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“Em nossas sociedades fragmentadas, os excluídos 
devem se acostumar à exclusão. Os não excluídos 

também. Assim, a exclusão desaparece no silêncio dos 
que a sofrem e no dos que a ignoram... ou a temem. 

De certa forma, devemos ao medo o mérito de 
lembrarmos diariamente da existência da exclusão. O 

medo dos efeitos produzidos pela fome, pelo 
desespero ou, simplesmente, pelo desencanto.” 

                                                                                              
(Pablo Gentili, 2001). 
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RESUMO 

 

SILVA, Aline dos Santos. MÚLTIPLOS OLHARES SOBRE A VIOLÊNCIA: UMA 

ANÁLISE SOBRE A PERCEPÇÃO DA VIOLÊNCIA ENTRE OS JOVENS DA 

BAIXADA FLUMINENSE. 2016. Produto Final (Especialização em Docência da Educação 

Básica na Disciplina Sociologia) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2016. 
 
 
 

O presente trabalho tem o objetivo de ultrapassar os muros da escola na medida em que 

suscita ponderações sobre o que é violência simbólica e de que forma pode-se percebê-la nas 

relações sociais. Ao abordar o tema violência e criminalidade, observa-se que os jovens, 

embora com situações sociais e econômicas diferentes, não conseguem perceber que seus 

gostos, escolhas e percepções não são arbitrárias, mas fruto das relações de dominação 

preestabelecidas pela classe dominante. O projeto foi realizado em turmas do 3º ano do 

Colégio Estadual Vicentina Goulart e de uma escola da rede particular de Nova Iguaçu com 

base no conteúdo do currículo mínimo de sociologia do 4º bimestre cujo eixo norteador é 

violência e criminalidade.  Através de aulas-oficina seguidas de debates os jovens de ambas as 

intuições foram levados a refletir sobre sua real situação social e econômica e se tal situação 

implica ou não em sua percepção sobre a violência. Ao final 4º bimestre os alunos 

identificaram e produziram cartas expondo situações do seu cotidiano que retratasse algum 

aspecto ligado à violência. 

 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: Violência, criminalidade, violência simbólica, educação, desigualdade, 

escola. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Partindo do pressuposto que a temática da violência perpassa por todas as esferas da 

sociedade, o presente produto final é uma tentativa ambiciosa de ultrapassar os muros da 

escola na medida em que mostra outros significados para o conceito de violência que foge aos 

estereótipos já conhecidos por nossos alunos, fomentando análises e interpretações sobre o 

contexto social e econômico em que os jovens pertencentes às classes populares estão 

inseridos, tornando-os sujeitos capazes de perceber as estruturas sociais e as relações de poder 

que permeiam a sociedade e influenciam diretamente em suas escolhas e comportamentos, 

portanto, em suas trajetórias de vida. 

 A fim de tornar concreta está ambição, o presente trabalho foi desenvolvido no 

Colégio Estadual Vicentina Goulart no bairro de Miguel Couto em Nova Iguaçu, com os 

alunos das turmas do 3º ano do ensino médio noturno. O currículo mínimo proposto pela 

secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro no 4º bimestre do 3º ano do 

ensino médio tem como eixo norteador "Formas de violência e criminalidade". Tal temática 

sugere a ampliação dos conceitos e elementos que envolvem a definição de violência e 

criminalidade, levando aos alunos e alunas meios que facilite a compreensão daquilo que 

efetivamente gera violência e criminalidade e não apenas para a definição do conceito. Como 

referencial teórico foram utilizadas as principais obras dos autores  Alain Touraine e Pierre 

Bourdieu, além de Michel Foucault. Outros autores como Paulo Freire serviram de base 

metodológica para o desenvolvimento das aulas e palestras oferecidas para essas turmas. 

Autores clássicos da sociologia como Karl Marx, serviram de base para as aulas expositivas 

ministradas antes da realização do projeto, a fim de fornecer aos discentes um embasamento 

sobre as principais questões abordadas no projeto como a desigualdade e classe social. 

 A partir dos autores supracitados foram suscitados debates e utilizou-se ainda um 

documentário pautado nas questões concernentes aos problemas enfrentados pelas classes 

menos favorecidas que abordasse assuntos relacionados às formas de violência, desigualdade 

social, discriminação, criminalização da pobreza e de forma mais pontual a questão da 

segregação socioespacial e da invisibilidade social. 

 Em seguida eles produziram um material de cunho etnográfico. Escreveram cartas 

relatando a situação de violência que conseguiam perceber em seu bairro. Tal material serviu 

para uma posterior análise dessa percepção de cada aluno sobre a realidade onde vivem e deu 
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a oportunidade de repensarem sobre sua situação social. Pedimos ainda, que respondessem a 

uma pergunta sobre o documentário "Hiato" de Vladimir Seixas, que trabalhamos com eles 

em sala.  

 

2 OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste estudo é levar a reflexão sobre a real condição social na qual estão 

inseridos boa parte dos educandos e educandas que frequentam as escolas públicas de nosso 

Estado, principalmente aqueles que moram em regiões como a Baixada Fluminense que é 

desprovida de "quase tudo". De maneira que, após participarem desse projeto, esses alunos 

possam levar aquilo que aprenderam para seus familiares e amigos a fim de se tornarem 

conscientes de seu verdadeiro papel na sociedade como agentes de mudança. Desmistificando 

e repensando questões antes naturalizadas como é o caso da pobreza e da desigualdade social. 

 Assim, o presente trabalho tem a pretensão, ainda que audaciosa, de "tirar as ideias do 

lugar", fazer com que estes alunos percebam que a violência simbólica está presente nas 

relações do seu cotidiano influenciando em suas escolhas. Mostrando que aqueles que estão 

no poder em conformidade com meios de comunicação, tão assistidos pelas classes populares, 

estão diretamente ligados as condições miseráveis em que vivem. Levando-os a acreditar que 

a pobreza e a desigualdade social é algo natural. É desconstruir o "poder simbólico" que 

subsidia as estruturas socais daqueles que são detentores dos meios de produção e, portanto, 

acham que ditam as regras e, por vezes incutem na mente das classes populares que já vivem 

sobre forte influência da mídia, a associação entre pobreza e violência, deixando os mais 

pobres condenados a sua própria sorte e acreditando que não têm outro caminho senão aceitar 

essa versão dos fatos. 

 Desta forma, a análise e percepção do mundo que os cerca torna-se uma ferramenta de 

emancipação para esses jovens, que a partir do conhecimento questionam sobre o lugar que 

ocupam na sociedade e de que forma podem lutar para minimizar as injustiças sociais que 

tanto sofrem as classes populares. 

 
 
3 JUSTIFICATIVA 

 

 Grande parte das escolas estaduais do Rio de Janeiro sofre com graves problemas 

estruturais, na Baixada Fluminense não seria diferente. A escola onde foi desenvolvido o 

trabalho fica localizada no "interior" de Nova Iguaçu, em um local onde a pobreza, a violência 

e a criminalidade estão presentes no dia a dia dos alunos. A instituição possui um efetivo de 
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cerca de 1.500 alunos e está dividida em três turnos. E, como sabemos o terceiro turno, por 

razões históricas e sociais acaba por ser o mais estigmatizado. No turno da noite o horário é 

reduzido, relegado a disciplina de sociologia apenas um tempo de 40 minutos para o primeiro 

e segundo anos. Os acessos à sala de informática ou recursos multimídia são restritos ou 

inexistentes. Assim, qualquer ação que saia do contexto da sala de aula tradicional torna-se 

uma verdadeira luta para ser efetivada. Coisas simples como fazer uso de um equipamento de 

data show para passar um filme é um verdadeiro malabarismo que, para não desequilibrar 

precisei, muitas vezes, sair de casa levando uma TV à tira colo. Sem contar as tomadas da 

escola que não funcionavam, ou quando marcávamos uma aula diferenciada, algum professor 

faltava e precisávamos juntar as turmas, prejudicando o desenrolar do projeto, uma vez que 

boa parte do projeto foi pensada para ser desenvolvido a partir de "aulas-oficinas", de maneira 

que a partir da apresentação de uma fonte, que pode ser um filme ou documentário, os alunos 

possam reconhecer situações que envolvam violência e criminalidade para posterior debate e 

análise. 

 A materialização do produto final foi algo difícil, mas de extrema importância, 

principalmente por levar a esses alunos uma desnaturalização de situações e conceitos que já 

faziam parte de seu discurso. Inclusive, a motivação para a realização do trabalho veio a partir 

das falas deles que acreditam de forma contundente que são exclusivamente responsáveis pela 

condição social em que vivem. Não reconhecem a desigualdade social e as relações de poder 

nela presente como algo que fomenta a violência. Para eles, a violência está diretamente e 

quase que exclusivamente, ligada a agressão física e quando muito verbal. Neste sentido, 

utilizar de fontes diferenciadas para trabalhar temas propostos no currículo mínimo de 

sociologia foi fundamental para melhor compreensão dos conteúdos.  

 O documentário exibido (Hiato - de Vladimir Seixas, 2008) fomentou o debate e, 

serviu como "pano de fundo" para a Palestra ministrada pelo professor e mestre em Filosofia 

Everton Silva sobre violência simbólica. O documentário dialogava com a realidade destes 

jovens e proporcionou trabalhar questões relacionadas à discriminação e à segregação 

socioespacial. Buscou-se trabalhar as questões concernentes aos problemas enfrentados pelas 

classes populares, as visões contemporâneas estereotipadas acerca da sociedade, com seus 

costumes e conflitos, com a intenção exemplificar os conteúdos antes abordados em aula 

expositiva ministrada para cada turma separadamente. 

 Tendo em vista os aspectos observados na execução do produto final, percebemos que 

o projeto estimulou o pensamento crítico dos jovens que participaram na medida em que 

expos através de documentário situações antes vividas por alguns, mas pouco examinadas. 
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Provocando ainda a observação das relações de poder que permeiam a sociedade e o quanto a 

classe dominante influencia no comportamento e vestimentas das classes populares, tornando-

os aceitos ou não em um determinado lugar baseando-se no julgamento da aparência. 

 
4 METODOLOGIA 
 

 Para realização do projeto, trabalhamos a partir de fontes diferenciadas os temas 

propostos no currículo mínimo do 3º ano, cujo eixo norteador é violência e criminalidade. 

Para fins metodológicos, o trabalho foi dividido em quatro etapas. A primeira consistiu em 

identificar, em qual das quatro turmas de terceiros anos poderia realizar o projeto. Eleger uma 

turma quando se trabalha com quatro é uma tarefa difícil, pois queria que todas elas pudessem 

participar, afinal todas deveriam ter a mesma oportunidade. Assim acabei optando em não 

eleger uma turma, mas realizar o projeto com todas as quatro turmas do terceiro ano. O 

primeiro passo seria conversar com as turmas sobre o programa de residência docente e sua 

importância para nós professores. Acordamos em realizar o projeto no horário das aulas, com 

o inconveniente de assistir aos filmes e/ou documentários, sempre que fosse possível, na sala 

de informática que fica no primeiro andar da escola. 

 A segunda parte do projeto consistiu na seleção e apresentação do documentário 

relacionado aos temas que seriam trabalhados no 4º bimestre. Buscou-se trabalhar com as 

questões concernentes a realidade da população menos favorecida, de forma a analisar e 

identificar no documentário fontes de conhecimento sobre a realidade social dos educandos 

colocando-os frente a frente com elementos de sua cultura, com o devido cuidado com os 

estereótipos apresentados, como a relação entre pobreza e criminalidade. Para tanto usamos o 

documentário Hiato de Vladimir Seixas, 2008 que trata da visita de um grupo de "sem teto" 

ao shopping Rio Sul, ressaltando todo frenesi que essa visita provocou nos frequentadores 

mais abastados e nos funcionários que trabalhavam nas lojas do shopping. 

 O desenvolvimento do projeto teve o conceito de aula-oficina proposto por Isabel 

Barca, onde o professor assume seu papel de investigador social e entra em contato com o 

conhecimento que o aluno traz previamente e se utiliza dele para desenvolver a aula através 

do trabalho com documentos, contextualizando-os em seu próprio espaço e tempo e partindo 

daí para uma compreensão da relação do passado, seu presente e a ligação com futuro. De 

acordo com BARCA, Apud FORTUNATO e ARANHA, 

Neste modelo, o aluno é efetivamente visto como um dos agentes do seu 

próprio conhecimento, as atividades das aulas, diversificadas e 

intelectualmente desafiadoras, são realizadas por estes e os produtos daí 

resultantes são integrados na avaliação. (BARCA, Apud FORTUNATO e 

ARANHA, 2012). 



13 

 

 Tal forma de aprender nos remete ainda ao que David Ausubel (1983) chama de 

aprendizagem significativa, que em outras palavras significa que o contato com novos 

conhecimentos se relacionam com o conhecimento prévio dos alunos, levando um novo 

significado para o que está sendo ensinado. 

Segundo o autor Ausubel (apud MOREIRA, 1997, p.1) 

 

A aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para 

adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações 

representadas em qualquer campo de conhecimento”. Para que o mecanismo 

seja acionado, é preciso que o aprendiz já possua algum conhecimento 

prévio, ou seja, já deve existir uma estrutura cognitiva em funcionamento. 
 

 

  Assim foi escolhido o documentário Hiato como fonte principal, focando em algumas 

partes previamente selecionadas. Escolhemos esse documentário porque acreditamos que ele 

apresenta determinadas características que contribuem para provar nossa tese sobre violência 

simbólica, discriminação e invisibilidade social que foram os pontos centrais abordados na 

palestra e trabalhados na aula-oficina. 

 Foi tomado como ponto de partida para o desenvolvimento do trabalho, algumas 

perguntas de conhecimento prévio. As perguntas desempenharam o papel de observar o que o 

aluno entende por Violência e Criminalidade; elucidar a relação entre aluno e fonte 

(especificamente, no caso, o documentário); e por fim, duas questões direcionadas ao 

conteúdo substantivo a ser trabalhado, as relações sociais retratadas no documentário. 

 O tema geral a ser abordado na aula-oficina e que vai embasar o produto final está 

relacionado com aquilo que Bourdieu (1989), chama de violência simbólica, que ele descreve 

em  seu livro intitulado O Poder Simbólico. Essa violência que sugere Bourdieu  é uma forma 

de violência bastante peculiar uma vez que não fica tão evidente na percepção do alunos, mas 

está presente em todas as esferas da sociedade. 

 Na segunda etapa do projeto, após a exibição do documentário, foi ministrada uma 

palestra pelo professor e mestre em filosofia Everton Silva. No momento seguinte, ou seja, na 

terceira etapa do projeto, pedimos que os alunos escrevessem cartas para um destinatário 

imaginário, relatando as situações de violência percebidas no seu cotidiano. E ainda, que 

respondessem a uma pergunta que perpassa o documentário. O momento seguinte, ou seja, a 

quarta etapa consistiu na análise e a comparação das cartas e das respostas dos alunos das 

quatro turmas do Colégio Estadual Vicentina Goulart com aquelas escritas pelos alunos do 

Colégio Curso Tamandaré, uma escola em que também sou professora e é uma das mais caras 

da região. Realizei o projeto nas duas escolas, mas com o foco na escola Estadual. A intenção 

era fazer uma análise da percepção de violência vivida por alunos que moram na mesma 

https://pt.wikipedia.org/wiki/David_Ausubel
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região, mas que têm uma vida completamente diferente por conta da situação econômica e 

social de suas famílias. Perguntamos para os alunos de ambas as instituições se o 

documentário retrava algum tipo de realidade vivenciada ou presenciada por eles. As 

respostas foram unanimes em dizer que sim, que já viram situações como aquelas retratadas 

no documentário. E, apesar de pertencerem a classes sociais distintas, ambos os grupos de 

jovens não conseguem perceber as relações de poder subjacentes na sociedade. Mas a análise 

das respostas e das percepções, trabalharemos no item que aponta os resultados.  

 

5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

Alguns autores serviram de base para a elaboração deste trabalho. No primeiro 

momento trabalhamos com conceitos relacionados ao papel da escola, enquanto instituição 

socializadora e capaz de intervir na percepção dos alunos acerca da temática que permeia o 

trabalho. A questão em debate não é apenas sobre a percepção que estes alunos têm das 

situações de violência vividas por eles, mas também de que forma a escola, enquanto lócus de 

aprendizagem, perpetua as relações de poder estabelecidas na sociedade e reproduz o discurso 

da classe dominante na medida em que ensina conteúdos tão distantes da realidade social e 

econômica dos discentes, enfraquecendo seu papel socializador. 

Segundo Alain Touraine (2003), a sociedade passou pelo processo de 

desmodernização, identificado pelo autor como fruto da dissociação entre os universos 

econômico e cultural. A dissociação, em questão, é provocada pela autonomia da esfera 

econômica e pelo declínio do poder mobilizador do Estado. Enquanto que na sociedade 

moderna o projeto de integração e bem-estar social era promovido pelo Estado e ratificado 

por suas instituições sociais, na sociedade desmodernizada a instrumentalidade econômica 

transformou a sociedade moderna de produção em sociedade de consumo. 

A escola, exercendo seu papel institucional moderno de socialização, a partir do 

princípio de desmodernização apresentado por Alain Touraine (2003), encontra-se esvaziada 

de sua autoridade e perdida nos seus objetivos. O caráter socializador da escola moderna não 

encontra espaço em uma sociedade reorientada pela instrumentalidade da ordem econômica. 

O autor aponta para a necessidade da renúncia de uma educação voltada somente para 

o caráter socializador, ou seja, de transformar a criança em um “ser civilizado”, dividido entre 

as possibilidades de mobilidade social e a cultura da juventude. Para tanto, a escola deve 

repensar seu papel social e investir em uma educação que priorize a formação de um sujeito 

capaz de elaborar seu projeto pessoal, conforme as expectativas da personalidade de cada 

estudante e as possibilidades oferecidas pelo ambiente técnico-científico. 
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A construção do projeto pessoal, segundo as expectativas da personalidade de cada 

estudante, deve refletir acerca da diferença entre “sujeitos” e, portanto, a escola deve 

reconhecer a presença da diversidade cultural e considerar que o aluno ao ingressar na escola 

já apresenta demandas individuais e coletivas e não deve ser considerado uma “tábula rasa”. A 

participação parental no processo de escolarização torna-se essencial no sentido de colaborar 

na construção de possibilidades reais para o projeto pessoal de cada estudante. O investimento 

escolar em promover uma rede de diálogo capaz de possibilitar uma rede sólida com a família 

é uma das medidas essenciais para o conhecimento das expectativas individuais e coletivas do 

corpo discente presente, hoje, em nossas escolas. O autor aponta que: 

 
(...) a escola deve promover sua integração com a família a favor de um 

ensino individualizado que promova a cultura da comunidade e suas 

especificidades. “A individualização do ensino significa que a antiga 

separação entre a esfera privada e a vida pública, e, portanto entre família e a 

escola, deve chegar ao fim” (TOURAINE, p.322, 2003). 

 

A participação das famílias nas escolas conduz a um debate acerca de uma educação 

que atente para o fato de vivermos em um mundo culturalmente heterogêneo, pois não é 

possível negar as demandas de reconhecimento das diferenças. Para tanto, deve-se considerar 

o papel ativo da democratização das escolas na luta contra a desigualdade, em uma atitude 

realista de observação e intervenção em situações concretas e também na formação de sujeitos 

capazes de viver a mudança, em uma sociedade desmodernizada. 

Ressaltamos que a família assume uma posição central na elaboração de projetos que 

envolvam as expectativas e perspectivas de seus “filhos”, pois em uma sociedade 

desmodernizada, em que a escola sofre com a perda de seu caráter socializador, a parceria 

com a família é essencial no sentido de possibilitar a reconstrução do papel socializador da 

escola. Consideramos que não basta à escola apenas conhecer a “realidade” de vida dos seus 

alunos, pois para promover uma educação verdadeiramente participativa a escola deve 

possibilitar espaços de diálogo e integração entre alunos, família e profissionais de educação. 

 Enquanto Touraine nos mostra o quanto a escola no modelo que temos hoje, está 

fragilizada e desinstitucionalizada, para dar conta dos inúmeros atores sociais que recebe, 

Pierre Bourdieu (1930-2002), sociólogo francês servirá de embasamento para a compreensão 

das relações sociais que ocorrem dentro da escola. Uma vez que seu projeto intelectual 

possibilitou a análise do ambiente escolar e suas relações sociais, identificando na escola a 

perpetuação da violência simbólica quando reproduz o discurso da classe dominante. É a 

partir desse conceito de violência simbólica, que iremos trabalhar no presente produto final, 

demonstrando o quanto ela está presente, ainda que de forma subliminar, na vida desses 
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jovens estudantes. 

 Para Bourdieu, 

É enquanto instrumentos estruturados e estruturantes de comunicação e de 

conhecimento que os "sistemas simbólicos" cumprem a sua função política 

de instrumentos de imposição ou de legitimação da dominação, que 

contribuem para assegurar a dominação de uma classe sobre a outra 

(violência simbólica) dando o reforço de sua própria força às relações de 

força que as fundamentam contribuindo assim, segundo a expressão de 

Weber, para a "domesticação dos dominados". (BOURDIEU, 1989 p.11) 

 

 Segundo Bourdieu no âmago da sociedade de classes, existem diferenças 

socioculturais que podem ser expressas através de gostos e escolhas como vestimentas, 

formas de falar, tipo de literatura etc., o que o autor denomina de capital cultural. E, a escola, 

reproduz a desigualdade na medida em que ensina as classes populares valores e gostos que 

reforçam a relação de poder e dominação que existe entre burguesia e as classes 

trabalhadoras, fomentando cada vez mais a desigualdade entre as classes. A mídia por sua vez, 

tem um papel também de reforçar a situação desigual em que vivem esses jovens, na medida 

em que oferece a classe trabalhadora entretenimentos de baixa qualidade tornando as classes 

populares cada vez mais alheias de sua condição social. O poder simbólico para Bourdieu é 

uma construção social e sua manutenção pode permitir que determinados valores se 

perpetuem na sociedade. Conforme coloca Ribeiro: 

 

“Além das já conhecidas tendências ao auto-isolamento das camadas 

superiores em “cidadelas fortificadas” - conhecidas como condomínios 

fechados verificamos a formação de territórios concentrando uma população 

vivendo o acúmulo de vários processos de vulnerabilização social, que 

apontam para a tendência à reprodução da pobreza e das desigualdades. São 

bairros periféricos e favelas que concentram pessoas com laços instáveis 

com o mercado de trabalho e vivendo sob condições de fragilização do 

universo familiar. São territórios que tendem a concentrar uma espécie de 

capital social negativo, materializado pela combinação de vários 

mecanismos articulados com expansão da violência. No bairro popular 

sempre esteve presente a violência.” (RIBEIRO, p.39, 2007) 
 

 

 É nesse contexto de desigualdade social que se reproduz a violência simbólica, 

reforçando as estruturas de poder já solidificadas em nossa sociedade, na qual escola acaba 

reproduzindo o discurso da classe dominante. Segundo Bourdieu toda pedagogia é uma 

imposição de um poder arbitrário, ou seja, é uma violência simbólica. E, para os jovens das 

classes populares a escola rompe com aquilo que vivenciam em seu cotidiano quando não 

ensina a partir da realidade dos alunos gerando uma perpetuação da desigualdade social e 
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como consequência o crescimento do abismo que existe entre burgueses e trabalhadores. 

 Ainda seguindo linha da escola francesa, o autor Michel Foucault (1926-1984) 

também serviu de embasamento teórico. Em seu célebre livro "Vigiar e Punir" (1975), 

Foucault denuncia os mecanismos de poder que regulam a sociedade moderna ressaltando que 

o poder no Estado moderno não atua nos indivíduos, mas através deles instituindo normas 

condutas e comportamentos. Em sua obra Foucault demonstra que as práticas disciplinares 

que tornam os homens dóceis, próprias da prisão, transpõem as sanções impostas nas 

unidades prisionais para as mais variadas esferas da sociedade, dando ênfase na escola que 

reproduz em seus discursos e regras o comportamento da classe dominante. 

Segundo Foucault: 

Na essência de todos os sistemas disciplinares, funciona um pequeno 

mecanismo penal. É beneficiado por uma espécie de privilégio de justiça, 

com suas leis próprias, seu delitos especificados, suas formas particulares de 

sanção, suas instâncias de julgamento. As disciplinas uma "infra-

penalidade"; quadriculam um espaço deixado vazio pelas leis; qualificam e 

reprimem um conjunto de comportamentos que escapava aos grandes 

sistemas de castigo por sua relativa indiferença. Na escola, na oficina, no 

exército funciona como repressora toda a uma micropenalidade do tempo (os 

atrasos, ausências, interrupções das tarefas), da atividade (desatenção, 

negligência, falta de zelo), da maneira de ser (grosseira, desobediência), dos 

discursos (tagarelice, insolência), do corpo (atitudes incorretas), gestos não 

conforme (sujeira), da sexualidade (imodéstia, indecência) (...) FOUCAULT, 

p.149, 1975. 

 

 Enquanto Foucault enfatiza as relações de poder preestabelecidas socialmente 

colocando também na escola a responsabilidade pela reprodução do discurso da classe 

dominante, Odália, 1993, enfatiza o modelo de educação que atende a sociedade moderna 

baseada no modo de produção capitalista cujo ensino é racional e baseado nas relações 

econômicas, acentuando a desigualdade social e tornando ainda mais sobliminar e natural a 

violência simbólica.  

Segundo Odália: 

 

Nem sempre a violência se apresenta como um ato, como uma relação, como 

um fato, que possua estrutura facilmente identificável. (...) o ato violento se 

insinua, frequentemente, como um ato natural, cuja essência passa 

despercebida. Perceber um ato como violento demanda do homem um 

esforço para superar sua aparência de ato rotineiro, natural e como que 

inscrito na ordem das coisas (Odalia, 1993:22-23). 

 

 

 Neste sentido, mudar a percepção dos jovens sobre sua situação de classe é um convite 

a possibilidade de transformação a partir da reflexão sobre a condição social em que se 

encontram. É estimulá-los a perceber as relações de poder que permeia a sociedade que se faz 
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presente nos gostos, comportamentos e até na arquitetura das casas. É desnaturalizar os 

conceitos preestabelecidos sobre o que é violência e fomentar a desconstrução sobre as 

relações de poder que se estabelece a partir da desigualdade econômica e social. 

 

6 RESULTADOS 

 

 Os resultados do presente produto final foram vistos, principalmente, nas falas dos 

alunos que participaram do projeto. É notória a ampliação da percepção dos conceitos de 

violência que esses alunos apresentaram a partir das aulas-oficinas e palestras. Enquanto na 

palestra temos a figura do preletor na qual os jovens têm um papel mais passivo em relação à 

construção do conhecimento, nas aulas-oficinas eles têm a oportunidade de externar sua 

opinião a partir de diferentes fontes e assim construir coletivamente o conhecimento. A ideia 

de trabalhar com aulas-oficinas e palestras surgiu a partir das oficinas e palestras que 

participei no Colégio Pedro II através do Programa de Residência Docente, que influenciou, 

inclusive, no planejamento e administração das aulas. 

 No total realizamos quatro aulas-oficinas para abarcar o número de alunos que 

frequentavam o 3º ano e uma palestra com as quatro turmas no auditório. Os debates 

suscitados nas aulas-oficinas abordavam questões relacionadas às formas de violência e 

criminalidade mais vistas na Baixada Fluminense, bem como sua repercussão no imaginário 

daqueles que não conhecem a região. Após a realização das aulas-oficinas, propus que 

escrevessem cartas para um destinatário "imaginário" retratando as situações de violência e 

criminalidade que percebiam em seu bairro ou até mesmo em sua casa. E ainda, que 

respondessem a seguinte pergunta sobre o documentário "Hiato": Esse documentário retrata a 

realidade? Em que sentido? 

 As cartas - que estão em anexo - demonstram a percepção que esses alunos têm em 

relação às formas de violência. Grande parte dos alunos do Estado retrata situações de seu 

cotidiano descrevendo a presença do tráfico nas proximidades da região onde moram, crimes 

como roubos, violência contra mulher e até morte por armas de fogo. Mas o que realmente 

chama atenção nas cartas desses jovens é ausência de percepção sobre as reais condições em 

que vivem, ou seja, a naturalidade como encaram o total descaso do Estado nos aspectos 

inerentes às condições de vida que dão dignidade ao ser humano. Em suas falas ressaltam 

aspectos como: "em meu bairro não tem asfalto, falta água e luz, mas se não piorar fico 

feliz"
1
. Percebemos que esses jovens de alguma forma "naturalizaram" a pobreza e tudo que 

                                                 
1
 Trecho retirado da carta de um aluno do 3º ano. 
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pode existir a partir dela. Não conseguem perceber o quanto a classe dominante interfere e 

afeta seus gostos e percepções, tonando-os alheios de sua própria existência enquanto cidadão 

brasileiro portador de direitos. O que vemos na verdade é a ausência total de direitos. A 

escola, neste sentido, funciona na fala dos jovens que frequentam a rede Estadual, como uma 

espécie de "trampolim" para uma existência com menos ausências e mais direitos. 

 Enquanto os alunos do Estado escreveram cartas relatando situações de violência que 

viam em seu cotidiano, os jovens da instituição privada descreveram situações que assistiam 

através das grandes mídias ou que seus pais ou parentes relatavam. Raramente falavam de 

situações que tinham vivido tampouco dos aspectos relacionados à ausência do Estado, pois 

apesar de também residirem na Baixada, a região do Município onde moram é mais 

privilegiada. Resguardados pelos carros e muros dos condomínios, esses jovens não 

conhecem o outro lado da cidade e têm pouco ou nenhum contato com outros jovens de classe 

social menos abastada. Assim seus relatos acerca das situações de violência retratam, em sua 

maioria, furtos e roubos. Por causa de sua situação de classe, eles não conseguem perceber a 

desigualdade social como um problema estrutural, muito menos as relações de poder que 

estão subjacentes na sociedade que definem os mecanismos que conduz nossas escolhas e 

gostos. Mas apesar de pertencerem à classes sociais distintas, ambos os jovens relatam as 

implicações sociais e culturais de morar na Baixada Fluminense  

 Para fomentar o debate e estimular a reflexão, trabalhamos com o documentário 

"Hiato" de Vladimir Seixas que apresenta uma cobertura sobre um acontecimento ocorrido no 

dia 3 de agosto de 2000 no shopping Rio Sul, em Botafogo, bairro da cidade do Rio de 

Janeiro. Com duração de apenas 20 minutos faz uma reflexão sobre como se relacionam as 

classes sociais existentes em nosso país com suas divergências e atitudes pessoais
2
. O 

documentário nos remete a reflexões sobre desigualdade social, relações de poder, 

discriminação, segregação socioespacial e preconceito.  

 Percebemos ainda, que apesar de pertencerem a classes sociais diferentes, os alunos de 

ambas as instituições, foram unânimes em dizer que a situação sobre segregação socioespacial 

e discriminação exposta no documentário retratava, de certa forma, parte da realidade pois 

aqueles que vão ao shopping ou outros espaços culturais e não correspondem ao padrão de 

vestimenta e comportamento imposto pela classe dominante muitas vezes sofre com a 

discriminação. Muitos desses jovens relataram que já vivenciaram uma situação similar a esta, 

afirmando que para frequentar determinados espaços precisam se adequar as normas impostas 

em detrimento de seu gosto, reforçando o conceito de violência simbólica explorado no 

                                                 
2
 Trecho da resenha do documentário. 
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presente trabalho. 

 Esses jovens conseguiram provar através de suas falas reflexões colocadas por autores 

clássicos da sociologia. Como é o caso de Karl Marx que em suas obras, que destacou entre 

outras coisas, os antagonismos presentes entre a burguesia e proletariado após o advento do 

capitalismo e Max Weber que destaca as formas de dominação como modelo para explicar 

determinadas ações dos indivíduos. 

  Desta forma, somos levados a acreditar que as situações de classe influenciam 

diretamente na percepção dos conceitos de violência. Para os jovens das classes mais 

abastadas as situações de violência estão mais distantes da realidade deles e raramente 

percebem a ausência do Estado no que diz respeito aos direitos básicos, como saúde e 

educação. Enquanto para aqueles que pertencem às classes populares situações como falta de 

hospitais e escolas com infraestrutura dignas são uma constante o que nos remete a refletir 

sobre a "leitura" que esses jovens oriundos das classes populares fazem sobre o conceito de 

violência.  

 

7 Considerações finais  

 

 Pode-se concluir que os alunos de ambas as instituições apresentam dificuldades em 

reconhecer as diferentes formas em que se expressa a violência na sociedade. Associando, 

inicialmente, violência à agressão física. Não reconhecem que a violência pode ser expressa 

de várias maneiras, como através da mídia que explora o imaginário das pessoas reforçando 

qual o lugar do pobre na sociedade, ou através da arquitetura que com seus imponentes 

condomínios fechados separa o pobre do rico. Assim, reconhecer os mecanismos de 

reprodução da desigualdade social, foi apenas um primeiro passo para esses jovens que têm 

sua trajetória marcada pelas mais diversas formas de violência e criminalidade em seu 

cotidiano. Possibilitar novas percepções sobre a sociedade e ajudar na identificação das 

relações de poder que permeiam suas vidas, é o início de um processo de aprendizado que 

fomenta nesses jovens à participação no processo de construção de sua própria história, 

oportunizando identificar as distinções econômicas e sociais que separam a classe dominante 

da classe popular. 

 Neste sentido, alcançamos o objetivo do trabalho ao apresentar novas percepções 

acerca dos conceitos de violência e criminalidade, dando ênfase no conceito de violência 

simbólica apresentado por Pierre Bourdieu, no qual descreve, dentre outras coisas, que a 

classe que domina economicamente a sociedade impõe, ainda de que forma subliminar, sua 
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cultura, seus gostos e comportamentos para as classes populares. Segundo Bourdieu a cultura 

é algo arbitrário, uma vez que não se assenta numa realidade dada como natural. O sistema 

simbólico que rege uma determinada cultura é uma construção social e sua manutenção e 

perpetuação dependem da influência que a classe dominante tem sobre a classe dominada, 

reproduzindo os mecanismos que legitimam a cultura daqueles que detém os meios de 

produção. 

 Os resultados dessas novas percepções foram vistos principalmente nos relatos dos 

alunos que participaram do projeto, que escreverem as cartas contando situações do cotidiano 

da cidade e de que maneira percebiam as questões relativas à violência. Notou-se uma 

ampliação da percepção dos conceitos de violência que esses alunos apresentaram a partir dos 

debates que aconteciam durante as aulas-oficinas, em que puderam tirar suas dúvidas e 

estabelecer novos significados para seu cotidiano. Desenvolvendo o pensamento crítico foram 

capazes de perceber a realidade social que os cerca e ainda identificar as relações de poder e 

violência simbólica existente em nossa sociedade e partir daí romper com as imposições e sair 

da condição de classe dominada. 
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