi ressaltado 

que os homens precisam demonstrar que são viris mesmo quando estão entre mulheres, caso 

contrário será rotulado de homossexual. Como já visto, a busca por muitas parceiras é 

interpretado a partir de Badinter (1993), Goldenberg (1991), Nolasco (2001), Machado 

(2004), entre outros/as autores/as, como sendo o meio que os homens têm para afirmar a sua 

sexualidade heteronormativa correlata da identidade masculina, afastando assim o temor de 

ser equivocadamente confundido com gays. Já a mulher não pode estar numa situação em que 

prevalece um maior número de homens, pois corre o sério risco de ser confundida com uma 

‘vadia’ que busca a atenção e o assédio masculino e, ao assim proceder, macula a honra 

masculina. A não existência de diferenças surge nos relatos das alunas:  

‘Tá’ tudo tão igual, tudo tão ‘pra’ todo mundo. Não tem mais aquela do 
homem ser o cara machão da casa, da família, porque ele nem paga mais as 
contas sozinho. Os homens ainda desvalorizam as mulheres, mas, às vezes, 
quem paga as contas é a mulher. Ele pode até pagar a conta, mas quem faz 
mais coisas é ela, quem manda é ela. Não tem mais aquele padrão rígido, 
tipo tem que ser assim. Eu acho que hoje em dia isso já foi muito quebrado e 
não deve se diferenciar o que o homem faz do que a mulher faz, acho que 
todos são capazes de fazer qualquer tipo de trabalho. Direitos iguais e 
deveres também. Só na cabecinha deles, ainda tem um pouquinho de 
diferença, entendeu?  Vai demorar um pouquinho mas a gente consegue. 

Acho que a mulher deveria se valorizar mais, muitas mulheres não se 
valorizam, por exemplo, no jeito de falar, de se comportar, muitas gritam, 
falam alto, xingam palavrões. Acho que não cai bem numa mulher. Embora 
aos homens façam isso, mas mulher é mulher, ela não precisa fazer as 
mesmas coisas que eles pra se destacar, para mostrar que tem valor. Acho 
que este comportamento mais agressivo deve ser mais amenizado na mulher 
senão fica banalizado, igual ao do homem, eu acho feio. Pra mostrar que é 
competente, a mulher não precisa se igualar ao homem. 

Eu acho que as meninas não devem partir pra cima dos meninos, a iniciativa 
na paquera deve partir do homem, acho que esse papel ficou para o homem, 
quando a mulher toma a iniciativa fica vulgar. Tem meninas muito atiradas e 
o homem pode não gostar, ele pode se sentir ofendido porque não foi ele 
quem tomou a iniciativa. 

As alunas têm uma representação da mulher voltada para os novos tempos em que o 

trabalho aparece como categoria redentora e possível de pôr fim às distâncias e diferenças 

entre homens e mulheres, desde quando compreendam que direitos e deveres devem ser 

compartilhados entre ambos. De acordo com os depoimentos, a fronteira entre ‘o que é coisa 

de homem e o que é coisa de mulher’ está sendo rompida, com a inserção da mulher em 

frentes de trabalho antes reduto masculino, como a construção civil, por exemplo; do mesmo 



178 
 

modo o homem gradativamente divide com a mulher as tarefas domésticas e os cuidados com 

os filhos. Porém as alunas refletem que são os homens que impõem mais resistência às 

mudanças nas relações entre os gêneros pois ainda não compreenderam que as mudanças 

conquistadas pelas mulheres são benéficas para ambos. 

Por outro lado, as alunas analisam que a mulher não precisa adotar atitudes masculinas 

como xingar e ser agressiva, para serem reconhecidas e valorizadas pelo seu potencial, ou 

seja, não será adotando comportamentos machistas que serão respeitadas. Do mesmo modo, 

são capazes de adotar atitude conservadora pois refletem que a iniciativa na paquera e no 

namoro deve partir dos homens, a mulher ainda deve ser cortejada por eles caso contrário 

sentir-se-ão ofendidos. Portanto, os depoimentos mostram que as diferenças, embora em fase 

de equiparação, entre homens e mulheres ainda surgem como distintivos entre eles e elas, 

principalmente no aspecto afetivo e da sexualidade quando as próprias alunas reconhecem 

que, embora as mulheres estejam galgando espaço nas relações de trabalho, ainda é 

prerrogativa do homem tomar a iniciativa nas conquistas e namoros. As mulheres esperam 

encontrar no homem o amor romântico idealizado no século XVIII. (BADINTER, 1993; 

GIDDENS, 1993). 

 

 

6.6 AMIZADES E (DES)CONFIANÇA NO COTIDIANO ESCOLAR 

 

Na escola, as alunas demonstraram manter interações nas quais o/a colega é o 

companheiro/a de classe nem sempre confiável ou respeitoso/a, e as amizades são restritas a 

outras vivências fora da escola: 

Aqui, sinceramente, o relacionamento é superficial, muito superficial, 
nenhum deles me conhece nem 10%; não tenho amigos, só um chega perto 
desta denominação ‘pro’ padrão que eu estabeleço, é o F., os outros são, no 
máximo, colegas. Tenho mais colegas homens. Acho que eles são mais 
naturais, mais espontâneos, mulher eu acho que são mais fingidas. 

Minha relação aqui com os colegas é mais ou menos. Porque os meninos 
aqui gostam muito de me apelidar e sabem que eu não gosto disso. Amiga 
mesmo só tenho duas que é minha mãe e outra que é a R., eu  adoro ela; na 
escola mesmo tenho muitas colegas. Tenho uma boa relação com todo 
mundo. Procuro ficar na minha e só dou espaço para quem eu conheço; 
amizade mesmo só fora daqui. 

Me dou melhor com meninos. Na verdade, escolho as pessoas e não o sexo 
delas. Tanto faz homem, mulher, gay, se eu gostar e formar uma amizade, 
fica tudo igual. Aqui na escola tenho colegas e fora daqui amigos/as, a gente 
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conversa muito, troca experiências, o que aconteceu com cada um, é muito 
legal. Você aprende um monte de coisa. Tira um pouco mais de preconceito 
do povo (dos colegas). Vai trocando ideias. Eu acho que a homofobia é o 
que mais acontece aqui. 

Logo de início uma das alunas revelou que a aproximação dos colegas homens 

geralmente se dá de forma intencionalmente direcionada para a paquera, confundem a atenção 

e o carinho próprios das relações de amizade com o interesse afetivo; também foram citados 

como aqueles que apelidam repetidamente as meninas. Contraditoriamente também foram, 

tidos como sendo mais naturais e espontâneos do que as meninas nas relações de amizade. Já 

em outro depoimento, a competição com fins estéticos entre as alunas foi ressaltada como 

componente que as afasta umas das outras. Uma das alunas reflete que escolhe a pessoa como 

amiga, independentemente do sexo ou orientação sexual e que, através da troca de ideias 

promovida através das conversas, consegue sensibiliza os/as colegas com relação ao 

preconceito existente entre   eles/as com relação aos homossexuais, sendo a homofobia o mais 

presente na escola.  

Tem pessoas que têm muitos amigos e não são amigos de verdade. Alguns 
deles têm comportamento preconceituoso, grosseiro que eu não admito, 
então prefiro manter uma certa distância. A gente acaba selecionando muito 
mais quem são os amigos. Acaba formando grupos dentro da escola: o dos 
amigos, o grupo dos machistas, os grupos das ‘patricinhas’, o grupo dos 
‘cdfs’ e o grupo daqueles que não ‘tão’ nem aí, paz e amor, que a vida é 
linda...   

A relação com os colegas é boa, a gente se dá muito bem. Aqui na sala a 
gente que tem mais tempo na escola senta em um grupo e o pessoal novato 
em outro só porque a gente já se conhece há mais tempo, mas não tem 
confusão, a turma é unida. 

Em alguns depoimentos as alunas enfatizaram que a amiga que elas têm e confiam é a 

própria mãe e que na escola têm no máximo um\a ou dois/duas amigos/as. Analisam o fato de 

colegas que têm muitos amigos, mas que não são amigos verdadeiramente, deste modo, 

ocorre   uma seleção  que termina na formação de vários grupos dentro da sala e da escola. De 

modo geral, a convivência foi definida razoável devido ao comportamento grosseiro e 

preconceituoso de alguns colegas que as faz manterem-se afastadas ou até mesmo reclusas em 

sala de aula de modo a passarem despercebidas e assim evitar envolver-se em problemas. 

É dividido. As meninas têm uma relação meio estranha, não é como amiga, 
irmã dos meninos é aquela coisa meio disfarçada. Se o namorado estiver 
perto nem olha para a cara da pessoa. Acho que os homens daqui são muito 
machistas. São ciumentos. Acho que os jovens nem tanto, são mais os 
adultos que fingem não ver uma pessoa só para não provocar o namorado ou 
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marido. Às vezes parece que nem é namorado parece o pai, o dono. Dá uma 
olhada assim, aquela cortada e a mulher nem fala nada. Às vezes essa mulher 
trabalha, ganha o dinheiro dela e até sustenta o cara, mas ele manda nela. 

A aluna egressa de outro Estado estranhou o modo como as meninas se relacionam 

com os colegas na escola, principalmente na presença dos namorados e maridos: não é 

amizade aberta, algo como um relacionamento entre irmãos/irmãs, mas comportamento 

sujeito à sanção e à permissão dos parceiros afetivos. Na opinião da aluna este tipo de atitude 

ocorre devido aos “homens de Aracaju serem muito machistas, ciumentos e agirem com as 

mulheres como se delas fossem o dono”, governando-as mesmo sem o uso das palavras. A 

percepção por parte da aluna da violência silenciosa (BOURDIEU, 2005) sofrida pelas 

mulheres demonstra o quão explicita é a relação machista e violenta dos homens para com as 

mulheres: não precisando da linguagem oral para se fazerem entender, os homens usam de seu 

poder e domínio para submeterem as mulheres à sua vontade e dominação. 

De modo geral, os depoimentos destacam que a relação de amizade existe fora da 

escola, sendo aquelas as pessoas com as quais costumam trocar experiências e manter um 

melhor convívio. As alunas enfatizam que o que elas têm na escola são colegas, o que  mostra 

a pouca profundidade dos relacionamentos no contexto escolar, os quais, por vezes, não 

passam de contatos levianos, fúteis e vazios, incapazes de fortalecer laços de confiança, de 

segurança, necessários à construção de parâmetros confiáveis no processo de estruturação das 

identidades entre os/as jovens. É na convivência diária que acontece no ambiente escolar onde 

as alunas constroem relações de amizade que elas se sentem bem: 

Eu passo a manhã toda aqui, eu venho para a escola para assistir aula. Se o 
professor vem tudo bem, senão fico conversando, estudando..., pra mim aqui 
acaba sendo um lugar de descanso por que à tarde eu faço cursinho. A escola 
até que começou bem este ano, professores com algum entusiasmo, mas 
depois da greve deu um desânimo geral por parte dos alunos e dos 
professores.  

É um dia de aprendizado, é um dia de recreação, de stress, é um dia muito 
confuso, depende, todo dia muda, depende se eu acordo de bom humor ou 
não, se eu acordar bem eu sei que o dia vai ser bom. É muito agitado nesta 
fase que tem que estudar para o vestibular, tem que escolher o curso para 
fazer vestibular. 

 
O dia na escola foi considerado tranquilo, lugar de aprendizagens, de conversa, e 

também de descanso para aquelas que trabalham e /ou estudam no turno oposto. Elogiam a 

escola, mas notam que houve mudanças para pior após o longo período de greve que 

desarticulou os grupos de amigos/as e provocou desânimo entre professores/as. Embora 
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algumas depoentes revelem ocupar o tempo livre na biblioteca, a maioria delas prefere as 

conversar com colegas quando na ausência do professor/as, consideram isto chato, pois vêm 

para a escola com o objetivo de assistir às aulas. Para as alunas do terceiro ano que vão 

enfrentar o concurso vestibular buscando o ingresso numa universidade pública, “os dias têm 

sido muito agitados e a ausência dos professores/as provoca prejuízos no cronograma já 

afetado pela greve”.   

Os aspectos mais negativos da escola foram destacados pelos/as discentes como sendo 

a atuação dos/as docentes, seguido da violência e do comportamento inadequado dos/as 

alunos/as: 

A pior coisa eu acho que os professores de hoje em dia parecem que não 
gostam de trabalhar. Alguns sim, mas outros é só pelo dinheiro mesmo. 
Faltam às aulas.  Quando vêm colocam as coisas na lousa e logo saem, não 
sabem explicar, o aluno que se vire para aprender. Acho que o professor 
deveria conversar mais com os alunos, participar mais da vida deles. Dar 
aulas melhores, faltarem menos. Também tem professor que conversa com 
todo mundo, é pra entrar na sala dez horas, ela chega dez e vinte. Conversa e 
no final não dá aula nenhuma. [...]. As aulas são muito repetitivas. Os 
professores não veem que cada aluno gosta de uma matéria ou aprende mais 
fácil determinado assunto. Dão as mesmas aulas sempre. 

Rapaz, tem um negócio aqui chamado aula de português, é difícil, não sei se 
é porque eu não vou com a cara da matéria, mas tédio é 10% da aula, o resto 
não tenho nem palavras para falar, o resto é muito chato mesmo. Eu gosto de 
estudar ‘pra’ caramba, mas às vezes eu sinto tédio nas aulas, são fracas, a 
maioria, algumas, não, são até legais dá até para entender. [...] às vezes 
colocam um negócio no quadro e não explica nada, só vai explicar na outra 
aula. Tem professores que dá vontade de dormir. Falam, falam, falam e não 
pedem a opinião do aluno, não é aquela aula mais dinâmica. Sem condição. 
Aí tem um monte de gente que sai da sala. Eu mesmo, quando a aula é chata 
ou o professor não dá assunto, pra que eu vou ficar lá? Eu saio da sala. 

Para os depoentes acima, o que a escola tem de pior é a péssima qualidade dos/as 

docentes. As alunas queixam-se principalmente das faltas e dos atrasos destes profissionais, 

em seguida apontam que as aulas são repetitivas, tendo na fala e no quadro negro os principais 

recursos de ensino, o que, segundo elas, desestimula bastante permanecer em sala de aula. Por 

outro lado, analisam que os/as professores/as tratam as/os alunas/os ‘como se todos fossem 

iguais’, não os/as distingue de acordo com a capacidade para aprender de cada um/a e, desse 

modo, ministram suas aulas sem dar a devida atenção àqueles/as alunos/as que têm 

dificuldades com determinado conteúdo. 

Para as alunas, o tédio decorrente das aulas inconsistentes e pouco estimulantes, por 

vezes leva ao abandono da escola, deve ser combatido com a implantação de aulas mais 
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dinâmicas nas quais recursos – a exemplo da música - fossem aplicados para incentivar a 

participação dos/as alunos/as bem como desafiar a capacidade cognitiva dos/as discentes, de 

modo a despertar o interesse pelos conteúdos das diferentes disciplinas. Portanto, a disposição 

para ensinar por parte dos/as docentes torna-se necessária como elemento alavancador das 

capacidades dos alunos/as. Outro aspecto apontado nos depoimentos, em grande medida fruto 

do abandono da sala durante as aulas, foi a ocorrência de episódios de violência os quais 

colaboram para projetar uma imagem negativa da escola perante a comunidade local, 

passando os\as alunos\as a serem reconhecidas a partir de uma escola representada na opinião 

pública como violenta. 

A pior coisa mesmo é a falta de colaboração dos professores para que o 
aluno compreenda os assuntos. O professor deveria dar uma colaboração e 
fazer com que o aluno aprenda. Não incentiva o aluno a crescer, a estudar, a 
ter interesse pela matéria dele. Já tive professora que ficava esperando a 
turma ficar quieta, se não calassem a boca ela não começava a aula ou então 
escrevia no quadro e não ‘tava’ nem aí. Na escola tem muita gente 
interessada e os professores tratam todos como se fossem iguais, assim, no 
sentido de que não têm interesse em aprender, em seguir em frente com os 
estudos. Eu assisto a certas aulas porque não tem jeito, é uma tortura pra 
mim. De pior também tem que muitos alunos vêm de colégio particular e 
chegam aqui querendo ser melhor do que os outros. 

Apontam que ‘é uma tortura’ assistir a determinadas aulas, este sentimento torna o ato 

de aprender extremamente doloroso uma vez que o elemento orientador, facilitador, 

motivador são docentes que, na ótica das alunas, não demonstram empenho em fazer com que 

seus/suas alunos/as aprendam, conferem-lhes tarefas consideradas “ridículas”, que pouco 

demandam intelectualmente. Para as alunas os/as professores/as deveriam exigir mais 

participação dos/as alunos/as nas aulas que, caso fossem mais dinâmicas, provavelmente 

contariam com a atenção das/os discentes. 

A pior coisa da escola é o conflito, é a violência na escola, que é aquilo que 
bota a escola lá embaixo ‘né’? A escola pode ter um monte de coisa boa, 
mas as pessoas só reconhecem pelas coisas ruins. Em todo lugar que você 
vai, sabem algo de ruim da sua escola e isso não é bom, a escola ser 
reconhecida pelas coisas negativas. Bem, assim é o meu bairro, só olham as 
coisas ruins, não veem as coisas boas, ‘né’? 

Neste depoimento verifica-se que o conflito é representado não como aspecto 

constante da vida em sociedade, confronto de ideias salutar, necessário às interações sociais 

entre os grupos e mesmo intragrupos, mas como  

debate de valores, também podendo ocorrer pela busca de status, poder, 
dentre outros aspectos, cuja finalidade das partes conflitantes não é apenas 
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alcançar resultados objetivos, mas também anular seus opositores, causar-
lhes consequências e até eliminá-los, podendo ocorrer entre grupos e até 
coletividades. (PONTES, 2007, p.88). 
 

Em consequência da alegada baixa qualidade das aulas, muitos/as alunos/as admitiram 

que saem das salas durante as aulas e ficam vagando pelos corredores. Esta é a maneira que 

encontram para protestar contra um serviço mal prestado pelos/as docentes, os quais carecem 

de acompanhamento por parte da equipe pedagógica com relação ao planejamento e 

desenvolvimento das suas aulas. Ocorre que os/as docentes refutam os apelos da equipe 

pedagógica no sentido de melhor planejarem suas aulas assim como adotar recursos de ensino 

como a TV, vídeo, retroprojetor, aparelho de som, sala de vídeo, sala de informática, sala de 

dança, quadras, etc., disponíveis na unidade de ensino, os quais em muito colaborariam no 

sentido de proporcionar aulas mais interessantes e dinâmicas como solicitadas pelas alunas. 

A pior coisa são os alunos ficarem gazeando as aulas. Bem, a escola hoje é 
shopping, é cabeleireiro, é manicure, é praça, é motel, é tudo aqui agora, 
menos local de estudo. É por isso que a educação não vai pra frente. O nosso 
nível de educação é um dos mais baixos que tem no mundo. Como é que 
você vai conseguir as coisas se você não vai atrás, vai conseguir as coisas de 
mão beijada? Eu não esperei ninguém me dizer que eu devia trabalhar não. 
Fui lá e coloquei o meu currículo. A gente precisa ter iniciativa, ter atitude, ir 
lá e querer, se interessar.  

Ficar fora da sala de aula também implica transformar a escola em local de conflitos, 

em lugar em que várias coisas podem acontecer para ocupar o tempo vago, menos cumprir   

duas de suas funções primordiais que são o ensino e a aprendizagem dos conteúdos 

historicamente construídos pela humanidade. Nesse sentido, as alunas destacam que a escola 

pode ser desde motel até shopping center,  pois fora das salas de aula os/as alunos/as ocupam-

se com afazeres que em nada têm a ver com as finalidades da escola. O esforço individual e a 

ambição para crescer foram salientados como algo que cada um/a deles/as deveria ter para 

buscar novos rumos para suas vidas, porém o que se percebeu nas entrevistas e observações é 

que a escola falha, pois não está preparada para orientar nem mesmo oferecer exemplos a 

partir da prática docente que estimule seus/suas alunos/as a seguirem rumos audaciosos, para 

além do que esta escola oferece.  

De acordo com as alunas as melhores coisas oferecidas pela escola poderiam até ser o 

fato de ensinar algo proveitoso para suas vidas, preparar para o trabalho, mas o que ela tem de 

melhor é ser local de encontro com os, embora poucos, amigos/as:  

A melhor coisa é que a escola pode me preparar para o mercado de trabalho; 
também tem os amigos que a gente encontra aqui todos os dias. 
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É encontrar os colegas, as aulas. É a convivência com os colegas a gente 
passa o dia todo se divertindo. Pra mim tudo é bem, tudo é bom, agradável, 
acho que se não fosse eu já teria saído da escola. 

A melhor coisa são as amizades, o tempo de escola nunca volta, a gente tem 
que viver cada momento intensamente, é coisa única, vai passar. As 
amizades, a gente vai levar para a vida inteira.  O ensino pode até levar, mas 
a amizade prevalece, a gente nunca vai esquecer. 

Embora a escola seja representada como lugar de aprendizagens, capaz de prepará-las 

para atuarem no mercado de trabalho, é representada pelas alunas, primordialmente, como 

local de encontro com os colegas e amigos/as; lugar de convivência e de trocas tão agradáveis 

e especiais que, se assim não o fosse, não justificaria sua existência. As jovens alunas têm 

noção de que estas são amizades e experiências que irão acompanhá-las ao longo de suas 

vidas, que nunca mais irá se repetir; analisam que, após o término do ensino médio, outra 

etapa se abrirá em suas vidas uma vez que, devido a morarem em bairros geograficamente 

equidistantes e em face das escolhas que cada um/a delas/es irá tomar, poderá ocorrer um 

afastamento, mas na memória ficarão guardados os inesquecíveis momentos vividos na 

escola. 

Uma das alunas analisa que o que a escola tem de melhor é o fato de ela existir, esta 

frase leva a (re)considerar que a escola ainda é uma instituição avaliada positivamente entre 

os/as jovens, portanto, necessário se faz que as políticas públicas para a educação sejam 

direcionadas no sentido de instrumentalizá-la adequadamente para receber os/as alunos/as 

num ambiente propício à instrução e à socialização harmônica entre os pares.  

A escola é boa e eu gosto de estudar aqui. Eu estudo aqui há quatro anos e 
melhorou bastante com esta nova direção. A nova diretora trouxe curso 
técnico este ano, pena que eu não peguei, ‘né’? Mas, é bom para os alunos 
que estão no primeiro e segundo ano. Ela mudou o formato da escola, pintou 
a escola, todo ano ela manda pintar a escola, só que nós próprios alunos, 
entre aspas, estragam tudo, riscam as paredes, as carteiras. Teve até, no ano 
passado, um mutirão para limpar as paredes da escola, foi bem legal. 

Como já foi visto em outros depoimentos, os/as professores/as foram duramente 

criticados pelos/as alunos/as, contudo, as alunas foram capazes de reconhecer que existe uma 

parcela, embora pequena, dos/as docentes que as motivam a estudar, a permanecer na escola. 

Admitem que a escola tem passado por mudanças desde que a equipe pedagógica assumiu há 

três anos   a administração da escola e que são os/as próprios/as colegas que sujam as paredes 

e danificam o prédio escolar.  
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Não obstante, a representação da escola como lugar de encontro e de interação, houve 

depoimento no qual, mais uma vez, o tema do preconceito veio à baila através de uma aluna 

que confessou não ser nenhuma admiradora da instituição escolar, porém admite gostar 

especificamente desta na qual estuda, pois o convívio é agradável visto que não percebe 

preconceito contra os gays. Entretanto, deixa entrever que pode ser algo que ocorre de modo 

camuflado, pois reflete que “aparentemente todo mundo aceita” os homossexuais. Obtêm esta 

interpretação da realidade por compreender as ‘brincadeiras’ dos alunos considerados 

heterossexuais com os homossexuais como uma forma de aceitação das diferenças o que 

pode, como visto em outros momentos deste texto, não representar a realidade concreta e sim 

uma forma velada de preconceito e homofobia, à qual o homossexual se rende para evitar ser 

alvo de estigmatizações e violências, como já destacado por Seffner (2011). Ou seja, ao 

participar das ditas ‘brincadeiras’, os homossexuais estão, na realidade, buscando evitar 

violências maiores contra sua integridade física, moral e psicológica, submetem-se para não 

sofrer danos ainda maiores. Ao assim procederem, como alternativa possível no ambiente 

escolar, estão praticando violência contra si próprios uma vez que o enfrentamento aos 

perpetradores da violência possivelmente colocaria em risco a sua permanência na escola. 

 

 

6.7 TRATAMENTO DISPENSADO ÀS ALUNAS E ALUNOS NA ESCOLA 

 

Buscando identificar de que modo o tratamento destinados aos/às discentes contribui 

para a existência de violências na escola verificou-se que, embora a maioria dos depoimentos 

destaque que não há diferenças ao modo como docentes dirigem-se a alunos e alunas, muitas 

declarações apontam distinções no tratamento: 

Na sala de aula, como na escola, os professores tratam todos do mesmo jeito. 
Nunca presenciei nada do tipo, e em minha opinião não há distinção no 
tratamento de nenhum aluno. 

Não, eu acho tudo igual. Agora, as meninas são mais interessadas nos 
estudos, são mais dedicadas, estudam mais que os meninos. Os meninos 
faltam, filam mais aulas e tudo, não ligam muito. Mesmo preocupados com o 
trabalho são mais desleixados. Tem uns que veem que vão passar de 
qualquer jeito, mesmo ficando de recuperação em todas as matérias é 
aprovado porque o governo empurra. O aluno sabe que se tem dois alunos 
um que estuda e outro que não estuda, os dois vão passar no final do ano. 
Mesmo cheio de faltas ele passa, mesmo porque tem aluno que responde a 
chamada e sai da sala, não assiste aula de jeito nenhum. Ou então fica na sala 
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conversa e conversa, tem professor que manda sair, tem professor que não 
manda. Tem professor que nem liga mais porque já é rotina. 

Como mostram os depoimentos, para a maioria das alunas entrevistadas não existe 

diferença de tratamento dispensado por professores/as a alunos e alunas. Porém, as meninas 

recebem mais atenção, pois os alunos são tidos como desleixados com os estudos o que  leva 

a questionar a origem deste pouco caso com os estudos e conjecturar, a partir de Dubet 

(2008), que os alunos não têm recebido estímulos positivos por parte dos/as professores/as e 

da escola, isto os torna vítimas preferenciais do fracasso escolar, levando-os a reagir a esta 

situação através do envolvimento em situações de violência como um meio de chamar a 

atenção sobre si. As alunas que perceberam diferenças destacam a preferência de alguns 

professores pelas meninas: 

Às vezes tem professor que puxa saco de aluna, o de matemática, por 
exemplo, ele fica dando aula só para as que sabem e esquece do resto da 
turma. Muitos professores meio que escolhem os/as alunos/alunas que eles 
querem dar aula, independente de ser homem ou mulher. 

Assim, a professora mulher se comporta de uma forma, elas têm mais 
paciência de explicar, copiam explicam passo por passo e quer que você 
entenda. Mas o professor coloca as coisas no quadro e quer que você entenda 
e pronto. Os professores têm mais paciência com as mulheres, mas 
praticamente são as mulheres que mais prestam atenção na aula deles. 

Professores falam diferente com meninos e com as meninas. Quando o 
professor repreende os meninos fala assim: “cara, não é pra você fazer isso”; 
com as meninas é: “isso não fica bem para uma mocinha”. 

Para as alunas existem professores que escolhem para quem vai dirigir a atenção 

durante a aula. Do mesmo modo, destacam que as professoras são mais pacientes e explicam 

com mais detalhes os conteúdos expostos. Também destacaram que as meninas prestam mais 

atenção nas aulas dos professores, demonstrando interesse. Coincidência, ou não, as 

disciplinas matemática, física, consideradas as mais difíceis, são ministradas na escola 

pesquisada por professores e são nessas aulas que algumas meninas se destacam, 

principalmente no 3º ano diurno. 

Interessa destacar o modo como professor e professora repreendem alunos e alunas: ao 

aluno é dirigida uma linguagem seca, direta, indicando que uma determinada ação não deve 

ser realizada; às alunas a repreensão concentra-se em enfatizar que determinada ação não é 

adequada a uma mulher, a uma mocinha, revelando um caráter distintivo que coloca em 

oposição padrões e normas de comportamento para alunas e alunos num ambiente de 

aprendizagem que irá inculcar diariamente nos sujeito padrões e princípios de comportamento 
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de acordo com o sexo da pessoa. Neste sentido, deve-se estar atento, pois, na construção das 

identidades de gênero, a linguagem, o currículo e as disciplinas, assim como as normas 

regimentais e, principalmente a linguagem, constituem-se em instâncias que refletem e 

causam disparidades de gênero, sexo, de raça, etc., estas podem incentivar o preconceito, a 

discriminação e o sexismo. (LOURO, 1997). 

 

 

6.8  O OLHAR DAS ALUNAS SOBRE A VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

Embora inicialmente neguem sua existência, para as alunas, a violência dentro da 

escola é fenômeno com o qual discentes envolvem-se de diversas formas: 

Acho que os meninos não gostam de levar desaforo, reagem logo com a 
briga, um não pode encarar o outro que já partem para a agressão física. Eles 
ficam querendo mostrar quem manda, é como se quisessem afastar os outros 
meninos mostrando que eles são fortes, que são de briga. Tudo começa com 
uma brincadeira, de tapas, dai partem para brigar. Acho que porque eles têm 
as brincadeiras mais pesadas, mulher não, é só bate-boca; homem não, vai 
pra ‘porrada’ mesmo, se não tiver ‘porrada’ parece que não ‘tá’ resolvido. 

Eles não conversam, acho que falta argumento, palavras para eles 
dialogarem, então é mais fácil ir pra briga. Mas tem meninas que brigam 
também. Mas as mulheres conversam mais, se uma ‘tá’ falando alto, 
discutindo, a outra reclama, chama a atenção, procura resolver os problemas 
na conversa. 

Sei lá, acho que é o instinto e o status. Um querendo o outro. O instinto 
procurando o status. Mas, as meninas usam muito da fofoca. Tem até um 
site, Orkut, para colocar fofocas. É um Orkut que fala quem é o/a bonito/a e 
quem é o feio/a da escola, quem é o casal do ano, fala mal de um, de outro; é 
um Orkut que os alunos fazem, mas ninguém sabe quem é, mas tem os 
comentários. 

Os alunos emergem nos depoimentos das alunas como aqueles que mais se envolvem 

em episódios de violência na escola. Na opinião delas isto ocorre devido à pouca habilidade 

dos homens com as palavras e à necessidade que eles têm de delimitar seus espaços de 

mando, para isso utilizam-se da força e da violência física para mostrar quem é o mais forte e 

quem é que manda. Competem entre si para disputar espaços e granjear atenção, visibilidade 

perante os demais colegas na escola, e esta competição tem origem em situações banais nas 

quais - por vezes - uma simples brincadeira pode ser interpretada como ofensa e a reação 

costuma ser violenta; até porque as brincadeiras nem sempre são ingênuas, nas observações 

realizadas percebeu-se que geralmente elas estão carregadas de malícia, palavrões e 
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preconceitos que fogem ao ato lúdico de brincar, são afrontas que provocam humilhações, 

constrangimentos e desencadeiam discussões acirradas com troca de insultos e por vezes a 

agressão física. Estes resultados confirmam a existência de um estilo de masculinidade que 

tem na expressão da violência uma das maneiras de afirmação, como já identificado por 

Zaluar (1992), Machado (1998, 2004), Schpun (2004), Nolasco (2006) e Gonçalves (2007), 

entre outros/as autores/as. 

Na escola em foco, os alunos acessam o site Orkut para colocar perfis dos/as colegas, 

promovendo um ranking de quem é mais feio ou mais bonito, falar dos casais de namorados, 

fazer intrigas e fofocas. Num dos depoimentos, um dos alunos colocou-se como vítima desse 

site onde foi postada uma injúria contra uma das meninas, e o grupo de colegas a que ele 

pertence acreditou ter sido ele o autor da postagem quando na verdade não foi. Ao chegar à  

escola foi recebido com tapas e pontapés, só após ter sido atendido na coordenação 

pedagógica tomou conhecimento do fato e esclareceu que nada tinha a ver com isso. Mas 

tarde apurou-se que era um colega que se fez passar por ele e postou a mensagem.  

Como já abordado no Capítulo IV, quando se discorreu a respeito do uso da internet na 

prática do ciberbullying, e veiculação de outras formas de violência, a ocorrência acima citada 

mostra como a rede mundial de computadores conectada através da internet pode ser usada 

como veículo desagregador, pois virtualmente qualquer pessoa pode se fazer passar por outra, 

gerando equívocos e mal entendidos capazes de causar discórdia entre as pessoa. Do mesmo 

modo, aponta para a falta de diálogo, de argumentação entre os alunos que usam de violência 

para solucionar conflitos. 

6.8.1  Envolvimento das alunas em episódios de violências 

 De modo surpreendente, em inúmeros depoimentos as alunas aparecem como as 

principais perpetradoras de violências na escola: 

Eu acho que são as meninas. O homem demora muito para ter briga entre 
eles, mas também quando briga é na base da pancadaria. Acho que a mulher 
discute muito, quer tirar satisfação e logo sai briga. Homem vai logo pra 
briga, não tira satisfação. 

As mulheres estão ficando mais perversas, elas estão na sua vez agora. Elas 
veem os homens brigando e batendo por qualquer coisa e querem fazer o 
mesmo. Antes, se tinha uma fofoca entre meninas elas se afastavam, hoje 
vão tirar satisfação e saem logo pra bater. Aí acaba em violência e até morte. 
Acho que igualou tudo, a mulher quer fazer tudo, igual aos homens. Igualou 
pelo lado ruim.  
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As meninas também são capazes de serem violentas, principalmente umas 
com as outras, mais do que elas contra os meninos. As meninas discutem 
muito aqui, principalmente por causa de outro homem, acho isso ridículo ‘tá’ 
brigando por causa de homem, se ele quisesse ficar com uma ficava com 
uma só não com as duas. 

As meninas fazem mais comentários sobre os gays: “ah eles querem ser 
iguais a gente”; elas ficam parecendo com os homens machistas. Aqui tem 
muitos meninos machistas, mas eles até que se relacionam bem com os gays, 
tiram umas brincadeiras, não abusam. 

As meninas também foram apontadas como capazes de protagonizar episódios de 

violência sendo que entre elas prevalecem a argumentação, as discussões acaloradas e 

recorrentes. De acordo com os depoimentos das alunas, elas discutem mais, querem 

esclarecer, ou, como dizem, tirar satisfação de tudo, antes de partirem para o contato físico 

violento. Segundo os relatos é porque a mulher se contém mais, procura manter o controle, 

pois a briga em que ocorre o embate físico é coisa dos homens e não fica bem uma mulher 

lutando com outras. Para Simmons (2004) o “controle” dos comportamentos entre as meninas 

é herança da educação feminina voltada para o recato, a contenção e adoção de atitudes 

polidas na resolução de conflitos. Os depoimentos também destacam que as mulheres estão 

ficando mais malvadas e adotando atitudes antes vistas apenas entre os homens, analisam que 

as mulheres estão se igualando aos homens pelo que eles têm de ruim. Ressaltam, ainda, que a 

maioria dos conflitos entre as alunas ocorre em função de disputas por causa de namorados. 

Como já identificado por Abramovay Et Al (2009), identifica-se que a violência entre as 

meninas copia o léxico da violência masculina como meio de garantir poder e relevância entre 

as demais. 

As alunas também destacaram que as fofocas e comentários entre as mulheres 

envolvem os homossexuais, demonstrando que também elas têm preconceito, uma forma de 

violência sutil que fere, estigmatiza, afasta, humilha e afeta a identidade dos sujeitos que se 

veem alvo das ações preconceituosas. Interessante a observação das alunas de que os alunos 

machistas relacionam-se bem com os gays, no  ponto de vista desta pesquisadora o que ocorre 

é uma estratégia55 dos homossexuais que se aproximam dos ditos machistas e se adequam  ao 

estereótipo feminino esperado como uma forma de sobreviver e não ser atingido moral e 

fisicamente em virtude de sua orientação sexual. A identidade homossexual é considerada 

                                                 
55 As estratégias “podem tranquilizar a consciência dos planejadores, mas, na prática, acabam por manter o lugar 
especial e problemático das identidades ‘marcadas’ e, mais do que isso, acabam por apresentá-las a partir de 
representações e narrativas construídas pelo sujeito central. Aparentemente promove uma inversão, trazendo o 
marginalizado para o foco das atenções, mas o caráter excepcional desse momento pedagógico reforça, mais uma 
vez, seu significado de diferente e de estranho.” (LOURO Et Al, 2003, p. 45). 
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‘excêntrica’, ou fora do centro no qual impera a heterossexualidade, tornando-os, portanto, 

alvo preferencial de animosidades, rejeição e violências de toda ordem. Deve-se destacar que 

na escola pesquisada houve contato apenas com homossexuais do sexo masculino, embora em 

conversa informal uma das alunas tenha comentado que houve episódio em que um casal de 

lésbicas foi pego namorando dentro das instalações da escola, tendo o fato culminado em 

transferência das alunas.  

Para as alunas, a masculinidade dos meninos, o modo como se identificam explica o 

porquê deles serem violentos: 

É ligado a isso, que o homem tem que ser forte, que o homem não chora, 
essas coisas. Isso com certeza é histórico56, isso é muito velho, desde a pré-
história quando as mulheres ficavam em casa pra cuidar dos filhos e os 
homens saíam pra caçar. Isso foi se mantendo com o passar do tempo, foi 
crescendo, crescendo e mantém, ‘né’? Mesmo com as mudanças que estão 
aí, ainda mantém, mas hoje tá muito melhor. Eles brincam de dar tapa até 
mesmo nas meninas. Eles são mais fortes fisicamente que as meninas, mas 
brincam de bater assim mesmo.  

A violência vem mais pelos homens, geralmente são machistas, querem 
mandar nas mulheres, querem dominar, ‘né’? E isso acaba em violência 
contra a mulher. Eles não querem ser contrariados. Sou totalmente contra. Só 
porque é homem vai bater, não, nada a ver. O homem não sabe conversar, é 
um cavalo, estilo de homem antigo que não sabe conversar. Também os 
homens seguem muito o que os outros fazem, acho que é influência. 

É ligado a isso, que o homem tem que ser forte, que o homem não chora, 
essas coisas. Isso com certeza é histórico, isso é muito velho, desde a pré-
história quando as mulheres ficavam em casa pra cuidar dos filhos e os 
homens saiam pra caçar. Isso foi se mantendo com o passar do tempo, foi 
crescendo, crescendo e mantém, né? Mesmo com as mudanças que estão aí, 
ainda mantém, mas hoje tá muito melhor. 

 

A dominação masculina (BOURDIEU, 2005) é expressa numa identidade 

caracterizada pelo machismo exacerbado dos alunos e tem razões históricas, segundo os 

depoimentos das alunas, o que, em parte, justificaria a necessidade de poder e domínio que os 

leva a serem violentos contra as mulheres e entre eles, ou seja, contra quem os contraria e 

desobedece. Esta é uma explicação aceita de modo recorrente, ao entender que a violência é 

algo que acompanha o homem desde a pré-história. Refletem que os homens seguem muito os 

exemplos dos outros homens o que contribui para a permanência de identidades masculinas 

lastradas em relações de força e poder, tendo na violência uma das formas de expressão. 

                                                 
56 Sobre o caráter histórico da identidade masculina, ver Goldenberg (1991). 
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Aqui na escola tem coisas que você não concorda. Por exemplo, tem um 
menino que chama os outros de vagabundo, eu digo ‘pra’ ele que não é 
certo, ele me chama de intrometida, não é que eu seja intrometida, eu não 
concordo que ele chame os outros colegas desse jeito. Isso ai você está 
atingindo a moral de uma pessoa. Aqui rola muito o bullying porque os 
meninos gostam muito de estar colocando apelidos uns nos outros; e também 
os maiores batendo nos menores. 

Aqui tem pouca violência. É mais o xingamento, o xingamento é muito, as 
fofocas também, e o jeito de encarar, de olhar o outro. Acho que tem mais 
preconceito. 

Nos depoimentos coletadas também houve a percepção de que essa  não é uma escola 

violenta, acredita-se que, pelo fato de associarem a violência ao dano físico, as alunas  não 

percebem os outros tipos de violência que transitam pelos espaços escolares. Mas, através dos 

longos relatos conseguidos com a entrevista, em profundidade, foi possível identificar que o 

roubo de objetos pessoais, as humilhações morais presentes nos modos de comunicação entre 

os/as alunos/as, o bullying e o preconceito são formas de violência corriqueiras não 

percebidas como tais. Procurando preservar-se e evitar ser alvo da violência muitas alunas 

isolam-se dentro das salas de aula, afastando-se do convívio social, das interações, o que 

provoca lacunas na formação da sua identidade e na identidade de gênero, uma vez que, ao 

evitarem os conflitos entre os pares, deixam de aprender a como lidar com eles, a dialogar, a 

argumentar, a expor ideias e pontos de vista importantes para a reflexão e formação das 

subjetividades. 

Através das observações, constatou-se que não há violência explícita no turno noturno. 

Todavia, dentro de cada turma de ensino existem grupos que competem e são violentos entre 

si utilizando a fofoca, a humilhação, os xingamentos, o assédio moral, as disputas, tudo isso 

como meios de afetar a integridade umas das outras, visto que à noite as mulheres são  

maioria numérica em sala de aula e também em envolvimentos em casos de violência 

simbólica. Deve-se destacar que são alunas cuja faixa etária oscila entre 18 e mais de 40 anos 

de idade, portanto, trata-se de um grupo etário que perpassa fases da vida entre a adolescência 

e a idade adulta, no qual pessoas com suposta maturidade deveriam agir de modo mais 

racional e condizente com o ambiente escolar, o que não acontece.  

 

6.9 - REPRESENTAÇÕES DA VIOLÊNCIA ENTRE AS ALUNAS 

Na busca de possibilidades de construção de um conceito capaz de abarcar as 

representações sociais que a violência tem para as alunas da escola pesquisada, ouviu-se em 
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vários depoimentos outros entendimentos do que é considerado violência: não apenas o dano 

físico visível mas tudo aquilo que prejudica a outra pessoa, é forçar a pessoa a fazer algo que 

não quer, que não escolheu; também consideram que a violência é o modo como os meninos 

buscam expressar poder sobre os demais, um meio de chamar a atenção, de se destacar 

perante os demais colegas, sendo que esta última forma de compreensão da violência surgiu 

mais vezes nos depoimentos das alunas:  

É o que agride o outro de algum jeito, fisicamente ou psicologicamente. É 
brigar, apelidar, o que faz com que o outro se sinta mal, pra mim é violência. 
É obrigar a pessoa a fazer coisas que a outra pessoa não quer. É fazer mal ao 
outro, é machucar, maltratar. É a coisa dos meninos quererem mostrar poder. 
Mas eles não têm poder. 

Acho que é uma coisa que ofende a pessoa, não é só você bater, mas uma 
palavra já pode ser violência, tem palavra que é pior do que um tapa. 
Também tem a agressão física, e principalmente a moral. Quando você 
ofende a moral de uma pessoa é porque a violência ali já passou dos limites. 
O preconceito é uma forma de violência. Às vezes aqui tem mais este tipo de 
violência do que de pancadaria. 

É uma pessoa que não tem respeito com a outra. Aqui, de vez em quando, 
acontece isso, a violência assim a pessoa que não respeita o amigo, tem 
muita perturbação. Aqui na sala mesmo tem um grupo que gosta de ficar na 
frente da sala colocando apelido, chamando de feia, botando defeito em 
quem passa, dizendo quem é alto, quem é baixo, quem é forte, quem é fraco, 
tem uma discriminaçãozinha. 

Os depoimentos acima destacam que a representação da violência está relacionada a 

obrigar a pessoa a fazer coisas que não quer, é ferir, machucar física, moral e psiquicamente, 

como destacam CHAUÍ (1999) e MICHAUD (2001). Expressa-se através das brigas 

(violência física) e apelidos (violência moral/psicológica/bullying) constituindo faces da 

violência, assim como a violência moral que afeta o íntimo do sujeito. 

Aqui rola muito o bullying porque os meninos gostam muito de estar 
colocando apelidos uns nos outros, os maiores batendo nos menores, fica 
guerra no lanche. Ontem mesmo um grandão jogou cuscuz no rosto da 
menina, ela estava quieta, sentada, ela começou a chorar, porque ali foi o 
quê: foi uma agressão e ela se sentiu envergonhada, ver todo mundo rindo de 
você não é bom. Eu já passei por isso, de ter um monte de gente rindo de 
mim. [...].  

Tem o preconceito também, aqui tem um pessoal que faz comentários 
porque tem alunos gays, mas eu acho que têm preconceito porque não entrou 
no mundo deles ainda, não conhecem a pessoa e como é ser desse jeito. Tem 
que “entrar na vida deles” pra conhecer melhor. 
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A violência é também representada com falta de respeito com a outra pessoa, é 

maltratar, destratar, ofender, humilhar, agredir verbalmente, colocar apelidos, xingar, 

discriminar a pessoa  por sua aparência ou atitude; mesmo quando, supostamente, trata-se de 

brincadeira gera estereótipos e preconceitos contra as pessoas. As alunas reiteram que as 

palavras ofendem, humilham as pessoas. De acordo com os relatos, o bullying é praticado 

principalmente pelos meninos que colocam apelidos; os maiores batem e ameaçam os 

menores, envergonham as pessoas, humilham, criticam o jeito de andar, de vestir, provocando 

constrangimento e isolamento. O preconceito contra os homossexuais foi bastante evocado 

como uma forma de violência existente entre os alunos e também alunas da escola, 

confirmando resultados de pesquisa realizada entre estudantes do ensino médio, pela FIPE 

(ALBUQUERQUE, 2009). Os depoimentos das alunas demonstram que a violência tem sido 

motivada por situações corriqueiras do cotidiano escolar: 

Às vezes brigam por coisas tão banais, eu fico olhando assim, acho que essa 
pessoa nunca passou por um problema mesmo, porque brigam por causa de 
uma pulseira, por uma folha de caderno que pegou sem pedir. Isso não me dá 
o direito de xingar o outro, de ofender, de bater no outro. Tem pessoas que 
têm necessidade de chamar a atenção de se mostrar: “oi, eu ‘tô’ aqui.” 

O olhar também, às vezes a pessoa não se bate com a outra e só pelo olhar 
fica se medindo e acaba provocando a violência porque um vai tirar 
satisfação com o outro e acabam querendo mostrar que um é mais forte do 
que o outro, que é o que tem muito aqui na escola, um querendo ser mais do 
que o outro. Acho que isto tem muito entre os dois, as meninas, pela questão 
da vaidade, de namorado, ciúme e o menino por causa de time, torcida, 
andam em grupos, cada um tem seu ritmo de música que gosta de dançar e ai 
ficam competindo, cada um quer ser melhor do que o outro. Eles querem 
provar, assim: eu posso, eu vou mostrar que eu sou aquilo, dentro da escola, 
dentro do grupo, em qualquer lugar, tanto os meninos como as meninas. Em 
outros lugares também querem mostrar poder, mesmo fora da escola. 

Assim, de acordo com a representação social expressa pelas alunas sobre a noção de 

violência e a relação com as masculinidades 

Parece haver uma forte expectativa de que o homem jovem se coloque na 
plenitude de ser depositário de poder, aquele que se coloca “à frente”: faz 
seu caminho e não pode receber qualquer constrangimento. Depositário de 
sua própria lei, depositário da lei para os outros e autor da lei, de seu arbítrio, 
para os outros, são distintas formulações que parecem se confundir para 
muitos destes homens jovens que mataram ou que matam. Que não sabem se 
estão se defendendo ou atacando. (MACHADO, 1998, p. 5). 
 

Nessa perspectiva, o que provoca a violência é o fato de os alunos quererem aparecer 

para os demais, se destacar, mostrar poder, força, competir para ver quem é o mais forte; 

mostrar que é macho, viril. Ser macho é ser forte, ter poder, usar da violência para se destacar, 
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a fim de ser temido pelos demais, conforme detectado por Zaluar (1992) e Machado (1998, 

2004) entre outros/as autores/as.  

Entre as meninas, a vaidade e as disputas por namorados surgem como principais 

motivos desencadeadores de violência. Concordam que por vezes seguir o grupo de amigos a 

que pertencem favorece ao envolvimento em episódios de violência. 

A fofoca. Meninas e meninos ficam falando coisas que às vezes nem 
aconteceram. A internet, por exemplo, é um meio de comunicação que leva a 
fofoca pra longe, espalha.  

Falta de educação, de diálogo, de sentimento de comunidade. Acho que é 
falta de respeito para com as pessoas. Acho que todo mundo tem que 
respeitar a vontade do outro; se cada um for olhar a vida do outro fica aí 
como estão as coisas. Cada um tem que se preocupar com sua vida. 

É quando você tira o respeito da outra pessoa, sei lá, batendo, xingando de 
uma coisa que não é. Por mais que seja uma brincadeira, todo dia, isto é 
violência. Verbal tem toda hora. Como em qualquer lugar, aqui também tem 
violência. Fica parecendo que é normal. 

Como já identificado por Pontes (2007), de acordo com os relatos das alunas a 

violência na escola também pode ser compreendida como sendo decorrente da falta de 

diálogo, de educação e do sentimento de comunidade, de falta de respeito pelo outro. Isto 

porque as intimidades são violadas com a disseminação de fofocas por parte das meninas e 

também dos meninos usando inclusive a internet para veicular e divulgar informações nem 

sempre verdadeiras sobre colegas. A violência mais frequente na escola é aquela em que 

prepondera o uso da palavra, a violência verbal, principalmente com a colocação de apelidos, 

o uso de xingamentos e de brincadeiras consideradas pesadas.   De modo ampliado, a 

entrevista de uma aluna, transcrita a seguir, relacionou a violência que ocorre dentro da escola 

com a vida cotidiana: 

Você hoje vê que tem namorado batendo em namorada, veja: namorado! 
Imagine? E você ainda chega um dia a casar com essa pessoa? Se 
namorando fez isso imagine o que não vai acontecer quando casarem? É a 
falta de respeito. Eu acho que o relacionamento é feito de respeito dos dois 
lados, quando um lado não respeita o outro não tem como dar certo. [...], 
mas eu acho também que é falta de limite nós seres humanos, andamos com 
o limite abaixo do normal mesmo, qualquer coisa estamos estourando, por 
besteira. Às vezes um colega esbarra no outro sem querer e daí já sai 
confusão. [...]. Uma mulher cortar o rosto de uma colega com inveja da 
beleza é porque é uma pessoa que não está se amando. Se eu não me amar eu 
não vou amar o próximo, eu não vou ter limite, não vou medir as 
consequências. Acho que muita gente nem se arrepende depois que comete 
uma violência, é uma frieza que assusta, nem parecem seres humanos que 
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erram. O ser humano não está sabendo admitir o erro, pedir desculpas, voltar 
atrás, resolve e ele prefere resolver com violência. 

Para essa aluna, a falta de respeito entre as pessoas tem aumentado, invadindo a vida 

pessoal, a violência está presente nas relações afetivas e o homem é o principal agressor.  

Analisa que a falta de limites e sanções provoca violências a ponto de qualquer esbarrão num 

colega desencadeia discussões, brigas, violências. Ao fazer referência a um episódio ocorrido 

em escola do país em que uma aluna teve o rosto desfigurado por colegas, a depoente mostra 

a que ponto pode chegar a violência na escola entre as mulheres.  Uma das expressões da 

feminilidade, a beleza, está sendo utilizada como aspecto fomentador de competição que 

redunda  em violência,   reportando a Couto (2003)   o qual mostra que  a beleza como valor 

moderno  está sendo fortemente incrementada através das tecnologias a que estão sendo 

submetidos os corpos em busca de uma modelo inatingível, que é idealizado e construído 

incessantemente. 

Embora na maioria dos depoimentos, as alunas tenham relatado a participação 

feminina em episódios de violência, as entrevistadas, com poucas exceções, negaram 

participação atual em tais eventos, sinalizando que apenas no passado isto tenha ocorrido:  

Quando eu era pequena sim, ficavam me zoando por causa das espinhas, do 
cabelo, de tudo. Era horrível, eu chorava muito. Mas faz parte da vida. 

Só para separar uma briga e outra porque duas meninas ficavam só me 
olhando feio esbarraram em mim de propósito mas eu entendi e deixei para 
lá. Era porque uma delas namorava meu amigo G. e eles tinham terminado o 
namoro, acho que ela pensou que foi por minha causa, mas não tinha nada a 
ver. Entendi e deixei pra lá.  

Já. Ficaram colocando apelido. Eu não vou mentir, não fiquei por baixo e fui 
tirar satisfação. A pessoa parou logo. Falei que não era certo, pedi pra parar e 
deu certo. 

Os relatos de violências ocorridas na escola remontam às memórias das alunas no 

ensino fundamental, quando envolvidas em episódios de violência, sofriam com as 

perseguições promovidas pelos colegas. Entretanto, considerar a violência na escola como 

parte da vida chega a ser assustador desde quando não se espera que, dentro de uma 

instituição composta por adultos com a finalidade de instruir e formar para a convivência 

cidadã, este fenômeno esteja presente de modo tão naturalizado entre as alunas. 

Em outra narrativa, uma das alunas disse ter procurado a pessoa que a intimidava com 

apelidos e esta parou com o assédio, só não explicou de que modo recorreu à colega para que 

esta interrompesse tal prática. O ciúme aparece no relato da aluna que se viu intimidada por 
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colega que confundiu sua amizade com um rapaz como sendo namoro, o que comprova 

relatos em que o ciúme e as brigas por causa de namorados encabeçam os motivos pelos quais 

as alunas brigam na escola. Formas de violência como o roubo e o preconceito também 

surgem nos relatos das alunas: 

Eu já fui roubada duas vezes aqui na escola, já me levaram dois celulares 
meus, um deles tinha dois chips, perdi tudo, agenda, tudo. Isto é uma 
violência. Tem câmera na escola, mas ninguém fez nada. Passei a noite toda 
chorando. 

Viviam me chamando de negra da África um monte de coisa, eles falavam, 
mas eu não ligava, pra mim não afetou em nada. Eu sou o que eu sou e não é 
porque alguém me agrediu com algumas palavras que eu vou mudar. 
Aconteceu em outro colégio que eu já estudei.  

O roubo de pertences acontece mesmo sendo a escola vigiada por câmeras que 

monitoram os diversos espaços de circulação, fazendo às vezes do olhar panóptico que tudo 

vê e denuncia (Foucault, 2004). Consultada pela pesquisadora, uma das pedagogas informou 

que no regulamento interno está escrito que a escola não se responsabiliza pelo roubo de 

celulares e que estes não devem ser trazidos para a escola. Por outro lado, embora vítima de 

racismo a aluna revela que este fato em nada afetou a sua conduta e identidade. 

Uma das alunas admitiu ter praticado violências motivadas pela vaidade e pelo 

perfeccionismo feminino com relação à beleza, o que gera fofocas  

Eu já. Eu acho que mulher é muito perfeccionista, fica olhando uma para a 
outra procurando defeito, às vezes não fala para a pessoa, mas fala para a 
que está do lado, isso gera fofoca, que é um tipo de violência. É tipo um 
bullying. Tem em todos os lugares, todo mundo já praticou. Eu já pratiquei, 
mas não sabia que era tão grave. Eu já parei com isso. 

Nesse relato, a aluna faz uma autocrítica destacando que o perfeccionismo feminino é 

elemento impulsionador de violências contra colegas. Para ela, as mulheres ficam se 

comparando entre si, competindo para ver quem tem a melhor aparência, quem está mais na 

moda, e isto gera o bullying. Afirma que não sabia da gravidade do ato, das consequências 

que este tipo de perseguição e assédio pode trazer para as pessoas, mas, após a palestra que 

assistiu na escola, percebeu o dano e o sofrimento que estava provocando ao comportar-se de 

tal maneira. 

Como já confirmado por Charlot (2002) e Abramovay (2003 e 2005a), para as alunas, 

os lugares da escola onde ocorrem episódios de violência são vários, vão desde o pátio aos 

corredores até a sala de aula: 
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É no pátio, é quando tem mais tempo para conversar, pra brigar; no corredor, 
mas tem tido muito menos. Estudo aqui desde a sétima série e tem 
melhorado muito. 

Na minha sala só a turminha que fica colocando apelidos, botando defeito 
nos outros. As brigas geralmente são no pátio, mas os xingamentos, 
palavrões são na sala e quase em todo lugar da escola. Na nossa sala têm 
sido comum, ultimamente, os xingamentos, porque os meninos insistem em 
se comunicar assim, ofendendo um ao outro, chamando de vagabundo, de 
traficante. Isso ai acaba afetando o clima da escola como um todo, ‘né’?  

Quando questionadas, as alunas relutaram em falar sobre a ocorrência de episódios de 

violência na escola, mas a pesquisadora percebeu que isto se deve ao fato de que prepondera 

na escola entre os alunos e alunas do ensino médio a violência simbólica na concepção 

cunhada por Bourdieu (2004), violência imperceptível, dissimulada, silenciosa na qual as 

vítimas não se percebem como tal e até se acostumam com a rotina, em que xingamentos, 

apelidos, humilhações passam a fazer parte da linguagem com a qual se comunicam no 

cotidiano escolar, solidificando discursos, modos de ser e de se ver, ou seja, representações de 

como homens e mulheres estabelecem, através da socialização, modos de relacionamentos  

através dos quais o reconhecimento/desconhecimento da violência  acaba por afetar os 

sentimentos, interferindo de modo significativo  e negativo, na construção de suas identidades 

de gênero. 

 

 

6.10 ATUAÇÃO DA FAMÍLIA E DA ESCOLA FRENTE À VIOLÊNCIA 

 

Ao serem questionadas quanto à maneira como a família se situa com relação à 

violência as respondentes informaram ser esta uma preocupação recorrente, uma vez que  

Ninguém gosta de violência. Há um medo gigante de que aconteça com 
alguém que é de casa, ‘né’? A gente sempre acha que não vai acontecer com 
alguém conhecido, com alguém da família e quando acontece é um susto, 
um choque muito grande. Meu pai não quer me deixar sair porque o mundo 
‘tá’ horrível e não dá para confiar em ninguém. ‘Pra’ convencê-lo a me 
deixar sair só com uma boa conversa.  

Minha família não admite nenhum tipo de violência. Não quer que nenhum 
de nós se envolva com violência. Falam para eu não me envolver com 
maloqueiro, com drogas, com gente que briga. Quase todo dia meu pai fala 
para eu não engravidar, não ficar com gente que usa droga. Para mim, a 
gravidez é a pior coisa na vida de uma adolescente, porque quando engravida 
não engravida de um homem, é de outro adolescente que não quer nada com 
a vida, que não tem onde cair morto. 



198 
 

Embora, por vezes, não tenham oportunidades de encontros frequentes, de modo geral 

as famílias temem a violência que pode atingir qualquer dos seus membros, por isso o pai de 

uma das alunas monitora as saídas da filha que, geralmente, consegue convencê-lo mediante 

diálogo. Observa-se nas entrelinhas de alguns dos relatos que as famílias orientam suas filhas 

no sentido de que evitem praticar violências de modo que também não sejam vítimas e não 

por ser um comportamento inadequado, que magoa, machuca, humilha e submete o outro. 

Entre os imprevistos que podem acontecer a uma adolescente a gravidez é, talvez, o mais 

temido, pois representa a antecipação da vida adulta e a relação afetiva com outro adolescente 

que geralmente não tem condições emocionais e financeiras para constituir laço familiar.  

Interessante é que, quando se trata de orientar quanto à violência, de modo geral, as 

alunas são norteadas mais de perto pelos pais e os alunos pelas mães. Ao contrário de quando 

questionadas sobre com quem aprendem a ser mulheres momento em que elencaram figuras 

femininas como a mãe, tia, irmã e avós. Cabe interpretar que estas receberiam a proteção e os 

conselhos paternos, pois, os pais, na condição de homens, sabem muito bem do que os outros 

homens são capazes quando se trata de obter as atenções de uma mulher, do mesmo modo 

também sabem que por terem menor força física as mulheres costumam ser assediadas e 

violentadas pelos homens. No que se refere aos filhos, o pai supostamente não os orienta de 

modo tão incisivo como o faz com as filhas porque este, na condição de homem, 

hipoteticamente saberia defender-se, desde quando aprendeu nos rituais de passagem com os 

amigos e pessoas mais velhas a se resguardar, como   mostra Badinter (1993). De outro modo, 

os homens costumam reagir às ameaças de violência, fazendo com que as mães se preocupem  

e os oriente com maior constância, justamente por saberem que, pelo fato de serem homens, 

reagem com mais frequência e são também alvos preferenciais da violência.   

Meu pai não suporta violência, ele odeia apelido porque ele já sofreu muito 
com apelidos na escola, hoje ele não suporta que coloquem apelido em 
ninguém. Ele não gosta de nenhum tipo de violência entre os filhos. Só quem 
pode usar a violência é ele, de vez em quando ele bate na gente. Dá uns 
tapas. 

Embora abomine violências, uma vez que já foi vítima, o pai da respondente mantém 

uma relação com os/as filhos/as em que a agressão física está presente supostamente como 

instrumento educativo, a prerrogativa do uso do tapa é dele. Este tipo de atitude corrobora 

depoimentos anteriores em que os/as respondentes consideram que, por vezes, a violência é 

aprendida em casa. 
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Se uma pessoa me tratar mal eu vou tratar ela bem, até ela cansar e passar a 
me tratar bem também, aprendi isso com minha professora de geografia. A 
maioria faz ao contrário. 

Essa aluna afirma utilizar a não-violência, aprendizado obtido através de uma das 

professoras, como modelo a ser seguido no sentido de evitar a violência e, desse modo, 

contribuir para a construção de uma escola na qual a violência não seja uma rotina a ser 

combatida por seus diversos atores, e sim exceção. 

Para as alunas, os principais motivos desencadeadores da violência são apontados 

como falta de respeito, inclusive pelos professores, e machismo: 

Tem vezes que o aluno discute com professor, fala mais alto que o professor, 
sem nenhum respeito com ele ou com a pedagoga. Acho que a violência 
acontece porque ninguém respeita ninguém. Até mesmo diretora, os 
pedagogos daqui, acho que devia ter mais conversa embora este colégio seja 
bem melhor que o outro onde eu estudava. A equipe pedagógica às vezes 
não tem respeito com o aluno, o aluno não tem com o colega, isso gera uma 
revolta e muita violência. 

Reiterando as conclusões de Pontes (2007), verifica-se que, para as alunas, a violência 

ocorre porque não há respeito pelo outro: os alunos não respeitam o professor, pedagoga ou 

diretora, e a equipe pedagógica, às vezes, também desrespeita o aluno instalando-se um 

processo no qual a instituição escolar violenta seus alunos ao tratá-los de modo descortês, 

deselegante e, por vezes, ao negar-lhes a expressão oral de suas reivindicações. Por outro 

lado, a violência entre os alunos foi muito mais ressaltada que a violência da escola: 

Sei lá, acho que é revolta. Apelidos, ficam guardando, guardando, um dia 
explode. Também tem uma coisa de machismo, que se não for pra cima vão 
apanhar. Tem menina que bate nos meninos mesmo, elas aguentam um 
tempão os apelidos, as piadinhas, um dia vão pra cima e batem mesmo. 

Acho que os meninos, às vezes, querem se mostrar, aparecer; pelo fato de 
serem homens acham que só podem resolver as coisas no grito, na ‘porrada’, 
não sabem conversar, não têm o jeitinho, as palavras certas, aí só dá briga, 
confusão. Acho que tem muito do jeito como eles são educados. Acho que 
nas escolas poderiam conversar sobre estas coisas. Aqui na escola teve um 
projeto sobre o bullying, não estão falando mais, mas teve no início do ano. 

Para as alunas, ser repetidamente abusada com piadinhas e apelidos, ser provocada 

pelos meninos, leva à revolta, à explosão de ódio. Ressaltam que as meninas toleram por 

muito tempo este tipo de abuso, e quando são agressivas é porque já não suportam o assédio. 

Outro aspecto bastante mencionado foi o machismo dos rapazes, culturalmente alimentado 

numa ideologia de que se não revidar não é homem o suficiente. Assim, compreende-se que a 
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alta frequência da violência nas escolas deve-se, em grande medida, ao estilo de 

masculinidade violenta (CECCHETTO, 2004; MACHADO, 1998, 2004) adotada pelos 

meninos, no qual impera a resolução de conflitos pautada na agressividade e na violência 

física como afirmação de poder, uma maneira de destacar-se e afirmar-se perante os demais. 

Por outro lado, as alunas percebem que as mulheres também estão usando de 

violências, do mesmo modo que os homens, e assim adotam comportamento semelhante para 

resolver problemas, o que não é considerado positivo, pois se veem   niveladas aos homens 

pelo que eles têm de pior: a resolução de crises e conflitos através da violência, como já 

enunciado pó Abramovay (2010). 

De acordo com os depoimentos das alunas, hoje em dia a violência não é coisa de 

pobre ou de drogado, faz parte do modo de vida de pessoas da classe média alta, embora 

persista o preconceito contra quem é pobre e negro. 

Eu acho que a violência hoje em dia é muito grave porque a Justiça tá muito 
lenta, tanto para quem é pobre como pra quem é rico, sendo que o rico tem 
uma distinção: se você tá passando num local e vê um pretinho você logo 
pensa que ele vai te roubar, se fosse um branquinho todo arrumadinho não 
pensaria assim, mas como é um pretinho pensa logo: “ele vai me roubar”. 

A Justiça foi considerada lenta o que, de acordo com a percepção das alunas, interfere 

no aumento das ações violentas na sociedade, pois têm o exemplo da falta de punição ou de 

quanto são brandas as penas para os infratores.  

Deve-se esclarecer que a equipe técnica da escola é composta por quatro 

coordenadoras de ensino e três pedagogas, além de uma secretária e da diretora. Estas 

organizam seus horários de modo a que sempre pelo menos uma delas esteja na escola nos 

três turnos de funcionamento. Observou-se que a maior concentração da equipe técnica é no 

turno matutino, supostamente por ser o que tem maior número de turmas e alunos/as o que 

demanda atenção e acompanhamento. É de responsabilidade da equipe atender os/as alunos/as 

nas suas diversas reivindicações, desde com relação ao aspecto pedagógico à disciplina e 

condições materiais das instalações do colégio. Portanto, são as responsáveis (o uso apenas do 

feminino justifica-se em razão da equipe ser formada apenas por mulheres) pelo 

acompanhamento e intervenção nos episódios de violência que ocorrem na escola, os quais, 

segundo os/as alunos/as, não ocorrem de modo satisfatório, apontando visões divergentes 

sobre a equipe pedagógica e gestora: 

Eu acho que a equipe pedagógica não faz muita coisa não, um menino que 
brigou um dia desses ainda está na escola, os outros envolvidos na briga 
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foram expulsos. Acho que todos deveriam ter sido expulsos, principalmente 
ele que gerou a briga. A punição foi só pra uma parte, foi injusta. Aqui tem 
muitas câmeras, mas a equipe pedagógica só chegou no local da briga depois 
que já tinha até televisão aqui. A diretora demorou muito para chegar. Os 
professores que estavam na sala de aula que correram para ajudar. 

Acho que mudou, e como. A equipe é muito atuante, elas são muito 
presentes com a gente, sempre trazendo as coisas ‘pra’ gente, ‘pra’ gente 
poder ‘tá’ bem informado, principalmente neste ano de vestibular. É uma 
equipe legal, chama logo os alunos para conversar, procuram resolver logo, 
mas às vezes o aluno não faz por onde, sempre tem aquele aluno cabeça alta 
que quer revidar; quando o problema é muito sério convida o aluno a mudar 
de escola; já que é proibido expulsar, convida o aluno a sair. 

Embora reconheçam que aconteceram mudanças desde que a nova direção assumiu a 

escola, também houve depoimento em que a equipe técnica não foi reconhecida pelo seu 

acompanhamento ao dia-a-dia dos/as discentes, pois, de modo bastante frequente, deixam 

turmas sem aulas e não apresentam alternativas de ocupações em caso de falta de professor; 

de modo geral não dão satisfação ao aluno sobre as ocorrências diárias. 

Se, para alguns dos depoentes, a equipe técnica não age de modo justo uma vez que a 

penalidade nem sempre é a mesma para os envolvidos em episódios de violência, para outros 

é através da conversa que tentam apaziguar, saber o que realmente aconteceu e deste modo 

procuram estimular a reflexão sobre os atos dos participantes; nos casos de maior gravidade 

‘convida’ o/a aluno/a a mudar de escola. 

Antes eu achava que ‘tava’ muito apagada, eles, não ligavam, mas hoje em 
dia, com a violência que ‘tá’ muito na escola, eles estão acompanhando, 
tomando uma posição maior. [...] Eles estão participando mesmo da vida dos 
alunos. Briga acontece em toda escola, só que na particular eles abafam. 
Violência e coisa ruim tem em todo lugar. Aqui eles estão tendo pulso firme, 
tem projetos, palestras sobre violência, bullying.  Até um tempo atrás eu não 
sabia o que era o bullying depois da palestra vi que praticava e que era ruim 
para o colega. 

 
Para esse aluno, a equipe técnica está mais presente devido ao aumento da violência na 

escola e em casos mais graves os pais são chamados, pois quem se envolve em problemas 

pode ser suspenso ou até mesmo expulso do colégio, não foi o caso dele que teve seu 

envolvimento em violência acompanhado pela equipe técnica até o reatamento da amizade 

com o colega. Salienta que a escola tem organizado projetos, palestras sobre violência e 

bullying, o que considera importante para que reconheçam e denominem suas ações. De 

acordo com o depoimento do aluno, observou-se que, no caso do bullying, houve 

ressignificação e mudança de comportamento a partir da efetivação da palestra com este tema. 
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7 - REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS: O OLHAR SOBRE SI E SOBRE 

OS OUTROS  

 

Nesta etapa da pesquisa, o interesse da pesquisadora voltou-se para ouvir a voz dos 

alunos referente às suas representações sociais de masculinidade e de feminilidade, como 

percebiam a si e aos outros na condição de sujeitos gendrados. Assim como Gilligan (1982), 

buscou-se ouvir os contrastes entre as vozes femininas, já explicitadas no capítulo anterior, e 

masculinas para tentar aclarar uma distinção entre os dois modos de pensar e representar; ao 

assim proceder não se pretende obter uma generalização entre ambos os sexos. O interesse 

reside em ouvir as “vozes diferentes” e as interpretações que elas suscitam, em identificar nas 

experiências cotidianas no âmbito escolar as representações construídas e (re)elaboradas   

relativas ao que é ser homem e ser mulher entre alunos e alunas do ensino médio. Nesse 

sentido, compreende-se que 

A linguagem, que pode ser aqui definida como sistema de sinais vocais, é o 
mais importante sistema de sinais da sociedade humana. [...]. A vida 
cotidiana é, sobretudo, a vida com a linguagem, é por meio dela que 
participo com meus semelhantes. A compreensão da linguagem é por isso, 
essencial para minha compreensão da realidade da vida cotidiana. (BERGER 
& LUCKMANN, 2008, p. 57). 

 

Especial atenção é dada às ‘falas’ de alunas e alunos ao expressarem suas 

representações quanto à identidade de gênero, uma vez que é através da linguagem que os 

seres humanos comunicam as representações construídas sobre si e sobre os outros. Observa-

se que, por vezes, depoimentos e cotejamento bibliográfico podem parecer repetitivos quando 

comparados aos depoimentos das alunas, mas, entende-se ser necessário de modo a explicitar 

as representações sociais dos sujeitos ouvidos.  

 

7.1  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS SOBRE AS MULHERES 

 

Nos depoimentos coletados entre os alunos, as mulheres foram representadas como 

bonitas, inteligentes, tranquilas, mas “algumas fogem do normal precisam aprender a se 

valorizar”; segundo eles, as roupas muito curtas e as músicas que elas gostam de dançar 

desvalorizam as mulheres.  

São bonitas, são inteligentes, porém, precisam aprender a se valorizar porque 
hoje em dia a gente vê muitas mulheres se desvalorizando, como a gente vê 
muita música aí difamando elas e elas ainda dançam e acham engraçado. 
Acho que as meninas ficam seguindo muito os modelos das cantoras, das 
dançarinas com essas roupas. Às vezes nem é, mas parecem umas 
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‘periguetes’. Você vê na televisão mostrando como é, como você deve ser, 
vestir, usar; é uma banalização da beleza, do ser bonita. E cada um quer se 
sentir bonito é claro, e aí segue esses modelos, todos iguais.  
 
Acho que as meninas são mais comportadas meninas são bem tranquilas, 
algumas fogem do normal,...; fugir do normal é usar roupa muito curta, 
gostar de se aparecer, mas não são todas não. Aprecio que as meninas 
prestam mais atenção, estudam mais. São mais aplicadas nos estudos. Aqui 
eu vejo as meninas com umas vestimentas diferentes, usam roupas mais 
coladas, mais justas, apesar de que os homens hoje também estão usando 
roupas mais justas, também usam brincos, anéis, pulseiras. Tá bagunçado 
isso aí. Todas as escolas têm isso. 
 
Tem dois sentidos o de namoro e o de amizade. Hoje em dia as moças são 
enganosas. São todas iguais. Admiro na mulher o caráter. Mas não adianta 
ser bonita se não tiver caráter. Todo mundo vai falar: ‘êta’, aquele cara tá 
com aquela menina que não vale nada”. 

 
As representações de alunos e alunas sobre a mulher estudante do ensino médio têm 

pontos em comum ao destacarem um perfil de mulher voltado para o cuidado, beleza e 

vaidade. Aquelas que adotam um comportamento considerado por eles como ‘mais atirado’, 

que são mais comunicativas, exibem o corpo em roupas justas e se envolvem em episódios de 

violência na escola são rejeitadas, pois, de acordo com os depoentes, não estão se valorizando.  

Embora admitam que as mulheres “são todas iguais”, apreciam as que são estudiosas, 

inteligentes e que tenham caráter; que sejam determinadas e não se deixem conquistar 

facilmente. Preocupam-se em se verem associados à mulher que não merece apreço, as que 

“não valem nada”, isto supostamente feriria a moral e a honra masculina (GROSSI, 2004), ao 

ser associado a uma mulher que, de acordo com lógica constitutiva da identidade masculina, 

não se dá o devido respeito. Portanto, evitar contato com mulheres consideradas ‘atiradas’, 

‘chamativas’, e outros adjetivos atribuídos às mulheres que adotam um comportamento que, 

de certo modo, contraria o esperado culturalmente para uma mulher, justifica-se na medida 

em que a maioria dos episódios de violência dentro da escola foram relacionados pelos/as 

alunos/as a brigas entre namorados ou por disputa de namorados/as, confirmando as 

considerações de Minayo  (1999b) sobre a violência entre jovens.  

Na personalidade delas me chama a atenção primeiro [é] a beleza física e 
quando a menina [é] determinada, quando sabe o que quer. Eu gosto da 
menina assim difícil, sabe? Que eu busco ir estar atrás dela pra conquistar. O 
homem gosta de conquistar, de competir para conquistar uma mulher. 

A maioria das moças são ingênuas. Muitos homens percebem isso e usam 
dessa fragilidade da mulher para tirarem proveito. As meninas não se 
valorizam. Elas dão a entender que também querem aquilo, que querem ser 
assediadas pelos meninos. Tem as roupas e o andar sensual da mulher. 
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Também não é só culpa dos homens. Não é um lado só que tem culpa desta 
situação, são os dois lados. 

Para os alunos, as meninas bonitas e difíceis de ser conquistadas são as preferidas. 

Admitem que o homem gosta de competir  para conquistar   a mulher, sentem-se bem em 

vencer a competição. Neste sentido, as mulheres foram consideradas ingênuas e frágeis, pois 

revelam seus sentimentos, tornando-se presas fáceis para os homens que se aproveitam das 

mulheres que tendem a revelar mais profusamente seus sentimentos. Consideram que são 

provocados pelas mulheres que usam roupas chamativas e justas ao corpo e andam de modo 

provocativo. Interpretam que a mulher gosta do jogo de sedução e assédio dos homens, assim, 

não se sentem culpados, pois ambos, homens e mulheres, participam, envolvem-se e tiram 

proveito dos namoros e jogos de sedução. Por outro lado, reconhecem que, hoje, a mulher está 

sendo valorizada pela sua capacidade de realizar tarefas antes a ela não permitidas, por vezes 

até tomando o espaço do homem. A mulher também foi considerada como o alicerce na vida 

afetiva do casal, seja de namorados, seja de casados. São admiradas por estarem transpondo 

barreiras nos locais de trabalho além de serem mães e responsáveis pela administração 

doméstica. 

Ser mulher é a mulher fazer seu papel que é o papel de todas as mulheres 
que é cuidar da família, compartilhar seu amor e seu carinho com o próximo; 
é uma coisa muito difícil porque  um dom que Deus deu a mulher para ter 
aquela simplicidade, aquele jeito de andar e tudo, ser uma mulher é 
simplesmente uma coisa muito bonita de se ver, o jeito meigo da mulher ser, 
carinhosas, carismáticas, simpáticas; outras são mais ativas, espertas. A 
mulher é a pessoa com quem a gente vai conviver durante a nossa vida: vai 
ter uma relação amorosa, vai conhecer mais ela, vai ter filho, construir uma 
família. 

Ser mulher, bem se não houvesse mulher não haveria homem, porque 
quando o homem sai para trabalhar a mulher fica cuidando dos interesses do 
homem: a família, a moradia, os filhos; essas coisas mais administrativas; o 
homem trabalha e a mulher administra, por assim dizer, as coisas que são do 
homem. 

Para os alunos, a figura da mulher está associada fortemente ao cuidado com a casa, 

com o próximo e com a família, sendo dom divino a simplicidade, a meiguice, o carisma, a 

simpatia, é “coisa bonita de ver” (jeito de andar, jeito meigo). Nasceu para ser a companheira 

do homem, com ela construir uma família, sendo ela a responsável pela administração da 

casa, dos interesses do homem. Deve ser respeitosa, ou seja, agir de modo a honrar o homem 

com quem está. (BADINTER, 1993; NOLASCO, 2001b e 2006). 
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Em contraste, também reconhecem na mulher a amizade e o acolhimento, mas também 

a percebem como vítima da violência masculina e do preconceito da sociedade que lhes cobra 

comportamentos e atitudes supostamente coerentes e esperados para uma mulher, o mesmo 

não ocorrendo com os homens que são possuidores de liberdade incondicional. 

Rapaz, pra mim, ser mulher é mais difícil ‘né’? Porque a sociedade tudo 
incute na mulher, o preconceito é todo contra a mulher: não pode usar saia 
curta, mulher não sei o que.... e homem não. Ninguém vai comentar se um 
homem, um filho chega em casa cinco horas da manhã, mas se é mulher, 
uma filha, todo mundo comenta. Acho que a mulher tem que se preocupar 
mais com o comportamento, com as regras. A sociedade cobra mais das 
mulheres do que dos homens.   

A partir dos depoimentos coletados pode-se inferir que a mulher é considerada como 

portadora de uma identidade contida, submetida às aspirações e desígnios já estabelecidos e 

cobrados pela sociedade. Condutas e comportamentos que sejam diferentes do que se espera 

de uma mulher são submetidos a julgamentos os quais rejeitam proximidade com mulheres 

que possuam este estereótipo, tendo como consequente desfecho ser renegada, afastada, 

isolada. 

 

 

7.2  REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS ALUNOS SOBRE OS HOMENS 

  

Procurou-se indagar como os alunos se percebem, quais as representações sociais 

relativas a si mesmos e  aos outros homens que permeiam o pensamento dos alunos do ensino 

médio. Para eles, os homens são: 

São bonitos também, são charmosos. Também precisam se valorizar mais 
em questão de focar no trabalho e se afastar das drogas. A gente vê muito 
jovem perdendo a juventude no caminho das drogas. Tem alguns que são 
ousados, tem outros que são meus brothers. Os ousados são uns que ficam 
mexendo com todo mundo, envolvem-se em violência na escola. 

Eles são assim, são mais ágeis no que fazem, fazem muitas coisas que as 
mulheres se guardam mais; os homens são mais ativos no que fazem, não 
têm medo de fazer as coisas que muitas mulheres têm vergonha de fazer. 
Hoje em dia tem homens que fazem as coisas para aparecer mesmo e as 
mulheres se guardam mais. Fazem as coisas para que os homens e mulheres 
vejam, para aparecer para os dois, mostrar poder, mas isso só faz com que as 
pessoas tenham medo deles.  

São um nada. Assim, na escola e na vida eles são muito desinteressados e, 
assim, não vejo que estão no contexto da educação e nem da sociedade, 
querem seguir por si próprios. Vejo isso na falta de responsabilidade, na 
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desobediência, na violência, que não é de acordo com a escola nem com a 
sociedade e em muitas coisas..., assim com eles mesmos, por exemplo: 
piadinhas com os outros, xingamentos e outras coisas assim que não convêm 
com um local que é para se ter educação.  

Os alunos consideram que os homens são vaidosos, charmosos e buscam valorização 

através do foco no trabalho, evocando um dos aspectos citados por GROSSI (2004) como 

constituinte da identidade masculina, que é o papel de provedor. Também surgiu nas falas dos 

respondentes referências aos homens de modo depreciativo (COSTA, 1986); eles apontam a 

existência de jovens envolvidos com a violência dentro da escola assim como a falta de 

responsabilidade com os estudos e a desobediência às normas da escola, revelando que 

percebem o desrespeito entre eles e com a instituição escolar como algo não concebível para a 

convivência no ambiente escolar muito menos em sociedade. 

Reconhecem-se como destemidos e mais operantes do que as mulheres, capazes de 

fazer coisas que, supostamente, elas têm vergonha de fazer. Assim como as alunas 

representaram, os alunos, do mesmo modo, consideram-se ágeis, espertos e com iniciativa, 

predispostos a fazerem coisas para demonstrar poder e se destacarem diante do grupo. Mas, 

esse suposto poder apenas afasta as pessoas que passam a temer a proximidade com colegas 

envolvidos com violências.  

Uns bestas, uns idiotas. A gente é estúpido, ‘velho’, é sério. Como é que a 
gente não vê isso? Os homens não veem como as mulheres são inteligentes. 
Como poderiam aprender mais com as mulheres a serem mais educados, 
mais emocionais mesmo.  

De modo ainda mais enfático os homens foram apontados pelos alunos como sujeitos 

estúpidos que não reconhecem os valores femininos, inteligência e educação, negando-se a 

com elas aprender a serem mais educados e afetivos, como defendido por CUSCHNIR 

(1994). 

Por fim, o preconceito dos homens com relação aos homossexuais se fez presente nos 

depoimentos dos alunos.   Devido a não reconhecerem a possibilidade e a realidade dos 

relacionamentos homossexuais, muitos jovens humilham e denigrem os alunos que são 

homossexuais, num flagrante exercício de violências verbal, moral, psicológica e simbólica. 

Embora alguns tivessem adotado um tom de tolerância para com os homossexuais percebeu-

se que o discurso não condizia com as ações praticadas rotineiramente. A pesquisadora, em 

inúmeras ocasiões, deparou-se com grupos de jovens do sexo masculino, fazendo piadas, 

dirigindo gracejos preconceituosos contra os alunos que aparentavam ter orientação sexual 

diferente do padrão heteronormativo esperado para os homens.  
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Nesse sentido, Goldenberg (1991) identifica dois componentes fundamentais para a 

construção da identidade masculina: a afirmação da masculinidade, através do relacionamento 

sexual com uma mulher (prostituta, empregada ou namorada) e a negação da 

homossexualidade. Para os homens, ser homossexual ainda é encarado como distorção da 

identidade masculina, é considerada uma falha, uma aberração, opção no exercício da 

sexualidade e, como tal, poderia ser mudada. Consideram que são pessoas de menor valor 

uma vez que distorcem o que é esperado para um homem do sexo masculino, que são a 

virilidade e a relação sexual com uma mulher. Ao se depararem com jovens de orientação 

sexual homoafetiva incomodam-se bastante, rejeitam que seja possível a relação afetiva entre 

dois homens, muito menos a relação sexual.  

 

7.3 REPRESENTAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE O QUE É SER HOMEM 
 

As representações dos alunos sobre o que é ser homem basicamente demonstraram que 

estão ancoradas em valores e modelos tradicionais segundo os quais responsabilidade e 

caráter apresentam-se como características definidoras das identidades masculinas. 

O homem, primeiramente, ele tem que ter dignidade. Saber formar uma 
família e ir até o final. Agora, hoje em dia, é difícil um homem de verdade, 
existe homem por aí que não tem a capacidade de manter uma família e 
tentar crescer na vida, pensar no futuro, é muito difícil pra um homem 
mesmo ter capacidade para segurar o barco só, ‘né’? [...]. O homem, se ele é 
o cabeça de uma casa, se ele não for curioso ele não aprende nada. 

Ser homem é ter esse papel que é o de proteger sua família; o que define um 
homem é o caráter, o bom caráter, no sentido de assumir suas 
responsabilidades; é se comportar de uma forma como ele deva ser: ser 
honesto, ter força, ter capacidade, ter garra. É fazer escolhas, assumir os 
problemas, aprender a encarar as coisas sozinho. 

Acho que é assumir algumas responsabilidades que a mulher não pode 
assumir. Isso já vem de séculos passados quando o homem saía  para caçar e 
a mulher ficava em casa, e hoje ainda tem um pouco disso: o homem sai para 
trabalhar e a mulher fica em casa cuidando da casa e dos filhos. Mas hoje 
está mudando, as mulheres estão conquistando o direito de trabalhar, aí não 
está separando quem trabalha e quem fica em casa. 

Ser capaz de superar obstáculos, ser honesto, ter caráter, força e garra,   assumir os 

problemas sozinho, assim como ser mais racional que as mulheres são  características da 

identidade masculina que se revelaram bastante presentes nos depoimentos coletados.  A 

categoria responsabilidade, contudo, emerge como a mais citada pelos alunos ao se referirem 
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ao que é ser homem, estando atrelada ao papel de protetor e provedor da família, Lisboa 

(1998) constata que “a coroa pesa”, ser o provedor cuja masculinidade deve atender aos 

auspícios da sociedade tem se revelado um peso para a maioria dos homens.   Embora adotem 

para si o destaque com relação ao compromisso com a manutenção do lar tendo sido colocada 

como algo que faz parte da história do homem, e o papel da mulher limitado ao de ser 

responsável pelos cuidados domésticos, local onde estão “os interesses do homem”: a família, 

a casa e os filhos, e, nesta perspectiva de pensamento, a mulher administra “as coisa que são 

propriedades do homem”, eles percebem que as mulheres também estão mudando e 

conquistando o direito de trabalhar, não sendo mais a casa o seu único lugar de atuação.   

Tal posicionamento mostra que o patriarcado está se remodelando, se modificando 

diante das conquistas das mulheres no âmbito público, está apresentando novas formas de 

dominação e de exercício de poder sobre as mulheres, seja através da divisão sexual do 

trabalho, da precarização do trabalho feminino, seja através da submissão sexual da mulher. 

Isto porque, 

[...], a dominação de base patriarcal centrada na valorização da figura 
masculina, encontra suas origens e sua função na cultura, nos valores, na 
institucionalização de normas sancionadas pela coletividade, nas regras de 
comportamentos, nos estilos de comunicação, no sistema informal de 
relacionamentos identificados e fundados nas experiências dos homens, 
vinculadas por relações hierárquicas de poder desfavoráveis ao gênero 
feminino. (CRUZ, 2005, p. 31). 

 

Colocar para os alunos uma questão, considerada por eles inusitada, sobre o que é ser 

homem, levantou dúvidas e exigiu um pouco mais de reflexão por parte dos entrevistados:  

Não sei bem..., eu uso brinco, colar, chinelo rosa. Eu sigo a moda. Eu me 
espelho nos cantores de pagode que eu gosto, eles colocam brinco, relógios.., 
e isso não tem nada a ver em ser mais ou menos masculino. É coisa de 
beleza, da gente se sentir bem. Meus colegas também se enfeitam assim por 
causa da moda. 

Muito difícil esta pergunta, viu? Ser homem é ser um pouco mais liberto, ter 
mais liberdade para fazer mais coisas que a mulher. Mesmo com todas essas 
mudanças a sociedade ainda é mais liberal com os homens. É andar correto, 
ter seus valores morais, agir certo, respeitar as outras pessoas. Eu 
particularmente não gosto da onda de enfeites que os homens estão tendo, 
usando brincos, colares, as roupas apertadas. Eu particularmente não usaria, 
mas não tenho nada contra quem usa, cada um faz o que quer.  

Não sei dizer. Sei que é bom começar a namorar e a transar. Os homens já 
não ligam muito para as coisas que acontecem não; não tão nem aí para o 
que fazem; fazem o que querem; não são de dar satisfação a ninguém; 
muitos fazem as coisas porque ‘tá’ copiando o outro. É por isso que as 
mulheres ganham mais nisso, são mais reservadas. 
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Um dos respondentes referiu-se ao modo como costuma se vestir, à preocupação com 

a vaidade e com o uso de acessórios ligados à identidade feminina, mas hoje usado também 

pelos homens, como algo que não afeta a sua masculinidade, continua sendo homem, porém 

entende que se sentir  bonito faz bem para si e também é algo comum no grupo de amigos do 

qual faz parte. Também houve depoimento de aluno que não gosta de usar brincos, enfeites e 

roupas apertadas, contudo, referem não ter nada contra quem usa, pois dizem respeitar o que 

cada um escolhe para si. 

A liberdade concedida ao homem pela sociedade foi reconhecida como algo que eles 

têm muito mais do que as mulheres, mesmo com todas as transformações em curso, os 

homens têm mais privilégios que as mulheres. Neste sentido, destacam o exercício da 

sexualidade, fruto da liberdade consentida pela sociedade como algo que marca a identidade 

masculina e o tornar-se homem, mesmo admitindo que muitos  homens são inconsequentes, 

incapazes de administrar a liberdade que têm, assim as mulheres destacam-se na relação por 

serem mais reservadas. Aqui a maioria dos depoentes quis, de fato, dizer é que as mulheres, 

mesmo com menor liberdade, são mais ajuizadas e responsáveis com o que dizem e fazem no 

cotidiano, incluído aí a sexualidade. 

 
Ser homem é ter maturidade, é ter responsabilidade, é ter cabeça formada, ter 
as ideias no lugar. Não é homem como muita gente pensa que é homem só 
pra brigar, só pra ficar com mulher, eu acho que isso até criança faz. Por isso 
que muitos perdem a vida cedo, porque não têm maturidade para separar 
uma briga, não têm maturidade para não querer isso, para não querer aquilo, 
aí muitos têm o futuro perdido, muitos perdem a vida cedo. 
 

Em alguns casos, foi destacado que ser homem, para alguns não é brigar para ficar 

com mulher, usar de violência para disputar mulheres, ao contrário, consideram que ser 

homem atualmente é ter maturidade para resolver os conflitos, pois o envolvimento em 

violência, por vezes, implica levar o jovem a perder a vida muito precocemente. Esse 

posicionamento demonstra que o uso da violência não é algo de que todos os homens lançam 

mão para solucionar questões, que há diferenças, portanto, a violência não é um dado 

essencial (MONTAGU, 1978) na constituição masculina e sim fato culturalmente incentivado 

e alimentado na conformação de uma identidade padrão viril e desafiadora. 

Os alunos receberam o questionamento sobre o que é ser homem, como surpresa, do 

mesmo modo como os entrevistados por Ceccehetto (2004), a qual interpretou o espanto 

como uma dúvida levantada pela pesquisadora sobre a masculinidade dos respondentes. Na 

presente pesquisa pode-se conjecturar a partir das entrelinhas das entrevistas que, para os 

alunos, ser homem é ser heterossexual. Contudo, semelhante surpresa face ao questionamento 
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não ocorreu com os alunos que professam orientação sexual que foge ao padrão de 

sexualidade heteronormativo, ou seja, os homossexuais e travestis. Para eles, suas identidades 

de gênero estão definidas: nasceram do sexo masculino, são biologicamente homens, mas se 

relacionam afetivamente com outros homens e não, conforme o esperado, com mulheres. 

Portanto, destoam da heteronormatividade compulsória (LOURO, 1997, 2010). Fora o que 

para eles é um detalhe, não se consideram menos ou mais homens que os demais alunos, o 

que os preocupa verdadeiramente é o preconceito e as violências sofridas rotineiramente. 

Pra mim o homem, ser homossexual, já é coisa do homem. Eu sou homem, 
mas eu gosto de tudo, de todos, não tenho preconceito. Posso dizer que não 
gosto de algumas coisas, mas não tenho preconceito, preconceito pra mim, 
não. O que muda é de quem eu vou gostar. Pra mim o que vale é a educação 
que vem da família. 

Sou homossexual. Eu não gosto quando dizem que ser homossexual é opção, 
que é uma questão de escolha. Eu não escolhi. Você acha que se eu tivesse 
escolhido eu escolheria ser uma pessoa perseguida maltratada, motivo de 
curiosidade das outras pessoas?  

Na verdade eu queria ser um homem porque passar pelo que o homossexual 
passa nesse país é muito difícil. Se fosse por escolha eu seria homem, para 
não passar pelas coisas que eu passei e ainda passo. 

Como é que você pode discriminar alguém pelo jeito como ela nasceu? E 
ainda usam o nome de Deus para justificar que é pecado. Deus existe, mas 
ele não é cruel, nós nascemos por causa dEle e Ele não quer a nossa 
infelicidade. Cada um nasce como Ele determina. 

Quando afirma que “ser homossexual já é coisa de homem”, o aluno quer dizer que 

precisa ser forte, ter coragem para revelar-se homossexual. Ele busca as características 

associadas ao masculino para afirmar a sua identidade, destacando que o que o diferencia dos 

demais homens é o fato de afetivamente ligar-se às pessoas do mesmo sexo e não do sexo 

oposto, como ocorre com a maioria dos homens. É um homossexual masculino no modo de se 

portar e vestir. Para esse aluno, o que muda é a pessoa de quem ele vai gostar o que não altera 

sua masculinidade. Nesse sentido, enfatiza que não tem nenhum preconceito, nem mesmo 

com quem gosta de relacionar-se com mulheres; para ele, é a educação que a pessoa recebe o 

que de fato faz a diferença, diga-se, educação para o respeito e para o reconhecimento das 

diferenças, pois destacou o quanto sofre em ser homossexual: 

Se eu pudesse escolher eu seria hetero, eu teria uma namorada agora. Mas eu 
não consigo, desde pequeno eu sou assim. Meu gosto é muito para o 
masculino; só ando com menino, só gosto de brincadeira de menino, me 
visto como menino; gosto de estar com os meninos.  
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Todavia, enfaticamente foi destacado que a homossexualidade não é uma opção, uma 

preferência, é algo que já nasce com a pessoa uma vez que suas memórias mais antigas os 

mostram como afetivamente mais próximos dos homens do que das mulheres. Os alunos 

demonstraram sofrimento por serem homens e homossexuais, como enfatizado por Louro, 

(1997, 2003, 2010), sair do centro, contrariar a ordem estabelecida pela heterossexualidade 

provoca dor e amargura, desde que a escola alimenta a construção de identidades de gênero 

heterossexuais a qual é acompanhada pela rejeição da homossexualidade.  

Neste sentido, os respondentes destacam que se a homossexualidade fosse uma eleição 

do sujeito não escolheriam ser alvo de preconceito, maus tratos, perseguições e violências 

diversas. Se fosse possível escolher, seriam heterossexuais para não sofrer a discriminação e o 

preconceito das pessoas. Escolheriam ser ‘homens’, para deixar de ser motivo da curiosidade 

e da maldade da maioria das pessoas. Na escola este não é um processo neutro, “a produção 

de identidades de gênero e sexuais está diretamente envolvida com relações de poder na 

sociedade que a todo o momento posicionam homens e mulheres numa hierarquia”, sendo que 

na imensa maioria das sociedades, os postos de maior poder estão reservados aos homens 

heterossexuais. (SEFFNER, 2011, p. 41). 

Alguns dos homossexuais entrevistados rejeitam os estereótipos atribuídos aos gays 

que por vezes representam, no sentido de teatralizar, assumem trejeitos femininos para se 

sentirem aceitos entre os homens. Um dos entrevistados reconheceu-se como transexual57, 

revelou ter nas mulheres fontes de inspiração: “são minhas amigas, pessoas em quem eu me 

inspiro, são pessoas que me acolhem, são carinhosas”, destaca ainda que a maioria das alunas 

não tem preconceito, aceita-o do jeito que ele é. 

Eu não gosto desse negócio de ‘viadagem’, não gosto dessas coisas. Não 
precisa parecer uma mulher para ser aceito pelos outros. Eu sou gay, mas 
não preciso me vestir de mulher ou andar e me parecer como uma. Eu 
somente gosto de meninos, só isso. 

Como foi identificado por Venturi e Bokani (2011), o preconceito do qual são vítimas 

os homossexuais revela toda a crueldade da qual as pessoas são capazes para rotular, tachar os 

sujeitos tendo como parâmetro a orientação sexual, deixando de perceber as demais facetas 

                                                 
57 Transexualidade, Síndrome de Harry Benjamin ou Transtorno de Identidade de Gênero são expressões 
diferentes para um mesmo conceito: a condição na qual o indivíduo se identifica psicologicamente como sendo 
do gênero oposto ao seu sexo biológico e sente impropriedade em relação às próprias características corporais e 
originais do seu sexo biológico. Esta condição de discrepância entre sexo biológico e identidade de gênero, por 
via de regra, gera um desconforto emocional e psicológico ao transexual, por isso existe a iniciativa de 
“transitar” (por meio de tratamento hormonal e cirurgias de redesignação sexual) de um gênero anatômico a 
outro. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).   



212 
 

das suas identidades. Assim, a identidade masculina para os homossexuais nada tem a ver 

com a orientação sexual que exercitam e sim com a educação recebida que deve privilegiar a 

tolerância e o respeito independente do sexo da pessoa. Já para os alunos considerados 

heterossexuais ser homem é ser heterossexual e nenhuma dúvida pode ser colocada sobre tal 

constatação. 

Na condição de portadores de uma identidade masculina, os alunos expressaram de 

modo geral, seus pontos de vista com relação ao ser homem na atualidade.  

É um privilégio ser homem, me sinto assim, tipo, lisonjeado, porque as 
mulheres têm que se responsabilizar por tantas coisas e nós homens nem 
tanto. A mulher tem mais ocupações, mais coisas a fazer, então a gente fica 
no lucro, sem tantas responsabilidades. O homem tem aquela preocupação 
de que tem que trabalhar mais cedo, mas as meninas também estão 
preocupadas em se formar e arranjar trabalho. 

Graças a Deus que eu nasci homem. A meu ver, eu posso fazer muitas coisas 
que a mulher não faz. Assim, sair para muitos lugares, minha mãe não fala 
muito, com certeza, se ela tivesse uma filha não seria assim. A mulher 
obedece, já o homem é mais esperto, mais ativo. A mulher é mais fácil de ser 
levada na conversa; o homem tem mais liberdade porque sabe se cuidar. E 
mulher, por ser mais simples, mais na dela, é mais fácil de ser levada. 

Consideram que a mulher é tolhida em sua autonomia, pois, além de terem mais 

responsabilidades que os homens, sofrem com o preconceito e o cerceamento da liberdade 

imposto pela sociedade. Consideram que o homem é mais esperto, mais ativo, sabe se cuidar, 

se defender, mas a mulher é mais fácil de ser levada na conversa, de ser enganada (pelos 

homens). Embora identifiquem o avanço feminino percebem que existe uma estreita relação 

entre ser homem e a preocupação com o trabalho uma vez que se consideram o mantenedor 

principal da família. 

Às vezes é ruim, o pai vai parando de fazer as coisas que a gente gosta, meu 
pai é separado de minha mãe, aí tem outra família dele. Ele gosta mais de lá 
do que de cá. Minha mãe é a única que dá atenção a mim e a meu irmão, só, 
mais ninguém. 

No processo de amadurecimento que jovens adolescentes atravessam, eles percebem 

que se tornar  homem quer dizer não só ganhos, mas também perdas, principalmente no 

aspecto afetivo. Assim, ser homem é ir perdendo a atenção do pai, é afastar-se afetivamente, é 

não receber carinho, afeto, cuidados que os homens tanto enaltecem nas mulheres, porém os 

próprios homens vão se negando   a expressão dos sentimentos desde quando a lógica 

machista impõe que sejam duros, secos, evitem expressar as emoções e sentimentos 

(BADINTER, 1993). Quando há separação dos pais o jovem sente ainda mais a escassez de 
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atenção, uma vez que a nova família passa a receber os zelos que antes a ele eram 

dispensados. 

Por outro lado, o longo depoimento de um dos alunos que se identifica como 

homossexual é revelador do preconceito contra o que é considerado diferente (o aluno usa 

cabelos encaracolados cobrindo parte do rosto, pinta mechas no cabelo, usa bandanas, lenços 

no pescoço, gorro, unhas pintadas de preto, agasalho de moletom, mesmo quando está 

fazendo calor): 

Sou diferente e todo mundo me acha diferente, meu estilo, meu jeito, o tipo 
de música que eu escuto, o pensamento, me visto assim porque eu sou 
gótico58, eu sou uma pessoa muito revolucionária, eu tenho opinião formada 
sobre tudo, tudo, tudo. Mas não é porque sou gay que sou diferente. [...]. As 
pessoas olham com curiosidade, estranham muito o meu jeito de vestir. O 
que é que tem demais com meu cabelo? É natural. Eu só deixo crescer. Eu 
gosto de chamar a atenção só não gosto que fiquem me encarando ou me 
olhem de cara feia. Incomoda. Como é que as pessoas olham para um jovem 
e estranham? Ele tá se descobrindo. Eu já tenho 17 anos, mais um pouco e 
não vou mais poder mais fazer isso não. Apesar de quê, eu não concordo 
com muita coisa não. Por exemplo, no local de trabalho, que tem de usar tal 
roupa e tal coisa. Nada a ver. Você pode ter um prego cravado na testa, se 
você faz o seu trabalho bem não tem nada a ver como você se veste ou com 
quem você gosta de se relacionar. 

O aluno percebe-se como alvo de olhares e censuras por parte das pessoas, contudo diz 

vestir-se de modo irreverente, pois ainda é jovem e nesta condição pode ousar, algo que não 

poderá fazer quando for um pouco mais velho, dado aos condicionamentos sociais. Destaca 

que o visual diferente nada tem a ver com a orientação sexual.  

  A exemplo do que acontece em outras instituições, a homofobia não está nos espaços 

escolares como intrusa, e sim por encontrar ali um local privilegiado para seu cultivo e 

reprodução. O olhar distorcido, discriminador e preconceituoso faz parte das representações 

sobre a homossexualidade que circulam e são alimentados na escola. Expressos em forma de 

piadas, acosso, assédio, ‘brincadeiras’, grosserias, apelidos, palavrões, ameaças, exclusão, 

agressões físicas e verbais, constrangimentos, humilhações, ofensas, entre tantas outras 

maneiras de insultar, fazem parte do cotidiano em praticamente todas as fases da vida 

daqueles/as que são identificados como lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, ou 

seja, todas as pessoas não são vistas ou representadas como heterossexuais. São pessoas que 

                                                 
58 No campo da arte designa uma fase da arte ocidental que marcou a cultura e a arte na Idade Média iniciando 
em 1137 com a reconstrução da abadia real de Saint-Denis na França. O nome gótico é derivado do nome do 
povo Godos que semeou destruição pela antiga Europa no ano 410. Na atualidade, o termo também é usado para 
fazer referência a pessoas que ouvem músicas góticas, ou seja, do gênero sombrio. Eles/as preferem usar roupas 
pretas, maquiagem e enfeites, como casacos, correntes, anéis e lenços.  
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vivenciam a pedagogia onde o insulto é a lição forçosamente recebida traduzida em piadas, 

jogos, apelidos, insinuações, expressões desqualificantes, etc.. Tais ‘brincadeiras’, assinalam 

PRADO e JUNQUEIRA (2011), constituem poderosos mecanismos de objetivação, 

silenciamento, dominação simbólica, normalização, marginalização e exclusão dos 

homossexuais.  

 

 

7.4 PERCEBENDO-SE HOMENS  

 

A pergunta a partir de quando se perceberam como homens soou estranha para os 

alunos que encaram o fato de ser homem como algo tão natural que prescinde de explicações, 

conforme demonstram os depoimentos coletados: 

A partir do momento que eu fazia xixi em pé (rsrsrs). ‘Tô’ brincando.  
Agora, assim, é mais quando eu percebi que o homem deve ter algum tipo de 
atitude diante da sociedade, de assumir as coisas, de correr atrás. 

Rapaz, a partir do momento em que eu percebi que a forma de pensar que eu 
tinha era a forma de pensar como homem, tipo, não que eu seja um homem 
maduro, um homem crescido, um homem que é corajoso. Mas tipo assim, 
um homem que seja capaz de assumir as minhas responsabilidades e os meus 
compromissos. 

Se, para alguns alunos, urinar de pé já é o suficiente para definir-se como homem, 

condição natural na qual se ampara a construção da identidade masculina, reforçando uma 

ideia essencialista de identidade de gênero, como destacado por Badinter (1993) e Louro 

(1997, 2010), para outros respondentes o tornar-se homem é algo que vem com o tempo, com 

o amadurecimento e a reflexão sobre o tipo de atitude correta a ser adotada em sociedade, é 

assumir uma forma de pensar que o distancia da infância. Nesse sentido, a categoria 

responsabilidade e assumir compromissos emergem das narrativas designando a mudança 

entre a adolescência e a vida adulta, geralmente tendo a idade como parâmetro: 

A partir dos meus 14 anos, foi quando eu comecei a andar com outros tipos 
de amigos, antes eu andava com colegas, brincava, estudava mais; comecei a 
descobrir outra vida, amigos mais espertos, de outra categoria que me levou 
por outros caminhos a conhecer várias coisas que eu podia seguir ou não 
seguir. Eu antes não ficava muito com as meninas, daí passei a sair, a 
namorar mais, a conhecer o sexo mesmo. Os amigos tiveram uma 
participação maior porque eles já eram mais experientes do que eu. 
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A partir dos 16 anos, quando minha mãe começou a falar sobre 
responsabilidades, sobre sexo, futuro, trabalho, estudar, se preparar para o 
vestibular, essas coisas. 

Quando comecei a trabalhar pra ajudar meu pai. Depois também minha 
namorada engravidou e eu falei: “pai, agora não tem jeito, tenho que casar”. 
E estou casado com minha esposa até hoje. Eu era muito novo e me 
perguntei: “será que vou conseguir segurar o barco?” Eu era inexperiente; na 
verdade eu não deveria ter casado muito cedo, mas quando veio o meu 
primeiro filho eu pensei: “agora eu vou segurar o barco”, aí fui levando a 
vida. 

Apontam a idade como marco de mudança, avanço da idade marca etapas da vida dos 

homens, principalmente pela mudança no tipo de amizade e na iniciação sexual, geralmente é 

o momento em que a família se faz presente através das advertências com relação aos 

cuidados com as doenças sexualmente transmissíveis, gestação, envolvimento com drogas, 

estudo e trabalho. A sensação de que se está só e precisa resolver as questões que se 

apresentam em sua vida provoca um choque que acentua a separação entre infância, 

adolescência e vida adulta por vezes marcada por situações drásticas como o ingresso no 

mercado de trabalho e o casamento para honrar o nome quando a namorada engravida sem 

planejamento. 

Já para os homossexuais a identidade homossexual59 é sentida, percebida e, 

principalmente vivida, como uma questão com a qual têm que lidar desde crianças por serem 

considerados diferentes em seus gostos e preferências de companhias e brincadeiras: 

Desde criança. Ser homossexual para mim é biológico. Quando eu era 
criança eu não sabia, ‘né’? Aí eu fui crescendo..., depois eu fui me 
descobrindo, eu acho que é biológico porque desde criança eu preferia ficar 
com as meninas, brincar das brincadeiras das meninas. As meninas para mim 
eram só para brincar, amigas; com os meninos era diferente, uma atração, eu 
nem sei explicar, eu gostava deles de um jeito diferente quando eu era 
criança. Eu brincava com as brincadeiras das meninas: de boneca, 
enfermeira. 

A partir dos sete anos. Minha construção de homossexual começou quando 
eu era pequeno, quando eu ia para a escola não, mas quando eu ‘tava’ em 
casa eu brincava de boneca, de É o tchan, brincava, eu sempre fui uma 
pessoa mimada. Tem até uma pesquisa dizendo que tem uma tendência a ser 
homossexual quem é filho único, mas não é isso, já vem com a pessoa, é 

                                                 
59 Os critérios culturais variam na definição da homossexualidade: as classes médias urbanas brasileiras adotam 
o modelo norte-americano, no qual homossexuais são definidos como aqueles que mantêm relações sexuais com 
pessoas do mesmo sexo; nas classes baixas, os homossexuais são aqueles que adotam o papel “passivo” 
(receptor) enquanto os que adotam papel “ativo” são considerados homens, eventualmente “bofes’ ou “veados”. 
O terceiro critério se refere a comportamentos não-sexuais, segundo o qual os homossexuais (“bichas”) são 
classificadas de acordo com seu comportamento afeminado. (WERNER, 1998, p. 103). 
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uma questão de orientação sexual, não é nada imposto ou que a pessoa 
aprende a ser, a gente nasce assim. 

Eu descobri que eu era gay desde criancinha. Eu sempre preferi brincar com 
os meninos, já namorei meninas, já toquei nelas, já beijei, mas oh!, não sobe 
nada. Já com os meninos é diferente, eu me excito. Desde pequeno era neles 
que eu me ‘roçava’. 

A escola participa do processo de construção de identidades de gênero reforçando e 

sedimentando valores lastrados numa noção de masculinidade hegemônica e heterossexual, 

numa ideia de sexualidade “normal” como bem explicitado por Louro (2010). Sobre o 

processo educativo revela não pretender atribuir à escola nem a responsabilidade de explicar 

as identidades sócias e de gênero, mas é preciso reconhecer que as proposições, imposições e 

proibições, reinantes na escola têm valor de ‘verdades’, ou seja, passam a ser estabelecidas 

como discursos e práticas devido ao respaldo que a instituição escolar aufere. 

Mas, como ocorre este processo de tornar-se homem? Como e com quem se aprende? 

Esta é uma questão respondida prontamente pelos alunos: 

Acho que isso vem de pequeno, geralmente quando é homem aprende com o 
pai e quando é mulher aprende com a mãe. Meus amigos e amigas têm muita 
participação nesta fase de amadurecimento. Mas quem mais representa na 
minha formação é a minha mãe. Meu pai trabalha o dia todo, chega cansado, 
não tem muito tempo para conversar. Eu pouco falo com meu pai tenho mais 
afinidade com a minha mãe, sempre me mostrou como não ser um moleque, 
eu conto com ela o tempo todo, ela é a minha melhor amiga. Tudo, tudo, 
tudo eu falo a ela. 

Rapaz, deixa eu ver. Acho que aprendo com minha mãe. Meu pai não quis 
saber de mim, me abandonou quando eu era criança. Minha mãe criou eu e 
minha irmã sozinha; meu tio que ajudou. Ele me orienta também fala para 
não usar drogas, para respeitar as pessoas, estudar. Minha mãe diz para eu 
ter cuidado para não engravidar as meninas, ela diz que primeiro os estudos. 

Aprendo com minha mãe. O meu pai não é exemplo a ser seguido. Também 
procuro ouvir as pessoas mais velhas que me orientam no que é certo e no 
que é errado. A separação dos meus pais foi complicada porque teve 
agressão. Foram 13 anos ela convivendo com ele e sofrendo com as 
agressões. Meu pai gerou um pouco de ódio em mim, ele batia em minha 
mãe e eu presenciava tudo. Eu via muita coisa em meu pai que eu não 
gostava. Eu ficava comparando meu pai com os outros pais. Meu pai é uma 
pessoa muito bruta, grosseiro, muito autoritário. Eu não gostava de meu pai, 
mas eu andava com ele, eu ficava com ele, mas tinha era  medo, medo  de 
que acontecesse comigo o mesmo que com minha mãe.  Tipo assim, se eu 
ficasse com minha mãe eu estaria sendo contra ele e também iria apanhar. 

A mãe, assim como nos depoimentos das alunas, surge como a referência no 

aprendizado e constituição da identidade masculina. A representação de pessoa que cuida, 
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orienta, ampara, educa é a da mulher, da mãe, muito embora alguns tenham referido que o 

aprendizado de ser homem ocorreria com o pai, ao final do depoimento reconhecem que é a 

mãe a sua principal fonte de orientação, amizade, é a pessoa com quem pode contar, que o 

ampara socorre quando necessário. Contrariando Badinter (1993), os alunos afirmam que a 

mãe é a referência em suas vidas, talvez isto possa ser explicado pelos novos arranjos 

familiares onde a mulher, principalmente a da classe mais pobre, surge como a responsável 

pelo sustento e educação dos filhos desde que não conta com a presença do pai, geralmente 

ausente, no caso das mães solteiras, ou por terem constituído outra família. 

É a mãe que orienta o jovem a não ser um moleque, a ter atitude séria, caráter digno e 

responsabilizar-se por seus erros; é ela quem orienta na trajetória de tornar-se homem. Talvez 

a preponderância da figura materna na constituição da identidade masculina, entre os 

depoimentos coletados, se explique seja pela ausência física do pai na família, uma vez que 

trabalha e deixa a cargo da mulher a tarefa de educar, de dialogar e interessar-se pelo dia a dia 

do filho, seja pelo fato de o genitor abandonar a mulher e o filho desde antes do nascimento, 

ou mesmo até pela violência presenciada em casa. A mulher não quer que o seu filho seja um 

homem com o mesmo caráter duvidoso e aja com a mesma violência, repetindo o 

comportamento reprovável do pai, assim, orienta-o na direção oposta para que estude, 

trabalhe, respeite as namoradas e tenha moral e caráter primorosos. Entretanto, alguns 

depoimentos destacaram a figura paterna e da família: 

Acho que se espelhando em seu pai, copiando o meu pai. Meu pai é como se 
fosse meu amigo, ele me conta muitas coisas que já aconteceram e 
acontecem na vida dele, eu acho que formou um vínculo mais que de 
amizade. Eu também converso muito com meu irmão mais velho, é como se 
fosse amigo, tranquilo, a gente não briga não. As dúvidas, as incertezas, eu 
tenho com quem discutir. Lá em casa minha família é jogo aberto, a gente 
fala de tudo, se fez coisa errada também resolve junto, se ajuda, entendeu?  

Começa tudo com os pais, os pais dando exemplos, assim mesmo sem 
querer, vão falando o que é a vida, o que a vida nos espera, vai mostrando o 
mundo ‘pra’ gente. Além dos meus pais, aprendo com meu irmão que me 
aconselha bastante, que é mais velho do que eu; já tem 19 anos, minha irmã 
também fala muito comigo e também tem os exemplos de vida que a pessoa 
vai adquirindo, a pessoa vai aprendendo a ter maturidade, certas situações 
que a gente passa e vai aprendendo a conviver com elas, a passar por elas, aí 
a pessoa vai desenvolvendo o caráter. 

Mas, também surgiram narrativas nas quais o pai é tido como exemplo a ser seguido 

por representar a pessoa na qual confiam e respeitam a trajetória de vida que é compartilhada 
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com o filho. A família passa a ser local de aprendizagens e diálogo na qual a ajuda mútua une 

seus membros. 

Com ninguém tia, comigo mesmo. Às vezes inventam que você faz uma 
coisa que você não fez, e aí? Eu vou ser passado por uma coisa que eu não 
gosto, que eu não fiz. Aprendo vendo, olhando como as pessoas fazem, 
como são. Aprendi muita coisa com meu tio também. Aprendo mais com 
minha família que com meus amigos. Regras, tipo não fumar, as coisas mais 
básicas mesmo, regras de moral, de convivência, são esses tipos de regras 
que te faz homem. É assim, no dia a dia, com as coisas que vão acontecendo 
e eu tenho que resolver o que eu aprendo, o que é bom pra mim.  

Eu acho quando a gente passa a ter lições de vida ‘né’? A gente passa por 
dificuldades, vai crescendo, vai crescendo até aprender a lidar com elas, até 
o momento em que a pessoa, quando ela vê alguém chegar a mesma situação 
ela pensa: “hoje me sinto uma mulher, hoje eu me sinto homem e já passei 
por isso e sou capaz de orientar outra pessoa para que ela não cometa os 
mesmos erros que eu.” Eu procuro escolher os exemplos bons ‘né’? 

Acho que vai se amadurecendo conforme vai vivendo. Não se aprende com 
uma única pessoa, a gente pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali e vai 
aprendendo, juntando e separando o que presta do que não presta. É o dia a 
dia na verdade que ensina a gente, no meio da honestidade tem sempre o 
erro, e no dia a dia a pessoa vai vendo, vai tirando a prova dela mesmo, ela 
vai testando o caráter que ela tem, com a amizade com os colegas, no meio 
da sociedade também e vai tirando de tudo um pouquinho de proveito.  

O aprendizado solitário, por si mesmo, foi destacado por muitos depoentes, em sentido 

contrário, outros destacaram que não se aprende sozinho, que é o viver as experiências e 

aprender a lidar com as situações rotineiras que vão formando o homem. São as dificuldades 

que, principalmente, levam à necessidade de tomar decisões e ao consequente 

amadurecimento que propicia ajudar outras pessoas de modo  que não cometam os mesmos 

erros. O fato é que não se aprende com uma única pessoa, cada homem ou mulher é um 

bricolé (BAUMAN, 2005), uma colagem em pequenas partes, de suas experiências, das 

ressignificações atribuídas às   representações sociais construídas ao longo de suas vidas, e as 

identidades são pequenos pontos de suturas (HALL, 2005). Nesse processo de construção de 

identidades a escola surgiu nas falas dos alunos como lugar em que aprendem a ser homens 

Uma parte também é a escola ajuda muito, aprendi isso porque é na escola 
que eu acho que a pessoa se torna sociável, começa a ter amigos, é na escola 
que a gente vai tendo experiência de vida, mas é em casa, na família, com os 
pais que a pessoa vê como é a realidade do mundo, aí a pessoa vai 
aprendendo a ter maturidade. 

No dia a dia, a escola também mostra o que deve ser feito, o que não deve. 
Para se tornar um rapaz, um homem, existem regras, e essas regras algumas 
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delas são passadas pela escola e outras a pessoa vai aprendendo com a 
família, com o dia a dia, pela família, com o viver ‘né’? 

Os depoimentos destacam que a convivência na escola torna os alunos sociáveis, 

amplia o círculo de amizades promovendo consequentes trocas de conhecimento dado serem 

originários de realidades sociais distintas, o que reforça as posições defendidas por Charlot 

(2005a) e Cruz (2005) que acreditam no papel socializador, humanizador da escola, uma vez 

que o ser homem associa-se ao aprendizado de regras de comportamento e de moral 

importantes na construção de suas identidades.  

Embora a família tenha sido incessantemente citada entre os alunos como o principal 

lugar onde aprendem a ser homens e onde são aceitos e acolhidos, contraditoriamente, entre 

os homossexuais o sentimento vivido foi de rejeição uma vez que a família aparece como 

lugar de preconceitos e de humilhação à sua condição 

Minha família é muito desconsertada. Não me apego com ninguém da minha 
família. Eu sou diferente, diferente, de todo mundo da minha família. Não 
aceitam que eu seja homossexual. Acho que não se aprende com pessoas, vai 
se amadurecendo conforme vai vivendo. Acho que aprendo um pouco com 
meus amigos e comigo mesmo. Minha mãe me teve muito cedo, com 13 
anos, meu pai nunca morou com ela e quem cuida de mim é minha avó que 
acha que eu sou um ‘viadinho’. 

Eu aprendi sozinho. Meu pai não sabe nada de mim, meu pai não sabe nada 
de mim mesmo. Tudo é só eu. Minha mãe demorou um pouco mais hoje até 
tenta me aceitar como eu sou. A comunidade LGBT também me ajuda 
bastante. 

Na pesquisa desenvolvida pela Fundação Perseu Abramo (VENTURI e BOKANY, 

2011), 92% dos entrevistados admitiram que há preconceito contra as pessoas LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais) no Brasil, estes se manifestam  

principalmente na família, no grupo de amigos e na escola. O que oferece pistas acerca do  

por quê dos homossexuais revelarem mais facilmente - se é que se pode afirmar que é ‘fácil’ 

opor-se à regra, e enfrentar a discriminação e o preconceito - sua orientação sexual  - para 

pessoas desconhecidas e/ou fora do seu círculo íntimo, uma vez que nesses locais ele é 

‘ignorado’ não precisando, a princípio, oferecer explicações sobre como vive a sua 

sexualidade; enquanto entre familiares, amigos e colegas da escola a dificuldade em revelar-se 

é acompanhada do medo da rejeição, já sofrida em outras instâncias, porém ainda mais 

dolorosa quando parte daqueles que o deveriam acolher. Desse modo, entende-se por que são 

justamente os mais próximos “os últimos a saber”, pois é deles que podem vir as mais pesadas 

censuras, especialmente na forma de não aceitação e abandono 
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São essas pessoas que têm o “poder” de infligir violência moral e 
psicológica. Uma coisa é escutar de um desconhecido em tom acusatório e 
de não aceitação a sentença “bicha”, outra é escutar da parte de familiares e 
amigos brincadeiras e ataques relativos à sua orientação sexual. (SEFFNER, 
2011, p. 48). 

Nas sinuosidades das entrevistas, por diversas vezes, a relação afetiva entre os/as 

alunos/as foi destacada como componente da identidade de homens e mulheres: 

Aqui na escola os meninos tratam as meninas como se fossem objeto sexual, 
simplesmente isso. Eles olham para as meninas e só veem o desejo. Precisam 
aprender a dominar isso. Se eu trato uma menina como objeto sexual eu 
estou sendo um moleque ou um animal que age pelo instinto. 

O homem tem aquele instinto de procurar outras mulheres ‘né’? O que às 
vezes faz com que ele acabe com o casamento. Ele tem que botar na mente 
dele que deve valorizar a mulher e a família que ele tem, que ele tem sua 
esposa e não vai trair ela, porque se ele der uma ratada, pronto, acaba tudo. É 
motivo de separação de muitos casamentos, o homem tem que ser forte e 
segurar o barco. Às vezes a mulher trai o marido porque o marido deu 
motivo pra isso. 

Os alunos avaliam que muitos deles tratam as mulheres como se fossem objeto sexual, 

veem nelas uma coisa capaz de propiciar prazer e nada mais. Analisam que esta não é a 

atitude correta, pois, ao agirem assim, estão atendendo aos supostos instintos masculinos que 

não podem, segundo a cultura, deixar de cortejar uma mulher e dela se aproximar com o 

intuito de realizar os desejos sexuais. O instinto, algo negado entre outros por Badinter 

(1993), foi destacado como algo que faz parte da identidade masculina e, quando atendido 

incessantemente, traz problemas no núcleo familiar, servindo inclusive de justificativa para a 

traição da parceira uma vez que, se o homem traiu, deixa brechas para que a mulher também 

venha a cometer o adultério. 

O modelo dominante nos processos de construção da identidade de gênero é 
que um macho se construa com identidade masculina, internalizando e 
incorporando à sua personalidade valores e normas de comportamentos 
‘próprios de um homem’, e que uma fêmea se construa com identidade 
feminina internalizando e incorporando à sua personalidade os valores e 
normas de comportamentos ‘próprios de uma mulher’. A sociedade 
recompensa o seguimento deste modelo de simetria entre sexo e gênero, 
considerado como normal e adequado. (TENAS, 1996, p. 274-275). 

 

Desse modo, as construções sociais de gênero aparecem como determinadas 

historicamente e atreladas visceralmente ao sexo biológico. Já estão determinadas ao nascer, 

porém é um processo que não é perfeito nem mecânico, está sujeito às contradições da 

realidade e às singularidades dos sujeitos. 
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7.5  O MELHOR E O PIOR EM SER HOMEM 

 

No processo de construção da identidade masculina foram apontadas as melhores e as 

piores coisas em ser homem:  

A melhor coisa é que não tem a responsabilidade de cuidar dos filhos, que eu 
acho que é bem maior do que trabalhar. Também não passa pelo que a 
mulher passa. A mulher tem a vida mais sofrida de qualquer jeito: fica 
grávida, tem problemas de saúde mais fácil, mas, em compensação, também 
o homem morre mais cedo por conta da violência, eles estão sempre mais na 
rua e a mulher mais em casa. 

A melhor coisa de ser homem, eu acredito que seja a maturidade; nós 
podemos correr atrás de nosso sonhos, nós podemos escolher o que nós 
queremos, coisa que quando a gente  é criança a gente só sonha, e sendo 
homem a gente pode colocar em prática. 

A melhor coisa de ser homem é porque homem faz coisas como poder pegar 
pesado, ter autoestima de se chegar numa mulher, paquerar; mulher é mais 
na dela, mas hoje em dia, o mundo ‘tá’ mudando, a menina ‘tá’ ficando mais 
esperta, as mulheres já estão indo pra cima dos homens, mas  a maioria é 
mais quieta, são na delas e os homens são mais ativos, mais fortes no que 
eles fazem. Mas, ser mais forte, ter iniciativa, de ser sempre ele, de fazer as 
coisas, de ter um trabalho, de pegar no pesado, já vem dos tempos passados, 
dos tempos antigos e a mulher foi sempre conservada, guardada.  

Entre as melhores coisas em ser homem, foram destacadas a maturidade, ter liberdade 

para ir e vir, namorar, não ter responsabilidades com a criação dos filhos e poder tomar a 

iniciativa nas situações. Compararam-se às situações pelas quais as mulheres passam 

percebendo a vida da mulher como mais sofrida, pois, além da gestação e cuidados com os 

filhos, ainda trabalham. Compreendem que, apesar de as mulheres estarem mudando e 

passando a tomar a iniciativa nos relacionamentos amorosos, tomam para si a prerrogativa de 

que é característica do homem ser mais forte e o responsável pela tomada de iniciativa para 

construir seus sonhos, fazer escolhas e trabalhar. Mas o prazer que representa as mulheres na 

vida dos homens foi destacado como uma das melhores coisas uma vez que a liberdade para 

namorar não os impede, pois podem ‘fazer o que quiser’. 

Ocorreu maior número de respostas apontando as questões negativas da identidade 

masculina. Entre as piores coisas em ser homem, espantosamente, foi citado o machismo e os 

prejuízos advindos desta construção cultural: 

A pior coisa de ser homem é que a maioria deles é muito machista. Ser 
machista é aqueles que têm aquela coisa: isso aqui é só pra homem, isso não 
existe. Tem uns que acham que tem certas coisas que só pessoas do sexo 
masculino é que praticam, que fazem, que conversam dependendo do tipo da 
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conversa; tipo futebol, eles estão conversando ou comentando ou jogando, ai 
chega uma mulher e diz que quer jogar e eles não aceitam, e dizem que não, 
porque aqui só tem homem.  

O fraco do homem é ser às vezes bruto, no que ele faz, como ele age, se 
acham muito, pensam que quando estão fazendo alguma coisa abala muito 
‘pro’ povo olhar e nisso ‘tá’ o fraco, ele faz aquilo tudo mas não mostra o 
seu verdadeiro valor, ele quer aparecer com a força, mas no fundo ele é 
fraco, não tá querendo assumir a responsabilidade que ele tem. Ele faz certas 
coisas para ser mais forte do que a mulher, e isso pode ser um tipo de 
machismo. 

Vou ser um pouquinho machista, sabe?  Ser reconhecido como capaz de 
conseguir algo que você quer, assim, quando o homem consegue alguma 
coisa ele fica bem convencido, vaidoso, tipo pavão: “ah, eu consegui”, fica 
irradiando pra todo mundo. No cotidiano a mulher faz uma série de coisas e 
não precisa sair por aí dizendo o que fez, já o homem, basta fazer alguma 
coisa e tem que afirmar que fez. 

Para os alunos o machismo60 leva os homens a serem brutos, grosseiros em suas ações 

de modo a demonstrar quem é o mais forte, quem é que manda, fazem isso para se destacarem 

entre si e para parecerem mais fortes do que as mulheres e, ao assim procederem, deixam de 

mostrar seu verdadeiro valor. Também a necessidade de aparecer como realizador de façanhas 

foi apontada como uma característica masculina segundo a qual precisam ser reiteradamente 

reconhecidos pelos seus feitos, fazem alarde e divulgando cada ação como se fosse o máximo 

da glória (GOLDENBERG, 1991; BADINTER, 1993; NOLASCO, 2001b; 2006). O mesmo 

não ocorreria entre as mulheres, por vezes até mais capazes do que os homens, mas não 

alardeiam tudo o que fazem como se fosse um feito único. É como se a mulher não precisasse 

de reconhecimento pelas suas realizações ordinárias visto serem atividades naturalizadas 

como sendo do âmbito do feminino, já o homem precisa confirmar incessantemente sua 

masculinidade. (GONÇALVES, 2007). 

A pior coisa, eu acredito que sejam os problemas que vêm, porque quando a 
gente é criança não se preocupa com nada, a gente só se preocupa em 
brincar, quem se preocupa com a gente são os pais. E ser homem não, nós 
temos que ter responsabilidade para resolver nossas coisas, começar a 
trabalhar, que eu acho uma boa coisa. 

A pior coisa é assumir a responsabilidade do trabalho e da família, em 
questão de correr atrás mesmo, o peso é maior para o homem. É muita 
responsabilidade. O homem passa o dia todo no trabalho e tem aquele 
pretexto: “eu vou trabalhar para dar comida a vocês”, meu pai mesmo já me 

                                                 
60 Costa (1986) considera que a “postura machista’ da sociedade brasileira que leva a uma sexualidade machista, 
construída através de mensagens que desde cedo os meninos recebem no sentido de serem competitivos, 
agressivos e conquistadores.   
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falou isso várias vezes; o pai que não falou ainda vai falar. É como uma 
obrigação o homem ter que trabalhar para sustentar a família. 

O homem tem aquele instinto, né? Que às vezes faz com que ele acabe com 
o casamento. Ele tem que botar na mente dele que deve valorizar a mulher e 
a família que ele tem, que ele tem sua esposa e não vai trair ela, porque se 
ele der uma ratada, pronto, acaba tudo. 

Ainda foram destacados o assumir responsabilidades com o trabalho e para com suas 

próprias decisões, apontadas como mudanças difíceis que se tem de fazer na transição entre a 

infância e a adolescência, e, posteriormente, com a formação de uma nova família e seu 

sustento, tido como obrigação, compromisso do qual não se pode fugir, revelando o peso que 

representa para o homem ser o provedor e as cobranças que sobre ele recaem. (BOURDIEU, 

2005). A traição foi considerada como aspecto negativo na identidade masculina, do mesmo 

modo que ser comparado aos outros homens é algo que desagrada, pois, relatam, nem todos 

os homens ou homossexuais são brutos, ignorantes, grosseiros e vaidosos com relação aos 

seus feitos como pensa a maioria das pessoas. Essa interpretação nos leva a Badinter (2005) 

para quem não se deve tomar um “rumo equivocado” e generalizar todos os homens como 

sendo grosseiros e violentos. 

A pior coisa é ser comparado aos outros. Assim, se o homem é bruto vão 
achar que você também é; se o homem xinga vão achar que você também 
xinga. Assim já é coisa de homem, então todo mundo espera que você seja 
igualzinho a todos os homens. Se é ignorante, você também vai ser, se é 
violento o outro também é. Gera desconfiança no homem. 

Para os alunos homossexuais, apenas as questões referentes ao pior cenário em ser 

homem, porém não heterossexual, foram destacadas:  

A pior é minha relação com o meu pai que é péssima, com minha mãe era 
péssima, mas hoje ela vê que não tem jeito; com meu pai foi muito 
complicado, até hoje ele não me aceita, ele me ajudava em tudo e hoje ele 
não me dá nada. Ele me deixou de lado. Me rejeitou completamente. É um 
machismo da parte dele. 

A pior coisa é não poder estar à vontade com seu companheiro, há um 
preconceito, as pessoas estranham quando estamos de mãos dadas, ou a 
gente dá um beijo na boca, o pessoal fica rindo. Ficam fazendo palhaçada. 
Acho que o pessoal não cai na real: estamos no século XXI, ‘né’? Não 
respeitam o jeito que cada um é, as escolhas da gente. 

O pior é o preconceito por eu ser gay e preconceito pelo meu jeito de vestir, 
e olha que antes eu me maquiava, mas era coisa minha. As unhas pintadas 
não é porque eu sou homossexual não, é que sou gótico. Meu normal é 
assim, não preciso de bebida nem de festa para ser diferente. Eu saio do jeito 
que estou aqui e fica todo mundo olhando. O que é isso aqui? É só uma 
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boina e fica todo mundo olhando. Eu uso porque gosto de usar. O errado é 
você ver as pessoas na rua e julgar sem nem saber quem é a pessoa, o que ele 
é, de onde veio, o que faz.  

Entre os depoimentos foram colocados desde a não aceitação da condição do 

homossexual pelos pais, considerado como um tipo de machismo, pois, se antes apoiavam e 

manifestavam carinho pelo filho, passaram a rejeitá-lo após a revelação. Também ficou 

evidente que nem sempre os homens apreciam ser generalizados, comparados pelos seus 

aspectos brutais, pois, espera-se que aja como todos os demais. A livre expressão de 

sentimentos em público é algo vetado aos homossexuais, uma vez que as pessoas ainda 

encaram com reservas e preconceitos o fato de duas pessoas do mesmo sexo relacionarem-se 

afetiva e sexualmente. Esse tipo de preconceito é expresso através de olhares punitivos e 

inquisidores que julgam negativamente as pessoas pelo que elas parecem ser, ou seja, julgam 

por um estereótipo construído socialmente que colocam o gay numa espécie de forma à qual 

todos devem se adequar, é como se não tivessem individualidades e precisassem se afirmar 

atendendo a estes estereótipos.  

Como já explicitado no capítulo anterior, desafortunadamente, o parâmetro que as 

alunas têm sobre os homens é bastante negativo, do mesmo modo como revelam os relatos 

dos alunos: os homens são considerados machista, grosseiros, violentos, irresponsáveis para 

com os estudos, desrespeitosos com relação às mulheres e pouco dignos de confiança. 

Por um lado não tenho do que reclamar ser homem na escola, eu não vejo 
nenhuma diferença entre ser homem ou mulher na escola. Eu acredito que 
seja uma coisa boa ser homem na escola, mas também tem seu lado ruim. 
Porque a maioria das pessoas que estão na escola, no ensino médio, não 
deixaram de ser infantis; tem muito menino com atitudes infantis, leva as 
coisas na brincadeira, faz chacotas, brincadeiras que a gente sabe que é ruim, 
o mundo lá fora é totalmente outra coisa. Ser homem na escola hoje em dia é 
essencial. É saber aconselhar, é também não se meter com certas coisas; às 
vezes não levam o futuro a sério, não vê que a vida ‘tá’ aí perto já; no ensino 
médio a gente tem que pensar no vestibular, num emprego. 

O bom de ser homem na escola é que eu acho que os homens são maioria 
tanto na escola como na universidade; não vejo nenhuma vantagem em ser 
homem. Já o homossexual sofre o preconceito de ser mais discriminado, dos 
outros tirarem sarro dele. Eu vejo isso muito aqui no colégio, eu vejo que 
muitos alunos tentam atingir essas pessoas. 

Ser homem na escola foi também representado como Nolasco (2006) identificou em 

um de seus trabalhos: é saber aconselhar, não se envolver em problemas, e levar o futuro a 

sério: é pensar no vestibular e em emprego; buscar estabilidade, ou seja, é preparar-se para a 

vida adulta, daí porque as atitudes consideradas infantis são criticadas, assim como as piadas, 
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chacotas, atitudes que depõem, segundo o relato, contra o fato de assumir uma atitude de 

homem. Bastante corriqueiros foram os depoimentos nos quais diferenças significativas não 

foram destacadas entre homens e mulheres dentro da escola, muito embora alguns 

depoimentos enfatizassem a necessidade de manter distância de mulheres da “pá virada”, ou 

seja, aquelas que reivindicam direitos e não costumam ouvir caladas ofensas e destratos 

realizados por parte dos homens e/ou das outras mulheres colegas na escola. 

Para os alunos homossexuais, é bom ser homem na escola desde quando tenha a sua 

intimidade sexual protegida, é fundamentalmente não ser alvo de preconceitos: 

Olha, na maioria das escolas tem preconceito, aqui eu não acho não; aqui é 
ótimo, o pessoal acolhe bem, de todos os colégios onde eu estudei é o que 
tem menos preconceito. Eu estudava no “U” (colégio particular) e lá tinha 
muito preconceito. Entrei aqui este ano e tem muito menos. 

É bom, sou respeitado, construí este respeito e sei lidar com os meninos. 
Mas, desde que eu entrei nessa escola eu encontrei muita dificuldade de 
aceitação das pessoas: jogavam pedra, cuspiam em mim, marcavam de me 
pegar na porta da escola, bater. Eu construí a linha de aceitação das pessoas, 
eu fiz com que eles me respeitassem, é por isso que eu interajo com todo 
mundo, eu construí isso. Os meninos, muitas vezes não gostam quando 
levantam o bico para eles, entendeu? No caso: eles falam, perturbam e você 
tem que revidar a brincadeira, porque se você levar a sério ele veem  que 
você tá barreado é aí que eles insistem, começam a implicar, então eu 
construí isso, quando eles brincavam eu batia palmas, fazia piadinhas, 
requebrava com trejeitos, tiro onda com eles; faço os trejeitos para 
conquistá-los. O jeito de ser feminino acaba sendo levado na brincadeira, ao 
mesmo tempo que me aproxima deles e faz com que eles não me perturbem. 

Aqui na sala todo mundo me zoava no início do ano. Eu me enchia de pó no 
rosto pra ver se escondia as espinhas. Nascia umas enormes assim. Uma vez 
meu pó caiu no chão, no ônibus, e uma mulher não teve a coragem nem de 
pegar e me devolver nem em me ajudar com os livros (eu tava morrendo 
com um monte de livros nos braços e o ônibus cheio), ela só olhava e 
comentava com a colega: “Você tá vendo? Esse menino usa pó. Menino 
você usa pó?”  Imagine o constrangimento, todo mundo olhando pra mim. 
Minha mãe não liga porque ela tem que ligar? Usar pó era só uma coisa que 
eu usava para esconder as espinhas. Imagine aqui onde eu fico a maior parte 
do meu tempo... , mas agora que me conhecem um pouco mais, melhorou o 
jeito como me tratam, fiz algumas amizades. 

Os homossexuais entrevistados consideram que a escola em foco é um bom lugar para 

estudar, pois, na percepção deles, não são alvos de preconceitos, sentem-se respeitados 

‘mesmo sendo gays’. Relatam que, embora tenham encontrado resistências, dificuldade de 

aceitação refletidas em preconceito e violência, aos poucos foram sendo tolerado pelos 

colegas homens, isto porque, para ser aceito um deles participa de uma espécie de jogo com 

os colegas machistas e “entram na onda”, faz de conta que aceita as ‘brincadeiras’ maldosas 
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para não sofrer represálias, para tanto faz trejeitos afeminados para mostrar que está levando 

na brincadeira. Como identificado por Prado & Junqueira (2011), na verdade este aluno criou 

uma estratégia de sobrevivência, ao adotar modos femininos de comportamento, visto que, ao 

assim proceder, é supostamente acolhido pelos rapazes heterossexuais que aceitam e se 

divertem com o estereótipo do gay que rebola e gesticula como mulher61. O homem nega, na 

constituição da sua identidade, tudo o que é feminino por tratar-se, supostamente, de atos de 

menor valor, que devem ser depreciados, não levados a sério, não respeitados. 

Por outro lado, a amizade que nasceu entre colegas assim como a convivência diária 

foram capazes de alterar a relação entre um dos alunos gay e demais alunos/as prevalecendo a 

compreensão de que a orientação sexual os distingue  como condição de expressão e vivência 

da sexualidade, mas não os separa enquanto homens e mulheres que convivem diariamente no 

ambiente escolar. 

 

7.6  DIFERENÇAS ENTRE HOMENS E MULHERES: O OLHAR DOS ALUNOS  

 

Esta é uma questão na qual se percebe que as representações sociais estão ancoradas 

em padrões tradicionais, avizinham-se representações nas quais as diferenças entre  homens e 

mulheres restringem-se ao sexo biológico assim como relativas  à maneira como a mulher é 

criada: 

O que diferencia é que o homem tem mais resistência que a mulher, ou seja, 
a mulher é mais sensível, tem sentimentos mais frágeis, e o homem tem a 
capacidade de controlar com bastante definição seus pensamentos, seus 
sentimentos. O homem é mais racional, a mulher é mais sentimental. Mas, 
também vai depender da mulher, tem mulheres que são fortes fisicamente, 
tem mulheres que são fortes no relacionamento, são até às vezes mais 
maduras do que o homem. 

Tem uma coisa da criação da mulher, toda mãe e pai é assim, cria a menina 
para ser dona de casa: mulher tem que aprender a cozinhar;  já o homem é 
mais ‘pra’ rua, ensina a lidar com ferramentas, com pequenos consertos. 
Acho que é assim, na educação em casa. Acho que a sociedade marca muito 
as meninas, por mais que você vista um vestido curto e você seja uma 
menina séria, todo mundo vai pensar que você é outra coisa, entendeu? A 
primeira impressão é a que fica. ‘Pra’ mim o que é mais diferente entre o 
homem e a mulher é o fato de a mulher poder ter filhos 

                                                 
61 Recomenda-se para ampliação do conhecimento sobre a realidade dos LGBTT a pesquisa VENTURI, 
Gustavo; BOKANY, Vilma (Orgs.). Diversidade sexual e homofobia no Brasil. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2011. 
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Mulher é mais meiga e o homem é mais machista. Machismo no modo de 
agir. De homem a gente não pode esperar nada, ele pode agir de qualquer 
maneira pra se mostrar. Já a mulher a gente sabe mais ou menos do que ela é 
capaz. Para se afirmar naquilo que ele faz, o homem não ‘tá’ nem aí para as 
consequências.  

Eu acho que o homem tem mais liberdade que a mulher. Ele é o homem, 
‘né’? Queira que não queira se alguém ver um homem conversando com 
uma mulher não tem problema, viu ali, passou; mas se é uma mulher 
conversando com um homem que não seja parente, namorado ou marido, já 
malda, a sociedade vai ver com outros olhos. É porque o homem é o homem, 
a mulher é a mulher. O homem deve procurar o seu lugar de homem e a 
mulher o seu lugar de mulher. O homem é o cabeça de uma casa, só que ele 
também tem que dar autoridade da mulher também resolver os problemas, dá 
uma chance, escutar sua esposa. Como também tem homem que obriga a 
mulher a trabalhar pra botar dinheiro dentro de casa.  

As representações sociais dos alunos acerca das diferenças entre homens e mulheres 

mostram que os homem estão associados à resistência, à razão e ao controle; embora 

considerem que a mulher amadurece mais cedo do que o homem, os alunos ainda as associam 

ao aspecto da fragilidade e das emoções, por isso devem ser tratadas com mais carinho. 

Contudo, percebem que este não é um traço que pode ser associado a todas as mulheres, 

relativizam bastante as diferenças o que os põe em contradição: se, por um lado, percebem a 

mulher ligada ao sentimento e à fragilidade e os homens à razão e à força, reconhecem que 

muitas mulheres são mais maduras e fortes do que os homens, demonstrando que os 

entrevistados não estão se atendo apenas aos papéis e aos estereótipos tradicionais 

desempenhados por homens e mulheres. 

Foi bastante recorrente nos depoimentos dos alunos a constatação de que a sociedade 

permite ao homem uma liberdade de ação que é negada às mulheres, eles analisam que a 

sociedade marca muito as mulheres, cobra muito delas, vê o comportamento delas com 

restrições; para os alunos, a origem da diferença no tratamento para homens e mulheres está 

na maneira como são criados por pais e mães: as mulheres para ficarem em casa e o homem 

para sair para a rua, determinando em grande maneira o futuro e o modo como a s mulheres 

são recriminadas por situações que são permitidas aos homens, como diz o depoimento: 

“queira que  não, ele é homem” o que significa claramente que, por ser homem, não pode ser 

questionado, criticado pelo seu comportamento, caráter ou atitude, uma vez que age cônscio 

da sua liberdade inata.  

Portanto, as representações dos alunos em relação às mulheres indicam que elas  são 

educadas para serem donas de casa: aprender a cozinhar, cuidar da casa e dos filhos; já o 

homem é criado para a rua, para as ferramentas e exercício da vida pública. É na educação de 
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casa que começa a diferença. A maior diferença apontada é biológica, o fato de a mulher 

poder ter filhos. Ainda, os próprios alunos consideram-se machistas, pouco confiáveis, pois 

podem agir de qualquer maneira, deles, pode-se esperar qualquer atitude para se mostrar, para 

se afirmar diante dos demais, sem se importarem com as consequências. 

Para os depoentes, o homem ainda se diferencia da mulher pelo fato de ser ele o 

principal responsável, pelo provimento econômico, tornando-se, assim, aquele que tem o 

controle sobre a família: ele é o chefe, o comandante a quem todos devem obediência e 

respeito. É ele quem permite que a mulher participe da resolução de problemas, embora 

reconheçam que esta participação pode ser benéfica para a família. 

Em outros depoimentos, surgem falas nas quais não há a percepção de diferenças 

consideráveis entre homens e mulheres: 

Não vejo nenhuma diferença entre homem e mulher. Eles são iguais no fato 
de quererem conquistar alguma coisa, por exemplo, uma vida, um trabalho. 
Diferente só em força, mentalidade, talvez..., isso é muito relativo, depende 
muito da pessoa. É da natureza da mulher se preocupar mais com a vaidade, 
com a beleza e o homem se preocupa mais com as responsabilidades. Acho 
que é uma coisa que vem desde a barriga da mãe que a mulher venha com 
esse jeito para ser como ela é, diferente do homem. 

Só o sexo, ‘né’? Pra mim não tem diferença entre homens e mulheres. Mas 
na iniciativa ‘pro’ namoro, eu ainda acho que o homem é que deve ter o 
primeiro passo. O homem hoje já divide algumas coisas nos trabalhos em 
casa e a mulher já trabalha com várias coisas que antes não se permitia. O 
homem tem o físico, o lado espiritual, a orientação sexual. A mulher tem a 
compreensão, a sabedoria, eu acho que as mulheres são muito sábias, têm a 
calma; a mulher é mais paciente, mais compreensiva, insiste quando quer 
conseguir uma coisa. O homem quer tudo logo, quer tudo ligeiro.  

Com algumas exceções, a maior parte dos alunos entrevistados não vê diferenças entre 

homens e mulheres. Analisam que a diferença é biológica restrita ao sexo; apontam diferenças 

relacionadas à força física, mentalidade, para eles, hoje em dia, só fisicamente existem 

diferenças. Consideram ser da natureza da mulher preocupar-se mais com a vaidade, com a 

beleza e o homem   preocupar-se mais com as responsabilidades. Nesse sentido, as diferenças 

entre homens e mulheres são inatas, fazem parte da natureza biológica e não um dado cultural 

aprendido em sociedade. Mulheres são representadas como mais calmas, pacientes, 

compreensivas; dão mais importância às coisas, são persistentes, não se abatem, procuram se 

superar. Já os homens são imediatistas, apressados; contentam-se com pouco. 
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Em outro patamar estão as respostas de alunos homossexuais, estes consideram que 

cada pessoa é única e diferente e, ao fugir dos padrões e estereótipos, torna-e alvo de 

preconceitos: 

Diferenças? Não. É coisa da gente ‘né’? Cada um tem sua opinião, tem sua 
mente, não tem como determinar um comportamento. Mas, na sociedade em 
que você não gosta de usar vestido, não usa maquiagem você é taxado de 
sapatão; mas eu tenho uma amiga que usa calça larga, bota, toda machão, 
Maria Homem mesmo, mas não pode ver uma p... que fica doida, fica doida 
mesmo. Assim como conheço menina toda frufru, feminina, rosinha e gosta 
de mulher, é lésbica. Não tem nada a ver. Assim como quando eu vejo esses 
homens fortes demais e usando sunguinha.  É bem boate gay. Às vezes o 
cara é gay, mas se mostra todo fortão para ninguém pensar que ele é. É como 
gogoboy: ou é gay ou gosta de musculação. Eu mesmo que sou gay, não vou 
querer namorar um homem afeminado, prefiro pegar numa mulher que é 
original, ‘né’? Eu gosto de homem com jeito de homem, com corpo de 
homem. 

 

Cada pessoa é singular, mas a sociedade e a cultura determinam o que deve ser o 

homem e o que deve ser a mulher. São criados estereótipos para homens e mulheres que 

muitas vezes não correspondem à realidade experienciada e vivenciada por cada sujeito. 

A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo de 
diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 
privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em 
estreita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 
marcar a diferença não pode ser separado das relações sociais mais amplas 
de poder. A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes. (SILVA, 
2009, p. 81). 
 

Os alunos apontam o que gostam e o que não gostam na convivência diária com os/as 

colegas na escola. De modo análogo às alunas, destacaram a falsidade, as intrigas e o 

preconceito, além do desinteresse pelos estudos como algo de que não gostam: 

O que menos gosto, às vezes, são certos comportamentos como a falsidade, a 
intriga, sei lá, os conflitos entre os colegas por qualquer coisa um quer ir pra 
cima do outro; os dois, ambos, os meninos e as meninas, fazem fofocas, 
intrigas, não tem diferença. Ainda tem a zoação (caçoar, zombar, tirar onda, 
avacalhar, sacanear). Aquelas pessoas que mexem com a gente com 
preconceito. 

Tem colega que eu não gosto, que não vale a pena, é desvantagem, tem uns 
que praticam o bullying, quando eu vejo que isso tá acontecendo com um 
colega meu eu não gosto; tem colegas muito infantis, brincadeira infantil, 
acho que eles estão errado, eu acho que deveria ter uma formação melhor, 
pela idade, mais avançada que eles têm.  

Palavrões, apelidos, brincadeiras sobre sexualidade, safadezas, imoralidades, 
coisa que não é própria para a escola. Eles fazem isso principalmente com as 
meninas. Tem meninas que não aceitam este tipo de brincadeira, mas tem 



230 
 

outras que já nem ligam. Eu acho que o modo de vestir e das meninas se 
comportarem também estimulam que os meninos ajam assim com elas, mas 
pelo lado sexual do que como pessoas. Existe muito preconceito com os 
homossexuais, eles dizem que é só brincadeira, mas é coisa séria, é que os 
homossexuais não perceberam ainda. Acho que isso acaba levando para a 
violência, é um tipo de violência. 

A prática do bullying entre os colegas foi citada como algo que ocorre com frequência 

na escola como se fosse um tipo de brincadeira (FANTE, 2005). Afiançam que são poucos os 

amigos e colegas, uma vez que é frequente a ocorrência de fofocas e desentendimentos que 

terminam em brigas, revelando a falta de confiança que depositam uns nos outros. As atitudes 

machistas voltadas para indecências, palavrões e apelidos foram consideradas pelos próprios 

alunos como inadequadas ao ambiente escolar, sendo que o preconceito contra os 

homossexuais, tido pela maioria dos alunos como brincadeiras, foi citado pelos depoentes 

como um tipo de violência não percebido pelos próprios homossexuais. 

Consideram que são poucos os colegas com os quais conseguem manter um diálogo 

mais consequente, maduro e que os xingamentos passaram a ser algo corriqueiro na escola, 

local onde verdadeiramente podem conhecer uns aos outros, pois lá convivem diferentes tipos 

de pessoas. Do mesmo modo que as meninas, criticam o desinteresse dos colegas pelas aulas 

assim como a indisciplina e a falta de respeito por uma escola que os recebe bem e é local de 

convivência para todos eles. 

Contradizendo falas anteriores, quando questionados sobre o que mais gostam nos/as 

colegas, as respostas foram muito semelhantes àquelas proferidas pelas alunas que destacaram 

as amizades: 

Rapaz, o que eu mais gosto é o companheirismo, a atenção, o respeito, o 
carinho e o carisma deles, dos dois, tanto dos meninos como nas meninas. A 
amizade é o que mais gosto. A gente compartilha muita coisa, conversa, 
discute. Pede conselhos dependendo do colega, tem amigos que confio e que 
podem me dar conselhos porque têm mais experiência de vida, mas tem 
colegas que não vale a pena porque eu sei que só vai sair coisa que não 
presta da boca deles, são muito infantis. Gosto de conversar com os amigos, 
sair junto, poder compartilhar experiências. 

Não tenho muita amizade com as mulheres, converso com elas, me dou bem, 
mas converso mesmo, geralmente, é com os rapazes porque eles sabem, 
entendem do que eu estou falando. Mulher geralmente gosta de fazer 
comentários, gosta de assuntos diferentes.  

A amizade entre os colegas indistintamente do sexo foi a resposta mais apresentada 

pelos alunos, ao identificarem do que mais gostam nos colegas da escola, mesmo entre 

aqueles alunos egressos de outros Estados. Alguns depoimentos enfatizam a preferência pela 
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amizade entre os colegas do mesmo sexo, pois consideram que a mulher gosta de assuntos 

diferentes daqueles preferidos pelos homens, além de serem propensas a fazer comentários, 

ou seja, fofocas, não guardam segredo e podem polemizar assuntos confidencializados. 

Apontam, assim, nuances das identidades de gênero na escolha das amizades, estas 

importantes na constituição das masculinidades e feminilidades. 

De modo geral, gostam de conversar, pedir conselhos, trocar experiências com colegas 

mais velhos e mais experientes. Por vezes “a conversa não rende nada”, ou seja, é uma 

conversa que é só distração, mas motiva a vir para a escola principalmente para encontrar os 

amigos já que o/a professor/a não é o principal elemento de atração da escola. Os alunos 

elencaram ainda alguns tipos de comportamento dos colegas que admiram e são fonte de 

aprendizagem: 

Eu gosto da atenção dos colegas porque a maioria deles são atenciosos, 
sabem como nós somos e se a gente chega com um humor diferente, de 
baixo astral eles já procuram saber o que aconteceu “e aí cara, o que 
aconteceu? O que ‘tá’ acontecendo com você? Por que você ‘tá’ assim? Eu 
não gosto quando você ‘tá’ assim; se anime cara, o que foi? É alguma coisa 
que a gente pode ajudar?” Eu gosto da atenção deles. É o companheirismo, a 
amizade, a gente se sente uma pessoa querida pelos colegas aqui do colégio. 

Os depoimentos dos alunos apontaram a atenção dos colegas como um 

comportamento que gostariam de ter e que os une, pois com eles conversam e sentem-se 

queridos. A troca de experiências também surge como algo salutar e enriquecedor, fonte de 

aprendizagens assim como o estilo de vestir, a música e a dança que aprendem a conhecer e a 

reproduzir através dos colegas. 

O jeito eu prefiro ter o meu, do que ‘tá’ imitando alguém. Tem pessoas que 
eu admiro muito e procuro até ser parecido no modo de ser, mas aqui da 
escola é difícil ter alguém que eu queira ser parecido, acho que cada um tem 
seu jeito, não precisa ‘tá’ copiando não. 

Os colegas têm influência no que a gente escolhe, as amizades podem levar 
‘pro’ buraco. Eu converso com todo mundo, mas eu procuro me isolar um 
pouquinho, porque eu vejo que a maioria delas aí é mente vazia, não se 
esforça pra estudar. 

Nenhum. Eu odeio padrão, eu odeio ser igual a todo mundo. O que aprende 
com os/as colegas: Eu gosto de fazer o que eu gosto. Cada um deveria ser do 
jeito que gosta, fazer o que quer. Quer ficar no seu canto; fica no seu que eu 
fico no meu. O pessoal deve ter respeito pelo jeito das pessoas. 

A maioria revelou não se espelhar em nenhum colega da escola por não terem bons 

exemplos, afirmam que amizades inadequadas podem arrastá-los para situações arriscadas. 
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Não querem seguir outras pessoas e sim manter a própria personalidade e afastar-se dos 

colegas que não se esforçam nos estudos. Consideram importante o respeito pela liberdade de 

escolhas e pela maneira como a pessoa se apresenta, como ela é, ou seja, deveriam respeitar a 

identidade de cada um. 

Os colegas me aceitam muito bem do jeito que eu sou. Eu lembro que no 
segundo dia de aula dentro do ônibus eu falei que era gay e o E.... chegou 
pra mim e disse: “continua sendo nosso brother”. Foi muito bom ter ouvido 
isso. As meninas reagiram aos gritos: “oba! uma biba, ai meu amigo gay”, 
pensaram que iriam ter mais uma amiguinha, mas eu gosto de ficar com os 
meninos embora elas sejam minhas amigas também. 

Entre os homossexuais, ser aceito pela comunidade escolar representa segurança e a 

possibilidade de respeitar e ser respeitado independentemente da orientação sexual gerando 

assim as relações de confiança e de amizade, ancoragem para homens e mulheres no processo 

de construção e fortalecimento de suas identidades de gênero. 

De modo conservador alguns alunos destacaram que a responsabilidade e as diferenças 

de comportamento existentes entre homens e mulheres devem ser preservadas: 

Rapaz, sim, tem certos comportamentos que o homem deve ter, que mostre 
que ele é uma pessoa responsável. Que ele não é uma pessoa muito machista, 
mas que mostre que tem um  certo machismo dentro de si e as mulheres 
devem se comportar mais de uma forma, assim, mais cuidadosa cuidar mais 
da beleza, compartilhar as novidades com as amigas, o homem não, os 
homens não compartilham novidades, não conversam assim sobre detalhes, 
não da forma como as mulheres fazem. 

Acredito que sim, não é sendo machista, mas acho que, por exemplo, quem 
deve esquentar a cabeça com as coisas é o homem, resolver as coisas, tipo, 
deu problema, é o homem quem deve dar a última palavra, resolver; mas tem 
casos em que quem resolve mais é a mulher, por exemplo, minha mãe, eu 
admiro muito isso nela. Agora hoje em dia o mundo tá dividido: a mulher faz 
coisas que o homem faz, luta; essa coisa de que tem coisa que é só do 
homem ou só de mulher tá mudando muito. Mas eu acredito que tem ainda 
coisa que só o homem deve fazer, mas que as mulheres já estão fazendo: as 
mulheres estão tomando espaço, já nem perguntam mais, vai lá e faz(sic). 

Os alunos revelam uma representação social bastante tradicional ao apontar as 

principais diferenças entre homens e mulheres. Para eles, o homem deve ter comportamento 

que demonstre que  é uma pessoa responsável. Deve mostrar “um certo machismo”, quer 

dizer, tomar a iniciativa, resolver os problemas da casa, ser também o mantenedor principal da 

família. Já as mulheres devem cuidar mais da beleza, conversar com as amigas, compartilhar 

novidades, algo que os homens não fazem, abrir-se com o outro, compartilhar confidências e 

interesses pessoais. Contudo, o avanço das mulheres nas áreas de trabalho representam para 
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eles a tomada de espaço genuinamente masculino e isto os assusta, ao tempo em que 

reconhecem que hoje em dia está mudando, as fronteiras entre o que o homem faz e o que a 

mulher faz estão cada vez mais próximas e as mulheres estão se preparando mais que eles 

para este novo perfil feminino, enquanto os homens nesta escola estão mais preocupados em 

afirmar a identidade heterossexual masculina, como mostra o depoimento abaixo:  

Eu já vejo pelas colegas da sala. As mulheres são mais objetivas no que elas 
querem. São mais aplicadas, estudiosas, seguem melhor as aulas. E o homem 
não, fica ligado nas meninas, em paquerar, conversar. É difícil encontrar um 
aluno que goste mesmo de estudar, é mais aluno que gosta de conversar, 
interagir com os colegas. 

Não, não vejo nenhum tipo assim de coisas que só o homem possa fazer e a 
mulher não. O homem antes conseguia mais coisas, digamos assim, 
antigamente não tinha mulheres cobradoras de ônibus, hoje estão preferindo 
a mulher como cobradora do que homem. Já vi mulher dirigindo ônibus.  E a 
mulher tem conquistado o mesmo direito dos homens, mas acho que elas não 
conseguem, acho que os homens dominaram o mundo, quem ‘tá’ no poder, 
no governo são os homens, se as mulheres brigam por seus direitos eles não 
vão deixar por machismo, não sei; eu não vejo problema nisso. Eu acho que 
os homens têm medo de perder o poder sobre as mulheres. 

Por outro lado, embora entendam não haver diferenças, porque as mulheres têm 

conquistado os mesmos direitos dos homens, houve depoimentos nos quais os alunos 

analisam que elas não vão conseguir ir adiante porque quem está no poder são os homens, e 

eles não vão permitir por machismo. Assim como no depoimento das alunas, foi citado pelos 

alunos o medo que os homens têm de perder o poder sobre as mulheres e não permitir que o 

avanço feminino seja assim tão facilitado, pois ainda são os homens que ocupam os principais 

cargos em instâncias de poder na sociedade e temem perder este poder para as mulheres. 

Ambos são iguais. Mas hoje em dia ‘tá’ melhorando para a mulher, se fala 
mais nos direitos das mulheres. Mas as mulheres ainda continuam cuidando 
dos filhos, do marido e da casa, acho que é um serviço próprio para a 
mulher, ‘né’? É muito difícil se ver um homem fazendo estas tarefas. Mas 
eu, por exemplo, lavo minha roupa, varro caso, lavo pratos e isso não muda 
nada em mim, vejo como uma coisa normal. 

Bom, acho assim, o errado de tudo ‘tá’ na construção do ser humano, de lá 
de muitos anos que determinou que o homem tem que ser assim e que a 
mulher tem que ser assim. Chegou agora, fica difícil a gente mudar isso. Já é 
uma coisa que vem há milhares de anos definida o que é próprio do homem e 
o que é próprio da mulher, então, assim, eu acho que tá errado lá quando se 
determinou o que é coisa de homem e o que é coisa de mulher. 

Embora reconheçam em seus depoimentos que a defesa dos direitos das mulheres é 

uma realidade, os alunos analisam que a construção social de homens e mulheres colocou em 
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espaços opostos e contraditórios o que cada um deveria ser, que tarefas deveria executar, e 

hoje encontram-se dificuldades em mudar. Ao assim entenderem os estereótipos e papéis 

atribuídos aos homens e às mulheres aceitam o determinismo das relações entre homens e 

mulheres, como se nada pudesse ser feito para modificar estas relações. Porém existiram 

contradições: 

Na sociedade não sei, essa coisa de que homem não chora não serve pra 
mim. Acho que todo homem chora, se acontece alguma coisa com uma 
pessoa que a gente ama é claro que eu vou chorar. Todo mundo diz que o 
homem é bruto, é macho, durão, essas coisas, mas todo homem tem seu lado 
sentimental o interior dele tem um sentimento que dá valor ao que ele faz, a 
quem ele gosta. A mulher é mais carinhosa, o que ela faz ela assume, não diz 
que se arrependeu, já o homem se arrepende, a mulher faz as coisas com 
uma intenção firme, diferente do homem. Vejo que tem muita mulher que 
quebra muito a cara em ser sincera, dizer o que pensa, ser sentimental.  

Bom, ficar muito afeminado é osso, ‘né’?  Tem que ter seu limite. Tem 
homem que se enfeita demais, fica afeminado. É diferente do homossexual, 
ele tem o jeito do homem praticamente, não é uma coisa exagerada. Mas tem 
uns que querem ser femininos de um modo exagerado, parecer com as 
mulheres, querendo ser o que não é. Ele é homem tentando ser feminino, não 
é porque eles gostam de homem que tem que ser feminino; eles podem ser 
até muito mais homens do que certos homens, não precisam exagerar no 
jeito feminino. O homem ser carinhoso, ser vaidoso, se cuidar não é coisa só 
de mulher não, tem que ter isso. Mas tem que ter equilíbrio. 

Causou surpresa em um dos relatos a análise de que demonstrar sentimentos pode sim 

ser algo que os homens também fazem, não sendo prerrogativa apenas das mulheres, muito 

embora admitam que as mulheres sofrem por revelar seus sentimentos aos homens, entretanto, 

ainda defendem a iniciativa na paquera como atitude exclusiva dos homens e a vaidade 

excessiva como algo que não faz parte da identidade masculina pois faz com que o homem 

fique feminino, ou seja, em alguns casos preocupados exageradamente com a aparência.  

  A falta de educação foi destacada como algo que não fica bem para nenhum dos dois. 

Embora a mulher esteja conquistando independência financeira e em outros campos da vida, 

ainda persistem modos de educar meninos e de educar meninas, sendo que a mulher costuma 

ser mais cuidada e protegida pela família e talvez na família resida a origem de parte das 

diferenças construídas entre homens e mulheres como pode ser encontrado em Grossi (1998). 

Para maioria dos alunos não há distinção no tratamento dispensado a alunas e alunos 

em sala de aula, contudo as entrevistas revelam que existem sutis diferenças no tratamento 

dirigido a alunas e alunos pelos professores: 
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Não, hoje em dia não tem mais não. Apesar de os professores acharem que 
as meninas são mais comportadas, mas acho que hoje em dia não tem mais 
diferença não, estão os dois a mesma coisa. A não ser quando é professora 
que gosta mais de conversar com as meninas, mas tem também professora 
que prefere conversar com os meninos. Depende do professor, mas não tem 
diferença não, o machismo hoje em dia, está acabando. Mas, é relativo, tem 
professores que dá mais atenção à frente da sala, outros ao fundo, depende. 

Os professores têm mais paciência com as mulheres, assim, não é querendo 
puxar o saco das mulheres não, mas praticamente são as mulheres que mais 
prestam atenção na aula deles, elas mostram que querem alguma coisa. Os 
meninos gostam mais de conversar, ficam batendo papo; na aula ligam o 
celular para escutar música. O professor não vai dar aula para esse aluno. Ele 
tem dúvida, tem, vai ficar com a dúvida. Quando eles não prestam atenção à 
aula prejudicam a ele, tanto como ao professor como a quem ‘tá’ querendo 
alguma coisa.  

Os alunos identificaram que as meninas recebem mais atenção do professor porque 

além de se sentarem na frente da sala mostram-se mais interessadas e aplicadas nos estudos 

que os meninos, os quais conversam muito durante as aulas. Apontaram também que tem 

professora que se relaciona   mais com os alunos, e professor que se relaciona melhor com as 

alunas, repetindo um comportamento existente em casa onde as mulheres costumam ser mais 

ligadas ao pai e os homens à mãe. Ainda, o professor que não se aproxima do aluno foi 

considerado com um profissional que deixa o clima da sala pouco propício a aberturas e maior 

aproximação com os/as alunos/as, o que coaduna com a pesquisa desenvolvida em Pontes 

(2007). 

 

 

7.7  SOBRE A VIOLÊNCIA NA ESCOLA  

 

Neste item, apresentar-se-ão as representações da violência entre os alunos, como 

estes a percebem e a vivenciam no cotidiano escolar: 

Violência é quando você discute, discute e de repente quer bater. Eu acho 
que tem que ter uma conversa. Eu vejo que os homens são muito agressivos. 
Eu acredito que tem violência física e violência verbal. É também quando 
uma pessoa atinge a outra mesmo que não seja fisicamente, mas moralmente 
dentro de uma sociedade, são ofensas, racismo também. São muitas questões 
que podem terminar em violência.  

Violência é qualquer coisa que você faz e a pessoa não está gostando ou está 
se sentindo ofendida, diminuída, rebaixada, aí é a violência verbal; a 
violência física é quando a pessoa agride a outra, que é o cúmulo da 
violência. Então, pra mim, não tem diferença entre violência física e verbal, 
todas as duas são tipos de violência que machuca. A melhor coisa é quando a 
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pessoa ‘tá’ tirando brincadeira e a outra ‘tá’ gostando, é uma brincadeira 
saudável, que é o que não acontece aqui. 

A palavra, às vezes, é pior que uma pancada. A pancada sara, cicatriza, a dor 
física passa, mas a violência verbal não, ela fica martelando na cabeça, fica 
na mente, você fica ali corroendo, você lembra a vida toda, você para de 
viver a vida para viver aquilo que não deveria; então pra mim, a pior 
violência é a verbal. 

As representações sobre a violência são percebidas entre os alunos em suas variantes 

física e verbal, assim como moral e psicológica, pois  compreendem que os danos provocados 

pela violência extrapolam o plano físico machucando e ferindo profundamente as pessoas 

vitimizadas. Palavras, gestos, insinuações maldosas são citadas de modo recorrente como 

principais violências imprimidas contra colegas e amigos. Analisam que a violência verbal 

fere mais que a física, pois as palavras continuam ecoando na cabeça, é algo que vai ser 

lembrado por toda a vida. A seriedade com que os alunos emitiram suas representações 

causou espanto e a confirmação das observações realizadas nas quais a violência verbal tem 

estado presente em suas vivências escolares, deixando como consequência marcas em suas 

identidades, causadas pelo sofrimento das experiências compartilhadas no cotidiano escolar 

do mesmo modo que identificado por Pontes (2007) e Abramovay Et Al (2009). 

Os motivos desencadeadores de violências não apresentam variações consideráveis 

quando comparados aos depoimentos das alunas. De acordo com os alunos a violência na 

escola acontece 

Na maioria das vezes por causa da inveja, é motivo de encrenca, fofoca, um 
monte de besteiras de coisas banais que se tornam bem sérias e geram 
consequências sérias. A zoação que o pessoal faz, ficam fazendo intrigas, aí 
começa a esquentar e começam a brigar. Os meninos gostam mais de se 
mostrar. Por exemplo, chega um aluno novo os velhos querem botar moral 
em quem tá chegando. Também tem ciúme por causa de namoro, de querer 
ficar com um a menina e o outro chegar primeiro. 

Eu vejo a violência na escola como desnecessária porque se a pessoa quer se 
mostrar como sendo a melhor ela tem que se dar ao respeito para que todo 
mundo possa ser também melhor. Não é só ela ser a melhor, se ela é maior 
vai se achar melhor que a outra porque vai sair batendo, humilhando. Ficam 
querendo se mostrar, disputar quem é o melhor para a turma, para a escola. 
Usam da violência para adquirir um respeito que não existe. As pessoas 
acabam obedecendo porque ficam com medo. Isso gera uma situação de 
muito desconforto na escola, aí a gente precisa selecionar muito quem são os 
amigos, infelizmente. 

Os motivos banais para a eclosão de episódios de violências foram bastante citados, 

entre eles a fofoca, a inveja e as brincadeiras de mau gosto por vezes transformadas em 
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perseguição. Do mesmo modo, os meninos foram apontados como perpetradores de violências 

e a utilizam como uma necessidade de aparecer e de mostrar força e poder perante o grupo, 

analisam que estes alunos procuram ser respeitados pela violência, mas que na verdade eles 

não têm poder algum, o que na verdade provocam é medo e as pessoas acabam ficando 

quietas por medo de serem alvos da violência que está presente tanto nas escolas públicas 

como nas particulares.  

As amizades constituem-se em fonte de preocupação uma vez que foram 

mencionadas como influência negativa na conduta dos alunos que precisam selecionar quem 

de fato é amigo, pois os ditos amigos estimulam a revidar com violência, analisam que os 

homens deixam-se levar pelos amigos, sem raciocinar e agir por si mesmo. A família também 

foi referenciada como lugar em que se aprende a violência: 

Acho que são pessoas que têm um exemplo ruim em casa, geralmente tem 
muitos pais que incentivam o filho a brigar, não aceita que o filho chegue 
apanhado em casa, mãe que ensina o filho a bater. E tem também as 
amizades, se a pessoa é amiga de marginal a pessoa vai querer também ser 
briguenta, depende muito da influência, se a pessoa é influenciada por uma 
pessoa boa, boa amizade; mas tem gente que parece ser legal, mas ‘tá’ 
envolvida com drogas e pode levar a pessoa para esta vida, este mau 
caminho. 

É deixar o menino à vontade. Pai e mãe trabalham pra dar algo de melhor 
para os filhos e o jovem tem que olhar para esse lado e procurar valorizar o 
esforço dos pais. Aí que entra as amizades e influencia para o mau 
comportamento. Pai e mãe têm que observar e orientar constantemente os 
filhos. O jovem ‘tá’ dormindo o dia todinho e nada de estudar, como é que 
vai crescer na escola? Vai perder a oportunidade, e quando acordar é tarde. 
Os pais têm que acompanhar o que acontece com os filhos. 

De acordo com os alunos, muitos já trazem para a escola a violência que vivem em 

casa onde não são orientados pelos pais e mães e, por vezes, são estimulados a revidar com 

violência quando se sentirem ofendidos. Consideram que é importante os pais acompanharem 

as rotinas dos filhos para saber com quem estão andando, quais são as amizades, as 

ocupações, os lugares que frequentam a fim de ser capaz de aconselhar, e assim evitar que o 

jovem siga as amizades ruins. 

Violência como a de um homem querer tirar a vida de uma mulher, sabendo 
que mulher que é uma rosa, presente de Deus, é uma coisa que eu não 
consigo explicar. Matar por ciúme, ‘pra’ quê, se hoje em dia tem tanta 
mulher? Se um não quer procura outra pessoa. Todo mundo tem ciúme 
quando gosta da pessoa, mas não precisa bater, tirar a vida de uma pessoa? 
Hoje em dia você pode ficar com uma, com outra, ‘pra’ que tirar a vida? 
Ninguém precisa ficar obrigado com quem não quer. 



238 
 

Os alunos associam a violência a um ato desmedido que leva os homens a atentar 

contra a vida de outros homens e, principalmente, contra a vida das mulheres. Analisam que, 

embora na atualidade haja uma maior permissividade nas relações afetivas, o homem ainda 

age de forma brutal quando se sente desprezado pela mulher, parte então para ações violentas 

para tentar colocá-la sob seu jugo e prepotência. Os alunos percebem a estreita relação entre a 

masculinidade violenta e os episódios de violência na escola que também está presente na 

sociedade mais ampla, como enfatizado por Goldenberg (1991), Zaluar (1994), Machado 

(2000 e 2001) entre outros/as autores /as. 

Eu não ligo muito quando os meninos mexem comigo, eu sei que os meninos 
vão mexer comigo, já espero isso; mas, quando um homossexual como eu 
mangar de mim eu acho isso uma ofensa. E logo F. que chegou agora; os 
meninos já me conhecem respeitam a mim e a quem anda comigo. Ele 
mesmo ‘tá’ sendo preconceituoso com a mesma orientação que ele tem, com 
o mesmo tipo de pessoa que ele é, igual a mim. 

No depoimento retro fica claro que o aluno homossexual sabe que sofrerá violência 

por parte dos alunos heterossexuais, já é algo esperado, em decorrência da sua orientação 

sexual não atender à heteronormatividade esperada  na cultura dominante. Contudo, sente-se 

ofendido quando esta violência parte de colega também homossexual, para ele, ser rejeitado, 

desqualificado, por pessoa que tem orientação sexual semelhante à sua, é algo mais 

prejudicial que ser violentado pelos alunos heterossexuais. 

Acho que se tem dado muita liberdade para o  aluno  e ele não está sabendo 
aproveitar e extrapola. Eu acho que também falta um acompanhamento nas 
escolas. Acho que a medida que a sociedade vai evoluindo a gente tem que 
acompanhar também, ‘né’? E nas escolas eu acho que é necessário ter 
alguém que oriente os alunos. Um psicólogo para orientar os alunos, ajudaria 
muito. Mesmo a liberdade precisa de limites, de um pouco de controle. 

A grande maioria das famílias não acompanha os filhos na escola não. Não 
lembro, desde a 5ª série, de pais acompanhando os filhos nas escolas não. 
Deixa o filho lá e pronto. Quando fica adolescente, nem na porta da escola 
deixa mais. Os pais só aparecem quando tem confusão. Isso pode ser um 
problema, se ele não tem uma base em casa ele chega na escola sem ter um 
padrão, um modo de comportamento e aí pode se envolver em problemas. 

Para os alunos, a maioria das famílias não está desempenhando adequadamente seu 

papel, porquanto não oferece base sólida na qual o aluno possa espelhar-se, além disso não 

acompanham o dia a dia dos alunos na escola, só aparecem quando os filhos envolvem-se em 

problemas. Nesse sentido, a falta de base educativa na família faz com que o aluno siga o que 

lhe é oferecido na escola sem que exercite o senso crítico e raciocine, a partir das referências 
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familiares sobre como deve ou não se comportar. Apontam ainda a necessidade da colocação 

de limites para controlar a excessiva liberdade que os alunos têm hoje nas escolas. Refletem 

que esta liberdade deveria ser monitorada por profissionais capazes de orientar os alunos em 

suas ações dentro e fora da escola.  

De acordo com os alunos quem mais se envolve em violência são os homens: 

Os meninos, sem dúvida. É mais questão de moral, de medir quem é mais 
forte, é mais uma questão de poder, de dizer quem é que manda, e acaba 
sempre em briga. O machismo tem a ver com violência, assim, que o homem 
gosta muito de ofender, de xingar o outro chamando de homossexual 
(veado), eu já acho que essa pessoa já tá mostrando que é machista, se não 
fosse não chamaria o outro desse jeito, não acharia ruim se o outro fosse 
veado ou deixasse de ser.  Começa a briga quando o outro se sente ofendido. 
Quando a pessoa é homossexual nem vai ligar, mas, quem não é, não gosta 
de ser chamado de veado. 

Os que procuram mais violência na escola são aqueles que ficam tirando 
onda com os outros, com quem não conhece. Alguns acham que estão sendo 
respeitados por muitos rirem com as brincadeiras, quando, na verdade, é o 
contrário, quando as pessoas riem por trás têm o conceito totalmente 
diferente; eles acham que estão sendo respeitados quando na verdade não 
estão; acho que também tem gente que vem da marginalidade e ocasiona 
mais brigas na escola. A pessoa que tem a cabeça formada não vai querer 
saber de briga na escola. 

Os alunos, assim como as alunas, destacaram que os meninos envolvem-se mais em 

violências na escola pela necessidade de demonstrar força e poder, de determinar quem 

manda, e estas disputas geralmente acabam em brigas nas quais ocorre violência física. Para 

eles o machismo tem bastante relação com a violência uma vez que os homens costumam se 

ofenderem uns aos outros chamando de veado. Para eles não há maior ofensa que esta, 

embora considerem que, se a pessoa fosse homossexual não haveria porque se ofender. Como 

já foi enfatizado por Badinter (1993) e Goldenberg (1991), a negação da homossexualidade é 

uma maneira de afirmar a masculinidade heterossexual. Do mesmo modo, as brigas entre as 

torcidas de futebol que abundam fora da escola provocando inúmeras mortes a partir de 

confrontos violentos têm lugar na escola onde é comum brigar para supostamente defender o 

time para o qual torcem.  

A infantilidade, ou seja, agir de modo como as crianças o fazem, provocando e 

fazendo birras, fazendo brincadeiras desagradáveis, que por vezes provocam o riso entre os 

assistentes, é fato que desencadeia as violências. De acordo com os depoimentos, ao 

admitirem as brincadeiras e serem alvo do riso, os homossexuais e travestis não estão 

adquirindo o respeito dos colegas e sim sendo alvos de escárnios e preconceito. Para os 
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alunos, a falta de maturidade leva a violências. Por outro lado, os relatos também destacaram 

que esta é uma escola em processo de mudanças positivas em que a violência e o uso de 

drogas estão gradativamente diminuindo em relação aos anos anteriores. 

Porém, embora por motivos diferentes, as alunas foram citadas quase de maneira 

equivalente aos alunos como parcela da população escolar que se envolve em episódios de 

violências na escola: 

As meninas, por causa de namorado e por inveja uma da outra. Os meninos 
brigam por causa de namorada ou porque um não vai com a cara do outro. 
Mulher não tá nem aí, se uma não gosta da outra, passa e nem fala. Homem 
não, já parte para bater, brigar. Por isso que eu acho que o homem leva tudo 
pro lado machista, ele não pode ver qualquer coisa que já vai querer resolver 
na ‘porrada’, não tem uma conversa, nada.   

Mas, os homens tem aquela coisa da dominação de ser dele a última palavra, 
de mandar, a questão de ser o valentão. Pior é você ver criança pegando no 
pinto, ensinado pelos pais, pra mostrar que é homem, ficam falando: “pega 
na ‘nêga’”. Fica estimulando a criança a se mostrar homem antes da hora. 
Vejo homem conversando, quando estão bêbados, falando para os filhos: 
você é ‘viado’ é? Outra coisa é coçando o pinto, o saco, nunca soube que 
eles coçam, eu nunca senti coceira aqui. É um costume na sociedade, um 
modo de mostrar que tem aquilo entre as pernas e que por isso é macho, 
homem. 

Embora reconheçam que são os homens quem mais se envolvem em violências, as 

meninas aparecem relacionadas a disputas afetivas que desencadeiam brigas com agressões 

físicas e, principalmente, verbais. Conforme já destacado no depoimento das alunas estes 

depoimentos reforçam os achados da pesquisa realizada pela FIPE que aponta a briga entre 

namorados\as como uma das violências que mais ocorrem entre o\as jovens brasileiros\as. As 

alunas também foram citadas como praticantes do bullying e alimentadoras de rótulos e 

fofocas geradoras de preconceitos no Orkut do colégio. 

Por outro lado, causa perplexidade entre um dos alunos o modo como os homens são 

educados pelos homens adultos (Costa, 1986), no sentido de assegurar sua identidade 

masculina através da exposição constante do órgão genital, do mesmo modo, desde cedo, 

importunam as crianças chamando-as de veado, como uma maneira de provocar-lhes fazendo 

com que mostrem que são homens e, reflete o aluno, levar as mão aos testículos é um ato 

bastante usado pelos homens que precisam se afirmarem   como tal. Essas atitudes reforçam o 

que Nolasco (2006) chama de uma das etapas do “rito de passagem”, o qual, na maioria das 

vezes, ocorre com o incentivo de outros homens, geralmente mais velhos e que têm por 

objetivo inserir o jovem na cultura masculina. 
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Eu vejo que as meninas são mais violentas. Estão sempre brigando por causa 
de namoro e essas coisas. Um dia desses teve outra briga aqui, uma menina 
disputando com outra quem ia ficar com um menino. As meninas ficam se 
provocando para ter briga, é mais verbal ou uns tapas. Já estive presente em 
um desses momentos em que a menina tá com um rapaz e ele troca de 
namorada, ela não gosta, aí fica aquela discussão, aquele bate-boca. 

Os homens têm a força física. Mas, a mulher também consegue atingir o 
homem quando ela quer, é só ofender o homem, pegar no ponto fraco que 
ele não gosta, aí acaba com o homem. Mulher não sabe o poder que tem nas 
mãos, elas têm um domínio muito grande sobre os homens, é só saber lidar. 
Por exemplo, o fato dos homens verem as mulheres como objetos sexuais, as 
mulheres podem usar disso para conduzir os homens. As mulheres são mais 
inteligentes, são detalhistas, arquitetam melhor os planos. 

Mas quando as meninas brigam todo mundo vai olhar, é um estica e puxa de 
cabelo. É muito raro a menina brigar, elas são mais de usar palavras, é a 
violência verbal. Ofende chamando uma disso, daquilo. Para as meninas se 
pegarem tem que ter homem no meio.  Brigam porque gostam de um mesmo 
homem, ciúme, mas é muito raro. 

De modo incisivo, os alunos apontaram as meninas como envolvidas rotineiramente 

em episódios de violências, desta vez a violência verbal seguida da violência física, fato que 

corrobora os depoimentos das alunas que também destacaram a massiva presença de 

violências entre as meninas. Embora conversem, discutam com mais frequência do que os 

meninos, nem sempre essas discussões são polidas e sim recheadas de xingamentos, 

agressões, apelidos e insinuações maldosas. Também foi destacado o poder da mulher 

relacionado à sedução do homem como algo que as mulheres não percebem. 

Sobre o envolvimento em episódios de violência, a maioria dos depoentes admite 

timidamente: 

Não. Só tive problema de inveja, mas de querer partir pra briga, não. Uma 
coisa mais psicológica, mas quando eu sabia que ‘tava’ acontecendo alguma 
fofoca, intriga com meu nome eu ia direto para a diretora e dizia o que 
estava acontecendo ‘pro’ meu lado e ela me orientava como fazer. 

Sim, uma vez. Eu acho que briga, violência, hoje também envolve a Internet, 
o MSN, twiter, facebook, a informação encontra a pessoa em qualquer lugar. 
Foi uma ofensa que fizeram a uma colega nossa e essa pessoa pensou que fui 
eu. Acho que meu colega agiu de forma incorreta, agiu sem pensar, porque 
deveria primeiro ter falado comigo antes de já chegar batendo. 

Foi uma agressão, aqui na escola. ‘Tava’ numa sala, vieram três meninos 
jogaram uma camisa no meu rosto, puxaram e levaram minha corrente. Eu 
fui logo ‘na’ diretora, e, na mesma hora, ela foi lá e chamou os três. Teve 
gente que presenciou tudo, mas quando a diretora chegou não quis confirmar 
nada, ficaram com medo. Eles vieram com a intenção de roubar mesmo meu 
colar. Só não perdi a corrente porque agi com esperteza e procurei logo a 
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diretora, se fosse outro poderia ficar intimidado, com medo e não iria 
denunciar. Um dos meninos que eu indiquei confirmou que foi ele e 
devolveu a corrente. Eu pensei: “não é possível, ser roubado dentro do 
colégio!” 

Quando questionados   quanto ao envolvimento em episódios de violência na escola os 

depoentes geralmente negavam tal fato, contudo, após reiterar a questão sempre aparecia 

algum relato em que eles surgiam como parte da violência na escola, desde desavenças entre 

amigos, ou envolvidos em fofocas, vítima de bullying e até mesmo roubo dentro da escola. O 

roubo ocorreu dentro da sala de aula e os colegas que presenciaram não se posicionaram, 

ficaram temerosas da represália por parte dos alunos que cometeram o delito. O aluno reflete 

que procurar a direção da escola foi um ato de esperteza, outro poderia ficar intimidado, com 

medo, e não denunciar.  

Embora a escola em questão tenha demonstrado, através do contato com a equipe 

pedagógica, que está atenta aos problemas de violência que ocorrem no seu interior, os casos 

se repetem causando danos às vítimas, principalmente as de orientação homossexual: 

Já fui vítima de violência sim, e ainda sou, porque não existe respeito. Os 
grupinhos se juntam e o que um acha que é os outros também têm que achar 
a mesma coisa. Também já fui agredido fisicamente. Eu ‘tava’ com minhas 
amigas, eu não costumo andar com homens, justamente por causa do 
preconceito, eu me comporto como um menino sendo uma menina, um 
menino feminino, mas que sabe lidar com as coisas masculinas e femininas. 
Nada de dificuldade em ser homem ou em ser mulher. Mas, é difícil porque 
dizem que você tem que ser isso ou aquilo, mas não é o meu caso. 

Os relatos acima são de alunos que sofrem preconceito por ser gays, são alvos de 

piadas e apelidos por parte de alunos que se juntam em grupos e passam a agir da mesma 

maneira. Com um deles, a agressão ocorreu mesmo estando em companhia de mulheres o que, 

supostamente, o protegeria. O agressor era homem e, seguindo a lógica dos depoimentos 

anteriores, pode ter agredido o homossexual para mostrar poder perante as amigas deste. Os 

demais depoimentos mostram o preconceito de que são vítimas e o sofrimento a que estão 

sujeitos os homossexuais que são violentados permanentemente, em virtude da sexualidade 

fora dos padrões estabelecidos. A violência entre alunos/as pode ocorrer em qualquer espaço 

da escola: 

No pátio, assim, do lado de fora das salas, nos corredores, na sala de aula 
mesmo. Qualquer lugar tem briga, às vezes é uma discussão, mas mesmo 
que não queiram brigar fica todo mundo incentivando a briga. 

Aqui, não vejo violência não, teve a da cadeirada no primeiro semestre. Tem 
o ficar conversando quando o professor tá dando aula. Tanto os meninos 
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como as meninas. O professor pede ‘pra’ parar e o pessoal nem liga. Alguns 
professores mandam que saiam da sala quando não querem assistir à aula, já 
outros não ligam, mas o pessoal fica conversando ou com fone de ouvido. 

Não há local específico, a violência pode ocorrer em qualquer lugar da escola, pátio, 

corredores, onde, com frequência, as brigas são incentivadas pelos demais que assistem às 

discussões. Entretanto, a sala de aula é o local privilegiado das ocorrências de violências, está 

presente na troca de agressões verbais através das quais alunas e alunos ofendem-se 

verbalmente com naturalidade, mesmo em presença do/a professor/a, é comum acontecer os 

palavrões, xingamentos, gestos obscenos, agressões físicas; também conversam, colocam fone 

no ouvido para ouvir música, não há respeito pelo/a docente que, por vezes, convida os 

agressores a se retirarem   da sala, já outros fazem de conta que nada veem, ignorando o que 

ocorre  em sala de aula. Assim, o clima reinante na sala de aula é de conflito constante entre 

alunas e alunos que mais uma vez identificam a violência entre as meninas de modo 

recorrente na escola.  

A ‘cadeirada’ a que se refere um dos depoimentos ocorreu antes da pesquisa naquela 

escola ter sido iniciada. Ao que se sabe, houve uma discussão entre dois rapazes do ensino 

médio por causa de torcida de futebol, os dois agrediram-se com cadeiras e um deles recorreu 

a uma faca para atingir o colega. Através do telefone celular, os/as alunos capturaram as 

imagens e chamaram uma emissora de TV que veiculou a notícia em um dos seus telejornais. 

Durante todo o período em que a pesquisadora permaneceu na unidade de ensino, esse 

episódio foi lembrado pelos/as entrevistados/as como exemplo extremo de violência62 

ocorrida nas instalações da escola.  

Eu fico abismado com a indisciplina entre os jovens aqui na sala. Eu servi ao 
Exercito e lá nós somos cobrados muito com relação à disciplina, eu vi o que 
é ter hierarquia e respeito pela autoridade. Quando você já está acostumado a 
esse ritmo chega aqui fora e estranha muito, vê tanta coisa diferente. Na 
escola é complicado os alunos xingam muito, às vezes parece brincadeira 
mas às vezes é sério. Eles usam tanto o linguajar vulgar que esquecem das 
regras de português, de convivência mesmo, não respeitam ninguém. 

Já teve briga mesmo de se pegarem pelos cabelos, duas meninas que eram 
amigas há três anos. Foi dentro da sala, e ninguém soube o que fazer, nem o 
professor. Começou com umas brincadeiras bestas quando a gente viu já 
estavam se pegando. Se não me engano uma disse que a outra era 
‘arrombada’ sendo que a outra era casada, dizer isso pra uma mulher casada 
é ofensa. 

                                                 
62 Em 28/6/2012 um aluno de 14 anos de uma escola municipal no estado do Pará esfaqueou o colega que veio a 
óbito. O crime foi motivado por uma briga dentro da escola entre dois grupos de jovens rivais. (MENINO..., 
2012). 
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Na sala de aula a indisciplina e falta de respeito entre os jovens deixam o aluno 

admirado. Alunos/as xingam-se mutuamente, é algo tão naturalizado que se torna difícil 

distinguir quando é brincadeira ou quando é algo grave. A linguagem é permeada por palavras 

chulas, palavrões, deixam de lado as regras de linguagem ensinadas pela escola.  Como 

destacado por Pontes (2007), a existência de relações sociais desarmônicas prejudica a 

convivência entre os colegas uma vez que não há respeito entre os pares, além disso, deixa 

os/as professores/as impotentes diante do teor das violências rotineiramente presenciadas em 

sua prática docente. 

 

 

7.8 REPRESENTAÇÕES DE ALUNOS SOBRE A VIOLÊNCIA NA ESCOLA  

 

Os alunos reconhecem que a ocorrência de violência na escola está fortemente atrelada 

a três fatores: machismo, falta de diálogo e de respeito, os principais agentes desencadeadores 

da violência física: 

Eu atribuo, geralmente, a pessoas que gostam de brigar, alguns tiram 
chacotas. Ficam tirando brincadeira com outra pessoa e às vezes termina em 
violência. E, geralmente, quem começa a briga são os metidos a machões, os 
que começam a instigar, a querer ver a briga e que acabam provocando tudo, 
xingando a mãe. Se os colegas, ao invés de estimularem, apaziguassem não 
haveria briga; muitas vezes duas pessoas nem querem brigar, só ‘tá’ ali 
porque senão vai ser zoada, vão dizer você é frouxo, você é isso, é aquilo. 
Então a briga acontece porque tem gente que está incentivando, dizendo 
“bate, bate, vai”, aí a pessoa não quer ser chamada de frouxa, de 
homossexual, aquele termo (viado), aí a pessoa é desrespeitada. Aí briga só 
para dizer que não é. Também tem a marginalidade, a droga.  Então penso 
que é isso: marginalidade, a droga, desentendimento. Hoje as brigas são por 
bobagens. Também tem falta de segurança nas escolas.  

Eu ‘tô’ falando como jovem. Quando a gente vê briga a gente fica “vai, vai, 
vai”, instiga a briga. Tem casos que a gente instiga tanto que acontece a 
briga. Porém, quando a gente vê a parte séria já cala a boca e tem outros que 
não, instigam até a briga ficar fora de controle e tirar sangue mesmo. 

É uma questão que já vem de muito tempo, pela liberdade que o homem tem; 
como ele sempre teve liberdade para sair de casa mais cedo, sair às ruas, ter 
a independência dele é mais fácil de se envolver com drogas, com a 
violência. Ainda tem o jeito como ele é criado: pra não levar desaforo pra 
casa, tem o machismo também. 

Para os alunos, quem começa as brigas são ‘os metidos a machões’, os que começam a 

instigar, a querer ver briga e que acabam provocando desentendimentos entre os/as alunos/as. 
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Desse modo, a manifestação da violência está atrelada principalmente ao machismo63, à 

maneira como os homens são criados, acostumados a defender seus pontos de vista com 

agressões e violências, são educados com excessiva liberdade o que os expõe mais que às 

mulheres à rua, às drogas assim como os estimula a agir com agressividade, arrogância. 

Referem que são os colegas que estimulam as brigas e, aquele que não brigar, revidar 

à agressão, será taxado de frouxo, será perseguido e intimidado pelos colegas, pois se sente  

desrespeitado na sua condição masculina se não rebater um ataque sofrido. Para eles, por 

vezes, a briga só acontece porque tem gente incentivando, estimulando o embate físico, dessa 

forma o ofendido precisa dar uma resposta para não se tornar alvo de piadas e acusações 

contra a masculinidade. Também ocorrem brigas por causa do uso de drogas e entre gangues 

que usam as torcidas de futebol para se encobrir e gerar tumulto. Analisam que falta 

segurança na escola, não foi possível identificar se falta segurança ou mais vigilância para que 

os alunos não se envolvam em problemas. Dados semelhantes foram registrados por Zaluar 

(1997) e Abramovay (2005) ao pesquisarem alunos\as e a violência nas escolas públicas. 

Acho que de uns tempos para cá ficou evidente que as violências acontecem 
por causa do bullying. As ofensas, xingamentos, esse tipo de agressão que 
pode acontecer em qualquer lugar, na vizinhança, na escola, no shopping, 
condomínio. Mas, focando a escola é um dos principais motivos. É um lugar 
onde a gente se encontra todo dia. 

Tem violência em todo lugar e hoje as pessoas fazem coisas que não faziam 
no passado. Tem muita falta de respeito. As pessoas não respeitam a opinião 
das outras, as pessoas não procuram conversar, resolver os problemas na 
conversa. 

O bullying, manifestado sob a forma de perseguição, acosso, apelidos, humilhação é 

um tipo de violência simbólica por vezes considerada como brincadeira e que os alunos 

percebem como desencadeador de violência física (OLWEUS, 2001; FANTE, 2005). Do 

mesmo modo, a falta de diálogo e de respeito entre as pessoas foram considerados como 

graves impedimentos à resolução de conflitos dentro da escola. De modo reiterado, durante as 

entrevistas, foi citado pelos/as depoentes, a existência do fenômeno bullying na escola, isto se 

deve  ao fato de a diretoria da unidade de ensino ter promovido um ciclo de palestra no início 

do ano letivo de 2011, poucos meses antes do período de permanência da pesquisadora na 

escola. Percebeu-se que atos antes ignorados pelos/as alunos/as passaram a ser denominados 

como um tipo de violência que afeta a convivência no cotidiano escolar.  

                                                 
63 Relacionar a cultura machista e a violência entre os jovens foi uma das conclusões a que chegou a pesquisa 
FIPE (ALBUQUERQUE, 2010). 
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7.9  INTERAÇÕES SOCIAIS: RELAÇÕES DE (DES)CONFIANÇA 

 

Num contexto no qual a violência verbal e física emergem em situações consideradas 

banais pelos próprios alunos as relações cotidianas são permeadas pela desconfiança e as 

amizades são escassas e restritas.  

Tenho mais amigas, amizades mais femininas. Eu acho que nós homens só 
falamos besteiras e eu gosto de aproveitar muito as informações. Mulher não 
fala tanta besteira, não fala pornografia, este tipo de coisa. A conversa das 
meninas não é muito voltada para as aventuras como os homens, eles gostam 
de se mostrar. Mas também tenho muitos amigos. 

Tenho mais amigas. Pela amizade, elas estão sempre comigo...; na verdade, 
na sala tem mais mulheres do que homem, aí fica mais fácil ficar perto das 
meninas e fazer amizade com elas. Aí o grupo de mulheres predomina. Fiz 
muitas amigas aqui. 

Tenho contato com os dois, mas amiga mesmo é minha mãe. 

Entre os alunos que revelaram ter amizades na escola destacaram o fato desta relação 

ocorrer mais frequentemente com as meninas, costumam ter mais amigas, pois os homens 

falam muita bobagem, pornografia e as conversas deles são voltadas para contar as aventuras, 

gostam de se mostrar, de se destacarem perante os demais. Este tipo de atitude afasta os 

homens que preferem ter as meninas como amigas. De modo análogo ao depoimento das 

alunas, a mãe foi citada como única pessoa com quem têm uma verdadeira relação de 

amizade. Repete-se nos depoimentos a lógica machista de divulgação dos feitos. 

Eu tento ficar mais na minha. Converso quando tem que conversar, brinco na 
hora certa, mas sou mais na minha, não só pra evitar problemas mas porque 
é minha personalidade, desde pequeno eu sou assim, mais quieto, mais 
calado. Isso já me trouxe problemas de xingamento, mas passou em branco, 
eu olhava para a cara da pessoa, do indivíduo e não dava valor e não dizia 
nada, até que ela cansava e com o tempo ele parava de me incomodar.  

Assim como as alunas, muitos dos depoentes afirmaram não se envolver muito com 

relações entre os colegas e manter certa distância de modo a evitar problemas. Um deles 

refere ter aprendido a lidar com a sua personalidade mais quieta que incomodava os 

praticantes de bullying dos quais foi vítima reativa na escola. 

Na verdade, não gosto de andar com meninas. Prefiro andar com 
homossexuais. As meninas eu acho que elas são falsas, são competitivas e às 
vezes coloca nós em enrascadas. Usam a gente como isca, coloca a gente em 
certa situação de mangação com os meninos, e quando os meninos chegam 
até a gente ele pensa: o gay anda com muitas meninas então eu vou chegar 



247 
 

junto dele para ter mais meninas. Os meninos também costumam dizer que 
se a gente colocar uma menina na mão deles eles ficam com a gente. Não 
gosto desse jogo, então prefiro andar só com meninos ou com homossexuais. 
A sociedade não gosta muito da forma que a gente se junta, diz que 
formamos guetos, mas eu acredito que é no gueto que a gente se sente 
seguro, não nos sentimos diferenciados, não temos esta olhada de 
discriminação, diferente. 

Eu não faço grupo fixo de amigos na sala, não me prendo, mas sou amigo de 
todo mundo. A maioria dos meus amigos são todos mais velhos, estão na 
faculdade, são todos ocupados, a gente se encontra pouco. Minha relação 
com os colegas aqui na escola era boa, mas mudou muito do inicio do ano 
pra cá. Eu ‘tô’ vindo por obrigação estudar. Todo mundo percebeu, tudo 
mudou depois da greve. Quebrou um elo inicial quando tava todo mundo 
junto. Não é mais assim. Quebrou geral. Eu senti muita diferença porque 
durante a greve muitas portas se abriram pra mim com a dança. Eu voltei 
diferente e meus colegas também. 

O aluno autodeclarado travesti refere compartilhar de uma boa convivência na 

escola, embora seja tratado com apelidos e brincadeiras de gosto duvidoso pelo fato de ser 

diferente, entretanto, prefere a amizade dos homossexuais; segundo ele nessa escola o 

preconceito é menor que em outras que já frequentou, então, tolera ser alvo de chacotas, 

piadas, apelidos, humilhações e mesmo desprezo por parte dos demais colegas. Entre os 

alunos homossexuais, embora se relacionem também com rapazes, ainda foi destacada a 

relação de amizade com as meninas que, por vezes, é entremeada pela falsidade e pelo 

interesse delas em atrair os olhares masculinos e, do mesmo modo, alguns homens costumas 

aproximarem-se dos gays para atrair as mulheres. Esta relação de interesse que se estabelece 

nas trocas afetivas entre identidades e sexualidades diversas não é algo confortável e do qual o 

entrevistado admita e goste de compartilhar.  

Admitem que se sentem  seguros nos guetos para onde a discriminação da sociedade 

os empurra e exclui do convívio, fato constatado por Seffner (2011) que, apoiado em Foucault 

(1987), conjectura que a discriminação ao homossexual deve-se ao fato de que na  sociedade 

atual, o sexo que não visa à procriação, quando assumido por indivíduos como regra para a 

vida, é mal visto. Analisa que as pessoas portadoras de identidades sexuais não heterossexuais 

tornam-se marcadas sexualmente, pois adotam o sexo pelo puro prazer do sexo, sem outro 

objetivo que não o tesão, algo  ainda pouco aceito em termos sociais, numa estrutura de poder 

em que a procriação representa certeza de povoamento, de reprodução da força de trabalho e 

de manutenção de formas de relações sociais, ou seja, proporcionadora de uma sexualidade 

“economicamente útil e politicamente conservadora”. (SEFFNER, 2011). 

Outro aluno declara que, embora não tenha preferências na sala de aula, porquanto 

relaciona-se com todos/as os/as colegas,   tem amigos fora da escola, pessoas mais velhas. 
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Analisa que houve mudanças na relação dele com os colegas, as quais foram percebidas como 

uma ruptura que atingiu a todos, tendo sido provocada pelo afastamento entre eles/as, em 

virtude da greve dos professores/as; foi um período em que teve novas experiências como a 

aproximação do mundo da dança que até então desconhecia. Essa revelação mostra os 

deslocamentos e transformações a que as identidades dos sujeitos estão propensas e que as 

variadas experiências vivenciadas nos processos de socialização proporcionados pelos 

encontros e desencontros sociais a vão moldando reiteradamente. 

É na convivência diária que acontece no ambiente escolar onde os alunos constroem 

relações de amizade que eles se sentem bem, para os alunos a escola é um bom lugar para se 

estar, conversar, interagir: 

Eu acho ótimo meu dia no colégio, porque a gente fica conversando muito, 
Interage, sabe? E a aula? Risos. Prefiro não comentar. As aulas são ótimas, 
entendeu, mas prefiro ficar aqui fora com os colegas. Estou sempre na 
escola, chego cedo, mas não fico muito na sala,..., é por causa das meninas..., 
as paqueras..., é mais interessante sabe? Elas me chamam e aí eu tenho que ir 
‘né’? Nós vamos para fora da sala de aula por causa das meninas, elas que 
ficam chamando a gente. Mas eu saio da sala nas aulas menos importantes. 
Não me meto em confusão, sou novo aqui, mas já tenho um grupo de 
amigos. 

É cansativo. Eu moro longe, tenho que andar 1km até o ponto de ônibus; 
acordo às 05 h, saio daqui 12h30 min e chego mais ou menos às 14h30 min. 
O que me motiva são aqueles professores que incentivam, que dizem que se 
a gente quer alguma coisa na vida a gente tem que correr atrás, e também os 
colegas, em geral. É tranquilo. Gosto daqui e dos meus colegas. 

Na verdade eu fico pensando, será que escola é uma coisa boa? Impõem que 
a gente tem que vir para a escola. Será que não existem outros meios de 
aprender ou de crescer na vida? Eu fico vendo isso, você não vai entender 
porque você é professora, mas fico me perguntando se é só aqui que a gente 
aprende mesmo. No futuro, pra ter uma profissão que às vezes não tem nada 
a ver com o que você passou anos estudando ali, então eu fico questionando. 
Acho que a escola talvez precise se adequar mais ao jovem. Você vê em 
casa, quando o pai ou mãe impõe alguma coisa para o filho ou filha, você vê 
que ele já fica com raiva, sem querer fazer porque está sendo forçado. 
Quando a direção da escola impõe alguma coisa é assim que nós sentimos, 
enraivados, porque nós não gostamos da obrigação. A reação da maioria é 
sair da sala, ficar no corredor. Pensam assim: “tá me dizendo que eu tenho 
que ficar na sala, quem é ela, quem é ela?” Daí sai mesmo, como para provar 
que ninguém manda nele. Isso não está me interessando. 

É bastante diversificada a maneira como os alunos percebem a escola: desde o lugar 

acolhedor, lugar de paquera, de aprendizagens, como também consideram que vir para a 

escola não é a melhor parte do dia. Deve-se considerar, assim como Charlot (2005b), que 

os/as discentes das camadas menos favorecidas entram em choque com a cultura escolar, esta 
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se mostra diferente daquela encontrada nos demais espaços de socialização secundária da qual 

fazem parte. Por outro lado, a constante falta dos/as professores/as às aulas atinge 

principalmente aqueles que moram distante e precisam levantar-se muito cedo para cumprir o 

horário, contraditoriamente, a motivação está justamente em outra parcela do professorado 

que incentiva e alimenta os sonhos de conquistas através da melhor escolarização, aspecto já 

identificado por Zaluar (1997) entre alunos/as das camadas mais pobres.  

De modo claro os alunos dizem preferir ficar do lado de fora das salas de aula seja por 

serem ‘atraídos’ pelas meninas, seja por não gostar de determinada disciplina; para esses 

alunos, o melhor da escola é conversar com os colegas, passear pelos corredores e, como 

costumam dizer, ‘interagir’. Questionam se é apenas na escola que ocorrem aprendizagens 

que lhes serão úteis numa futura escolha profissional. Nesse sentido, não veem fundamento 

em ficar na sala de aula ‘obrigados’ a participarem de algo com o qual não concordam, então, 

demonstram desagrado retirando-se da sala e ficando nos corredores. Analisam que a escola 

deveria ser menos impositiva e adequar-se ao mundo dos jovens. 

Eu estranhei muito quando vim pra cá. Onde eu estudava era todo mundo 
muito unido. Tem muitas coisas diferentes, de vez em quando a gente não 
tem aula, o pessoal aqui não é de brincar, dá sempre um medo na hora de 
fazer alguma brincadeira; tem os grupos, mas não tem união na turma; nem 
sempre tenho todas as aulas, já veio a greve, faltam professores... que foram 
substituídos por outros, os professores também faltam muito, não temos um 
grêmio atuante. Não tem um espaço para nós jovens. 

Acho que aqui é um lugar bom, quase não saio da sala de aula. É uma tarde 
em que eu já chego um pouco cansado porque eu trabalho à noite.  Saio 
daqui às 17h e começo a trabalhar às 17h30min e só paro às 23h30min. 
Chego em casa depois da meia-noite, durmo, mas, pela manhã, tem sempre 
alguma coisa para resolver na rua, agora mesmo estava fazendo curso para 
autoescola, passei, e também tem que estudar, resolver as coisas do colégio. 
Os professores ensinam bem, mas a escola, por si só, não preenche tudo que 
a gente precisa aprender, tem que buscar outras coisas, tem que correr atrás; 
aqui dá pra ir aprendendo uma coisa e outra. 

Bem, na minha sala este ano eu estou tendo dificuldades porque lá tem mais 
meninos do que meninas e eu não ‘tava’ tendo muita aceitação, a maioria 
deles é de fora, de outro Estado, de outra escola e não me conheciam. É a 
primeira sala que eu encontro dificuldade em me relacionar. Já melhorou um 
pouco. Pra eles também deve estar sendo difícil porque eles não entendem a 
relação minha com os outros meninos. De abraçar eles, de tirar onda, que é 
uma brincadeira.  

Alguns alunos referem estranhar que na escola existem grupos muito separados que 

impedem a aproximação do aluno vindo de outra escola assim como há medo em realizar as 

brincadeiras as quais devem ser escolhidas com muita atenção, pois pode ocorrer de ser mal 
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interpretada e desencadear a violência. Sente falta de um espaço adequado aos jovens, pois o 

grêmio não está funcionando satisfatoriamente. Outro aluno diz ser a escola um bom lugar, 

mas que não oferece tudo o que precisa aprender; ele pouco participa de suas rotinas uma vez 

que já chega cansado, pois trabalha à noite e pela manhã sempre tem algo para resolver. 

O depoimento de um dos alunos homossexuais reflete quanto à dificuldade em fazer 

novas amizades e ser aceito, em virtude de sua orientação sexual. Está numa turma em que a 

maioria é composta por meninos, oriundos de outra escola, o que dificulta a tolerância que 

ele, reiteradas vezes, diz ter conquistado junto aos outros alunos com suas brincadeiras em 

que demonstra trejeitos afeminados, faz piadas, rebola, ou seja, mostra uma caricatura 

estereotipada do homossexual como forma de fugir à humilhação, dos xingamentos e 

violências a que estão expostas as pessoas com orientação sexual diferente das normas 

heterossexuais impostas na sociedade e, principalmente, na escola. 

De acordo com os alunos, o que a escola tem a oferecer de pior são as faltas constantes 

dos/as professores/as, a baixa qualidade das aulas e as brigas frequentes.  

É ruim porque os professores faltam muito e quando voltam querem repor a 
aula, dar todo o assunto de uma só vez. Dá raiva, gera confusão, é aonde os 
alunos não querem assistir aula, não ‘tão’ nem aí ‘pra’ aula. É por isso que 
tem muito aluno que perde muitas aulas, ficam gazeando. É o meu caso. Às 
vezes tem o aluno interessado, mas o professor não tem tempo, não explica. 
Eles demonstram que se o aluno não sabe tanto faz, deixam pra lá, se você 
perdeu, perdeu. Não se incomodam se você vai aprender ou não. 

Tem matérias que são chatas, o jovem quer saber de coisas que vai mudar a 
vida deles no presente e não de coisas do passado. Tem professor que é 
animado, ensina, mas tem outros que você só aprende se quiser, escreve no 
quadro e já vai saindo. As aulas poderiam ser diferentes, sei lá, acho que os 
professores poderiam mostrar mais como é na vida real, entendeu? Trazer 
vídeos, fazer aulas práticas, trazer assuntos do dia, poderiam ser no 
laboratório de informática e de química que não é usado por falta de 
professor. É bom aprender química vendo as reações acontecendo, as 
substâncias reagindo. Aí fica mais fácil da gente relacionar o assunto. 

A pior coisa é a forma de trabalhar que está sendo e isso traz um tédio por 
causa dos tipos das aulas e um tédio pela desorganização. Mesmo a direção 
não está tendo um pulso firme com os alunos e com os professores. A gente 
precisava de uma coordenação que cobrasse mais dos alunos. Que não 
deixasse tanta gente no corredor, que não deixasse gazear tanto as aulas, 
cobrasse de cada um suas obrigações. Talvez com os alunos dentro da sala 
de aula cobrando conteúdo do professor e o professor frequentando mais as 
aulas levaria os alunos a ter um rendimento melhor, a aprender mais. 

As constantes faltas dos professores foram apontadas pelos discentes como o maior 

problema da escola, ao lado da monotonia e tédio que representam as aulas repetitivas e sem 
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estímulos, incapazes de reter os alunos dentro da sala de aula. Em alguns depoimentos, os 

alunos revelaram a necessidade de uma equipe pedagógica mais atuante no sentido de 

acompanhar as aulas, e controlar a dispersão dos alunos na escola. Expressam, deste modo, 

que têm uma necessidade de estabelecimento de limites por parte da escola assim como de 

obediência às normas e regulamentos escolares. 

Do mesmo modo, o desinteresse docente pelo aprendizado do aluno foi analisado a 

partir da constatação de que muitos/as dele/as dão suas aulas de qualquer jeito, sem dar 

importância ao fato de o aluno estar ou não aprendendo, desprezam o interesse do aluno que, 

em reação, abandona as aulas nas quais os/as docentes comportam-se desta maneira.  

Na visão dos alunos o/a professor/a deveria aproximar-se dos alunos, seria, adiantam, 

uma maneira de conhecer seus interesses e aspirações, e, assim, as aulas ficariam mais 

adequadas ao perfil do jovem. Consideram que o conteúdo deve ser voltado para a realidade, 

para os reais interesses dos alunos; nesse contexto entendem que o passado não é de seu 

interesse,   e que os conteúdos deveriam ser abordados de maneira mais dinâmica e interativa, 

como meio de despertar o interesse e a participação dos alunos nas aulas, para tanto, o uso dos 

recursos disponíveis na escola seriam ferramentas adequadas à aprendizagem e à quebra da 

monotonia das aulas. A deterioração das relações sociais entre docentes e discentes foi 

compreendida por DÍAZ-AGUADO (2005) e PONTES (2007), como um dos elementos que 

propiciam  o desgaste do clima escolar e a emergência de episódios de violência nas escolas. 

Olha, eu acho que os professores devem se perguntar qual a melhor coisa da 
escola. O que a gente vê nas escolas é o aluno entrar na sala e logo em 
seguida ir embora ou ficar aqui pelos corredores conversando até ir embora. 
Muita gente abandona a escola porque não tem nada que gostem aqui na 
escola. Eles gostam de grafite, videogame, música, hip hop, rap, pagode. E 
mesmo a questão das drogas, poderiam trazer vídeos, documentários 
mostrando o que acontece com quem usa drogas, dramatizar como era a vida 
dele e como ficou depois de usar drogas. 

Eu acho que a escola deveria procurar saber o que a maior parte dos alunos 
gosta de fazer, quais são os interesses; isso é muito importante, relacionar a 
vida da gente com o que os professores falam na sala de aula. Essa coisa de 
ficar o tempo todo sentado na cadeira e escrever, isso em todas as matérias. 
Em qualquer matéria o professor deve ter essa questão de conversar com o 
aluno, de brincar, de saber quem ele é, do que gosta, de brincar. Tem um 
professor aqui que traz assunto de todo tipo e quando ele entra no assunto da 
aula dele já ‘tá’ todo mundo quietinho, bem alegre, bem solto ouvindo 
qualquer coisa que ele diga. Eu percebo que ele já criou uma questão de 
dinâmica com o aluno na sala. Ele é um exemplo de professor. 

Ouvir os alunos da escola pesquisada, seus anseios e expectativas, a partir de suas 

próprias representações, significa entender as estratégias que utilizam para permanecer na 
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escola bem como os mecanismos que utilizam quando dela querem evadir. Para tanto, 

percebem claramente que há uma distância entre a escola privada e a pública. Tal distância é  

sentida nas normas de segurança que podem ser claramente burladas sem que a responsável 

pela portaria coloque entraves ou sequer consulte a equipe pedagógica quando alunos/as 

tentam sair da escola antes do término das aulas. Alguns admitem que estão na escola para 

adquirir um certificado de conclusão de curso e, para isto, não é necessário continuar dentro 

de uma sala de aula na qual não têm interesse e muito menos são atraídos a permanecer. Em 

outro patamar estão aqueles alunos que ainda apostam na escola como caminho possível de 

levá-los a garantir sucesso futuro através do trabalho e assim ajudar a família. Esse tipo de 

aluno percebe os/as docentes como profissionais empenhados/as em suas atuações e que são 

os/as alunos/as que não têm maiores ambições a não ser causar tumulto e perturbar as aulas. 

Os professores aqui fazem as coisas com boa vontade, mas tem aluno que 
quer nota sem se esforçar, o professor não faz isso, ele quer ver se o aluno 
tentou, se esforçou. Ele ajuda quem quer realmente estudar. Muitos alunos 
não querem estudar, vêm ‘pra’ escola ‘pra’ perturbar, aí o professor pede que 
se retire da sala e ele está certo, senão acaba atrapalhando todo mundo. 

Outro motivo apontado para afastar-se da escola foi a violência existente no seu 

cotidiano, partindo  tanto dos/as alunos/as como do corpo docente: 

Tem gente que não que vir para a escola não é por causa das aulas nem do 
professor é porque não se sente a vontade porque tem gente que fica tirando 
onda com ele. Quando a pessoa não quer vir para a escola é porque ele não tá 
bem com os colegas da escola, tem alguém zoando ele. Muitos também têm 
preguiça, porque cansa vir todo dia pra cá.  

A pior coisa é a questão dos meninos, de um querer ser mais do que o outro, 
querer comandar o colégio, querer ter o poder de mandar e fazer o que quiser 
com tal aluno ou aluna. 

Nem a qualidade das aulas nem as condições da escola, como já destacado em outros 

pontos deste texto, o bullying é citado pelos alunos como um dos principais problemas 

vividos dentro da escola, representando o anseio de afastamento dos colegas e das rotinas 

escolares.  Fato já constatado por Olweus (2001) e Fante (2005), os alunos revelaram evitar ir 

para a escola, pois se sentem intimidados com o fato de serem perseguidos, ameaçados, 

humilhados, apelidado pelos demais alunos/as. Destaca-se que  a violência também parte 

dos/as professores/as que, por vezes, desqualificam os/as alunos/as através de piadas, apelidos 

e brincadeiras indelicadas, impróprias a um profissional que deveria dedicar-se a formar 

pessoas de maneira íntegra, com base no respeito e na valorização positiva das pessoas.  
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Até que não colocam o aluno ‘pra’ fora da sala não, falam, mas o aluno 
continua com o comportamento de conversar, xingar, ouvir música no 
celular, o professor fala, eles não obedecem e fica por isso mesmo. Hoje em 
dia muitos professores têm medo de ser agredido pelo aluno. Não é só a 
violência entre os alunos, é a violência do aluno para o professor que assusta 
e faz com que o professor, de certo modo, evite, se contenha mesmo na hora 
de chamar a atenção do aluno, pois pode ser que o aluno não faça nada aqui 
na sala, mas faça lá fora. Pode acontecer alguma coisa lá fora. 

O comportamento da turma depende muito de quem ‘tá’ lá na frente 
ensinando. Eu acho que o desinteresse nosso pelas aulas é também culpa da 
escola. Eu acho que a escola está deixando a gente à vontade demais, sem ter 
o que fazer, com tempo livre demais. A gente fica à vontade, mas a gente 
quer ficar à vontade fazendo coisas interessantes, coisas que a gente goste. A 
gente não tem uma aula de teatro, uma aula de música, uma aula de dança,  a 
biblioteca está sempre fechada à noite, e eu adoro ler. Atividades que a gente 
pudesse criar. Tem aula de Educação Física, mas são mais teóricas e às vezes 
alguma coisa na quadra. Seriam atividades para estudar, vir para a escola 
pela obrigação e pela devoção, seria diversão/obrigação. Juntar as artes com 
as disciplinas: paródias, redações, ...,  

Em alguns depoimentos, a responsabilidade com o direcionamento da turma foi 

completamente imputada ao/a professor/a. Os alunos consideram que falta pulso, autoridade 

dos/as professores/as para conduzir os conflitos em sala de aula, também enfatizam que, por 

vezes, estes/as não tomam determinadas atitudes pois temem ser alvos da violência por parte 

dos/as alunos/as fora da sala de aula. O medo impede que a atuação dos/as professores/as seja 

direcionada ao enfrentamento das situações de conflito que se desenrolam em sala de aula. 

Desse modo, a sala de aula torna-se um local onde cada um faz o que bem entende, pois 

identificam que há falhas no posicionamento por parte do/a professor/a na condução da 

prática docente, e o respeito entre as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem 

abre brechas para que se instale um clima de incerteza e insegurança que, gradativamente, 

afeta a todos/as na escola. 

Já em outro depoimento o aluno ressalta que a escola os deixa à vontade, com muito 

tempo livre o que dá margem ao envolvimento com conflitos. Sugere  que esse tempo poderia  

ser pedagogicamente utilizado com atividades ligadas  às artes, à música, ao teatro, etc.. O 

aluno analisa que a obrigação de vir para a escola teria, assim, um misto de diversão por 

conter opções de aprendizagens nas quais pudessem criar e divertir-se. 

Os depoimentos que retratam as representações sociais dos alunos acerca da  escola, 

em seus aspectos negativos, encontra amparo em pesquisa realizada por Zaluar (1997),   a 

qual constatou que as demandas e a importância do “respeito” solicitado pelos alunos 

demonstram que a escola só existe, enquanto tal, quando os diversos atores que a compõem 

seguem as regras que regem as relações sociais entre todos. 
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A escola precisa ser concebida, acima de tudo, como espaço ordenado que 
assegure a confiança e a segurança do aluno, além de cumprir sua função de 
difundir os conhecimentos e saberes essenciais à formação do cidadão e do 
trabalhador, que não podem ser adquiridos senão na própria escola. 
(ZALUAR, 1997, p. 189). 
 

Mas, se a escola tem tantas coisas das quais os alunos reclamam, contraditoriamente, 

ela ainda tem algo a oferecer. O que está expresso nos depoimentos coletados entre os alunos 

é uma escola representada como espaço de convivência, de encontros e conversas com os 

colegas e amigos/as. 

A melhor é a diversidade, a gente vem pra cá também para interagir, ‘pra’ se 
atualizar, ‘pra’ aprender, adquirir conhecimento, saber mais das coisas, ‘né’? 

O melhor mesmo é participar dos projetos da escola, é onde mais interajo 
com os colegas. Nos trabalhos que os professores passam em grupo. 

A escola, pra mim, é um meio..., como é que se diz, garantir uma 
oportunidade no futuro, para arranjar um emprego para ajudar a minha mãe. 

Na maioria dos relatos, a amizade é considerada o principal elemento que traz e 

mantém os alunos na escola. Embora considerem que a escola é lugar onde aprendem novos 

conhecimentos, a interação com os colegas - seja através das conversas seja nas atividades de 

classe  - foi citada como o que a escola tem de melhor. Também se referiram à passagem pela 

escola como elemento garantidor de um futuro melhor, através do preparo para o trabalho, 

conquista de emprego e possibilidade de ajuda à família representada pela mãe. Conseguir 

“ser alguém na vida”, através de uma melhor escolarização representa “sobretudo não ser um 

excluído desse sistema”. (ZALUAR, 1997). 

Em um dos depoimentos foi destacado que as aulas e as atividades extracurriculares 

são vistas como positivas e incentivo à frequência escolar. Do mesmo modo, a estrutura física 

da escola foi elogiada e comparada à existente em colégios particulares. O elogio à boa 

atuação de alguns professores colocou em xeque o pouco envolvimento do aluno que não se 

esforça e não estuda, salientando que muitos vêm para a escola não com o intuito de assistir à 

aula, e sim provocar tumulto nas salas de aula, atrapalhando o andamento das atividades, 

tendo o professor, como alternativa, que solicitar a retirada do aluno da classe. 

 

7.10 ATUAÇÃO DA FAMÍLIA E DA ESCOLA FRENTE À VIOLÊNCIA  

 

De acordo com os depoimentos dos alunos a família está atenta para  o que ocorre com 

eles e para a violência presente em várias instâncias do cotidiano: 
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Todo dia a minha mãe chega para conversar comigo e mostra o lado certo e 
o lado errado, pede para eu evitar discussões, e sim conversar; diz para eu 
não procurar ser mais forte do que ninguém; hoje em dia, se uma pessoa 
brigar aqui, não fica por aqui não, amanhã tem volta, vão fazer coisa pior, 
tem revide. Procuro não me exaltar. Minha família me orienta muito e se eu 
machucar minha família vou ‘tá’ machucando a mim mesmo. Minha família 
nunca foi chamada na escola pra nada, que eu ‘tava’ em briga, nunca. 

Minha mãe se preocupa com as pessoas que eu ando, quando ela vê que são 
pessoas que são violentas, ou que fumam ou que bebem ela não pede para eu 
largar a amizade, mas sim para eu me afastar um pouco. Não pede para 
deixar a amizade totalmente de lado, mas para me separar um pouco. 

Se, para um dos depoentes, as famílias observam seus filhos apenas no ambiente 

doméstico, não sabem como se comportam no colégio e por isso deveriam acompanhá-los 

mais de perto, para outro a presença da família tem sido fonte de orientação. A maioria dos 

alunos referiu-se à mãe como a pessoa da família que os orienta a evitar discussões e sim 

conversar, não procurar ser mais forte do que os outros, entendem que as brigas nunca ficam 

só na escola, tem revide, com consequências graves nas quais também a família poderá sair  

machucada, se algo de mau acontecer ao aluno. É a mãe quem observa quando está em 

companhia de pessoas inadequadas que fumam ou que são violentas, costumam pedir para 

que se afaste um pouco desde que o afastamento abrupto pode trazer problemas para o aluno. 

Não se pode deixar um filho de mão como está acontecendo com os jovens 
hoje. O filho dentro de casa age de uma forma e fora a gente não sabe. 
Porque filho longe de pai e mãe fazem coisas que a gente estranha, então é 
preciso acompanhar. [...]. Tem que pegar de surpresa. Vai uma vez com ele, 
porque os alunos, os colegas têm que ver que ele tem alguém que está 
cuidando dele, olha os pais dela ali. Senão esses meninos ficam à vontade e 
depois olha como estão as coisas aí hoje em dia, ‘né’? 

Os pais não acompanham os filhos e depois quer culpar os professores, quer    
botar na justiça, quer  culpar o colégio. Mas, não é isso. Será que os pais não 
estão acompanhando os filhos do começo? Depois que o problema ‘tá’ 
enraizado é que vai procurar resolver o problema, e aí já ‘tá’ tarde. 
Complica. O modo como os filhos falam com os pais desde pequenos, e eles 
não tomam providências, faz com que falem grosso quando estiverem 
maiores. Os pais são os culpados. A gente tem que acostumar de pequeno a 
respeitar pai e mãe, não é ter medo, é respeitar. O filho que tratar bem os 
pais dentro de casa ele vai ser tolerante no trabalho, com os colegas. Ele vai 
saber escolher a hora certa de falar, de se manifestar. 

Entre os relatos, destacam-se os de alunos que já são pais, analisam que o jovem hoje 

precisa de orientação para não se envolver com amizades que venham a trazer problemas. 

Admitem que distante dos olhos de pai e da mãe, os filhos tendem a agir de modo diferente, 

daí ser preciso acompanhá-los frequentemente; os pais precisam ir à escola que é para que os 
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colegas vejam que ele não está sozinho, que tem uma família que lhe dá apoio, suporte. Esse 

entendimento é corroborado por Pontes (2007) que identificou a pouca aproximação dos pais 

com o ambiente escolar. Para eles, a culpa não é só dos professores ou da escola pelo mau 

desempenho dos alunos, eles precisam ser acompanhados também pelos pais. Concordam que 

muitos pais são culpados pelo modo como os adolescentes se portam, pois falham na 

educação ao admitir que  ajam com desrespeito aos pais. Garantem que o filho que tratar bem 

os pais em casa fará o mesmo em outros locais e com outras pessoas. 

Neste capítulo os depoimentos dos alunos foram analisados revelando que, embora a 

escola não esteja desempenhando integralmente sua função instrutiva, mostra-se espaço de 

encontro e de estabelecimento de relações nem sempre agradáveis e o clima escolar é 

prejudicado pela ausência constante dos discentes sendo as violências experimentadas como 

necessidade de afirmação de identidades de gênero masculina amparada em valores 

tradicionais de longa duração como o machismo, a competição e a virilidade exacerbadas. 
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8 - ESCOLA, PRÁTICA DOCENTE E AS VIOLÊNCIAS DIAGNOSTICADAS E 

VIVENCIADAS PELOS/AS PROFESSORES/AS 

 

Neste capítulo serão exibidas as representações docentes acerca da violência, bem 

como o seu papel na construção da identidade dos/as jovens do ensino médio. A surpresa está 

registrada nos depoimentos em que professores e professoras mais falaram sobre a condição 

sofrida e precária do exercício profissional e na violência reinante na escola do que do seu 

papel na construção subjetiva dos/as alunos/as. A idade dos professores variou entre 40 e 

60anos de idade e a das professoras entre 28 e 50 anos. Foram encontrados docentes de ambos 

os sexos com mais de 25 anos trabalhando na escola bem como duas professoras que atuam 

na escola há dois anos. 

 

8.1 CONSTRUÇÃO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO NA ESCOLA: O PAPEL 

DOCENTE 

 

Ao indagar aos/às docentes sobre a importância da escola na formação das identidades 

dos/as alunos/as, as respostas foram bastante díspares, revelando ao final a representação 

social compartilhada pelo coletivo de professores/as da escola em análise. Uma das 

características das entrevistas realizadas entre docentes foram as longas declarações, 

principalmente por parte das professoras, nas quais foi destacado o que efetivamente cabe a 

cada componente da escola no que se refere à tarefa educativa: 

‘Pra’ mim, o grande problema da escola é que cada um quer exercer o seu 
papel de modo isolado, às vezes nem isso. ‘Pra’ mim, esses meninos, na 
verdade, são órfãos. Eu não consigo criticá-los, condená-los, entendeu? São 
vítimas da sociedade, dos pais, da escola. Eu não os vejo como pessoas 
ruins. Ninguém nasce ruim, você fica, ‘né’? São as pessoas que os fazem ser 
assim 

As políticas governamentais começaram a pregar que todo aluno deveria 
estar na escola, que não deveria ter seleção, receber toda e qualquer 
clientela; além disso, outras políticas; por exemplo; eles baixaram a média 
para 4,1. Aí o aluno fala: “‘pra’ que estudar, se a professora passa um 
trabalho ou uma prova e eu atinjo a média, tranquilamente? Eu vou me 
esforçar para aprender ‘pra’ quê?” A desmoralização do ensino está 
justamente aí: ao invés de fazer uma seleção, a escola passou a receber 
qualquer tipo de aluno e eles não vêm com o mesmo nível, com a mesma 
qualidade, com o mesmo interesse, com o mesmo estímulo para estudar. Esta 
escola recebe alunos de todos os lugares do Estado e da cidade de Aracaju; 
quando nenhum colégio quer receber mandam pra gente e tem que receber 
esse aluno.  
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A importância do professor é grande, às vezes ele é até psicólogo e orienta o 
aluno; o professor deveria orientar ainda mais os alunos, mas é muito difícil 
pela democracia que existe na rede pública.  Hoje, não é o aluno que procura 
a escola é a escola que procura o aluno.  Esta política de assistencialismo, de 
pagar para o aluno estudar, o aluno conhece o discurso do supletivo que tira 
o ensino médio de três anos em seis meses, daí ele não quer frequentar uma 
escola, dificilmente o aluno termina o ensino médio num curso normal, ele 
procura a melhor facilidade. Ele opta por passar menos tempo na escola.  

 
Embora reconheçam que educar, dentro da escola, deve ser uma atividade 

compartilhada por todos, as professoras reconhecem que cada um faz seu trabalho de modo 

isolado, sem pensar no aluno, o qual é tido como órfão, abandonado, concomitantemente, pela 

escola, pela família e pela sociedade. Relatam que a clientela da escola sofreu alteração ao 

longo do tempo: de escola comparada ao Colégio de Aplicação da Universidade Federal de 

Sergipe, hoje se vê na condição de receber alunos/as que outras unidades de ensino já não 

aceitam devido a motivos que variam desde o rendimento escolar até às questões 

disciplinares. Acreditam que as políticas governamentais voltadas para a educação 

colaboraram bastante para o declínio da qualidade do/a aluno/a que não pode mais ser 

selecionado pela escola. Para esses/as professores/as, as características do/a aluno/a que a 

escola recebe atualmente interferem na exigência de padrões mínimos de qualidade capazes 

de conferirem ao/à aluno/a conhecimento que o  faça  destacar-se na vida acadêmica, 

provocando interferências  no exercício docente64: 

A função de ensinar, de estar professor, hoje na escola, só sendo muito 
insensível para não sentir as dificuldades. Falo da complexidade que é a 
escola hoje, um universo muito difícil da gente viver. A gente precisa parar e 
reavaliar as nossas práticas como um todo. Com todas as minhas deficiências 
e fragilidades, eu não me sinto bem em estar professora na escola pública. 
Não sinto que as coisas funcionam, não sinto que desempenho um bom 
trabalho, não vejo desse jeito. Eu me esforço, tento fazer o melhor dentro das 
minhas possibilidades, mas são vários os problemas, um deles é a desistência 
do profissional que cansa de lutar.  

É um jogo de faz de conta: o governo não cumpre a sua obrigação, o 
professor também não, e o mais prejudicado é o aluno  que fica abandonado. 
Para os alunos, é como se o professor gostasse de greve. Eu expliquei que 
estamos lutando por um direito adquirido, e que a greve é também ruim para 
o professor que tem que repor aula. O governo poderia evitar esse processo 
de descredibilidade da educação valorizando o professor de modo a que ele 
cumprisse o seu papel.  

                                                 
64 Salvo poucas exceções, os docentes entrevistados parecem não perceber que ofício de professor está se 
transformando, profissionalizando-se, o que exige autonomia e responsabilidades crescentes, assim como atender 
à diversidade das demandas dos alunos. Entretanto, só poderá haver profissionalização do ofício do professor se 
essa evolução for desejada, desenvolvida ou sustentada continuamente por numerosos atores sociais coletivos. 
(PERRENOUD, 2002, pp. 9-10). 
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Sinceramente, nós vivemos um caos na educação, a escola está perdida e eu 
percebo que o aluno é vítima e o professor também passa a ser vítima desse 
caos todo. Depois, o aluno não sabe qual é o objetivo da escola, o que a 
escola está oferecendo para ele. Eu vejo que trabalhamos no imediatismo. 
Ao final do curso, entregamos um certificado ao aluno e este aluno sequer 
tem noção da qualidade do ensino que recebeu, não tem noção da progressão 
do ensino; será que de fato, ele conseguirá competir por uma vaga na 
universidade federal? Ou já sai daqui na perspectiva de que “a universidade 
federal não é pra mim.” A gente ouve muito que vai trabalhar no comércio e, 
principalmente de quem é empregada doméstica, e que vai fazer a faculdade, 
se der, à noite, numa particular.  

É um desafio enorme ministrar aulas para o ensino médio, principalmente o 
noturno, eu percebo muito uma grande apatia entre eles, falta de consciência 
da sua função na vida: não sabem a que vieram, não sabem aonde vão; não 
sabem as consequências desse ensino médio, não acreditam que essa escola 
vai levar a galgar outros espaços...; é isso que eu percebo entre os jovens 
hoje.  Procuro levá-los a pensar sobre a importância da escola na vida deles, 
como investimento e possibilidade de melhoria de vida. Mas, eles parecem 
não compreender o que eu digo e isto causa uma grande frustração. 

A gente que vem acompanhando a educação na escola, como educador, a 
gente viu que muita coisa na escola tem mudado; mas não houve uma 
mudança radical na relação interpessoal entre professor e aluno. Professor de 
um lado, parecendo que é aquele que sabe tudo, e os alunos de outro, 
parecendo que são os que sabem nada. Aquela distância entre professor e 
aluno, do passado, ainda permanece e acho que é uma das coisas que precisa 
mudar na escola, além de se trazer para a escola aquilo que existe de mais 
inovador no nível de tecnologia. 

 

De modo geral, os/as professores/as consideram que a prática docente deve ser 

reavaliada,65 desde quando não percebem que o seu fazer pedagógico esteja sendo 

suficientemente bem feito e aproveitado pelo/a aluno/a. Há um pessimismo gritante, palpável 

em todas as entrevistas realizadas com os/as docentes que expressam seu desânimo, cansaço e 

falta de perspectivas futuras da educação no país, reclamam da dificuldade em entender o que 

pretendem as políticas públicas para a área da educação, sentem-se destituídos de objetivos 

claros, do mesmo modo que os/as alunos/as também não veem o objetivo específico de estar 

na escola. Nesse contexto, professor/a e aluno/a consideram-se vítimas de um sistema mal 

definido: os/as docentes que se sentem empurrados para trabalhar no imediatismo, e os/as 

alunos/as para receberem um certificado de conclusão do ensino médio que os habilita para 

trabalhar no setor de serviços e não para disputar uma vaga nas universidades ou mesmo em 

escolas profissionalizantes; e quando alcançam o terceiro grau podem estar contribuindo para 

                                                 
65 Ao percorrer algumas décadas da história das mulheres nas salas de aula, Louro (2006)  oferece um quadro 
instigante   acerca do papel da professora, as representações construídas sobre o seu papel, doutrinas e práticas 
sociais que instituíram homens e mulheres na sociedade brasileira. 
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o decréscimo da qualidade do ensino superior, dada às carências e lacunas adquiridas ao longo 

de um processo educativo escolarizado falho e ineficiente. 

 

 

8.2 CONTRIBUIÇÃO DOCENTE PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE DAS(OS) 

JOVENS NO ENSINO MÉDIO 

 
A participação da atividade docente na construção da identidade dos/as alunos/as não é 

percebida de modo direto pelos/as professores/as, que escamoteiam as resposta e falam dos 

vários aspectos do/a jovem na escola, sem diretamente se expressarem  a respeito da 

identidade de gênero e da participação da escola nesse processo. Reportaram-se, nas suas 

considerações, ao aspecto emocional e da sexualidade, assim como orientação sobre carreiras 

profissionais, sempre colocando a falta da envolvimento da família nesse processo, seja pelo 

descaso dos pais seja pelo pouco conhecimento que a família tem para orientar o/a jovem. A 

maior abertura ao diálogo com os/as docentes foi destacada como possibilidade única a que 

têm acesso os/as alunos/as para conversar sobre suas dúvidas e conflitos. 

O professor participa do processo de formação emocional deles, do processo 
educativo. Há conflitos, você vivencia a insatisfação, a insegurança deles, 
sabe? A fragilidade, eu acho que eles são muito frágeis, apesar da 
arrogância, ‘né’? Até mesmo pela questão da carência afetiva, eles não têm 
afeto na família. E o processo educativo que também é muito falho. 

É fundamental  orientar sobre qualidade de vida, orientar sobre profissões, 
carreiras que eles pretendem seguir. Orientar sobre sexualidade, tudo isto faz 
parte do nosso currículo. A família não os orienta; o jovem, às vezes, tem 
mais abertura com o professor, eles nos procuram para perguntar sobre 
vários problemas. Eu me sinto muito responsável pela formação destes 
jovens, dando a minha contribuição como mãe e como educadora. 

Eu gosto de imaginar que posso contribuir para que essa gurizada aí tenha 
um futuro melhor. Tem alunos que moram na periferia e que pensam em 
fazer uma faculdade, não cortando, não podando os sonhos deles, mas eu os 
trago para a realidade, falo dos cursos técnico, da faculdade tecnológica que 
pode concluir mais rápido e começar a trabalhar mais rápido e depois faz 
uma faculdade mais prolongada, eu sei que eles precisam ganhar dinheiro 
para poder se sustentar, eles têm muito menos chance de passar num 
concurso vestibular. 

 

Exemplos pessoais foram citados como intercorrências que pode atingir a vida dos/as 

jovens, mas que não devem servir como impedimento na busca de uma escolarização mais 

elevada, seja curso técnico ou universidade. As condições objetivas de vida dos/as alunos/as 

forma citadas pelas/os docentes como modeladoras de suas identidades, embora estes/as 
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reflitam que a escola não sabe acolher e orientar o/a jovem, tarefa que fica a mercê da 

disponibilidade e sensibilidade individual do/a docente. 

Temos alunos muito responsáveis, estudioso, mas temos alunos muito 
arredios, justamente pela condição que vivem em casa, é uma forma de 
reagir que ele aprende. O aluno sofre muito: o pai dá bronca, a sociedade 
discrimina e a escola, que deveria acolher, não acolhe. Quem segura esta 
barra é o professor na sala de aula. Você não consegue trabalhar, arrisca sua 
vida, pode ter o carro riscado, você criou um inimigo se bater de frente com 
um aluno desses. Às vezes a direção, alguém aqui embaixo, maltrata esse 
aluno e quando ele chega na sala você tem que acolher ouvir, sem tomar 
partido nem emitir opinião, não é ético. Não precisa muita coisa, adolescente 
precisa de respeito, precisa de amor, de aconchego, saber que alguém se 
preocupa com ele, e a escola deveria ser lugar de aconchego.  

Outra coisa que eu acho que esta juventude precisa é resgatar a autoestima, é 
uma coisa que parece que morreu. E é muito acentuado isso, tem que ser 
construído aos poucos com calma, com jeito. Tem muitos alunos bons aqui e 
que quando você conversa você não imagina que possam ser tão legais. Às 
vezes eu encontro professores que falam dos alunos, que eles conversam, 
que são desinteressados, não sei se são os meios, a forma como falam com 
eles mas parece que estão se referindo a outros alunos, não aos meus 
alunos...; às vezes é a postura do aluno que incomoda o professor que não 
sabe lidar com o jovem. 

 

Nos depoimentos, os/as docentes refletem que a baixa estima do alunado prejudica o 

rendimento escolar, que a falta de respeito e de apoio os leva a adotar comportamentos de 

risco, assim como a cometerem grosserias a ponto de serem mal interpretados pelo corpo 

docente, que generaliza os/as discentes como conversadores e desinteressados. Nesse sentido, 

pode-se conjecturar que a suposta revolta sentida pelo jovem, face ao abandono a que é 

relegado pela família e pela escola, transmuta-se em reações violentas que, paradoxalmente, 

podem vir a atingir aquelas pessoas que se predispõem a ajudá-lo. No entanto, os/as docentes  

apresentam discurso amoroso e supostamente comprometido com o alunado, mas, por outro 

lado chegar tão perto do aluno - a ponto de compartilhar seus sonhos e incertezas - pode trazer 

perigo e instabilidade para o/a docente a ponto de colocar em risco sua integridade física 

assim como seus bens materiais. Talvez a falta de habilidade do/a docente para lidar com 

os/as jovens os/as afaste, provocando consequências danosas para a existência de um clima 

escolar lastrado na confiança. 

Hoje o adolescente passa por um período de muitas incertezas, sem 
perspectivas, com problemas de ordem emocional, desagregação familiar; e 
aí, como são muitos numa sala então problemas surgem, questões surgem; e 
tem o problema da dificuldade do aprendizado, eles ficam dispersos, 
realmente é um desafio, você percebe que o trabalho  que a gente faz aqui, 
quando chega em casa é praticamente perdido. O professor trabalha para um 
aluno que não existe mais, na verdade. O aluno mudou, o adolescente mudou 
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e a escola continua a mesma, ela não tem mudado muito, não conseguiu 
acompanhar esse aluno.  

Meu papel é o de educadora, principalmente educar nos aspectos de respeito, 
de cidadania. O problema é que eles são mal orientados, são abandonados, 
uma porque os pais precisam trabalhar e outra porque os pais também não 
estão nem aí. A escola contribui o mínimo para a formação de homens e 
mulheres, eles já vêm com a formação da família, já vêm com a índole já 
formada; e a escola deveria ter esse papel, mas ela não tem esse 
compromisso que deveria ter, ‘né’? A gente não tem tempo, não tem tempo 
para formação humana. E depois tem o procedimento que é a bronca.  A 
bronca não educa, a bronca inibe. Tem muita coisa falha na escola. Lidar 
com a fragilidade humana, com o sofrimento, é muita angústia. 
Procuro mostrar a eles que com um bom estudo eles podem melhorar de 
vida, sem estudo não se consegue nada. Eu não discrimino nem homem em 
mulher, para mim todos estão no mesmo nível. Mas todo mundo sabe que a 
mulher tem mais tempo de estudar e de chegar à universidade. O homem, 
quando completa 18 anos, o pai logo coloca ele para trabalhar, e mulher 
deixa dentro de casa até os 21 anos. A mulher pode até trabalhar, mas o pai 
exige que tem que estudar. O homem é colocado logo para trabalhar.  

 

Foi destacada na fala dos/as docentes a importância que eles têm em preparar os/as 

jovens para a vida, mesmo que em muitos casos não tenham explicado o que exatamente isto 

significa, e para o trabalho, principalmente os homens que são orientados pela família a logo 

assumirem a condição de provedores de si próprios. A família foi bastante citada como 

instituição que deveria prepara o/a aluno/a para a vida em sociedade, mas, destacam, isto não 

vem ocorrendo, haja vista o fato de que a mesma está “desestruturada”. Esta representação de 

família vai de encontro aos depoimentos colhidos entre os/as alunos/as que referiram ter na 

família base de apoio para a construção de suas identidades e formação social. Entretanto, 

Fonseca (2006) lembra que, na escola, prevalece um ideal de família conjugal burguesa66 que 

não corresponde à realidade dos/as alunos/as das camadas mais pobres, os/as quais convivem 

em diferentes arranjos familiares. Nos depoimentos dos/s docentes as privações decorrentes 

da desigualdade social foram apontadas como elementos que interferem na construção da 

identidade dos/as jovens. Uma das docentes destaca que ser professor/a não é profissão e sim 

sacerdócio, atividade que exige abnegação, doação, por lidar com fragilidades, com 

sofrimentos desencadeadores de angústias, por vezes difíceis de serem suportadas, o que 

provoca bastante sofrimento entre os/as docentes. Do mesmo modo fala que “são muitos 

alunos na sala de aula”, o que não  ocorre nesta escola como foi constatado pela pesquisadora. 
                                                 
66 A contextualização da família moderna foi empreendida por Ariès (1981), na França, ao estudar o tema desde 
a  época medieval até o início do século XIX, destacando as transformações ocorridas na sociedade tradicional 
pela polarização da vida social em torno da família nuclear; da rede extensa de parentes passou-se à restringir a 
vida particular ao espaço doméstico, o lar, passando este a ser o espaço privilegiado da atuação feminina 
burguesa. 
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Discorrer acerca da construção de identidades de gênero não é algo que 

necessariamente está nos livros ou na pauta do dia, salvo raras exceções, como mostram estes 

depoimentos: 

Às vezes a gente conversa coisas que nem tem a ver com a disciplina e que 
ao mesmo tempo eu sei que estou contribuindo para a formação deles de um 
modo muito maior do que se eu estivesse seguindo o livro e dando conteúdo 
de gramática. [...] eles ficam no sexto horário porque a gente começa com 
um texto e depois, na verdade, a gente passa a conversar sobre temas que 
eles têm curiosidade, mas que ninguém ouve, ninguém toca no assunto nas 
outras disciplinas e nem mesmo em casa. Então dá pra ver a carência de que 
alguém escute, de que alguém pergunte o que eles acham, eles gostam de ser 
ouvidos. É o ouvir consequente, que acompanhe o que o aluno pensa e reflita 
junto com ele. 
 
Agora, ser masculino ou feminino, você nasce com os dois lados aflorados. 
“Eu gosto de homens e gosto de mulheres”. A minha sexualidade é que será 
definida mais tarde, mas você não nasce sabendo se é masculino ou 
feminino; nasce com o sexo, com a genitália; agora, ao que eu vou 
tendenciar no futuro, os hormônios é que vão me dizer. Eu já ouvi que 
“ninguém nasce querendo ser gay, porque é um preço muito alto a pagar 
nessa sociedade.” Por mais que a gente se ache liberal, só vai saber na hora 
que se confrontar com a situação. 
 
Com relação à construção das masculinidades e das feminilidades, eu tento 
falar muito sobre isso, como é que o homem e a mulher vão se fazendo. Vejo 
as meninas com a sexualidade muito aflorada, no jeito de andar, no jeito de 
falar, nas insinuações, meio vulgar. [...]. Acontece que o padrão de beleza 
deles é outro, é daquela  funkeira, pagodeira; os meninos dizem gostar disso 
e as meninas querem ser isso. Daí eles dizem que é só para olhar, mas não é, 
é cultural, é do meio onde eles vivem, é do meio onde eles estão inseridos, é 
da periferia, a música mais popular, mais povão (sem querer ser 
preconceituosa) ela é assim, ela é vulgar, as dançarinas têm roupas 
curtíssimas, justíssimas. As meninas aproveitam para abraçar um, abraçar 
outro, eu tento mostrar pra eles que tudo tem momento, que tudo tem hora, 
que precisa ter postura. 
 

Uma das docentes entrevistada identifica a carência dos/as jovens em ter alguém que 

os escute, alguém que os possa orientar e esclarecer dúvidas. Embora conteúdos como 

sexualidade e gênero façam parte dos conteúdos transversais incluídos nas orientações dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), não fazem parte do currículo visível da escola, 

tornando-se assuntos que são explorados de acordo com as necessidades sentidas  pelos/as 

docentes, notadamente as professoras, que procura abordar tais  temas em suas aulas. 

Desse modo, sem o conhecimento necessário sobre as relações de gênero, construção 

das identidades de gênero e a sexualidade, as orientações fornecidas aos/às alunos/as são 

extraídas de exemplos vividos pelos/as docentes ao longo das suas experiências de vida, e de 

acordo com a sua visão de mundo. Entre os/as docentes, masculinidades e feminilidades são 
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compreendidas a partir de uma visão biológica do corpo humano, assim como sexualidade é 

entendida como a definição da orientação sexual, sendo os hormônios os responsáveis por 

gerarem uma tendência ao tipo de relação sexual que será adotada por cada pessoa. Nos 

depoimentos dos/as docentes, a prática pedagógica revela-se pautada no desconhecimento, 

(ou reconhecimento) de que na escola há “normalidade” nas relações entre alunas e alunos, 

não se fazendo necessária a intervenção docente. Assim, “tal pedagogia é muitas vezes sutil, 

discreta, contínua, mas quase sempre duradoura e eficaz” (LOURO, 2010, 17). Nessa 

perspectiva, a homossexualidade surge como um tabu a ser enfrentado somente quando for 

necessário tomar alguma decisão na qual esteja envolvida.  

Tenho vários amigos, conhecidos, pessoas da família que são homossexuais. 
Pessoas que me respeitam, mas fico muito triste com a realidade de muitos 
alunos meus, que os pais sabem e não aceitam. As pessoas não escolhem ser 
gays, podem ter uma tendência, embora às vezes as mães estimulem vestindo 
as crianças com roupa de meninas. Prefiro ter um filho gay que um drogado, 
ou bandido. 
 

A sexualidade em seu aspecto erótico é destacada como algo cultural, presente nas 

danças, roupas e modos de relacionamentos, seguidos principalmente pelas meninas em suas 

comunidades de moradia e amizades. São compreendidos pelos/as docentes como modelos 

adotados como representativos dos/as jovens da faixa etária do contexto social em que eles e 

elas estão envolvidos/as tendo na exposição do corpo sensual uma marca identitária à qual 

estão atrelando valores e comportamentos de grupos.  

Não se pretende conferir à escola toda a responsabilidade pela construção das 

identidades sociais, especificamente a de gênero, mas esta é uma instituição que ainda goza de 

prestígio social, torna-se um distintivo ter passado ou não pela escola, e esta distinção deve 

produzir marcas visíveis nos corpos escolarizados. Todavia, deve-se reconhecer que “suas 

proposições, suas imposições e proibições fazem sentido, têm ‘efeitos de verdade’, constituem 

parte significativa das histórias pessoais” (LOURO, 2010, p. 21). 

O longo depoimento de uma professora é bastante significativo para nos fazer 

ponderar quanto à  escola e ao papel do docente na formação de jovens nos dias atuais: 

Os nossos alunos são órfãos de pais e mães vivos porque não existe 
cobrança, não tem interesse no desenvolvimento deles como seres humanos, 
não tem interesse deles na escola, não tem mais aquele negócio de que “olha 
vai estudar para você não ser lixeiro”, hoje pai e mãe não sabem que até para 
ser lixeiro precisa ter o ensino médio. A gente acaba fazendo um papel 
dentro da escola que não é nosso papel, passando a ter o papel de pai e da 
mãe. Dúvidas com relação à sexualidade, dúvidas com relação ao 
comportamento, dúvidas com relação à condução das relações interpessoais, 
dúvidas sobre postura como ser humano esses alunos têm e não são sanadas 
na família. [...] Eles não conseguem se identificar dentro daquilo que a 
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escola está se propondo a fazer. Engraçado que a gente não consegue 
despertar nesse menino a cidadania nos trabalhos que a gente faz; a gente 
não observa nesse menino uma inteligência emocional com os trabalhos de 
dança e de artes, eu tenho a impressão que a gente ‘tá’ caminhando num 
campo árido. Temos “N” alunos aqui com histórias familiares 
dolorosíssimas, é cada história familiar mais horrenda do que a outra.  Há 
dois anos atrás uma aluna se despediu de todo mundo dizendo que ia para o 
interior morar com a mãe e no dia seguinte soubemos que ela tomou 
chumbinho. Foi uma coisa assim que afetou toda a escola, os amigos ficaram 
inconsoláveis. Isso mostra que a gente não conhece o nosso alunado, a gente 
não tem noção de que muitos deles não têm sequer comida em casa.  
 

Na declaração a professora parece ter noção do contexto adverso no qual vivem os/as 

alunos/as, o que dificulta sobremaneira a tarefa educativa em todos os seus aspectos uma vez 

que são geradas expectativas por vezes irreais que desconsideram o contexto de vida do/a 

aluno/a, como destacado por Perrenoud (2002), bem como suas aspirações com a escola: 

[...] A gente tenta passar que eles precisam aprender a respeitar os outros, 
que precisam ter limites, que a sua liberdade começa onde termina a 
liberdade do outro. Mas é muito difícil você fazer isso. Aqui dentro, a escola 
e os professores pregam uma coisa e lá fora eles vivenciam outra. Eu tenho 
garotas que elas são manipuladas, bolinadas pela própria mãe, elas sofrem 
violências das mais diversas; tinha uma aqui que comia cabelo. A gente 
chama a família para conversar, orientar, às vezes leva o caso até o Conselho 
Tutelar, mas a escola deveria ter presente uma assistente social, uma 
psicóloga, alguém com formação para intervir de modo mais adequado 
nesses casos. A escola está completamente entregue a estas mazelas, mazelas 
da sociedade que desembocam aqui dentro e nós não temos formação para 
trabalhar com isso. E a escola agora é pluralista, então a gente recebe alunos 
com deficiência física, deficiência visual, auditiva, mental, o professor não 
pode lidar sozinho com isso. 
 

O alargamento da atuação das mulheres e a sua maior participação nos espaços 

públicos da sociedade ocidental é percebido como uma nova forma de expressão da 

feminilidade que, entretanto, ainda requer a parceria dos homens, os quais, atualmente, 

sentem seus espaços invadidos e claudicam ainda ao lidar com a emergência destas novas 

mulheres: 

Quanto ao avanço das mulheres é uma realidade presente. Aqui nós temos 
visto as mulheres em maior número nas salas de aula, passando em maior 
número nos concursos para juízes. Os homens estão meio perdidos com esta 
nova mulher. E é uma mudança rápida de uma geração para outra, a mulher 
de hoje é muito diferente da mulher de duas décadas atrás. É completamente 
diferente no comportamento, nos interesses, nas atitudes. E aí casa e a 
mulher não tem dúvida não, ela quer que o homem participe sim e eles estão 
sendo empurrados, obrigados a isso, a participar nas tarefas domésticas, a 
dividir orçamento, a acompanhar o ritmo de vida delas.  
 
A questão de gênero é muito importante, tenho procurado trabalhar com eles 
a música, o sentido e o significado das letras, como isso chega aos ouvidos 
deles e questiona porque a mulher tem sido tão desvalorizada nas músicas, 
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porque elas são tratadas como objeto. Trabalho também a questão da 
televisão, como a mulher é exposta como objeto, como apelo sexual para 
seduzir o espectador para determinada programa. [...]. Acabo fugindo muito 
do programa porque recheio minhas aulas com o cotidiano, sempre tento 
trazer a vivência deles para a minha aula e a partir daí discutir temas 
transversais como gênero, raça, violência, homofobia. 
 

Mais uma vez é destacada a falta de unidade da escola na abordagem de questões de 

interesse direto dos/as jovens, deixando a cada docente a responsabilidade por abordá-los de 

acordo com seu interesse e conhecimento. O senso crítico de uma das docentes faz com que 

aborde a presença feminina em algumas músicas de modo depreciativo, tratadas como objeto, 

desvalorizadas e submetidas aos desejos masculinos. Questões voltadas para a formação das 

identidades de gênero são pouco percebidas entre os/as docentes, contudo, pode-se destacar o 

depoimento de uma das professoras entrevistadas, que não vê com muito otimismo as 

mudanças nas relações de gênero entre o público frequentador do ensino noturno: 

A gente passa o tempo todo brigando para que a gente se coloque na 
sociedade como um ser, um indivíduo que ‘tá’ buscando seu espaço e que 
tem como objetivo chegar a algum lugar. Mas, eu percebo que a mulher 
ainda tem um papel secundário, ‘tá’ posto isso. Geralmente os rapazes que 
estudam à noite, eles trabalham o dia inteiro e as meninas ocupam uma 
função que é muito desvalorizada que é o de empregada doméstica ou de 
babás, mas eu não percebo que elas vislumbram um futuro real, possível, não 
pensam em ter uma profissão. Muitas vezes elas estão loucas para encontrar 
um relacionamento, casar, formar uma família. [...]. A perspectiva é ter uma 
casa, ter um marido ‘pra’ cuidar, elas buscam isso, ainda. No discurso elas 
dizem que não, mas, na prática, a vida lhes traz tão poucas possibilidades e 
elas se limitam a esse papel secundário: estão fazendo o ensino médio 
noturno, mas, se encontrarem um casamento, a vida acaba por ali. Por vezes 
nem acabam o ensino médio, engravidam e acaba por ali: vão ser donas de 
casa. Isso é muito forte ainda.  
 

De acordo com o depoimento acima, as mulheres pertencentes às camadas menos 

abastada da sociedade frequentam a escola, mas, por vezes, abandonam a possibilidade que 

têm de estudar e ter uma formação educativa melhor, em razão de não estabelecerem 

objetivos profissionais mais amplos que as tirem do trabalho menos qualificado e reconhecido 

socialmente, como os de babás e domésticas67. Ainda prevalece o sonho de encontrar um 

companheiro, casar, constituir família, ou, como bem afirmou a entrevistada “voltaram para o 

tradicional percurso da mulher” por ser esta uma busca estabelecida como objetivo de 

realização e de vida feliz. Observa-se aqui uma configuração da identidade feminina que, para 

constituir-se como tal, precisa ser completada pelo casamento. (GOLDENBERG, 1991). 

                                                 
67 Sobre o trabalho doméstico ver MORI, Natália; FLEISHER, Soraya; FIGUEIREDO, Angela; Bernardino-
Costa, Joaze, e CRUZ, Tânia (Orgs.). Tensões e experiências: um retrato das trabalhadoras domésticas de 
Brasília e Salvador. Brasília: CFEMEA: MDG3, Fund, 2011. 
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Nesse sentido, os significados das lutas feministas para garantir às mulheres 

autonomia e equidade de direitos e deveres ficam subsumidas às aspirações afetivas, ao 

encantamento do sonhado encontro com um homem idealizado, no qual o amor romântico 

(BADINTER, 1993)  é alimentado e cultuado, especialmente pela mídia e novelas, como 

única possibilidade de realização feminina, a ponto de as fazer abdicar de perseguir outras 

conquistas no campo social, educativo, político e profissional, ao longo de suas vidas. Nesse 

processo, não visualizam outra possibilidade de relacionamento afetivo que transforme a 

representação vigente da intimidade (GIDDENS, 1993), o que as impede de incorporar 

mudanças e transformações nas suas identidades de gênero as quais se mantêm ancoradas em 

valores de longa duração. 

Eu acho que este modelo de sociedade que nós temos hoje, em que a mulher 
se emancipou, a mulher conseguiu conquistar seu espaço no mercado de 
trabalho, isso gerou um novo modelo de família. A mulher conseguiu sua 
independência, passou a dizer não ao homem e preferiu viver sozinha do que 
se subordinar à figura masculina mesmo  não sendo feliz, isso desestruturou 
o modelo anterior de família,  com pai, mãe e filho(s), criou um novo 
modelo. No modelo antigo, a mãe orientava os filhos, cobrava os deveres da 
escola; então, a partir do momento em que ela perde a figura masculina ela 
vai ter que ganhar o pão de cada dia, ela vai ter que lutar pela sobrevivência, 
então os filhos ficam mais soltos. Então, não vai mais existir aquela 
orientação, aquela cobrança frequente e isso pra mim é o que prejudica, a 
falta de acompanhamento. A escola não pode educar sozinha, ela precisa de 
parceria e a parceria é com a família. Se a família não faz a parceria, a tarefa 
de educar, a mais árdua, fica para a escola sozinha dar conta. Essa 
desestruturação, esse modelo de família pós-moderna acho que complicou 
bastante a questão da educação.  
 

Foram ouvidos depoimentos de docentes que acreditam que a revolução feminista 

provocou fortes rupturas na organização familiar e trouxe ainda mais dificuldades para as 

mulheres que hoje se veem sobrecarregadas com o trabalho doméstico e o trabalho para suprir 

as necessidades de sobrevivência. Esta sobrecarga tem como ônus o ‘abandono’ dos/as 

filhos/as, a falta de acompanhamento e de orientação, em suma, da educação familiar tarefa, 

de acordo com a docente, da mulher. A lacuna deixada pela família, acredita, está sendo 

solicitada a ser preenchida pela escola que, sozinha, se sente incapaz de educar. No entanto, 

nas declarações dos/as docentes não apontam a figura masculina como co-partícipe no 

processo educativo de filhos e filhas, tarefa ainda destinada quase que exclusivamente à 

mulher. 

Entre os/as depoentes também foram encontrados relatos nos quais a escola é 

representada como um dos lugares de construção de identidades de gênero: 

Eu acho que é primordial, que é fundamental, porque a escola ela transmite 
os valores que foram construídos na sociedade ao longo do tempo, então o 
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senso de justiça, a questão das atitudes com o outro, a questão da 
colaboração, da fraternidade, tudo isso é construído na escola. Então ela tem 
um papel fundamental já que ela está, em alguns casos, sozinha, então, se 
por acaso, ela conseguir cumprir esse papel o aluno vai sair daqui como 
cidadão. 
 
Na adolescência surgem outros interesses: os colegas, as festinhas, o cinema, 
os namoricos essas coisas são mais interessantes do que a escola. Nessa hora 
é a hora em que eles mais precisam da gente. Quando eles são menores o 
único foco é estudar. Ao contrário, agora é que eles mais precisam dos pais 
por perto. Pai e mãe falham nisso.  
Olha, eu acho que a escola sozinha não pode ser responsável pela construção 
da identidade do aluno, se, ao sair da escola, ele se modifica. Eu acho que 
tem uma parte da família que é fundamental, a igreja, o trabalho 
implementam isso nas relações trabalhistas, nas atividades lúdicas, enfim, 
em todos os lugares em que a pessoa esteja deve-se estar discutindo isso, em 
criar uma identidade que esteja dentro de um contexto, de um cotidiano, no 
dia a dia,  pensando numa pessoa que não vive só na escola e sim em vários 
lugares fora dela. 

 
A transmissão de valores éticos e morais foi destacada como a maneira que a escola, 

entre outras instituições sociais, dispõe para contribuir na formação das identidades do 

alunado, formar para o aprendizado da cidadania, sem distinção de gênero. Percebe-se que 

esta não é uma questão que faz parte do contexto escolar em análise. A fase de 

desenvolvimento biológico e social também foi citada como aquela que requer a presença dos 

pais e a orientação da escola, pois o namoro, festas e a diversão podem afastar, supostamente, 

o/a jovem da escola. 

 
A escola é local de encontro de diversidades (altos, baixos, negros, branco, 
homos, heteros). As meninas podem andar de mãos dadas, isto é visto como 
normal; os meninos não podem, de jeito nenhum, se abraçar, nem um 
cumprimento em dia de aniversário, no máximo tocam as mãos “aí, valeu”; 
as meninas abraçam, beijam, no rosto, é claro; quando se encontram se 
abraçam. A nossa cultura diz que, quando criança, menino pode brincar com 
menina, crescem e já não podem mais; homem com homem; mulher com 
mulher. Daqui a pouco dizem: ah não, menino não pode brincar com 
menino. Êpa, menina não pode ficar só com menina. Aí você cria uma 
confusão na cabeça das meninas e dos meninos. Ai vem que menino deve 
ficar com as meninas, namorar, e, ao mesmo tempo, que não deve, porque 
senão será chamado de gay pelos amigos; mas, também, se ele fica somente 
com meninos pode ser chamado de gay do mesmo jeito. Realmente a 
sociedade confunde a cabeça das pessoas a pessoa tem que ter a cabeça 
muito equilibrada para se resolver.  
 
Acho que não é papel da escola se preocupar com construção de 
masculinidades e feminilidades, não. A escola deve se preocupar em orientar 
para o respeito pelo ser humano, independentemente do sexo ou orientação 
sexual. Contribuir para que não haja preconceito contra as pessoas. A escola 
interfere na prevenção, na formação do caráter. 
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Relatos contraditórios sobre a importância da escola na construção das identidades de 

gênero mostram que não há consenso, muito menos diretrizes no sentido de abordar esta 

questão entre os/as docentes. Verificou-se nos depoimentos acima que existe a noção de que a 

escola é lugar de encontro com a diversidade e que os padrões de comportamento socialmente 

estabelecidos para homens e mulheres são cobrados em seu interior, pois o vínculo afetivo 

entre pessoas do mesmo sexo é negado e onde há a demonstração de afeto, esta pode ser 

confundida com um relacionamento homossexual, exemplo citado pela depoente, a qual 

entende que  um aluno pode ser mal visto pelos colegas caso ande de mãos dadas com um 

amigo, algo não aceito na   cultura brasileira atual, demonstrando que, longe de representar 

orientação sexual, o modo como se usa e se lida  com o  corpo é culturalmente estabelecido 

tendo como base hierarquias e relações de poder.  De modo que 

 
A escola tem uma tarefa bastante importante e difícil. Ela precisa se 
equilibrar sobre um fio muito tênue: de um lado incentivar a sexualidade 
“normal” e, de outro contê-la. Um homem ou uma mulher “de verdade” 
deverão ser, necessariamente, heterossexuais e serão estimulados a isso. 
(LOURO, 2010, p. 26)  

 

No processo normalizador que busca fixar as identidades masculinas e femininas, 

contrariar a norma não é algo simples de se executar, pois, de acordo com os depoimentos 

dos/as docentes, a cultura está entranhada   no modo de ser e agir dos atores escolares; assim, 

mudar a maneira de conferir representações das identidades tidas como normais, consensuais 

significa arcar com consequências que extrapolam o ambiente escolar.  

A direção da unidade de ensino pesquisada tem procurado atender às demandas do 

segmento juvenil que solicitou esclarecimentos sobre o bullying no contexto escolar e 

homossexualidade, como revela uma das docentes: 

O ano passado foi interessante, um grupo de homossexuais da escola queria 
trazer uma apresentação de transformistas para a escola. Nós os atendemos, 
mas diante de um contexto em que buscamos nos PCNs os temas que 
poderiam ser trazidos pedagogicamente para as discussões; foram 
promovidas palestras, discussões. Nós instituímos o dia de conscientização 
sobre a diversidade. Nós fomos ao Conselho Tutelar, ao Ministério Público, 
de modo a trazer o grupo para se apresentar sem ferir os demais alunos, 
temos aqui crianças muito pequenas. Então foi um dia de mobilização com 
temas de prevenção ao bullying, à homofobia, à gravidez na adolescência, 
prevenção às DSTs e prevenção ao uso de álcool, drogas e entorpecentes. Os 
homossexuais tiverem seu espaço dentro de um contexto cultural e 
educacional.  
 
A descoberta da sexualidade passa pelo corpo, mas não pode ser só isso. 
Também falo sobre o uso de camisinha, a gente acha que nunca vai pegar na 
gente, a AIDS ‘tá’ aí, precisa ter cuidado. Anabolizante, tem muito aluno 
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injetando, no inicio eles ficam sem jeito de falar, mas, aos poucos, vão se 
abrindo. Converso com eles, trago foto para eles verem, mostro os perigos. 
[...]. Eu sinto muito de não ter um professor homem para ajudar nestas 
conversas, para conversar com os meninos; de inicio eles ficam muito 
envergonhados mas aos poucos vão se abrindo e conseguem me contar, mas 
eu acho que seria mais produtivo se conversassem com um homem, embora 
eles gostem de contar vantagem entre si, mas o professor aqui acha que não 
tem obrigação de falar de outros assuntos que não seja o conteúdo. 
 

A agenda de discussões acima apresentadas pelas depoentes revela que o/a aluno/a tem 

na escola em foco um lugar de discussão e de possibilidade real de orientação e 

esclarecimento, uma vez que são oriundos de famílias nas quais os pais pouco frequentaram, 

ou até mesmo não frequentaram as classes escolares.   Contudo, mesmo reconhecendo que os 

homens costumam gostar de contar vantagem entre si, uma das depoentes diz sentir a falta de 

um professor do sexo masculino que pudesse colaborar nas orientações, pois acredita que os 

alunos sentir-se-iam melhor em esclarecer dúvidas com alguém do mesmo sexo. A 

mobilização ocorrida na escola fez parecer que esta é uma atitude que ocorre 

extemporaneamente, não faz parte de um projeto maior da escola, passa a ideia que o espaço 

concedido aos homossexuais foi um meio de aliviar tensões. Revelando, como já apontado 

por Louro (1997), a “construção escolar das diferenças”, num processo contínuo e 

dissimulado de fabricação de distinções e desigualdades, quando deveria colocar em debate 

questões voltadas para a sexualidade e a identidade de gênero como constituinte das 

identidades dos sujeitos (SIQUEIRA, 1998)68 a escola, ao invés disso, sectariza, separa, expõe 

as diferenças como excentricidades. 

Por outro lado, a representação da escola como lugar importante na vida do aluno foi 

citada como capaz de fazer uma grande diferença na condição jovem que vivenciam: 

Eu acho que a escola faz a diferença na vida deles, eu acho que eles veem a 
escola como parte da solução dos problemas, como uma fuga dos problemas. 
Tem muita gente que vem para a escola e fica o tempo todo no corredor, 
chegam no primeiro horário, são pontuais, vêm todo dia mas não ficam na 
sala de aula, gostam de vir para a escola, não conseguem ficar longe, vão 
reprovar, vai; não vão assistir aula, não vão; mas é o porto seguro. Quanto 
mais voltada para a diversão aí é que eles mostram o quanto gostam da 
escola. Quando sai da mesmice, do igual eles adoram. Tem alunos que 
reclamam de professores, de que sempre alguém falta, que um dia falta água, 
outro a merenda, outra é a greve, mas na verdade eles querem estar fora da 
sala e dentro da escola. A importância da escola na vida deles é 
incontestável. Talvez a escola não saiba aproveitar essa importância que o 
aluno dedica à escola. 
 

                                                 
68 SIQUEIRA, Maria Juracy. A constituição da identidade masculina: homens das classes populares em 
Florianópolis. In PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Mirian Pillar. (Orgs.) Masculino, feminino, plural: gênero na 
interdisciplinaridade. Florianópolis: Ed. Mulheres, 1998.   
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O depoimento retrotranscrito, encontra assemelha-se às impressões dos/as alunos/as 

sobre o lado bom da escola: a escola é representada como ambiente agradável onde o/a jovem 

diariamente comparece para encontrar os/as colegas; no qual o  importante não é ir para a sala 

assistir às aulas e sim ficarem juntos, conversando. A depoente reconhece que talvez a escola 

não esteja sendo efetivamente sábia para aproveitar a importância que dedica a este lugar, 

mesmo em meio a inúmeras situações adversas, o    prazer que o/a jovem busca, e parece 

encontrar, em certa medida, na escola; contribui para esta desatenção ao jovem o fato de as 

condições de trabalho não serem do agrado da maioria dos/as docentes. Em posição oposta, a 

declaração a seguir analisa que a escola pode trazer malefícios aos discentes: 

A escola muitas vezes desconstrói. Eu fico incomodada com determinadas 
posturas. Primeiro, a falta de planejamento, projeto político pedagógico, mas 
você não percebe a vivencia deste projeto no cotidiano, não existe, na 
verdade, uma interação entre os professores. O masculino e o feminino não 
são trabalhados dentro de ações palpáveis. São criadas dificuldades pela 
própria escola, pelos colegas que não se envolvem e ficam torcendo contra, 
ou que diz não ser necessário trabalhar aquilo, ou porque vai dar trabalho 
desenvolver determinado projeto. E fica naquela mesmice da aula expositiva, 
de só conteúdo, e o aluno percebe esse marasmo. Tivemos cobrança dos 
alunos da noite que perguntaram por que à noite não acontece nada? Nós 
temos à noite três turmas que não dá continuidade aos programas do diurno. 
Fala-se que quantidade de alunos é um problema para desenvolver 
determinados programas, mas à noite são só três turmas, com poucos alunos. 
Qual a desculpa? 
 
Aqui a gente tá tentando fazer um trabalho justamente sobre identidade. 
Percebemos que eles não conhecem nem mesmo a si próprios, então como é 
que você pode gostar de alguém ou do outro se você não se conhece? A 
gente ‘tá’ tentando trabalhar a afeição: você tem que gostar de você, você 
precisa se reconhecer como ser humano, você tem que ter a identidade de um 
grupo, você tem que gostar do país onde você vive, você tem que saber 
quem é que te representa, você tem que se conhecer como ser humano, você 
precisa saber do que você gosta pra você traduzir isso no seu cotidiano, nas 
relações interpessoais. 
  

As entrevistas demonstraram que, embora isoladas, existe uma preocupação por parte 

de algumas professoras em se aproximar dos/as alunos/as, na tentativa de suprir lacunas 

referentes à formação social e afetiva dos/as educandos/as que, por vezes, desconhecem suas 

identidades enquanto pertencentes a uma cidade, grupo ou mesmo como sujeito humano  que 

tem direitos e deveres para consigo e para com os outros. Nesse sentido, reclamam da falta de 

projetos sólidos, que tenham continuidade e da união docente em torno de objetivos comuns 

que atendam às necessidades da clientela que a escola recebe. Perrenoud (2002) ressalta a 

necessidade de investimento na formação inicial e continuada como elemento propulsor de 
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uma prática reflexiva capazes de elevar as competências69 dos profissionais da educação 

formal nas escolas. 

Assim, a escola passa a refletir um microcosmo da sociedade, revelando que jovens de 

ambos os sexos desconhecem como se constituem socialmente, na qualidade de   seres 

generificados, cujas identidades são talhadas também em seu cotidiano escolar, porém partem 

de modelos, estereótipos, representações sobre o masculino e sobre o feminino pré-existentes 

as quais, principalmente as meninas – inadvertidamente -, passam a reproduzir ao serem 

conduzidas em suas atitudes e comportamentos: 

 
A escola não é diferente da sociedade, a escola é a sociedade. Imagine que 
há uns dez, 15 anos atrás já tinham as meninas que vinham me dizer que 
faziam sexo anal com homens casados para ganhar presentes, e não eram 
mulheres e sim meninas de dez, 12  anos de idade. E não tinham método 
preventivo, não tinham ideia de nada. [...]. Eles não conhecem nada nem 
mesmo o que significa sexualidade ou o que uma doença pode provocar na 
vida sexual de um menino. As meninas não têm noção de que aquela sainha 
curta que elas vestem, aquela maquiagem, aquele cabelo provocam na 
sexualidade dos meninos, sentam no colo dos meninos como se isso fosse a 
coisa mais natural do mundo, não percebem o aspecto sexual do modo de 
vestir e de se comportar delas. Com este tipo de atitude elas têm a 
maturidade sexual primeiro que a maturidade intelectual. Ela não se 
reconhece como mulher. Ela ‘tá’, na verdade, como uma pessoa andrógina. 
Ela tem comportamentos masculinos e femininos dentro do mesmo 
indivíduo, ela não tem maturidade, ela não tem percepção de que ‘tá’ 
reproduzindo uma coisa e que aquela coisa não é ela de fato; ela não tem um 
filtro, não tem um feeling, um feedback do que está acontecendo, até mesmo 
porque outras garotas da mesma idade estão fazendo as mesmas coisas. 
  

A declaração acima é de uma docente muito próxima das alunas, com elas conversa e 

interage de modo a que elas revelam intimidades para a dita professora; para ela as meninas 

não sabem medir as consequências que seus atos de sedução são capazes de provocar nos 

colegas homens, pois ainda são meninas que despertam muito cedo para o erotismo e para a 

sexualidade, sem o necessário amadurecimento mental que ofereça suporte e reflexão crítica a 

seus atos; sem um parâmetro, visto que colegas da mesma idade costumam adotar semelhante 

tipo de comportamento, elas agem por impulso, modismo ou mesmo para competir com 

outras garotas sobre quem consegue seduzir um colega primeiro. Deve-se destacar que  o 

corpo feminino que está sendo vilipendiado precocemente com o exercício da sexualidade 

erótica também é escolarizado, disciplinado e treinado no silêncio como nos ensina Louro 

(2010). 

                                                 
69 Sobre competências na docência ver PERRENOUD, Philippe. Dez novas competências para ensinar. Porto 
alegre; Artes Médicas Sul, 2000.  
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8.3 A INTERAÇÃO SOCIAL ENTRE DOCENTES E DISCENTES 

 

As professoras que tiveram suas aulas observadas pela pesquisadora e interagiam com 

muita fluidez com os/as alunos/as foram aquela que mais espontaneamente responderam que 

têm uma ótima comunicação com os mesmos: 

 
Minha comunicação com eles é extremamente aberta, eu sou uma pessoa 
muito liberal e procuro aceitar as pessoas como elas são, não faço distinção e 
eles percebem e me procuram com frequência, independente de cor, religião, 
classe, sexualidade, eles têm abertura comigo. Eles se aproximam de mim 
porque, às vezes, encontram o que não têm em casa: atenção, afeto, carinho.  
 
Eu não sou uma pessoa velha, sabe, então eles se identificam muito comigo; 
eu engravidei na adolescência, tenho uma filha que vai fazer 15 anos, fiz 
pós-graduação em orientação educacional, então a gente  trabalha bem, e eu 
não gosto nem admito quando outros professores falam mal deles. Não sei se 
é a forma como eu me relaciono com eles, o modo de falar abertamente, eu 
sei que 90% deles gostam das minhas aulas. 
 
Eu acho que eu me comunico muito bem com ele, em raros casos, mas 
acontece...; tanto é que eu sou uma professora muito requisitada por eles 
justamente procurando quando eles têm algum problema, não só aqui, em 
outras escolas em que trabalhei as diretoras confiavam em mim, sabiam que 
poderiam contar comigo para abordar determinado aluno e conhecer algum 
detalhe do que estava acontecendo com ele. Com mãe de aluno também 
acontece isso. Eu tento resolver o problema em sigilo, como posso dizer, 
sem colocar aquele aluno em situação de constrangimento. 
 

A aproximação e a capacidade de dialogar sobre os mais diversos assuntos foram 

apontadas pelas docentes mais jovens como algo positivo que as aproxima do alunado. Mas, a 

dificuldade em realizar o trabalho docente supera o prazer da convivência com os/as jovens 

estudantes: 

Eu sempre corrijo as atitudes, vocabulário, a postura deles em sala de aula. 
Ai eu sou chata, mas peraí, vamos respeitar o colega, a professora que está 
na sala. Eu me pergunto: “o que é pior, você dar aula numa sala com os 
alunos conversando e os alunos que querem a aula sem poder ouvir, ou é 
melhor pedir para que se retirem e ficar com os alunos que querem?” 
Gentilmente, peço para aqueles que estão conversando que se retirem, mas 
não tem volta, depois que eu tiro da sala de aula não entra mais. E ai os que 
ficam, ficam mesmo e eu acho que o ganho é maior. Acho isso tão 
angustiante, mas é uma realidade na escola pública e é um grande desafio o 
professor lidar com isso. 
 
Não existe interação na sala de aula, principalmente no noturno, eles se 
fecham nos grupos e não interagem com os demais, não se misturam de jeito 
nenhum e aí eles mesmos se autoexcluem. Para fazer um trabalho que 
envolva a turma toda demanda muito tempo, o professor quer chegar e dar a 
aulazinha dele, ir para casa e pensar: “cumpri meu papel e estou com minha 
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consciência tranquila.” Tem a anarquia na sala de aula, ou um se destaca 
demais e os outros colegas começam a dizer que aquele aluno quer aparecer, 
que tá se exibindo, que é o melhor, que é o preferido da professora, é isso e 
aquilo, e torna o ambiente da sala de aula horroroso. E aí onde está o desafio. 
E de modo geral é aquele grupo que fica na sala conversando, você não sabe 
como isso incomoda o profissional. Porque no fundo você se sente uma 
pessoa derrotada porque você não consegue motivar aqueles alunos. 
 

Uma das depoentes reflete que ou bem corrige as posturas inadequadas dos/as 

alunos/as em sala de aula, ou faz vista grossa e não dá importância, mas tem a noção de que 

irá prejudicar aquele/as que querem assistir à aula caso não tome nenhuma atitude. É um 

cotidiano que gera angústia e muito sofrimento para o/a professor/a que se vê sozinho/a tendo 

que enfrentar o desafio de trazer o/a aluno/a para os eu conteúdo e também precisa afirmar 

sua autoridade uma vez que a escola, como unidade, não adota providências no sentido de 

coibir práticas escolares inadequadas a seu fazer pedagógico. Um dos professores afirma que 

numa aula de 40 minutos não é possível conhecer o aluno, e esquece de considerar o ano 

letivo como um todo, bem como  que se aproximar   do alunado é condição básica para 

melhor desenvolver o conteúdo de cada disciplina específica. Esses depoimentos demonstram 

como a escola hoje é um lugar “pesado”, onde é difícil aprender e ensinar. (PONTES, 2007). 

 

8.4 DISTINÇÃO ENTRE ALUNAS E ALUNOS NA ESCOLA 

 

Investigar a violência na escola sob a ótica de gênero e, especificamente, tendo como 

objetivo verificar a relação entre a construção das identidades dos/as alunos/as e a relação 

com a violência implica identificar, através dos depoimentos dos/as docentes e equipe 

pedagógica, se há distinção no tratamento dispensado aos/às alunos/as no cotidiano escolar. A 

grande maioria dos depoimentos refletiu o que foi observado ao longo da permanência da 

pesquisadora na escola: indistintamente do sexo todos/as os/as estudantes são denominados de 

alunos; não é feita uma distinção básica entre o feminino e o masculino, corroborando com 

Louro (2010), quando esta afirma que a perda da identidade do corpo feminino tem 

prosseguimento na escola onde é chamada pelo masculino e assim, tornada invisível perante a 

comunidade escolar: 

Nossos corpos constituem-se na referência que ancora, por fim, a identidade. 
E, aparentemente, o corpo é inequívoco, evidente por si. Em consequência, 
esperamos que o corpo dite a identidade, sem ambiguidades nem 
inconstância. Aparentemente se deduz uma identidade de gênero, sexual ou 
étnica de “marcas” biológicas; o processo é, no entanto, muito mais 
complexo, e essa dedução pode ser (e muitas vezes é) equivocada. Os corpos 
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são significados pela cultura e são, continuamente, por ela alterados. 
(LOURO, 2010, p. 14). 
 

A escola identifica homens e mulheres, masculino e feminino, através da denominação 

do corpo no masculino, traçando assim um marco cultural que retira a identidade de gênero 

socialmente inscrita e construída em corpos que podem ser femininos, masculinos; de 

orientação transexual, homo, hetero ou bissexual. Ainda assim os/as docentes parecem não ter 

muita certeza do que consideram como distinção: 

 
Não faço distinção entre os alunos. Estão na mesma fase e as necessidades 
são parecidas, querem atenção, quem os escute, que os trate bem. Meninas e 
meninos se juntam com grupos de meninos quando querem bagunçar e se 
juntam quando querem estudar. É por afinidade. Não existem grupos só de 
meninos ou só de meninas. Acho que nem o homem é menos inteligente que 
a mulher nem a mulher bagunça menos que o homem. Eu acho que nós 
adultos somos mais preconceituosos que os jovens. Eles tratam de modo 
normal homens, mulheres, homossexuais.  
 
Eu não percebo isso aqui nem nas outras escolas nas quais eu trabalho. Eu 
sempre uso um pouco do meu tempo na sala de aula para falar sobre a 
importância do bom relacionamento interpessoal, independente do sexo. 
Porque o ser humano não deveria pensar que existe uma superioridade entre 
o homem e a mulher, a sociedade deve buscar sempre o caminho da 
igualdade, independente do sexo, da idade; não há diferença de sexo, raça; 
devemos trabalhar com o nosso aluno de modo que ele veja o outro como 
uma pessoa semelhante a ele, independente de qualquer outro aspecto.  

 
As depoentes afirmam não existir separação ou diferença no tratamento dispensado 

aos estudantes, devido ao fato de que têm  necessidades de afeto e de atenção muito parecidas. 

De modo geral, atribuem a não diferenciação à postura adotada pela atual equipe diretiva da 

escola; creem que os/as alunos/as agrupam-se por afinidade e que todos são tratados 

normalmente, sem, contudo, explicar o que quer dizer normal. Consideram que a adolescência 

é uma fase de descobertas sendo o uso de adereços, trejeitos e definição da orientação sexual 

importante passo nas inúmeras descobertas próprias da faixa etária onde se encontram e que 

cada professor deveria trabalhar incentivando o/a aluno/a a se tratarem  com respeito e 

igualdade independente de sexo, raça. Outros depoimentos são no sentido determinista das 

posições e identidades de gênero existentes: 

Aqui tem uma gurizada que fica70 com uma, duas, três, quatro e aí fica com 
uma fama muito boa aqui no colégio.  Você sabe que a gente vive numa 
sociedade machista, eu nem acho que isto seja ruim. Acho que é uma forma 
diferente de ser: homem é homem, mulher é mulher. Eu acho que enquanto a 
gente estiver lutando de uma maneira desorientada de querer deixar tudo 

                                                 
70   Na linguagem dos/as jovens, ficar quer dizer paquerar, trocar beijos, namorar, e mesmo ter relação sexual, 
mas sem firmar compromisso entre o casal. 
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igual, a gente ‘tá’ criando muito problema. Eu falo para as minhas alunas 
que a um tempo atrás alguém queimou o sutiã e eu passei a trabalhar 
dobrado, porque eu trabalho em casa e trabalho na rua; homem nenhum abre 
mais a porta do carro, ninguém paga a minha conta e ficam dizendo que eu 
sou igual. Eu não sou igual aos homens. Quando a minha filha nasceu quem 
amamentou fui eu, quem perdeu a liberdade, os amigos, quem perdeu uma 
parte da vida fui eu, porque eu tenho certeza de que o pai, que também era 
adolescente, não perdeu, ele não perdeu nada, não mudou nada, continuou 
com a vida dele normal. Já comigo mudou tudo: mudou o físico, a vida, 
mudou tudo. Então eu sou igual? Não, homem é homem e mulher é mulher.  
 
Tem coisas que infelizmente.., esse negócio do machismo, quando o menino 
sai e fica com uma duas, dá raiva, dá, porque sentimento é tudo a mesma 
coisa no homem  e na mulher. Acontece que a sociedade não vê com os 
mesmos olhos, nós mulheres não vemos do mesmo jeito homens e mulheres, 
nós dizemos que não somos machistas e somos as primeiras a falar mal, que 
aquela mulher não se deu ao respeito, que aquela mulher está sujando a 
nossa classe. O homem vê o outro pegador e não fala nada, pelo contrário, 
idolatra. 
 
  

Através do depoimento retro transcrito em dois momentos, percebe-se que a 

professora revela-se desencantada com a maneira atual de agir de homens e mulheres, 

porquanto a sociedade ainda aufere privilégios aos homens os quais não são extensivos às 

mulheres que passaram a trabalhar dobrado e não conquistaram igualdade de direitos, e sim 

mais deveres e tarefas que foram somadas às já existentes. Exemplifica com a própria 

maternidade, o ônus maior que cabe às mulheres numa relação a dois, inclusive com marcas 

deixadas no corpo pela gestação, assim questiona o conceito de igualdade já que as perdas 

maiores do feminismo ainda são das mulheres. Conclui que as mulheres também são 

machistas por admitir comportamentos masculinos entre os homens, mas que são censurados 

quando realizados por mulheres. Mas, as diferenças foram notadas por outras depoentes: 

Sim, claro, isto é evidente, principalmente em se tratando de adolescentes. 
Eles procuram o que é diferente, e quando eles buscam o diferente eles 
fazem, sim, distinções. Diferente no sentido do que não é considerado 
normal, comum. Na fala deles, o diferente é aquilo que não é normal: o que é 
homo, não é hetero; é diferente pra eles. Nós temos na escola grupos que são 
diferentes. São diferentes de cor, de classe social, como de sexualidade, 
principalmente que é o que mais aflora. Mas, mesmo na SEED71 e aqui na 
escola, quando tem algum evento que precisa enviar um aluno ou aluna eu 
sempre pergunto qual é o contexto e qual a cor do aluno que eles precisam. 
Mas, sempre pedem alguém que seja bonito. Você vê que já é um tipo de 
distinção. Se preciso de um menino pra carregar a bandeira, por exemplo, 
tem que ser forte. 
 

Não vejo diferença no tratamento dispensado pela escola a um ou outro, mas 
por parte do aluno acontece, e como acontece. A gente observa 

                                                 
71 A depoente se refere à Secretaria de Estado de Educação de Sergipe.  
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discriminação até no visual, os meninos dizendo para as meninas “você é 
muito feia”, você é isso é aquilo. Existe também o assédio tanto dos meninos 
para as meninas como o inverso, tem até aumentado o assédio das meninas 
aos meninos; já vi aluno que era tido como bonito que as meninas 
disputavam, ficavam coladas nele, impedia que ele se desenvolvesse. 

 

Uma das professoras analisa que os/as jovens buscam o que lhes parece diferente, o 

que foge ao considerado normal, neste sentido fariam distinções ao contrariarem o que está 

estabelecido como consenso. Para ela, a existência de grupos em que as diferenças se 

encontram é uma forma de escolher o que não têm, e assim traçar suas identidades; ressalta 

que os grupos distintos - pelo que ela chamou de sexualidade - são maioria, isto porque, como 

já foi dito, a escola tem vários alunos que se autodenominam de orientação homossexual. 

Aponta ainda que há distinções as quais partem dos/as organizadores/as de eventos da 

Secretaria de Educação do Estado e da própria escola, mas que conta com a sua conivência 

explicitada na fala quando diz que pergunta que tipo de aluno/a preferem e, geralmente, 

pedem alguém que atenda ao contexto; algumas das distinções apontadas pela professora 

foram a cor, a beleza e a força de quem será enviado/a para representar a escola. 

Por outro lado, a discriminação entre alunos/as foi evidenciada por um dos professores 

que verifica uma competição, disputa através do assédio e da paquera, bem como a 

depreciação dos considerados feios ou fora dos padrões de beleza por eles estabelecidos, 

corroborando com os depoimentos de alunos e alunas que imputam à competição um dos 

fatores desencadeadores da violência na escola. Analisa que a diferença no comportamento de 

alunos e alunas é manifesta. Para ele é mais fácil obter o controle numa turma formada por 

meninas, uma vez que elas são mais pacíficas e os meninos agressivos; ressalta que é normal 

as mulheres assumirem atitudes pacatas como uma forma de se proteger da agressividade 

masculina. Ou seja, de acordo com depoimento deste docente fica claro que as mulheres estão 

acostumadas a serem controladas, mandadas, a obedecer, e os homens a controlar, ordenar, 

transgredir. 

Com relação aos homossexuais, existe preconceito e discriminação. A gente 
tem observado ao longo do tempo uma diminuição, mas sempre tem alguém 
dizendo piadinhas, taxando, ofendendo, ‘tá’ rotulando e às vezes é preciso 
que a gente interfira. Cada um tem seus direitos e a escola é o lugar de se 
aprender a respeitar, de aprender a conviver com as diferenças. 

Entre os adolescentes tem umas piadinhas com quem é homossexual, mas 
como brincadeira, nada pesado, isso é bem compreensível no nosso tipo de 
sociedade, um certo preconceito, mas não discriminação, isolamento, eu sei 
porque tenho alunos assim na minha sala e são pessoas normais como as 
outras. Não existe discriminação não.  
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O preconceito e a discriminação dos alunos/as contra os homossexuais foram 

evidenciados por um dos docentes, contudo,  outro professor  avalia como sendo brincadeiras 

as intimidações e apelidos, acredita que são normais quando direcionados a alunos cuja 

diferença de orientação sexual é evidente, sendo tal comportamento preconceituoso 

considerado por ele como compreensível, haja vista a aquiescência  da   sociedade  com 

relação ao preconceito, que redunda na estigmatização das pessoas que se distanciam da 

norma heterossexual. Ou seja, este professor expressa em sua fala o machismo condenado 

pelas alunas e alunos. De acordo com Heller (2004), assimilamos os preconceitos de nosso 

ambiente, na vida cotidiana para posteriormente aplicá-los espontaneamente em casos 

concretos, ou seja, eles são criados, provocados nas interações em que vivem homens e 

mulheres e também constroem representações sobre as identidades de gênero.  

Durante as primeiras semanas de observação do cotidiano escolar, não se perceberam 

atitudes, por parte dos/as docentes e alunos/as, que apontassem para a existência de sexismo 

no ensino médio na escola investigada. Porém, o passar dos dias e a rotineira presença da 

pesquisadora nas aulas foi revelando a faceta machista e estereotipada de alguns professores, 

principalmente entre aqueles que referiram não fazer distinção entre alunos e alunas, 

conforme se destaca  nos exemplos a seguir. 

Numa das aulas um dos professores coloca uma sentença no quadro e desafia a aluna 

L. a resolvê-la, o que esta faz rapidamente, sem a ajuda do professor. Este comenta: “mulher 

bonita e inteligente não fica sem emprego e sem namorado, nunca”. Um aluno perguntou: “e 

se for feia?”, ao que o professor respondeu rindo: “aí empata”, a turma gargalhou. O 

comentário sexista e descabido do professor inibe outras alunas a tentar resolver a questão no 

quadro bem como a fazerem perguntas uma vez que temem não ser consideradas bonitas e 

assim ser alvo de piadas de cunho machista por parte dos colegas homens, uma vez que o 

professor comparou mulher bonita e inteligente com a capacidade de arranjar trabalho e 

companhia afetiva, no caso, um homem. Considera, ainda, ser incompatível mulher 

inteligente e bonita sendo este um atributo das destituídas de menor capacidade intelectual. 

De acordo com SOIHET (1997), esta é uma relação que se fazia no século XIX para 

diferenciar razão, capacidade intelectual e atributos de beleza, ou seja, femininos. 

Um outro professor conversa em sala de aula com os alunos sobre a preocupação das 

mulheres em trabalhar, frequentar faculdade, ganhar dinheiro, ser independente; para ele “a 

felicidade está nas pequenas coisas, e as pessoas estão se esquecendo disso e as mulheres 

talvez fossem mais felizes se fossem apenas mães, donas de casa...”. As alunas reagem e 
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dizem que querem ser independentes, ganhar seu próprio dinheiro. O professor acha que as 

mulheres estão perdendo valores ao colocar o dinheiro antes dos sentimentos. Para esse 

docente, a função primordial da mulher, na qual ela encontra a felicidade, é ser mãe e 

cuidadora da família, por isso, ao procurarem qualificação nas faculdades, estariam 

abandonando seu papel maior e assim subvertendo uma ordem natural que vai de encontro à 

sua identidade feminina. 

Deve-se destacar a atuação de um dos professores considerado pelos/as alunos/as das 

turmas nas quais leciona bom professor desde que costuma ilustrar as aulas com exemplo da 

atualidade, xinga, solta palavrões, fala constantemente nos times de futebol. Mantém assim 

um clima descontraído e participativo, principalmente, com a maioria dos alunos do sexo 

masculino. Para este professor “as mulheres têm mais poder do que pensam, só o fato de 

poder gerar uma vida...”.  Mais uma vez ele associa o poder feminino à maternidade, a gerar 

um filho, ser mãe, cuidadora. Neste sentido a identidade feminina associa-se apenas ao fato 

biológico da gestação e ao cuidado com o filho. 

O docente referido no parágrafo anterior assim procede numa turma do 2º ano: 

animado, pergunta para a aluna que está cochilando se ela está doente, se quer um remédio, 

ela diz que está cansada, “ela ‘tá’ enjoada” grita um colega do fundo da sala, o outro colega 

emenda: “ela ‘tá’ grávida”; o professor exclama: “Oh! Poxa!, será que as meninas dessa 

escola resolveram todas engravidar?” “Estou grávida do seu c.”, grita a menina, ao que o 

professor responde: “o que é isso, vocês estão muito agressivos, vamos voltar para a aula.” E 

a aula tem prosseguimento entremeada por comentários maldosos sobre gestação. Neste 

exemplo a aluna foi exposta pelos colegas, e o professor, indiretamente, alimentou o 

comentário maldoso dos alunos.  

Estar grávida na adolescência, frequentando a escola, é uma carga pesada para a 

mulher que é apontada como a principal responsável pela antecipação do ato sexual que 

culminou em gravidez. Por vezes colocada no papel de única responsável, é ela que assume 

não só a condição física de carregar no ventre uma nova vida, como também a posterior 

responsabilidade pela educação primária desta. Na escola, geralmente, não há comentários 

sobre o aluno que engravidou uma colega e sim sobre a colega que está grávida. De modo 

geral, poupa-se o homem dessa responsabilidade, considerada por muitos como prova de 

virilidade, de comprovação da identidade masculina; já a mulher, segundo os comentários 

ouvidos, foi a que “deu mole”, “vacilou” e agora deve sofrer as consequências de seus atos. 

Culpabiliza-se a mulher que engravida precocemente, sem planejamento, uma gravidez por 

vezes indesejada, mas se esquecem de que este é um ato no qual houve a participação 
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masculina, ou seja, a consumação do ato sexual e a gravidez da parceira é valorizada como 

afirmação da identidade masculina, um registro de que ele é homem e não homossexual. 

Não é somente através do sexismo que os professores, algumas vezes, violentam os/as 

alunos/as, apelidos e brincadeiras de mau gosto são recorrentes principalmente entre um dos 

professores que é tido pela comunidade escolar como um bom professor, é pós graduado em 

nível de Mestrado na área na qual leciona. De fato, é um dos poucos que procura articular o 

conteúdo pedagógico aos acontecimentos cotidianos, à realidade dos/as jovens. Entretanto, 

por vezes extrapola o seu modo brincalhão e expansivo como em situações nas quais chama 

alunos de “delinquentes” e diz que se tivesse filhos assim matava. Nada mais antipedagógico 

que desclassificar jovens em fase de formação.  

 

 

8.5 VIOLÊNCIA NA SOCIEDADE E NA ESCOLA: ABORDAGENS, CONFLITOS E 

SOFRIMENTOS 

 

Houve um baixo número de respostas à questão sobre o fenômeno da violência 

realizada na escola pelos discentes, denotando que, se esta é uma questão presente no 

cotidiano escolar, contraditoriamente não é abordada pelos\as professores/as: 

Especificamente abordar o tema da violência não, mas assim, quando ocorre 
alguma coisa no cotidiano, como tráfico de drogas, o aluno que é preso, que 
invade a escola, a gente dá um avisozinho e procura refletir, mas é uma 
abordagem bem rápida, só para chamar a atenção deles, mas não aprofundo 
porque não é de minha área. Com relação às drogas, eu procuro não me 
envolver, tenho uma precaução com relação a esse tipo de aluno, 
principalmente se for envolvido com drogas. A gente não pode denunciar, se 
envolver diretamente, pois pode sofrer as consequências. 
 
Quando acontece isso, procuro abordar na sala de aula, a escola não é lugar 
só para ensinar números. Na sala de aula a gente mostra que não são atitudes 
corretas. Procuro chamar a atenção para o fato de que o ser humano tem que 
conviver com boas relações humanas, que esses distúrbios podem acontecer, 
mas que a escola é lugar onde a gente pode abrir a consciência desse pessoal 
para mostrar que são coisas que jamais deveriam acontecer entre pessoas. 
Escola é lugar onde a gente entra para sair melhor do que entrou, sair como 
ser social.  
 

Um dos professores diz dar uma ‘avisozinho’ quando ocorrem casos de violência na 

sociedade, diz que não aprofunda a discussão porque o assunto violência não faz parte do 

conteúdo de sua disciplina, além do que evita lidar com alunos que tenham alguma ligação 

com drogas, pois teme as consequências. Em contrapartida, um dos professores evidenciou a 
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escola como lugar de reflexões e aprendizagens diversas cujo objetivo é interferir 

positivamente na construção social dos/as alunos/as. 

Quando teve uma briga na escola e que um deles gravou no celular e chamou 
a televisão eu perguntei a ele se em casa quando pai e mãe brigam se eles 
chamam os vizinhos, a televisão ou se procuram resolver em casa entre eles.  
Levei-os a refletir que quem mais sofre são eles mesmos, a escola passa a ser 
o reflexo deles e a sociedade passa a ver a escola através dos alunos. Na 
escola particular onde eu dou aula, todo mundo ficou perguntando se eu não 
tinha medo de dar aula aqui; no imaginário, a escola pública é perigosa, as 
pessoas vão aumentando os fatos à proporção que passam a notícia de um 
‘pra’ outro. 
 

De modo geral, as professoras respondentes dizem procurar levar os/as alunos/as a 

refletir acerca da importância de respeitar o direito do Outro e de procurar resolver 

internamente os problemas que surgem na escola, uma vez que, ao divulgarem os problemas 

internos, contribuem para que a sociedade veja a escola de maneira negativa, criando 

representações de uma escola pública perigosa, o que traz prejuízo imediato para os/as 

próprios/as alunos/as que passam a ser reconhecidos como pertencentes a uma escola violenta. 

De modo individualizado, os/as docentes revelam utilizar estratégias para resolver 

internamente os conflitos, que vão do desdém ao aconselhamento, bem como existem casos 

nos quais o docente prefere evitar o confronto, o envolvimento com o problema para também 

são ser vitimizado pelo aluno: 

Eu paro a aula, fico só olhando. Advirto que eles não estão mais no primário 
e que já são capazes de avaliar o que querem da vida. Digo que, se não 
melhorarem, vou para a sala dos professores, porque meu salário ‘tá’ lá, e o 
deles, eles ainda vão conquistar. Eu não ‘tô’ aqui para dar murro em ponta 
de faca, não. Procuro não me indispor, mas também não ‘tô’ aqui para 
segurar ninguém. 

Eu fico suspeito a falar, nas minhas aulas não tem violência e como eu 
procuro não me envolver com este tipo de situação também não sei qual é a 
atitude da coordenação. Mas, hoje em dia, como todo mundo tem celular mal 
ocorre um fato imediatamente todo mundo fica sabendo, se espalha pela 
escola, a imprensa vem de imediato, então é pouca coisa que a escola tem 
que fazer. É separar imediato o grupo que briga. O professor deve cada um 
fazer a sua parte, se eu me envolver com aluno que tem problemas na escola 
eu posso entrar em atrito e sair prejudicado, pagar caro por isso. Faço o meu 
dever: venho aqui dar meu conhecimento, uma explicação.  

Já tive problema de dois alunos puxarem arma na minha sala de aula, não foi 
aqui, eram alunos do noturno. São situações muito difíceis em que a gente 
fica sem saber o que fazer. O meu comportamento foi de manter a calma, 
não demonstrar medo, fiz com que vissem que estavam numa sala de aula e 
que ali não era local de resolver conflitos com armas na mão, que poderiam 
atingir outras pessoas. Pedi que resolvessem os problemas deles depois. 
Comuniquei à direção e eles chamaram os alunos. 
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Analisam que o/a professor/a enfrenta diariamente problemas surgidos em classe, 

porém muitos desses conflitos são dirigidos aos/às docentes: 

Mangar72 do professor, criticar seu modo de falar ou de vestir, usar fone do 
celular para ouvir música durante as aulas, ficar conversando com a colega 
durante a aula, é uma forma de mostrar que têm autonomia, que têm poder 
de decisão, que podem decidir alguma coisa em sua vida, então elas se 
rebelam. Isto não é generalizado, são casos isolados. Confesso que eu tinha 
medo dessa violência simbólica que elas expressavam. A minha estratégia 
foi agir com calma, procurar chamá-las pelo nome, tocar no ombro ou braço, 
olhar nos olhos de modo a que elas não percebessem em mim uma inimiga e 
sim uma pessoa na qual elas podiam confiar e que não estava ali para 
disputar nada com elas. [...]. Diminui a tensão em sala de aula, isso eu uso 
como uma ferramenta; é uma forma de lidar com a indisciplina, com a 
indiferença, com a violência simbólica, psicológica, moral. 

Eles soltam palavrões, gritam; falam pornografia mesmo. Eles falam em 
códigos sobre as práticas sexuais deles tipo: “hoje você está com um brilho 
no olho”,  e o colega, que é gay responde: “Ah, teve oral B”,  e eu entendo o 
que quer dizer. E você tem que ter jogo de cintura pra não ficar a toda hora 
com um discurso chato. Existem momentos em que você deve intervir e 
outros que você deve deixar passar. Quando são palavrões chulos eu paro a 
aula mesmo; às vezes eles ficam chamando o outro: “oh viado”. Eu paro e 
pergunto por que não chama de  anta,  de outra coisa? Porque tem que ser 
‘viado’? Mas, é tão recorrente que entre eles já nem se ofendem mais. No dia 
a dia deles é normal. Chamam de ‘viado’ ‘pra’ ofender ‘né’? Eu sou muito 
enjoada, paro a aula, querem me devorar com os olhos, mas se não insistir 
nisso não se consegue mais dar aula. 

 

Como revelam os depoimentos transcritos no presente bloco,  a rotina docente está, na 

atualidade, sendo permeada por insultos, agressões, comportamentos abusivos, xingamentos e 

palavrões proferidos gratuitamente pelos/as alunos/as em sala de aula. A estratégia de 

enfrentamento vai desde ignorar o fato, a parar a aula e tentar orientar que este não é o 

comportamento aceitável numa escola e em nenhum outro lugar. Para não chegar a esse 

extremo, deve-se construir uma nova lei entre os atores sociais da escola, uma vez que “lutar 

contra a violência na escola é, antes de mais nada,  falar, elaborar coletivamente a significação 

dos atos de violência que nos circundam, reinventar regras e princípios de civilização”. 

PERRENOUD (2000, p. 145). 

A angústia e o sofrimento são sentimentos constantes na atuação profissional dos/as 

docentes que estão sendo destituídos/as da sua autoridade docente no cotidiano escolar.  

O professor que chega na sala de aula querendo mostrar que não devem fazer 
isso, agir dessa maneira, ‘pra’ eles é considerado um chato, um moralista, 
eles não veem de outra forma, eles não aceitam a correção, eles querem se 
construir por eles mesmos, mas de uma forma errada. Eu digo sempre na sala 

                                                 
72 O mesmo que criticar, caçoar, zombar de alguém.  
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de aula: “gente, não se muda ninguém por exigência mas sim por 
influência”. Eu aconselho os alunos a ver no colega se ele está certo, advirto 
que o tipo de colega que ele tem pode estar influenciando em certas atitudes. 
Ele pode estar em um grupo que leva para outro lado. Trabalho a 
solidariedade colocando alunos mais interessados perto de outros nem tanto, 
de modo a influenciar positivamente na conduta deles. 

Em geral, a disciplina, creio que não é só em Sergipe, ‘tá’ piorando, os 
alunos estão mais indisciplinados com o passar dos anos. A meu ver esta 
indisciplina tem a ver com a escola, com a cultura da escola, e com o 
comportamento também dos professores. Hoje o professor precisa ter muito 
cuidado para dirigir a sala de aula. Tem exemplo de aluno que destrata até o 
diretor da escola que chega na sala para pedir que ele tire o boné. Ele agiu 
agressivamente, só com a intervenção do professor ele acalmou-se. Ele 
atendeu mais ao professor que ao diretor. Eu achei isso um desrespeito à 
hierarquia. Na minha frente, o diretor é a autoridade maior e ele não 
obedeceu. A cultura escolar é a cara da escola, é a cara do que se faz na 
escola e o que se exige também desses alunos para que eles se enquadrem 
como cidadãos.  

 

Considerados chatos e moralistas ao tentar coibir as atitudes agressivas e violentas 

dos/as alunos/as, alguns/mas professores/as ainda arriscam estratégias com vistas a melhorar o 

clima da sala de aula e assim poderem ministrar suas aulas. Por outro lado, houve 

depoimentos nos quais o/a docente considera que recorrer à coordenação pedagógica e 

encaminhar os/as alunos/as que conturbam o andamento das aulas é a atitude mais sensata 

para que não entrem em confronto com o/a aluno/a. Respeitar mais a autoridade do professor 

que a da diretora não foi percebida como uma relação de gênero pela depoente. O aluno só 

atendeu ao professor   devido ao fato de que este é um  homem, a diretora   é uma mulher, 

demonstrando explicitamente qual é o gênero que prepondera na escola (LOURO, 2003, 

2010), representado pela figura masculina que pressupõe o uso da força em caso de 

desobediência ao que está regulamentado.   

 

 

8.6 VIOLÊNCIAS DENTRO DAS SALAS DE AULA: REFLEXOS DA SOCIEDADE 

 

Quando solicitadas a informar se já haviam enfrentado situações de violência em sala 

de aula,  os/as professores/as responderam   prontamente demonstrando que não existem casos 

isolados de violência e sim um espraiamento de episódios que podem irromper a qualquer 

momento: 

Vários casos, tanto aqui como em outras escolas. Eu já trabalhei em escola 
em que os meninos cravavam lápis grafite no peito um do outro. Aqui os 
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atos de violência ocorrem mais por formação de grupinhos. A questão da 
violência é muito presente entre eles na sala de aula. Normalmente a gente 
não tem casos de violência física aqui. É mais a verbal.  

Tem aluno que só assiste à aula que ele tem interesse. Ele toma pelo lado 
pessoal, pela empatia com o professor. Professor, hoje, tem que ser amigo, 
tem que ser colega, não pode ser professor. Então você tem que ouvir 
palavrão na sala de aula fingindo que não ouviu, você tem que assistir 
brincadeira de mau gosto fazendo de conta que aquilo não existe, se você 
intervir ele vai dizer que você está inibindo, que você está excluindo, que 
você está favorecendo. Hoje, as relações interpessoais estão muito difíceis. 
Você não sabe como agir. Você interfere naquele processo até um ponto em 
que os alunos passam a não mais assistir a tua aula, boicota, esvazia a tua 
aula, pois acaba tirando outros colegas da sala e ainda fica do lado de fora 
fazendo anarquia pra se esconder, para atrair a atenção dos outros. 
A toda hora tem violência, principalmente a violência simbólica. Tive uma 
experiência essa semana aqui na escola, a equipe pedagógica chegou 
pedindo que liberasse de imediato os alunos para irem a um evento, 
precisavam entrar num ônibus; seduzidos pela proposta de lanche foram 
catando os cadernos e pertences e saindo da sala sem nem se despedir de 
mim, quando percebi estava sozinha na sala de aula com cara de boba; nem a 
equipe técnica se deu ao trabalho de falar comigo. Fiquei pasma .  Sorri 
amarelo, apanhei meus objetos e fui embora. Quer pior do que isso? Esta foi 
uma violência dupla contra mim: da escola que não respeitou a minha aula, 
cortando a minha autoridade perante os alunos e dos alunos para comigo que 
sequer despediram-se de mim. Fiquei chocada. 

Nos depoimentos dos/as professores/as ficou registrado que a violência está presente 

no ambiente escolar, entre alunos e alunas do ensino médio, do mesmo modo como detectado 

por Couto (2008) ao investigar uma escola de ensino fundamental, principalmente em sua 

forma verbal e simbólica, sendo este um fenômeno que preocupa e interfere no bom 

andamento das rotinas inerentes a uma sala de aula. A violência simbólica atinge de modo 

absurdo a figura docente com as atitudes tomadas pelos/as alunos/as que boicotam as aulas e 

até mesmo pela equipe pedagógica que não faz uso do devido respeito à presença da 

professora quando precisa que alunos/as sejam liberados/as para realizarem atividades 

extraclasse. Através de seu depoimento, a docente desabafou que se sentiu invisível, 

destituída de autoridade ficou sozinha antes de ter tempo de reagir à solicitação da pedagoga. 

Pode-se imaginar os danos causados na imagem que a professora tem perante os/as discentes 

e como sucessivas cenas semelhantes a esta vão diariamente minando a autoridade docente na 

escola. 

O tempo todo nós estamos preocupados com a violência, com a questão da 
colaboração, a questão da autoestima do aluno, então a gente faz um trabalho 
voltado para a construção da cidadania. O aluno tem um ambiente não 
favorável em casa onde ele aprende palavrões e outras atitudes negativas, 
quando ele chega na escola ele sabe que tem que respeitar sempre, 
independente de cor, de sexo. Ele tem que aprender que o Outro tem direito 
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a escolher o que ele quer ser. A religião que ele quer seguir, a orientação 
sexual que ele quer seguir, e o aluno aprende que tem que respeitar e ser 
respeitado pelo que escolher. Acho que também tem um estigma com a 
escola, nós passamos por períodos conturbados em anos passados e as 
pessoas criaram estórias de que a escola é violenta, de modo que tem pais 
que não querem colocar os filhos aqui. 

 
Assim como revelado por Zaluar (1997), nas entrevistas dos/as docentes houve o 

registro de que a violência é algo que o/a aluno/a traz do meio menos favorecido e da família 

desagregada na qual vive, ou seja, meio e família seriam espaços onde aprendem atitudes 

negativas. Contudo, devido à escola ser o local de encontro desses/as jovens, onde trocam 

experiências vividas, o que se pode esperar? Parece lógico que a escola se revele mais um dos 

lugares onde o/a jovem irá expressar o que tem sido aprendido em outras fases da sua vida 

diária. Partindo deste ponto de vista, encontrou-se depoimentos onde os/as professores/as 

acreditam que a escola não teria nada a fazer, pois a violência seria algo externo ao cotidiano 

escolar, assim como o de outros que acreditam na escola como espaço de socialização que 

deve ser ressignificado para atender aos anseios dos/as jovens de hoje por vezes o discurso 

dos/as professore/as mostra-se contraditório, uma vez que, ao negarem a escola como lugar de 

violência, registram em suas falas a violência que vem de fora e a produzida diariamente em 

suas salas, pátios e corredores. Como se pode perceber nos depoimentos a seguir, inicialmente 

há negação da violência dentro da sala de aula: 

 
Coisa boba, maus modos, birra de alunas. A nossa escola, à noite, nós não 
temos esse problema. Nunca tive problema com aluno. É claro que tem o 
problema das drogas, de roubo de pequenas coisas, em função deste grande 
mal que assola a humanidade que são as drogas. A gente vê muito isso lá 
fora, na minha escola especificamente nós não temos esse problema, à noite,. 
Talvez a característica da turma mais feminina até pode ser, não posso fazer 
um julgamento, mas talvez com mais homens pudesse ocorrer situações de 
ciúme. Agora, quando havia, antigamente, uma proporção 50% de homens e 
50% de mulheres tinha muito namoro entre eles. Tinha muito afeto entre 
alunos e professores. Hoje mudou muito. 

Assim, eu nunca tive problema com aluno em nenhum lugar por onde eu 
passei. Mas, você presenciou uma situação na sala de aula em que eu fui 
agredida verbalmente pela aluna e eu tive que reagir com muita calma. Hoje 
ela está do mesmo jeito que era antes desse episódio comigo. Não vou dizer 
que não fiquei magoada, mas acontece que eu não posso ficar pegando essas 
situações e ficar transformando em coisas mais sérias do que deveria. [...]. 
Este episódio me deixou muito mal mesmo, tanto é que eu cheguei abatida 
na sala das pedagogas. 
 

Durante as observações realizadas em salas de aula, a professora  - autora do 

depoimento retro  - demonstrou ser aplicada e interessada na aprendizagem e progresso dos/as 
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alunos/as, entretanto foi surpreendida pela desrespeitosa atitude com que foi tratada por uma 

das discentes, que reclamava da nota baixa recebida numa avaliação. Ela revela em sua fala a 

mágoa e a dificuldade em assimilar a violência de que foi vítima; tenta oferecer justificativas - 

nas quais nem ela mesma acredita - capazes de explicar a ocorrência do episódio. Talvez a 

presença da pesquisadora durante a agressão tenha feito com que a docente percebesse ainda 

mais fundo a gravidade do que vem ocorrendo na escola e a vergonha tenha sido ainda maior 

por não estar conseguindo lidar sozinha com o estado lamentável em que se encontram as 

relações sociais  no âmbito escolar.  

Além da negação da existência de episódios de violência em sala de aula, outro 

aspecto destacado foi a degradação das relações sociais entre professores/as e discentes que 

cada vez distanciam-se mais provocando a perda de afeto, de respeito e de autoridade docente. 

Também, de modo reiterado, surgiu a discriminação e o preconceito contra homossexuais 

como uma forma de expressão da violência dos/as alunos/as: 

Mas, na verdade eu fico surpresa com a forma como os colegas tratam os 
homossexuais aqui. Eu tinha medo, quando eu comecei as minhas aulas. Eu 
tinha medo da reação dos demais alunos para com os gays. Esta questão do 
preconceito é relativa, ninguém tem preconceito até ser com você, até mexer 
com você. Eu falo para meus alunos, principalmente para os homossexuais 
que eu sou hetero e nem por isso preciso ficar gritando por aí dizendo da 
minha condição ‘pra’ todo mundo ouvir. Eu falo que eles não precisam andar 
sacudindo o cabelo nem andar como fio dental pra todo mundo ficar rindo 
para dizer que é homossexual. Se a gente não tem preconceito, se é cabeça 
aberta, a gente é o que é sem precisar fazer nada. Senão acaba é criando 
preconceito com um estereótipo exagerado do gay. Procuro ensinar que não 
é desrespeitando a sociedade que eu vou conquistar respeito. 

 
Nesse depoimento é perceptível que a violência na escola também está associada à 

rejeição, ao preconceito e à discriminação das minorias, notadamente os/as homossexuais. 

Entretanto, como se percebeu nos depoimentos dos/as alunos/as a convivência com a 

diferença não é tão pacífica como parece crer a fala da docente.   Esta revela o medo que 

sentiu ao iniciar seu trabalho na escola com a reação dos/as alunos/as hetero frente aos 

homossexuais; ao mesmo tempo expõe o modo estereotipado como os alunos homossexuais 

costumam portar-se na escola como estratégia de sobrevivência, fuga das piadas, do 

preconceito e também da violência física. Nesse sentido, Perrenoud (2000), assim como 

Pontes (2007) alertam para os valores e compromissos pessoais do professor como decisivos 

no combate à violência, às discriminações sexuais, étnicas e sociais.  
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A ocorrência de episódios de violências nas escolas na atualidade foi atribuída a 

diversos fatores, sendo que de modo recorrente a família foi citada como o lugar onde 

aprendem exemplos que são trazidos para a escola: 

Acho que é um conjunto de fatores que contribui para essa violência: é a 
desigualdade social, a falta de base familiar, as drogas, muitos têm pais que 
se drogam, o álcool. Tem aluno aqui que não sabe quem é o pai, tem aluno 
que apanha do pai, tem aluno que o pai bebe, que a mãe bebe, usa droga, 
então isso tudo faz com que a briga entre eles seja um desabafo, basta um 
estopim para eles explodirem como uma bomba, eles trazem muitas coisas 
nele carregados, sabe. Eu acho que falta seriedade, falta oportunidade, falta 
limite de pai e de mãe, e limite da escola; ‘tá’ tudo muito liberal, ‘tá’ tudo 
muito fácil, o acesso a tudo ‘tá’ muito fácil. O menino foi educado naquele 
meio e você vai mudar, como? A escola complementa o trabalho educativo 
da família, ela instrui e complementa em valores morais, éticos, mas 
educação base vem da família. 
 

O que eu acho que acontece é que a escola não sabe lidar com estas 
violências todas, ela não tem leitura do contexto, os profissionais que fazem 
a escola, os professores, a comunidade escolar não fazem uma leitura da 
realidade desse aluno. Só percebem as consequências, só veem os fatos. Ano 
passado um aluno arrancou parte dos cabelos de uma coordenadora desta 
escola, foi noticiado na mídia local e nacional. [...]. Na verdade, a escola não 
para ‘pra’ pensar seus problemas, e a violência é o maior problema hoje das 
escolas e não se para ‘pra’ pensar, para analisar, para tentar compreender 
este problema, buscar caminhos, isto não existe.  

Nem sempre é uma violência visível, mas temos também os pequenos furtos 
de aparelhos celular, canetas, pertences, dinheiro. Até no ensino noturno, um 
aluno furtou uma webcan do laboratório de informática, para nós foi uma 
surpresa por pensar que este aluno da noite é maduro não iria cometer um 
fato desses; só foi descoberto por conta das câmeras existentes na sala, que 
filmaram tudo. Mas acontecem muitos roubos na escola, principalmente no 
ensino fundamental: é o dinheiro da merenda, é o celular, “não pode 
vacilar”, como eles dizem, se não tomar cuidado tem os pertences roubados: 
caderno, óculos escuros, tudo. E, às vezes, a coordenação não sabe como 
agir em alguns casos. 

 

Mais uma vez esclarece-se que os longos depoimentos dos/as docentes são necessários 

para ilustrar o contexto escolar e seus vários episódios de violências diárias capazes de serem 

revelados pelas pessoas que convivem com os/as discentes há mais tempo na escola e 

reconhecem que este é um grave problema nos dias que correm. Nesse sentido, especulam que 

a desigualdade social, o consumo exacerbado que atinge os/as jovens, as condições iníquas na 

família e as drogas formam uma trama onde a convivência não se dá de forma harmoniosa e 

com base no diálogo e sim tendo como meio de comunicação a linguagem da violência 

aprendida desde cedo, nas relações pouco afetivas com os pais, tem na escola o reforço nas 

interações realizadas entre os pares e entre membros da equipe pedagógica.  
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Um dos professores fala da difícil situação que enfrenta, não somente na escola 

pesquisada, como na outra escola pública em que ensina, na qual  o comportamento dos/as 

alunos/as é, de modo idêntico, desrespeitoso para com o docente; diz que disfarça, finge que 

não vê os maus modos, procura reclamar de modo discreto que é para não se indispor com o 

aluno, temendo ser vítima da violência considera que:  

O problema é tão grave que na outra escola deixo o meu carro em frente a 
uma mercearia movimentada que fica uma quadra antes da escola, já não 
trago o celular que é para não atender durante a aula, já estou pensando em 
deixar o relógio em casa e só levo uns trocados no bolso menor da calça que 
é para não chamar a atenção e dar espaço para ladrão ou aluno me atacarem. 
O aluno de hoje faz o que quer na escola e os pais apoiam, se dois alunos 
brigam na escola e o pai de um deles pegou uma arma e veio tirar satisfações 
na escola, onde nós vamos parar? Estamos criando uma bola de neve, a 
escola perdeu a autoridade e o aluno pode tudo. Que tipo de pessoa estamos 
criando? 
 

Assim, o ambiente escolar torna-se um lugar perigoso, pouco confiável onde furtos de 

bens e pertences se sucedem diariamente assim como cede lugar à violência verbal e 

simbólica, silenciosa, camuflada e ainda não percebida pela escola em seu grau de letalidade, 

atingindo indistintamente a professores/as e discentes. A escola não tem parado para refletir 

sobre a violência, buscar caminhos para compreendê-la e enfrentá-la. 

 

 

8.7 VIOLÊNCIA DA ESCOLA: A VOZ DOS/AS DOCENTES 

 

Para alguns docentes, a violência não está apenas nas agressões física, verbais, 

simbólicas e morais entre alunos/as, mas também atinge equipe técnica e professores/as além 

de fazer parte da organização escolar que ilude e engana estes/as alunos/as gerando o que 

Perrenoud (2000) denomina de “violência legal” traduzida diariamente na coação física a que 

são submetidos alunos e alunas obrigados/as a frequentarem o estabelecimento de ensino 

cinco dias por semana, aliadas a estas violências, os/as docentes apontam outras: 

É passar o aluno sem ele ter competência, mas tem que passar porque o 
governo quer que passe, o professor também não quer ficar com esse aluno 
em recuperação, quer se livrar dele, e aí tome nota sem sentido, vai 
empurrando com a barriga. Até o aluno chegar às universidades particulares.  

Parece que a escola abriu mão de critérios e de valores. Precisa valorizar o 
conhecimento, a gente observa que o aluno conclui um curso, recebe um 
diploma, mas este certificado não é real, é falso, o aluno não tem condição 
mínima de receber este certificado atestando que ele aprendeu. A questão de 
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que o professor sabe que o aluno não está pronto para avençar e é obrigado a 
aprovar este aluno. Muitas vezes isto repercute em toda a cultura do aluno, 
porque o aluno sai despreparado em ler, em escrever, despreparado em 
valores para a vida.  Vejo que a escola deveria pensar mais nisso, fazer 
alguma coisa. Estamos enganando o aluno. 

Precisa ser revista a carga horária, o número de disciplinas, acima de 10,12, 
14, e a qualidade não é favorecida. Ainda tem a questão da falta de tempo do 
professor para se qualificar, para se atualizar, para planejar melhor suas 
aulas, pois tem que trabalhar nos três turnos. Isso prejudica a qualidade das 
aulas e da vida mesmo. Tem ainda a questão da sensibilidade, do professor 
dever preocupar-se com o aluno, procurar conhecer quem é este aluno. São 
muitas as questões pendentes na educação. 

 

Depoentes consideram que aprovar o/a aluno/a ao final do ano letivo é uma violência 

da escola contra o/a aluno/a que receberá um certificado,  o qual,   evidentemente, não faz jus 

aos reais conhecimentos aprendidos ao longo da estadia na escola. Outra forma de se perceber 

a violência na/da escola é através da tensão existente entre a equipe pedagógica e os/as 

discentes, porquanto existem conflitos que devem ser negociados diariamente, e isto provoca 

estresse e desconforto no exercício da profissão, uma vez que a falta de respeito dos/as 

alunos/as para com a equipe pedagógica e os Outros sujeitos que compõem o cotidiano 

escolar, aliado ao sentimento de desconfiança é visível no semblante dos responsáveis pela 

administração escola.  

O ambiente escolar é tão difícil de ser trabalhado. Então, às vezes, eu vejo o 
pessoal da equipe pedagógica tão estressado, porque são muitos os conflitos 
que acontecem, entendeu? Então pode haver os problemas entre os alunos e 
a equipe pedagógica, mas, com certeza, esta escola aqui, ela procura resolver 
sempre da  melhor forma. E nós temos muito conflito aqui. Eu não convivo 
com elas, percebo nos semblantes a agitação, o que está acontecendo e de 
vez em quando tem alguém da equipe pedagógica cabisbaixa; tem professor 
sofrendo..., eu já fiquei em depressão por causa de aluno. Então, tá sendo 
muito difícil trabalhar com educação hoje. 

A violência hoje está em vários lugares, como no trânsito e na escola, por 
exemplo. Hoje, o dia a dia da gente, ele é tão sufocante e ele é tão, assim, 
agitado, que a gente perde a cabeça por qualquer coisa, se a gente não 
mantiver o controle a gente vai voltar para o estágio de selvageria. Então a 
gente tem que ter o controle sempre, nós somos animais racionais. No meu 
trabalho, eu abordo esta questão, tem que parar e rever as suas atitudes.  
 

De acordo com a fala da depoente, esse clima de desconforto e apreensão torna 

extremamente insalubre o exercício da profissão de educador, provocando doenças, tais como 

a depressão. Refletem que regras de convivência devem ser estabelecidas nas salas de aula, de 

modo a estimulá-los a manter o controle sobre suas emoções   a fim de  não se envolverem em 

circunstâncias de violência, hoje espraiadas em diversas situações da vida cotidiana. 
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Preconceito é algo muito presente na fala deles e é muito marcante, e o pior 
preconceito é aquele preconceito velado, não o preconceito explícito. É este 
preconceito velado que a gente tem tido muito cuidado e muito trabalho em 
desmembrar. Quando a gente conversa com eles ele dizem: “não professora, 
a gente não tem nada contra os gays”. É um preconceito velado; “Eu não 
tenho nada contra os negros”, dizem eles, mas quando um negro passa no 
corredor ele gritam: “olha o macaco, olha o macaco.” 
 
Eles adotam certos modelos como se fossem o real, e pronto, não querem 
mais saber de nada não percebem como isto está sendo maléfico para a 
formação pessoal deles. E isso gera muita violência. Não somente a 
violência física, a moral, tem também a intimidação, a violência religiosa, 
tem também o preconceito. É engraçada a relação entre esses meninos onde 
tudo é preconceituado: se você é de determinada religião ou religioso você é 
preconceituado, se você não age como eles ou se você gosta de determinado 
tipo de música você é preconceituado. Se você não tem o mesmo tipo de 
pensamento que eles você é preconceituado, se você lê, você é 
preconceituado. Tudo que você faz e destoa do que é a ‘realidadezinha’ deles 
é motivo de preconceito. E aí você é alvo de agressão: eles roubam seus 
pertences, eles escondem suas coisas, eles te perseguem na rua, criam 
músicas para te agredir, fazem paródias de músicas criticando teu modo de 
agir, de vestir, teu modo de ser. Enfim, tem ‘N’ tipos de agressões. Todos os 
dias surge algo novo. 
 

O preconceito, ao lado da violência simbólica, foi citado como uma das formas de 

violência mais presentes na escola. As/os depoentes consideram que a atitude preconceituosa 

é algo complexo, difícil de ser compreendido como errado, e substituído pelo respeito às 

pessoas, independente das suas diferenças, desde quando estes/as alunos/as são oriundos/as de 

lares desfeitos ou mal preparados para educá-los/as primariamente em moldes de socialização 

na qual  impere o respeito pelo outro. Consideram que o preconceito é velado, sublimado, 

silencioso, sendo revelado nas piadas e nas supostas brincadeiras entre os/as jovens.  

A violência aqui na escola também é a questão da tolerância com o Outro. 
Então, um olha ‘pro’ outro e basta que o outro ache que está olhando feio 
que vai lá e mete a mão. Então, oriento o aluno, a gente trabalha a questão do 
bullying, a agressão psicológica e a agressão física. [...]. Tem que prestar 
atenção com quem se está brincando para perceber se aquela pessoa permite. 
De repente, a questão vai crescendo, crescendo e a reação pode ser muito 
violenta. 

 

Analisam que este/as alunos/as estão vivendo em moldes onde tudo passa a ser 

preconceituado, rotulado previamente, demonstrando um alto grau de intolerância às 

diferentes formas de ser, estar e pensar dos/as colegas, o que incide em violências que vão 

desde o afastamento/isolamento em grupos, rixas, brigas, intimidação, até a violência física. 

As intimidações e perseguições tornam alguns alunos/as vítimas do bullying na escola, numa 

violência diária que agride, ofende, difícil de der identificada, pois cada pessoa reage de uma 

maneira, e   as consequências ainda não estão muito bem esclarecidas. Os episódios de 
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violência contra elas próprias e contra as/os professores/as são percebidos no ensino noturno 

são interpretados como a necessidade que as alunas têm de se autoafirmar, de ter uma 

identidade autônoma visto que desde muito cedo são humilhadas pelas patroas. 

A escola é, para elas, um espaço de socialização diferente. Elas passam o dia 
trabalhando numa casa em que ela é empregada, só isso, numa função 
desvalorizada socialmente; ou trabalham no comércio onde veem muita 
gente, mas com as quais não socializa, não encontra pontos em comum. É 
por isso que eu vejo a agressão e a violência entre elas como uma forma de 
não se deixar subjugar. Se lá fora elas são mandadas, maltratadas pela 
patroa, humilhadas, então aqui elas querem de alguma forma se autoafirmar 
e é isso que faz com que elas ajam com violência para com o professor. 
“Não quero lhe ouvir, não vou lhe obedecer, não estou nem aí para o que 
você está falando, você é feio, a sua letra é horrível”, é assim que agridem 
aos professores; ficam conversando com o colega debochando do professor, 
usam os fones dos celulares nos ouvidos, brincam com o celular durante as 
aulas; é triste, ficam ignorando a sua presença; o aluno está na sala de aula 
mas na verdade não está, ou se está quer estar de uma outra forma que não 
na posição de aluno olhando você falando o tempo inteiro. Ela quer também 
se sentir autônoma, com autoridade, com voz, com autonomia.  
 

Com relação à aprendizagem dos conteúdos, um dos docentes demonstra o seu 

desânimo:  

Já entreguei os pontos, vou agir como médico: dou a receita, se o aluno não 
quer tomar o remédio o problema é dele. Há dez anos atrás era muito 
diferente, hoje o aluno perdeu o respeito, hoje não se exige mais nada do 
aluno, nem o uniforme. 
 

Um dos docentes entrevistadas expressou sua preocupação com o pouco valor que os 

discentes dão à educação, ao conhecimento, assim como a falta de respeito pela escola e pelo 

docente que teme ser violentado pelos/as alunos/as, desabafou: 

O que será de um país no qual a juventude se comporta de modo tão 
negligente com a educação? Eles perderam a ambição, não pensam no 
conhecimento como algo importante para a vida deles, o salário mínimo está 
bom. Já trabalhei em outros Estados, mas foi aqui em Sergipe que encontrei 
a realidade educacional mais caótica. Aqui o professor não é respeitado, a 
escola não é respeitada nem pela comunidade nem pelo próprio aluno. O 
professor perdeu a autoridade, tenho colegas que evitam discutir com o 
aluno, pois pode ser agredido verbalmente ou coisa pior; o professor tem 
medo. É preciso formar um tripé: escola, aluno, família, para que os limites e 
normas possam ser seguidos na escola, e a família precisa ter uma conduta 
baseada em valores semelhantes ao da escola. [...]. Hoje, a convivência 
dentro da escola está muito difícil. Está complicado ser professor, fazer o 
aluno entender que a moeda mais importante, hoje, é o conhecimento no 
mundo globalizado atual. 

 

Ponto de vista diverso é expressado por outra professora que, de modo contraditório, 

rebate o posicionamento da colega, demonstrando que existem contradições nas 

representações docentes sobre o cotidiano escolar: 
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Sou contra culpar o aluno pelo estado em que se encontra a escola e a 
educação. Muitas vezes, o aluno é empurrado para o trabalho pela família; 
meninos, que se continuassem estudando, conseguiriam ascensão, melhorias 
na vida deles; mas a família empurra para o trabalho e às vezes não é nem 
tão carente assim. Por outro lado, a escola pública perdeu muito do valor que 
tinha junto à sociedade não só por conta de políticas equivocadas de governo 
mas também por causa de colegas de profissão que empurram os problemas, 
não têm compromisso com o aluno. 
 

À noite, o ambiente ríspido, hostil foi justificado pelas depoentes como uma estratégia 

de ação que as alunas utilizam para não se deixar subjugar também na escola desde que assim 

tem sido suas vidas desde a família até o local de trabalho, geralmente como empregadas 

domésticas, em residências   nas quais não são respeitadas em seus direitos sociais básicos, e 

muito menos humano e profissional, de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido. Na 

classe, agridem ao/à professor/a, rejeitando suas aulas e aconselhamentos, debocham e soltam 

piadas que ferem profundamente o/a profissional. Assim, afirma a depoente, pensam ter 

alguma forma de poder sobre os/as professores/as e sobre a turma, mostrar que também é 

capaz de decidir o que quer e quando fazer; isto  é percebido como se elas tivessem a 

autonomia e o destino de suas vidas em suas próprias mãos. Esses relatos corroboram a 

preocupação expressa por PAIN (2010),  no sentido de que o problema mais importante a ser 

resolvido na sociedade é a convivência, que deve ser ensinada na escola; orienta que cada vez 

que ocorrer um conflito a escola deve ser mobilizada no sentido de resolvê-lo. Desse modo, 

cria-se uma unidade na ação e ouve-se vítimas e agressores envolvidos no conflito. 

 
 

8.8  ENVOLVIDOS/AS EM EPISÓDIOS DE VIOLÊNCIA NA ESCOLA 

 

Ao serem questionados/as quanto ao maior envolvimento numérico dos homens em 

episódios de violência na sociedade e na escola, as respostas foram direcionadas ao abandono 

da família, à falta de amor de apoio e de limites, além de ser, supostamente, um componente 

biológico masculino: 

Os meninos são mais violentos aqui na escola. É uma forma de reagir ao 
abandono. Banalizam muito a violência, é a falta de sentimento, não sabem o 
que é isso. É fruto do abandono, dessa falta de valor, falta de regras. A 
mulher é mais sensível, embora ela vá ‘pro’ caminho do crime também, mas 
o homem vai mais rápido; o homem é mais insensato, ele é mais grosseiro, a 
natureza masculina, o biológico do homem influencia, tem também a 
questão cultural, como são criados. Eles não têm noção de nada, acham que 
bater resolve. Eles não têm amor, sentimento pelo outro. Eles não sabem o 
que é dor. Eles sofrem tanta dor desde cedo, que ficam insensíveis à dor, 
ficou normal. Os pais, avós, não conversam, batem e acham que a pancada 
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corrige. Eles crescem e para eles a dor não significa nada. Tornam-se 
pessoas frias, insensíveis.  

Eu acho que é hormonal, é eu acho que os meninos têm que demonstrar o 
domínio do território; eles se inflamam facilmente. Também cultural. A 
questão da violência na escola está muito associada ao uso de drogas, e isto 
diminuiu sensivelmente desde que a nova equipe assumiu a direção da 
escola. Nós tivemos muitos meninos envolvidos com as drogas, eram 
aviões...; se temos ainda, temos, mas não é uma coisa tão visível como era. 
Nós costumávamos pastorear os cantos da escola, a quadra, em busca dos 
alunos envolvidos com drogas. Também criando projetos para ocupar o 
tempo desse menino. 

O homem nasceu, culturalmente falando, para defender a espécie. Se bem 
que em algumas espécies quem defende é a fêmea, ‘né’? Os homens 
precisam marcar seu território, o homem tem um orgulho que não podem 
mexer naquele orgulho. É difícil levar os alunos a compreender que não 
devem reagir quando provocados. A competição é muito forte no ser 
humano e no homem é muito latente. Eles precisam afirmar que são machos. 
Não entendem que, para muitas mulheres, é melhor que eles sejam afetivos, 
companheiros, amigos, que valentões, brigões. As meninas adolescentes 
gostam de ter amigos. Já vimos casos de meninos que transam com meninas 
e divulgam as imagens. Isso é muita agressividade, atentado ao pudor. Isto é 
muito ruim para todo mundo. Eles ficam querendo mostrar o lado macho 
mais afugentam as meninas que ficam com medo deles. 

 

Como em outras pesquisas (ABRAMOVAY, 2002; ABRAMOVAY, 2005 a, b; 

COUTO, 2008), são os meninos apontados pelos/as professores/as como aqueles que mais se 

envolvem com violências na escola. Além de atribuir à família e ao aprendizado da violência 

na rua, uma vez que passam mais tempo no espaço público do que as meninas, também foi 

destacado que a violência faz parte da constituição biológica, hormonal dos homens, uma 

maneira de marcar território, de ser reconhecido, temido e assim ter algum tipo de poder sobre 

os demais, em outra palavras, mostrar que é mais macho que os demais.  

Eles se cumprimentam aos empurrões, tapas como se fosse o tratamento 
correto; os meninos aprendem na rua um comportamento que não é regulado 
pela família e traz para a escola, bem diferente das meninas que ficam, em 
sua maioria, em casa. 

Muitas mortes estão ocorrendo por causa da violência entre adolescentes do 
sexo masculino, enquanto o número de mortes violentas entre as mulheres é 
muito menor. Primeiro as meninas são mais controladas, também vivem 
mais com os pais em casa e os meninos, existe uma cultura na qual os 
meninos são mais libertos, com isso eles absorvem muito cedo o meio 
violento fora de casa.  
 

Culturalmente criados mais soltos, com liberdade para agir nas ruas, os homens 

incorporariam mais do que as meninas os comportamentos violento, esta é a opinião de 

alguns/mas dos/as entrevistados/as; além do que as meninas passam mais tempo em casa na 
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companhia dos pais   como também são tidas como mais controladas. Contudo, foi bastante 

enfatizada nos depoimentos a participação das meninas em episódios de violência: 

As meninas dizem que, quando elas são agressivas, é questão de momento, 
que é sem querer a agressividade entre elas. Quem tem equilíbrio não é 
violento. Se for vítima de um ato de violência e tiver equilíbrio vai saber se 
controlar. Elas voam em cima dos companheiros por ciúme. As pessoas são 
o resultado, geralmente, daquilo que elas vivenciam. Principalmente crianças 
e adolescente. Se eles vivenciam violência em casa ou vão abominar ou vão 
achar que isso é o normal. Então, para muitos aqui, o normal não é dar um 
abraço e sim um tapa como cumprimento; eles não veem gentilezas.  

Hoje em dia não tem mais diferença na criação de meninos e de meninas 
não. Os pais não têm tempo para fazer essa diferença, para educar nenhum 
dos dois. Agora a natureza biológica do homem faz com que ele desenvolva 
a violência mais rápido do que a mulher. A mulher é mais frágil, é mais 
policiada; o homem reage, tem o físico que favorece. E a mulher, apesar de 
receber o mesmo tratamento em casa, na família, ela é mais sonhadora, ela 
fantasia, ela sonha com um príncipe encantado, com uma vida ideal e esse 
processo leva ela a se acalmar. É uma forma de fugir das aflições que ela 
passa no dia a dia. 

As meninas querem fazer parte dos bandos, não mais como namoradas, antes 
elas ficavam à margem, hoje elas querem ser parte integrante dessa ação. 
Elas não querem mais ser a parte passiva, elas querem ser a ativa. Engraçado 
como elas absorvem o comportamento dos meninos. As características de 
masculinidade e de feminilidade são muito difusas. Elas são criadas por tias, 
moram com avós e até com as mães, o pai não está presente, elas não têm a 
figura masculina como exemplo para fazer o contraponto, elas não têm uma 
outra realidade, então o masculino que ela vivencia é aqui na escola, com 
esses grupos, com esses guetos. Elas querem fazer parte de alguma coisa, 
querem ser aceitas e geralmente ela não escolhe um grupo em que ela 
ascendesse como ser humano, ao contrário, ela busca um grupo em que há 
justamente o que tem de pior. A maioria aqui tem uma baixa autoestima, a 
gente vê no linguajar e sabe que os pais tratam essas crianças aos palavrões, 
diminuindo sempre as potencialidades deles. E isso acaba com a pessoa..., a 
gente sabe que são raros os que têm um bom tratamento em casa. E a escola 
está reproduzindo isso.  
 

Quando praticada pelas meninas as professoras costumam ouvir que foi “coisa de 

momento”, falta de amadurecimento, ou ciúmes, não analisam o fato cometido como o fazem 

com os meninos, uma vez que no imaginário social a mulher é representada como 

pacificadora, amorosa, terna, meiga. Nesta perspectiva, supostamente os sonhos acalmariam 

as meninas. Assim, cometer atos violentos contraria o estereotipo feminino sacralizado como 

não violento.  

Embora os/as docentes reconheçam que é arriscado fazer uma análise mais 

aprofundada sobre a violência tendo as meninas como participantes, também foi evidenciado 

pelos/as depoentes que as meninas querem fazer parte dos bandos, dos grupos não mais como 

namoradas e sim como protagonistas da ação. Supostamente, essa necessidade de 
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protagonizar e ter autonomia faria sentido desde que, geralmente, não são criadas pelos pais 

biológicos e ficam sem o referencial masculino, além de se sentirem rejeitadas, abandonadas, 

daí a baixa autoestima e a carência de pertencer a um grupo que as acolha, na qual descubra 

um lugar e seja reconhecida. Encontram dentro da escola espaço e reforço, uma vez que não 

sofrem a mediação docente, para reproduzir comportamentos e atitudes já adquiridos fora do 

âmbito escolar.  A mudança de comportamento das meninas tem sido perceptível e causado 

estranhamento:  

Não percebo diferença entre meninos e meninas. Hoje as meninas tomam a 
iniciativa em vários aspectos: tomam a iniciativa em agredir o colega, não 
têm medo, você percebe isso; se é pra namorar elas tomam a iniciativa vão lá 
agarram o menino, é incrível esta mudança de comportamento que a gente 
percebe hoje. Aquela visão da menina frágil, submissa, quieta, passiva, que 
não sabe se defender, você não percebe muito isso. As meninas hoje vão pra 
cima dos meninos, enfrentam de igual pra igual mesmo. E aí vira uma guerra 
porque os meninos já têm a questão do masculino, da superioridade até 
física, de ter que mostrar que é forte, que ele domina, que ele tem o mando. 
Quando não expressam a violência física usam a violência simbólica ficam 
nos palavrões, nos xingamentos, na falta de solidariedade, de respeito para 
com o outro. Não existe essa distinção não, porque é menina eu não vou 
bater não, batem, os meninos batem nas meninas e as meninas neles. 
Caladinhas ou aos berros elas infernizam a vida umas das outras. 

Não sei se é da natureza, mas acho que a sociedade reforça isso, o homem se 
arrisca mais, quer se mostrar com essa ideia de que ele é o maioral, que ele é 
o cara, que ele precisa mostrar que é poderoso. Acho que isso deve ser uma 
loucura na cabeça deles. Vem muito da educação familiar que diz que eles 
têm que ser grosso, que é ele que manda. Na medida em que a escola não 
trabalha esta questão isso vai passando, naturaliza esse tipo de 
comportamento. Na verdade, às vezes a escola acaba reforçando e aí a gente 
também passa a estranhar a menina com outro tipo de atitude, sendo 
agressiva, isso é perceptível na escola.  As meninas não estão na posição de 
fragilidade, ainda têm a internet que, a todo momento, mostra meninas se 
pegando, o celular hoje é um grande instrumento pra colocar os fatos à tona 
e você percebe até mães brigando dentro ou na porta da escola para defender 
suas filhas. Ao invés de mediar batem na coleguinha que, de alguma forma, 
magoou a filha, dando um exemplo horrível para as filhas.  

 
 As depoentes não percebem nenhuma diferença nos comportamentos entre alunos e 

alunas do ensino médio com relação, não somente à violência, mas também em relação à 

tomada de iniciativa no namoro. Analisa que as meninas não têm medo, partem para a briga e 

agressões, do mesmo modo que os meninos, embaçando a visão feminina frágil e submissa da 

mulher que não sabe se defender. Quando esta violência volta-se contra os meninos é ainda 

pior, desde que os meninos têm a seu favor a força física, o modo como se mostram mais 

fortes que elas, uma maneira de dizer que quem manda é o mais forte. Os meninos batem nas 

meninas, mas também apanham delas, sendo que meninas costumam expressar a violência 
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não só de forma física, mas, principalmente, de forma simbólica. Entretanto, a participação 

indistinta de meninas em meninos em atos de violência na escola foi tida como um reflexo da 

desorganização escolar que não sabe o que fazer com o alunado em caso de falta dos/as 

professores/as. Esta condição supostamente levaria alunos e alunas a entrarem em conflito por 

estarem em situação de disponibilidade, vagando pelos corredores, sendo que um dos 

decentes além de responsabilizar a família aponta como um problema grave a convivência:  

O papel da escola é preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, é 
preparar para a vida. O problema grave, hoje, é o da convivência. Um país 
populoso como o nosso são muitos os conflitos e dentro da escola eles têm 
que ser resolvidos com civilidade, com diálogo. O conflito é necessário, às 
vezes é através do conflito que as pessoas podem se aproximar mais e não se 
afastarem mais e assim conversar e tentar acabar em violência.  
Eles aprendem na rua, têm influências negativas e a família não está presente 
para ajudá-lo a decidir, a escolher quais são os modelos a serem seguidos. 
Também tem o fato de que a mulher fica mais em casa e o homem na rua. Os 
meninos estão ainda mais fora de casa nessa nova família. A ausência de 
atenção, porque o jovem está sendo criado pelo tio, pela avó, pela mãe. Acho 
que o grupo ao qual o aluno pertence nas suas comunidades faz com que a 
violência depois seja canalizada também para a escola. É um aprendizado 
que começa na infância, adolescência e idade adulta e pode acabar em 
violência contra a mulher. 

Eu acho que é todo um conjunto, não só a estrutura da escola em si, mas a 
estrutura familiar principalmente, essa falta de compromisso dos pais para 
com os filhos; essa falta de discussão, no bom sentido, de conversa entre os 
pais e os filhos, a falta de acolhimento, de colocar o filho nos braços na cama 
e contar estórias, falar de tudo o que está acontecendo na sociedade. A 
criança não pode crescer alheia ao que acontece no seu entorno, no mundo lá 
fora. A família é o porto seguro da pessoa, é onde nós aprendemos a ter 
apoio psicológico. A família nuclear, composta de pai, mãe e filhos, está 
muito mudada, inclusive as crianças, os jovens sentem-se constrangidos 
quando são abraçados e beijados pelos pais quando estão próximos dos 
colegas, para  eles é “um mico”. Está havendo muita separação nos 
matrimônios, alguns mal começam e já terminam.  São mudanças difíceis 
para os jovens também que estão no meio dessas relações.  
 

O fato de a família e a comunidade a que pertencem os/as alunos/as terem sido 

mencionadas reiteradamente como usina geradora de violência leva a refletir até que ponto a 

escola não está se eximindo de participar no enfrentamento da violência em seu interior. O 

que mostram os depoimentos é que são poucos/as os/as discentes que refletem acerca de suas 

práticas escolares e da atual estrutura do sistema de ensino como importantes fatores a serem 

analisados quando se tem em tela jovens estudantes que, oriundos de meio desfavorecido, 

expostos às mazelas sociais, a uma sociedade que empurra para o consumo descabido buscam 

na escola, talvez, sua última referência positiva para formar suas identidades de gênero, sua 

identidade como ser humano. Entretanto, o que encontram são professores desmotivados, 

excesso de conteúdos, aulas sucateadas que não atendem à dinâmica jovem, tratamento pouco 
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cortês, entre outros fatores, que redundam num descrédito frente á escola e frente à autoridade 

docente. Assim, as violências da qual são alvo somam-se às violências que ele indistintamente 

pratica contra a escola, professores e colegas. 

Porém, para os/as professores/as, embora a escola precise rever suas rotinas, o/a 

aluno/a reclama da escola porque ele/a não tem o costume de obedecer a regras, limites, 

regulamentos: 

Eu acho que é a falta de hábito deles que os faz achar a escola chata. Eles 
não sabem o que são regras, obediência. O processo de disciplina é 
desconhecido deles; a escola precisa de regras. E também o processo 
intelectual: não estão acostumados a ler, a organizar os horários. E aqui eles 
têm que cumprir os horários, estudar, fazer provas. A falta desse hábito, 
dessa disciplina faz com que eles sintam tédio. A escola também deveria 
dinamizar suas rotinas. Ela ainda é muito tradicional, mas para sair do 
tradicional é preciso ter estrutura e nem todo mundo está preparado. Além de 
limites, o aluno precisa se sentir motivado para as aulas. Mudar exige 
esforço, compromisso e nem todo mundo está disposto a enfrentar esse 
trabalho.  

Eles estão tão acostumados a não fazer nada que hoje eles não querem mais 
estudar. A ausência de limites na família transpõe pra a escola, então não 
aceitam que o professor diga o que eles têm que fazer. O que é bom ‘pra’ 
ele? É ficar conversando com os colegas no corredor. Então não interessa 
qual é a matéria, qual é o tipo de aula. Eles não querem compromisso, não 
querem limitação. Aqui existe esse turismo pelo corredor que, ao meu ver, é 
uma coisa muito preocupante e é muito complicado, traz problema para a 
aprendizagem deles e dos colegas e prejudica o professor que acaba tendo 
muita dificuldade em manter a sala concentrada em sua aula. Tem que ser 
estudado o comportamento do adolescente para adequar a escola ao 
adolescente que nós temos hoje, o tempo deles é diferente, as aulas deveriam 
começar mais tarde (segundo os cientistas); mas, veja, na nossa época todo 
mundo estudava pela manhã, todo mundo acordava cedo, ia para a escola e 
não fugia da sala de aula. O que mudou hoje? 

 
Os depoimentos transcritos neste bloco mostram que os/as docentes sabem que há um 

vácuo enorme entre a realidade da escola atual e as necessidades do aluno, talvez porque a 

escola e o corpo docente ainda tenham que lidar com um paradoxo que acompanha a escola 

no Brasil, a qual,   desde seus primórdios, idealizou uma escola pensando em um aluno ideal73 

oriundo da classe alta, com pais escolarizados e dispostos a transmitir à prole o saber 

(CHARLOT, 2005a), que vai placidamente para a escola beber na fonte do conhecimento, 

deixando sua história de vida, suas experiências, seu cotidiano, família, grupos de amizade 

para trás. Não vê que o aluno real pertence a todas as classes sociais e tem sim que enfrentar 

                                                 
73 Contraponto entre aluno ideal versus aluno real baseado em Conferência proferida pelo Dr. Claudio de Moura 
Castro no Fórum Universidade e Conhecimento, realizado em 10/10/2012 na Universidade Tiradentes, 
Aracaju/SE. 
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uma série de problemas decorrentes das mudanças sofridas na formatação aceleradamente 

mutante da modernidade em sua fase tardia destituído do necessário apoio da família.  

O aluno está na escola, mas fora da sala de aula. Eu concordo com eles, a 
escola realmente é chata, e na adolescência tem outros lugares mais 
interessantes em que eles poderiam estar. O problema é que esse modelo de 
educação ultrapassado em que o aluno fica sentado a manhã inteira em uma 
sala e aí o professor chega e despeja conteúdo, entra um e sai outro, com a 
mesma postura e proposta é muito chato mesmo, não tem mais razão de ser 
no mundo de hoje. [...]. Nós educadores precisamos repensar a nossa prática, 
mas não dá para fazer nada sozinho, a escola como um todo precisa ser 
envolvida na mudança, é preciso que haja toda uma mudança no  sistema 
educacional. Mas, falta a gente se voltar para esse aluno e querer de fato ter 
uma educação que o beneficie verdadeiramente. 

Outra coisa que eu observo é que o aluno está sendo conduzido pelo que ele 
vê e ouve na mídia, pelo crime que compensa, pela corrupção que não é 
punida, pela violência gratuita praticada por adolescentes que têm o ECA74 
para protegê-los. Pessoas que são presas e no mesmo dia saem. Esse 
adolescente está acompanhando tudo isso, então ele deve pensar: “por que ir 
para a escola, pra que eu vou estar estudando para ter um emprego micho se 
de repente eu posso ganhar dinheiro com outras facilidades?” Quem são os 
ídolos desses garotos? [...], pessoas que não precisaram frequentar a escola 
durante muito tempo para ficar milionários. É uma violência diária que 
praticamos contra nós mesmos, pois estamos exercendo uma profissão na 
qual não sentimos satisfação. Você não pode achar que a culpa pelo 
insucesso do aluno é sua, você sozinha não vai resolver os problemas da 
educação. Temos responsabilidade, mas não podemos resolver sozinhos, 
‘né’?  

Nesse sentido, a escola não incorporou em sua prática as mudanças quantitativas e 

qualitativas do seu alunado, optou por continuar a idealizar um discente que não mais existe e, 

ao assim proceder, o exclui (DUBET, 2008) de suas salas e corredores, torna-o mais uma 

vítima da violência, desta vez de uma instituição que deveria recebê-lo e orientá-lo. Neste 

sentido, pode-se especular que, grosso modo, a trajetória discente seguiria percursos distintos 

originados pela exclusão: eles costumam abandonar a escola atraídos pelo trabalho, pelo 

ganho remunerado no exercício de atividades que exigem pouca escolarização, mas, 

representam dinheiro para a aquisição de bens materiais considerados parte da cultura juvenil 

como bonés, tênis de marca, brincos, etc.; as meninas são atraídas pelo ‘visual’ dos rapazes, 

pela facilidade com que passam a ter relações sexuais que, em muitos casos, terminam em 

gravidez não planejada e no consequente abandono da escola seguido do posterior trabalho 

como doméstica ou babá.  

Fecha-se um ciclo cuja representação está transparente no ensino noturno onde, como 

já foi enfatizada, a imensa maioria de frequentadoras das aulas são mulheres com mais de 20 

                                                 
74 A depoente se refere ao Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) 
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anos de idade que retornaram aos bancos escolares seja para fugir dos patrões/patroa (na casa 

de quem costumam trabalhar em troca de salário nem sempre mínimo e poucas folgas 

mensais), seja para tentar com a escolarização conseguir uma melhor colocação nos postos de 

trabalho. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



300 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o trabalho de pesquisa, constatou-se que esta não se restringe às observações e 

entrevistas no campo empírico, mas, sobretudo, perceber a escola, seus personagens, rotinas, 

movimentos que a criam como local genuíno em meio a tantas outras escolas de ensino 

médio. As pessoas que ali estão a torna única, distinta, pois a singularidade de cada aluno/a, 

professor/a a distingue.  

Nessa perspectiva, analisou-se o contexto escolar, e seus atores, no sentido de atender 

ao objetivo maior desta pesquisa, ou seja, desvendar as representações de masculinidades e 

feminilidades vigentes entre alunos/as do ensino médio da escola pública e de que modo essas 

representações relacionam-se à ocorrência de episódios de violência no cotidiano escolar, o 

que leva também a questionar acerca das representações docentes, como eles/as percebem o 

seu papel na construção das identidades de gênero dos/as alunos/as. Como tese, defendeu-se 

que as representações das identidades masculinas e femininas permanecem sendo construídas 

entre os/as jovens alicerçadas em modelos tradicionais de masculinidade e de feminilidade 

tendo como base o padrão heteronormativo de sexualidade, o que tem contribuído para a 

existência das violências simbólica e física nas escolas. Considera-se que os dados de 

natureza qualitativa e quantitativa, com o apoio da bibliografia consultada, confirmam a tese, 

assim como atendem aos objetivos elencados, ao tempo em que mostram outros aspectos do 

cotidiano escolar não previstos inicialmente.  

Assim, de modo ampliado, pode-se afirmar que a violência na escola decorre do 

enfraquecimento dos padrões, regras, valores e crenças sobre os quais são definidas as 

relações humanas num dos mais extraordinários espaços de interação social. É nesse espaço 

que as identidades de gênero são construídas, postas em confronto, sendo que a identidade 

masculina está sendo moldada por padrões e valores de longa duração (tais como o machismo, 

a grosseria, a brutalidade e a escassez de diálogo) não está sendo alvo de questionamentos e 

mediações na escola, de modo a acompanhar as aceleradas mudanças que têm sido 

desencadeadas pelas mulheres, no que se refere às relações de gênero nos diversos espaços 

constituintes da sociedade ocidental na modernidade tardia. 

Entre alunos e alunas prevalece, mais que a violência física (que é visível e punida 

pela direção escolar), a expressão da violência simbólica, silenciosa, escondida, sorrateira, 

sublimada, por vezes, em atitudes de aceitação, mas que escondem preconceitos, racismo e 

discriminação entre os/as ditos/as heterossexuais, entretanto é direcionada claramente aos 
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homossexuais, os quais, algumas vezes, se aliam aos perpetradores de violência como meio de 

sobreviver aos insultos e destratos a eles imputados. 

Identificou-se que a violência na escola está disseminada entre alunos/as do ensino 

médio, emerge, sem que haja prevalência de sexo, porém tem maior visibilidade entre os 

alunos, como demonstração de poder sobre os demais; interpretada pelos/as alunos/as como 

necessidade de definir espaços, determinar seu lugar e, para tanto, as atitudes machistas via 

demonstração de controle, mando, força e vigor são decisivas para o homem consubstanciar-

se  como tal entre os demais membros da comunidade escolar. 

Entre as alunas, a relação violência e feminilidade assenta-se na competição por notas, 

estética e, principalmente, disputa por namorados. Costumam utilizar menos a força física que 

os alunos, dessa forma, a fofoca surge como instrumento veiculador de tramas, nas quais os 

apelidos e xingamentos são usados para ofender, humilhar, diminuir as oponentes. 

As mulheres foram representadas pelas alunas como meigas, doces, afetivas, boas 

ouvintes, companheiras, compreensivas, perfeccionistas, detalhistas vaidosas. A beleza 

apareceu como uma das características principais das mulheres, atributo que seduz os homens. 

Em contrapartida, também foram representadas como fofoqueiras ameaçadoras, competitivas 

e também capazes de cometer violência na escola, principalmente por motivo de ciúme. Entre 

alunos e alunas também emergiram representações da mulher ancorada em valores 

tradicionais e dicotômicos que reservam para a mulher o lugar de mãe como algo sublime, 

quase divino, a rainha da casa, sendo de sua responsabilidade gerar um mundo melhor através 

da procriação. São também pessoas submetidas ao controle da sexualidade, uma vez que 

devem se dar ao respeito para não ficar falada, o que, em última análise, afeta a honra 

masculina, algo muito caro aos homens. 

Para as alunas, ser mulher na atualidade implica assumir muitas tarefas: trabalhar, 

estudar e tomar conta da casa e dos filhos, sem a ajuda do parceiro, não precisando mais ser 

submissa ao homem. Identificando o que as torna mais responsáveis do que os homens, 

confessam-se mais preocupadas com o futuro e com os estudos. Acreditam que as mulheres 

estão mudando porque estão investindo na educação formal o que lhes trará possibilidade de 

desvencilharem-se do poderio econômico masculino e, assim, terem autonomia e liberdade, 

sendo esta, supostamente, um valor masculino, pois eles podem fazer o que bem entendem 

sem ser censurados, o que não ocorre com as mulheres. Consideram que a sociedade é 

bastante permissiva para com os homens e reacionária contra as mulheres, as quais   devem 

manter o respeito, estar na linha para ser considerada uma mulher de valor. 
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As alunas avaliam, conservadoramente, que uma das melhores coisas de ser mulher é a 

capacidade biológica reprodutiva: ser mãe, seguida de batalhadoras e persistentes; e  as piores 

coisas são:  serem olhadas pelos homens como se fossem objeto, e a sociedade  machista   que 

julga a mulher por pequenos atos. Ser mulher é também sofrer limitações, pois não pode usar 

de autoridade no âmbito doméstico e é privada de uma série de coisas que são liberada para os 

homens, devendo ser dócil e flexível em suas ações. Mas, é também ser feminina, cuidar do 

corpo e das emoções. De modo geral as alunas gostam de ser mulheres, principalmente por 

serem capazes de expressar sentimentos, algo que é reprimido nos homens. Rejeitam serem 

rotuladas pelos homens como o sexo frágil, pois as inúmeras atribuições diárias depõem em 

contrário, consideram que esse rótulo é uma forma de os homens exercerem seu poder sobre 

elas.  

A liberdade masculina de exercer a sexualidade, diga-se heterossexualidade, com 

diversas parceiras foi questionada, pois é prerrogativa aceita na sociedade para os homens, 

mas condenada por e entre as mulheres, as quais, mesmo quando têm relacionamentos 

fortuitos, o chamado ‘ficar’, são consideradas vadias, mulheres de pouco valor, demonstrando 

que ainda vigora o pensamento de que a mulher deve guardar-se sexualmente para um único 

parceiro, enquanto para os homens prevalece a afirmação da identidade masculina através da 

sexualidade viril que deve ser  demonstrada e confirmada para todas as pessoas. 

Se, para algumas das alunas respondentes, já se nasce sabendo o que uma mulher deve 

ser, a maioria afirma que se aprende a ser mulher com a experiência transmitida pelas mães, 

tias e amigas, ou seja, aprendem com a experiência transmitida e com a mediação de outras 

mulheres. Analisam que os estereótipos e preconceitos existentes na sociedade impedem que 

as mulheres obtenham avanços, notadamente no mercado de trabalho. As diferenças 

percebidas apontam a liberdade masculina, o exercício da sexualidade e o acesso ao trabalho 

como fundamentais na distinção entre os sexos. As alunas falam da falta de liberdade, sofrem 

um maior controle da família, no entanto, assimilam, com maior rapidez que os rapazes, os 

novos padrões e valores que circulam de modo mais intenso nos espaços urbanos, dentre os 

quais, a liberação da mulher, um dos mais importantes aspectos para a transformação dos seus 

modos de vida e de intimidade. 

Identificam que a perda de controle dos homens sobre as mulheres os leva a ser 

violentos contra elas, pois essa violência   ocorre porque os homens não estão sabendo lidar 

com as conquistas das mulheres, sentem-se inferiores, então diminuem as mulheres para que 

possam aparecer mais que elas; e, uma maneira de aparecer é sendo machistas, dominadores, 

violentos. 
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As alunas rejeitam a paquera insistente e grosseira dirigida a elas pelos homens, as 

piadas e brincadeiras consideradas de mau gosto, assim como o preconceito e as violências 

contra os colegas homossexuais. Percebem que a violência física é perpetrada pelos meninos, 

porém as mais comuns são a violência sob a forma de preconceito, a violência simbólica e o 

bullying. A violência entre as meninas é provocada por motivo de ciúme dos namorados, a 

falsidade e a competição pela melhor aparência física e pelas notas. Prepondera a violência 

verbal, as discussões acaloradas e recorrentes. As meninas foram avaliadas pelas colegas 

como maldosas, falsas, capazes de realizar atos violentos tal qual os homens. Por outro lado, 

também são consideradas amigas e companheiras. 

Elas têm uma representação bastante negativa dos homens, considerando-os mal 

educados, mandões, grosseiros, rudes, brutos, apressados, sem paciência, intoleráveis, 

dominadores e capazes de praticar violências contra as meninas/mulheres e contra os meninos 

para mostrar que têm poder. Gostam de andar em grupos de homens, e a vaidade é apontada 

como algo que eles estão adotando, tanto ou mais que as mulheres. Foram denominados de 

machistas. Esse aspecto do modelo de identidade masculina ocidental é citado como algo 

negativo, rejeitado por todas as alunas entrevistadas. Consideram que os meninos são parados, 

não planejam, não pensam no futuro por isso não se interessam pelos estudos o que os deixará 

para trás diante do avanço na escolaridade feminina. 

Os palavrões e apelidos fazem parte da comunicação oral principalmente entre os/as 

alunos/as que se autodepreciam com ofensas e palavras grosseiras, sendo este aspecto mais 

corriqueiro entre os alunos. As disputas e brigas entre alunos e alunas ocorrem do mesmo 

modo nos três turnos de ensino, colaborando para o isolamento e o clima negativo dentro das 

salas de aula, fator este que afeta a atmosfera da escola como um todo, uma vez que nem 

mesmo o/a professor/a encontra condições adequadas para ministrar sua aula; bem assim, a 

insegurança faz com que muitas alunas  permaneçam dentro das salas de aula a fim de evitar 

ser alvo de chacotas e brincadeiras desagradáveis.  

Para as alunas, a violência na escola está diretamente associada ao machismo 

intrínseco aos homens, à necessidade que eles têm de demarcar seus espaços, de demonstrar 

poder para os demais e de que não podem ser ofendidos sem revidar, se não revidar é porque 

não é homem o suficiente, e que nenhum homem gosta de ouvir isso. A briga é uma forma 

dos alunos defenderem suas identidades masculinas, acaba havendo uma medição de forças 

para determinar quem manda nos espaços escolares; competem entre si para ver quem tem 

mais atenção e visibilidade, seja por demonstração de força entre os meninos, seja para atrair 

a atenção das meninas. Neste sentido, meninas e homossexuais surgem como vítimas 
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preferenciais, pois, hierarquicamente, são considerados inferiores ao homem. Em suma, as 

alunas ainda analisam que a violência ocorre tanto devido à falta de respeito generalizada 

como pela necessidade de demonstração de poder que os meninos têm. 

As representações dos alunos sobre o que é ser mulher enaltecem a beleza, o cuidado e 

a vaidade. Apreciam mulheres que sabem se respeitar, que são comportadas e que não dão 

margem a duvidar da moral masculina. Evitam contato com mulheres consideradas ‘atiradas’, 

‘chamativas’, e outros adjetivos atribuídos às mulheres que adotam um comportamento que, 

de certo modo, contraria o esperado culturalmente para uma mulher. As representações da 

mulher, além da meiguice e carisma, estão ancoradas ao papel de mãe, cuidadora da casa e da 

família; são companheiras, amigas e acolhedoras, mas também são vítimas de uma sociedade 

que lhes cobra comportamentos e atitudes considerados coerentes para uma mulher. Também 

admitem que elas são vítimas do machismo masculino e da violência que o comportamento 

dominador sugere.  

Responsabilidades: esta foi uma qualidade que emergiu entre as falas dos/as 

entrevistados/as como principal categoria que determina a assunção das identidades 

masculinas e femininas, revelando que a construção dessas estão apoiadas em deveres que, 

cumpridos, delineiam o agir cotidiano de cada sujeito. Os alunos representam os homens 

como vaidosos, corajosos e responsáveis, focados no trabalho, mas relapsos com os estudos. 

Destemidos, admitem que têm a liberdade de fazer coisas que não são permitidas às mulheres, 

como também não respeitam as normas da escola, além do que   são  eles que mais se 

envolvem em violências. Foram apontados como estúpidos, pessoas que não reconhecem o 

valor das mulheres, pois as maltratam  e as ofendem; pessoas muito pouco confiáveis para 

manutenção de relações de amizade. Preocupa a recorrência com que alunos e alunas foram 

representados por seus pares de modo negativo. Os alunos admitem que são eles quem mais 

têm preconceito contra os homossexuais, humilham-nos e os denigrem com apelidos e 

xingamentos, implicando  violências moral, psicológica, simbólica e também física. 

Para os alunos ser homem é ser responsável, proteger e orientar a família, honrar os 

compromissos, ser honesto, ter caráter, ter força, trabalhar e prover a família. Eles consideram 

que é papel da mulher “cuidar das coisas do homem: a casa e os filhos”. Observa-se que estas 

são características historicamente consideradas como identificadoras da masculinidade, 

apontadas na bibliografia consultada como em “crise” devido à ascensão feminina que 

preconiza relações equânimes, portanto, divisão e equilíbrio nos deveres e direitos 

indistintamente de sexo. Contudo, esta não está sendo percebida pelos jovens que ancoram 

suas identidades masculinas em valores tradicionais cuja permanência e longa duração 
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parecem não se modificarem, tendo em vista os avanços das mulheres. Nessa perspectiva, 

alunas e alunos reiteram que eles podem exercer a sexualidade com muito mais liberdade do 

que as mulheres que devem se fazer respeitar. 

O avanço da idade e a necessidade de resolver problemas sozinhos determinam para os 

alunos o início da noção do que é ser homem. Para a construção de suas identidades apoiam-

se principalmente nas mães, amigos e irmãos, mas também nos pais. Paradoxalmente, em 

muitos relatos, o pai foi considerado uma figura ausente do rol de confiança dos alunos. A 

identidade masculina é, tal qual a feminina, percebida como sendo construída no bojo das 

experiências vivenciadas nos espaços de socialização que os/as jovens frequentam. O 

machismo e as consequências negativas desta construção cultural foram apontados como algo 

contraproducente na constituição da masculinidade, pois os alunos consideram que as 

violências desencadeadas pelas   atitudes machistas  fazem uma representação de homem que, 

muitas vezes, não corresponde à   realidade, rotulando-os, indistintamente, como violentos. 

De modo bastante conservador, os alunos admitem que existem diferenças entre 

homens e mulheres que devem ser preservadas. Como, por exemplo, a iniciativa na paquera 

deve ser do homem assim como resolver os problemas da casa, ser também o mantenedor 

principal da família. Já as mulheres devem cuidar mais da beleza, conversar com as amigas, 

compartilhar novidades, algo que os homens não fazem, abrir-se com o outro, compartilhar 

confidências e interesses pessoais.  Ou seja: aos homens a responsabilidade, a razão; às 

mulheres a afetividade, a emoção, demonstrando que ainda preponderam nas representações 

das identidades de gênero conceitos essencialistas que distanciam razão e emoção, homem e 

mulher. Não obstante, as alunas mostram em suas falas que as mulheres trabalham mais, 

estudam mais e são também provedoras dos lares. O que chama a atenção para a preocupação 

manifesta pelos alunos com o avanço das mulheres nas áreas de trabalho antes dominadas 

pelos homens. 

Sobre as violências nas escolas, as palavras, gestos, insinuações maldosas são citadas 

de modo recorrente pelos alunos como principais violências imprimidas contra colegas e 

amigos. Analisam que a violência verbal fere mais que a física, pois a física logo passa, mas 

“as palavras ficam ecoando na cabeça”; esse tipo de violência é motivada por fofocas, inveja, 

competição, medição de forças para delimitar espaços. Os depoimentos sugerem que os 

alunos procuram fortalecer suas identidades masculinas com base em estereótipos imputados 

aos homens a exemplo de força, virilidade, agressividade, competição por espaço.   Essa 

afirmação da identidade masculina acontece na escola através dos episódios de violência, 

principalmente a física, quando os alunos buscam demarcar um terreno e, para isso, 
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demonstram força através de atos violentos para assim serem temidos, respeitados entre os 

demais homens e admirados pelas mulheres, constroem assim suas identidades masculinas 

com base no medo e no temor que provocam. 

Alunos e alunas consideram que a violência na escola está ligada a três fatores: 

machismo, falta de diálogo e desrespeito. Analisam que são os meninos que mais se envolvem 

em violências porque respondem às provocações, principalmente aquelas que põem em 

dúvida a sua masculinidade.   Com base nesse estereótipo, ser homem significa negação: é 

não ser feminino, não ser homossexual, não ser sensível, não ser ponderado; pelo contrário, é 

ser dominador, forte, viril, controlador da situação; quando percebem que este modelo ideal 

de masculinidade está sendo questionado, respondem com violência.   A busca por uma 

masculinidade exacerbada traz problemas de confiança nas amizades, os alunos negam ter 

amigos no colégio, se os tem são poucos, assim, a relação de confiança entre os pares é 

abalada. 

 Preocupa, sobremaneira, verificar que as alunas, embora percebam os avanços da 

mulher no campo político e privado, estão adotando atitudes e comportamentos amparados em 

violências, os quais, no passado, eram restritos ao âmbito das identidades masculinas. Neste 

sentido, a percepção do crescente envolvimento das mulheres em episódios de violência foi 

identificado pelos alunos e alunas. Quanto a tal aspecto, pode-se concluir que tudo leva a crer 

que as mulheres estão confundindo o direito à liberdade de expressão - duramente 

conquistado pelo movimento feminista - com a possibilidade de denegrir a imagem dos outros 

diante de conflitos, os quais  nem sempre exigem a agressividade e a violência expressas pelas 

alunas. Ao abrirem mão de uma das características marcantes da identidade feminina, que são 

as capacidades conciliatórias e argumentativas, as alunas tornam-se alvo de respeito e de 

confiança por parte de alguns colegas, mas também alvo de afastamento, de repúdio e de 

perda de confiança por outros, notadamente os homens que não querem se verem  associados 

a mulheres que não sabem lidar com as emoções, que não sabem se controlar.  

Percebe-se, dentro da unidade de ensino, que prevalece a construção de 

masculinidades e identidades de gênero lastrada em pilares tradicionais, os quais  conferem ao 

homem lugar hierarquicamente distinto e superior às mulheres. Embora estejam ocorrendo 

avanços na condição da mulher no mercado de trabalho e nas demais instituições sociais, estas 

ainda estão sendo lentas de modo que gerações ainda estão por vir no sentido de que a plena 

cidadania entre homens e mulheres seja uma realidade. 

Desse modo, pode-se inferir que uma das possíveis causas da violência entre os 

homens na escola estão associadas à afirmação da identidade masculina, algo que precisa ser 
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continuamente (re)afirmado, como se fosse algo em que se precisa acreditar para 

verdadeiramente incorporar e agir como tal. Com frequência os próprios homens questionam-

se: “Você não é homem?” ou afirmam: “Isto não é coisa de homem”. Para ser homem, é 

preciso agir de acordo com os padrões e estereótipos consolidados pela tradição que 

determina: homem não chora, deve ser valente, forte, altivo, determinado, defensor da honra 

(a própria), não deve levar desaforos para casa; ou seja, o homem deve ser o oposto da 

mulher, que deve ser: serena, submissa, paciente, cuidadora. Essa herança cultural 

insistentemente imposta aos homens e às mulheres apresenta-se como uma das possíveis 

causas da violência, através da qual o sexo masculino desponta em todas as estatísticas como 

aquele no qual há o maior número de vítimas e de perpetradores de violências.  

A rejeição e o preconceito contra o homossexual dentro da escola, citados pelos alunos 

e pelas alunas, representam a forma de rejeitar um homem que adota identidade feminina, 

expressa nos comportamentos e atitudes ditos femininos (contido em alguns e exagerado em 

outros), no modo de falar, de andar, na preocupação com o vestuário e com a aparência de 

modo geral. Assim, ao adotarem uma relação de preconceito contra os homossexuais, 

tachando-os, rotulando-os de algumas coisas e, ao mesmo tempo, privando-os de outras, os 

alunos incorrem em violência simbólica e, por vezes, em violência física, dado ao elevado 

nível de intolerância à diversidade de identidades de gênero que foi identificada através das 

observações e entrevistas.  

Verificou-se que, de modo geral, a rotina das aulas assemelha-se a um estado de caos, 

ocorre de maneira muito semelhante nos três turnos de ensino: enquanto pequenos grupos, 

embora conversem o tempo todo, aglomeram-se na frente da mesa do/a professor/a para 

anotar o que está no quadro, outra parte da turma fala palavrões, faz gestos obsceno, ameaça  

uns aos outros (“quer tomar um murro?” “dou um soco na sua cara”, etc.);   já um terceiro 

grupo coloca fones nos ouvidos para ouvir música ou brincam com joguinhos do celular. 

Enquanto isto, a omissão docente manifesta-se quando o/a a/o professor/a parece fingir não 

ouvir - e até mesmo evitar ouvir - a linguagem da violência que povoa a sala de aula, 

escolhendo ignorar as ameaças e o comportamento da turma, pois pode vir a ser vítima. 

Acredita-se que, ao ignorar o problema da violência em sala de aula, os/as professores/as 

estão contribuindo decisivamente para que haja uma perpetuação do comportamento danoso 

ao convívio democrático e cidadão, trazendo prejuízos ainda pouco estudados para a formação 

desses/as jovens. Por outro lado, a atitude de esquiva e de negação da realidade leva a 

conjecturar se os/as docente apenas pensam em se protegerem das possíveis agressões que 

alunos e alunas poderão lançar contra eles/as. 
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Em adendo, analisa-se que as expressões de violência da escola está, também, 

fortemente atrelada ao descaso com que a maioria dos/as docentes encara a atividade 

pedagógica uma vez que negligenciam o planejamento, faltam constantemente às aulas ou as 

ministram de maneira descuidada deixando os/as alunos/as  livres nos corredores para 

provocar e insuflar os/as colegas. Portanto, a violência simbólica da escola e dos/as docentes 

contra os/as alunos/as expressa-se não pela imposição de conteúdos mas pela omissão 

curricular e pedagógica. 

Identificou-se alta incidência de alunos/as que não se sentem bem no ambiente escolar. 

Esse sentimento de desconforto pode predispor à prática de violências, uma vez que o clima 

escolar é fator determinante para o sucesso da relação de ensino-aprendizagem. Em contraste, 

percebe-se que esses mesmos discentes - que relatam desagrado com a escola - preferem nela 

permanecer, mesmo que não sejam nem a qualidade do ensino nem a verdadeira amizade o 

que os/as seduza. Embora o contexto escolar seja adverso, encontrar com os/as colegas e os/as 

raros/as amigos/as, mesmo até com alguns/mas professores/as e equipe pedagógica representa 

certo apoio, que lhes garante bem estar. Isto talvez possa ser explicado devido à carência 

vivida no mundo doméstico em que famílias com organizações diversas, nas quais nem 

sempre pai, mãe e irmãos formam uma unidade harmoniosa, e onde, por vezes, o/a aluno/a 

vive em companhia de tias ou outros parentes. Acrescenta-se o fato de que grande parte das 

famílias dos/as discentes entrevistados/as é marcada pela ausência paterna, sendo a mãe a 

única provedora, o que a afasta da residência para o trabalho durante muitas horas do dia. 

Também os espaços de encontro dos/as jovens como a rua, a praça, estão cada vez mais 

expostos à violência o que dificulta os encontros. Do mesmo modo faltam áreas e atividades 

gratuitas de lazer direcionadas a este segmento populacional nos bairros e onde moram. 

O fato de o ambiente escolar não ser de todo satisfatório, como demonstrou a maioria 

dos depoimentos dos/as alunos/as, leva a crer na necessidade de reconhecer-se esse 

sentimento como indicador a ser balizado na construção do processo político, pedagógico e 

relacional no cotidiano escolar, tendo em vista a construção de identidades de gênero 

equânimes, voltadas para o reconhecimento das diferenças e, especificamente, voltadas para a 

edificação de identidades masculinas lastradas em padrões não violentos, que tenham no 

diálogo a possibilidade privilegiada para a resolução de conflitos. 

A atuação da equipe técnica pedagógica, em que pese às tentativas, ainda não ocorre 

de modo a mobilizar docentes e discentes para a criação de um espaço de diálogo, na busca de 

alternativas de consolidação de estratégias de ensino e de construção de um clima escolar 

cujos suportes estejam amparados na ética, em valores morais e no respeito ao Outro.  
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Há um desconhecimento sobre as questões de gênero entre os docentes, da 

importância da escola na formação das identidades de gênero de alunos e alunas em fase de 

intensa socialização. Contudo, este também é um fato ainda observado na academia e nos 

currículos dos cursos de Licenciatura de muitas universidades do país. As atuações de 

professores/as e equipe pedagógica mostram-se incipientes no que se refere ao envolvimento 

na construção de identidades de gênero, bem como no combate às violências oriundas, em 

grande medida, da construção de masculinidades lastradas em padrões tradicionais no qual 

prepondera a afirmação da identidade masculina tendo como base a disputa, a competição e o 

machismo exacerbado. Em adendo, ressalta-se que há fraca percepção entre docentes e equipe 

pedagógica do que são relações de gênero bem como do papel socializador da escola e a sua 

interferência na construção das identidades dos/as alunos/as. 

Constatou-se que a atitude docente de desrespeito ao/à aluno/a, via não cumprimento 

adequado da carga horária definida no planejamento escolar, incide no empobrecimento do 

conteúdo, afasta os/as alunos/as das salas de aula e, pode-se conjecturar, gera um clima de 

retaliação por parte dos/as discentes que fazem uso da violência em sala de aula contra 

colegas e professores/as como meio para demonstrar descontentamento com a situação a 

eles/as imposta. Se, por um lado, há prejuízo da ordem do conteúdo não transmitido aos 

discentes - de modo condizente com as demandas curriculares - o que prejudica sobremaneira 

a relação de ensino-aprendizagem, por outro lado, perde-se o sentido mais amplo da 

educação, uma vez que o espaço de socialização, de troca de conhecimentos e informações 

vê-se envolvido por violências de todas as ordens, no sentido abrangente, de ofensa e negação 

dos direitos humanos de alunos e alunas. 

A declarada impotência do/a professor/a diante dos episódios de violência na escola 

revela a fragilidade das relações pedagógicas no cotidiano escolar. Entende-se que a perda da 

autoridade por parte do/a professor/a é fator decisivo para estabelecer a tensão, o desrespeito e 

a violência como parte das rotinas escolares. Em alguns relatos, a postura da autoridade 

docente confunde-se com autoritarismo, porém prepondera a negação dos episódios de 

violência assim como atitudes na qual revelam ignorar as violências na sala de aula para, 

supostamente, garantir o cumprimento de seu papel, bem como a própria integridade física. 

Ao não enfrentarem a violência na escola, os/as docentes contribuem para o seu 

recrudescimento, tornando-se eles/elas   próprios/as  alvos das ações perpetradas, 

principalmente pelos alunos. Evitam desnudar o problema e também não colaboram com a 

tomada de iniciativas que visem a coibir a expressão da violência na escola.   Na verdade, 

existem exceções: docentes que buscam interagir com o/a aluno/a, incentivando o diálogo 
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como meio de estreitar as relações com os/as discentes. Esse tipo de iniciativa colabora para a 

criação de laços de confiança no/a professor/a e na escola assim como promove um clima 

escolar mais harmonioso. 

Considerada inexistente ou fato com o qual a escola não deve preocupar-se, pois faz 

parte do convívio entre os/as jovens, professores/as e equipe pedagógica ignoram as diversas 

faces da violência que geralmente (dado à sua naturalização) não é percebida em sua 

letalidade para a construção das identidades masculinas e femininas. Percebeu-se que, entre 

os/as docentes, a pouca iniciativa em identificar as causas da violência na escola deve-se, em 

parte, à “pedagogia do fracasso”, que os/as leva a conduzir suas atividades sem esperanças no 

futuro e sem a iniciativa de articular mudanças entre os/as demais docentes e equipe 

pedagógica, sendo exercitada por muitos/as dos/as professores/as entrevistados/as, que 

revelam falta de motivação e intercorrências múltiplas   as quais impedem o bom 

desenvolvimento do seu trabalho.  

Se, por um lado, ainda apoiam-se numa representação do/a aluno/a ideal, aquele que 

tem respaldo familiar e não dá trabalho na escola, por outro lado culpabilizam a família e o 

meio em que vivem os/as discentes, revelando um desconhecimento dos “novos atores” que 

hoje têm acesso à escolarização. Do mesmo modo, também, eximem-se da participação na 

construção do universo conceitual e subjetivo necessários à edificação das identidades de 

gênero ao não buscarem conhecimentos capazes de instrumentalizá-los/as de modo a levá-

los/as a compreender e colaborar nesse processo, atravessado por todos/as os/as jovens, sendo 

a escola lugar privilegiado para o mesmo,   desde que a intervenção do adulto torna-se 

importante no esclarecimento e na redução dos conflitos advindos desta construção. 

Às vezes, o discurso usado pelo/a professor/a violenta explicitamente o/a aluno/a, pois 

os/as provoca ao dizer-lhes que não sabe o que muitos deles estão fazendo na escola já que 

não se interessam pelos estudos e nem mesmo desejam fazer uma faculdade. Dizem, ainda, 

que os pais deveriam colocá-los em cursos técnicos ou em profissões de menor destaque, pois 

os mesmos lhes garantiriam um emprego e uma boa renda, desde que fossem bons 

profissionais. Um dos professores ainda arremata, tendo como alvo as meninas: “na hora de se 

maquiar, de se arrumar para vir para a escola todos se animam, mas não prestam atenção às 

aulas”. Contudo, os/as docentes esquecem-se de que, ao invés de críticas contundentes sobre o 

comportamento e decisão sobre permanência ou não na escola como preparo para o processo 

seletivo vestibular, estes poderiam ser conteúdos a serem discutidos em suas aulas uma vez 

que a escola deveria ser um dos espaços privilegiados de discussões e reflexões sobre o 

cotidiano deste público particular com o qual trabalha. 
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Entende-se que a maioria dos/as docentes não está preparada para a complexidade e 

diversidade da sociedade atual em que os rankings estabelecem padrões e posições a serem 

alcançadas nos grupos de amizade, nas faixas etárias, nos locais de trabalho, estudo, lazer, 

esporte, saúde, educação, etc., tendo nas tecnologias da informação o instrumento privilegiado 

disseminador de modo de vida, onde a comunicação virtual adquiriu ares de realidade 

paralela, pois, embora vejam e sejam vistos, poucos são os contatos corpo a corpo, olho a olho 

através do qual o contato físico aproxima e faz acontecer a realidade vivida cotidianamente. 

Acredita-se que a escola colabora com a baixa autoestima dos/as alunos/as, ao negar-lhe aulas 

de boa qualidade, tempo de aula coerente com o horário estabelecido no Regulamento Interno, 

bem como ao manter professores/as que não demonstram interesse verdadeiro pelo sucesso do 

alunado uma vez que não agem com profissionalismo e responsabilidade para com os sujeitos 

fundamentais à sua existência profissional. Em suma, os/as docentes não cumprem as normas 

da escola e os alunos e alunas adotam o mesmo comportamento. 

Identificou-se que um sentimento imprescindível, integrador das relações sociais, que 

é o sentimento de pertencimento a uma dada comunidade sociopolítica, sedimentado a partir 

de mecanismos de participação social, forte constituinte de laços gregários de solidariedade, 

amizade  e cidadania  está sendo solapado  dos/as alunos/as. A perda desse sentimento tem 

efeitos que vão desde a apatia, desistência de fazer parte de determinado espaço, até – como 

foi verificado   nesta pesquisa – tende a redundar em ameaças às pessoas, sob a forma de 

violências em suas variadas formas de manifestação.  

Do mesmo modo, o tédio revelado nos depoimentos dos/as alunos/as é provocado pela 

desmotivação, uma vez que são forçados a frequentar a escola, mas não identificam nela sua 

finalidade prática em termos de formação para o trabalho e/ou para a cidadania, como também 

avaliam precisar de aulas estimulantes, que atendam às suas expectativas em termos de 

diversificação, interação com as novas tecnologias e, principalmente, que sejam respeitados 

pelos/as docentes em questões básicas como o cumprimento dos horários e explanação dos 

conteúdos. 

Constatou-se que não existe na escola um trabalho voltado para atrair a família, para 

discutir as questões que envolvem o grupo etário que ela abriga, seja com relação a assuntos 

referentes à aprendizagem, seja com relação à disciplina e, especificamente, à violência na 

escola e na sociedade como um todo. Neste sentido, opera-se um distanciamento entre as 

práticas escolares e a família que se veem isoladas, afastadas uma da outra, ao invés de 

juntarem forças no sentido de prevenir e enfrentar  a disseminação de práticas prejudiciais ao 
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desenvolvimento das identidades dos/as alunos/as, muitas delas ainda lastradas em modelos 

de masculinidade que implicam atitudes amparadas no modelo viril e reativo.  

Esse fato leva a refletir acerca da urgência em adotar política interna nas escolas, 

favorecendo o diálogo e a aproximação entre os pares, de modo que a linguagem dos 

discursos venha a ser destituída de padrões arcaicos amparados na masculinidade violenta e 

no esclarecimento de que assumir postura cidadã implica não apenas direitos, mas, 

fundamentalmente, deveres para consigo e para com os outros, de forma que homens e 

mulheres trabalhem juntos na construção de uma sociedade mais justa e equânime para todas 

as pessoas indistintamente da orientação sexual, etnia, religião ou sexo. 

Acredita-se que a escola e seus atores (corpo técnico, professores, alunas/os e 

funcionários) poderiam adotar como conteúdo intrínseco às diversas disciplinas discussões e 

ações sobre as relações entre os gêneros, no sentido de construírem caminhos que levem à 

consolidação de uma sociedade democrática lastrada em valores tais como o respeito à 

diversidade e às relações equânimes entre os sujeitos, onde a violência seja banida e o 

exercício de direitos e deveres sejam condição básica para a convivência em sociedade, 

independentemente do sexo biológico ou da orientação sexual.  

O modelo unívoco de mundo tendo como padrão os países ocidentais está em franco 

declínio, não há como sustentar-se diante da mobilidade e transitoriedade das relações que 

globalmente mudam e fragmentam-se em múltiplas formas. Nesse contexto, não há como 

adotar-se como padrão culturas, educação, economia, religião, identidades, comportamentos 

rígidos e inflexíveis. Isso é uma ilusão do passado colonialista investido do poderio militar 

que impunha aos colonizados - considerados inferiores, incultos, selvagens -, através da  força 

e  da violência, a cultura, modos de ser e de viver do colonizador, geralmente apoiados na 

religião. O desafio de hoje é conviver reconhecendo e respeitando as inúmeras diferenças que 

singularizam pessoas, nações, culturas, interações, enfim, sociedades constituídas por 

humanidades.  

É necessário pensar em conjunto, pensar em termos de respeito aos direitos que 

pertencem a toda a humanidade, para tanto, reconhecer as diferenças de modo que estas não 

se constituam em relações lastradas em desigualdades é uma das tarefas que a escola tem a 

enfrentar. A escola, lugar do saber, do conhecimento, do encontro e da socialização 

secundária avizinha-se como espaço privilegiado de exercício constante de relações 

interpessoais benéficas indistintamente do sexo, etnia, classe social, sexualidade ou religião, 

profícuas no aprendizado de relações equânimes, dos direitos humanos e do exercício da 

imposição da cidadania integral como valor da sociedade brasileira. 
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Crê-se que ao estar junto dos/as alunos/as, compartilhando experiências, sonhos, 

angústias, frustrações, ambições, o/a professor/a contribui para a formação das identidades de 

alunos e alunas que veem no colega um ser igual e, ao mesmo tempo, diferente dele mesmo. 

Nesse processo de olhar, ver e, contraditoriamente, não se ver, percebem no 

compartilhamento de experiências vivenciadas uma espécie de espelho no qual poderão ou 

não se colocar no lugar do Outro e decidir, fazer escolhas objetivas, conforme seus próprios 

princípios, valores particulares tendo a possibilidade real de contar com a mediação do adulto 

representados pelos/as docentes. Nesse processo, em paralelo, subjetividades vão sendo 

criadas através de mecanismos ainda não bem desvendados pelas ciências sociais, mas que 

hoje, é possível dizer, têm na relação social entre os sujeitos ponto marcante para esta criação. 

Os meses de convívio com as rotinas e as pessoas que fazem a escola proporcionaram 

o nascimento de uma relação harmoniosa com os/as alunos/as. Esta permanência permitiu 

refletir que os/as alunos/as querem obter prazer, mas a escola, como local de aprendizagem de 

conteúdos, é uma “droga” que não os atrai. Torna-se local de encontro entre jovens, local de 

intercessões e de aprendizagens para a vida, porém a mediação do adulto não está sendo 

eficiente no sentido de interceder nos conflitos, arrefecer tensões, incentivar o diálogo, 

orientar para a educação que forme e prepare-os para a vida numa sociedade democrática, 

muito menos a educação entendida como instrução, ou seja, transmissão de conteúdos 

historicamente acumulados e úteis à formação intelectual.  

A escola está falhando de maneira lamentável ao não educar intelectual e, muito 

menos, humanamente pessoas que a procuram, por vezes, como última tábua de salvação para 

fugir à desigualdade social e à falta de afeto e respeito que grassam fora de seus muros. 

Enfim, para transformar a realidade da escola tal como ela se encontra hoje, faz-se necessário 

conhecer seu cotidiano, ritos e crenças, normas e regulamentos, pessoas e tarefas. Esta 

pesquisa lançou o desafio de conhecer o cotidiano escolar do ensino médio permeado por 

violências e sofrimentos que atingem docentes e discentes, interferindo negativamente, por 

omissão, na construção das suas identidades de gênero. 

Longe de entender que o conhecimento sobre masculinidades e as identidades de 

gênero no cotidiano escolar e a relação com as violências na escola possa estar concluído, 

considera-se ter sido possível alcançar compreensões significativas sobre a violência para a 

área de estudos em educação, tendo gênero como categoria de análise, bem como revelar a 

importância das relações sociais dentro da escola como elemento capaz de desencadear e 

fortalecer violências.  
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Avalia-se que, não sendo a socialização jamais completa e estando os conteúdos que 

alunos e alunas interiorizam continuamente ameaçados em sua realidade subjetiva, desde que 

a modernidade exerce um profundo impacto nas crenças identitárias ao propiciar mobilidade e 

incremento da interatividade, favorecendo um descentramento dos sujeitos e a busca por 

novas identidades, que se encontram em um contínuo processo de construção frente a uma 

gama intensa e extensa de possibilidades, difundir um olhar de gênero sobre os sujeitos alvo 

da pesquisa contribuiu sobremaneira para o entendimento da construção das masculinidades e 

as identidades de gênero em sua relação com a violência nas escolas, concluindo-se, com base 

no percurso que representou a permanência na escola e a bibliografia sobre a temática em 

foco, que estas vêm sofrendo rupturas e instabilidades que abalam posições antes fixas, estão 

sendo negociadas, mas sofrem resistências pertinentes à transgressão do estabelecido, gerando 

novas representações sobre as identidades de gênero e a escola não deve distanciar-se deste 

dinâmico processo de formação. 
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APÊNDICE A 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO NÚCLEO DE 
PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Doutorado em Educação 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (ALUNAS/OS) 

 

I - Identificação 

 

Sexo  F___     M__   Idade____      Série_____    Turno no qual estuda_____________ 

Trabalha S____  N_____     Com o quê______________________________________ 

Casado/a   ______   Filhos  ___       Bairro onde mora___________________________ 

Mora com______________________________________________________________ 

 

  II – Questões  

1 - As moças são 

2 – Os rapazes são 

3 - Para você o que é ser mulher/homem? 

4 – Como você se sente sendo homem/mulher? 

5 – A partir de quando você se percebeu mulher/homem? 

6 - Como se aprende ser homem/mulher? 

7 – Com quem você aprende a ser homem/mulher? 

8 – Qual a pior e a melhor coisa em ser homem/mulher? 

9 – É bom ou ruim ser homem/mulher na escola? 

10 – O que diferencia ser homem/ser mulher? 

11 - O que você mais gosta nas/nos colegas da escola? 

12 – O que você menos gosta nas/nos colegas da escola? 

13 – Existe comportamento que só o homem/mulher deve ter? Qual? 

14 – Que comportamentos dos/as colegas você adotaria? Por quê? 

15 – O que você aprende com seus/suas colegas que contribui para você ser homem/mulher? 

16 – Existe diferença no tratamento dispensado às meninas e aos meninos pelo professores? 
Para você, por que isto acontece?  

17 - Quem mais se envolve em episódios de violência na escola? Por quê? 

18 – Você já se envolveu em violência na escola? Como aconteceu? 

19 – Você já praticou alguma violência na escola? 
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20 – Para você, o que é violência? 

21 – Para você, quem é mais violento, as alunas ou os alunos? Por que? 

22 - Em sua opinião, o que provoca violência na escola? 

23 – Na sua sala de aula ocorre ou já ocorreu episódios de violência? Foi causado por quem? 

24 – Em que local da escola é mais frequente os episódios de violência? 

25 – Como sua família se manifesta em relação à violência na escola? 

26 – Quando você se envolve em violência na escola qual a reação dos seus pais? 

27 - Como a equipe pedagógica reage quando ocorrem episódios de violência na escola?  

28 – Tem sido frequente a ocorrência de violência nas escolas, a que você atribui isto? 

29 - Você tem amigos/as na escola?  Rapazes ou moças? S___ N____  

30 - Como é sua relação com os colegas da escola?   

31 - Como é o seu dia na escola? 

32 - Como é o seu comportamento na escola? 

33- Qual a melhor e a pior coisa na escola?  

34 – Como combater o tédio nas aulas? 

35 – Existe algo que eu não perguntei e que você gostaria de falar? 

 

 

Local da entrevista __________________________ Data da entrevista________________ 

Início___________    Fim___________ 
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APÊNDICE B 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO NÚCLEO DE 

PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

Doutorado - 2011 

ROTEIRO DE ENTREVISTA (DOCENTES) 

I - Identificação 

Sexo  F___     M__   Idade____      Turno(s) no qual trabalha________________________ 

Disciplina que ministra aulas _______________________ Série(s) na qual atua___________ 
Trabalha nesta escola há_______  Trabalha em outro local?___________________________ 

Titulação_____________________________________Casada/o ______       Filhos ______        

  II – Questões  

1) Qual a importância de ministrar aulas para jovens na atualidade? 

2) De que modo você contribui para a formação da identidade das(os) jovens? 

3) Qual a participação da escola na construção da identidade dos alunos? 

4) Quais são as dificuldades encontradas na comunicação com os/as alunas/os? 

5) Você professor(a), é capaz de reconhecer se existe algum tipo de distinção entre 
alunas e alunos (mulheres e homens) na escola? 

6) Como são tratadas/os alunas e alunos na escola? 

7) Quando ocorrem episódios de violência na escola e na sociedade como você aborda 
este problema com suas/seus aluna/os? 

8) Com relação à disciplina na sala de aula, como se comportam alunas e alunos? 

9) De que modo você atua quando há casos de indisciplina na sala de aula? 

10) Em suas aulas já ocorreu algum episódio de violência? 

11) Quem mais se envolve em episódios de violência na escola? Por quê? 

12) Quais são os encaminhamentos adotados quando os alunos cometem violência na sala 
de aula? E em outros espaços da escola?  

13) De modo geral, tem sido frequente a ocorrência de violência nas escolas, a que você 
atribui isto? 

14)  Você já participou de algum evento sobre violência na escola? 

15) Historicamente os homens e alunos são os atores principais, os que mais se envolvem 
em episódios de violência, qual a sua opinião a respeito? 

16)  De que modo a escola pode contribuir na redução da violência contra a mulher na 
sociedade? 

17) Os alunos/as reclamam do tédio nas aulas, como enfrentar esta questão? 

18) O que você gostaria de acrescentar a nossa conversa? 

 
 


