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RESUMO 
 

OLIVEIRA, Danielle Rodrigues de. ENSINAR A TEMÁTICA “DESIGUALDADES 
SOCIAIS” PARA CLASSES SOCIAIS DISTINTAS: estratégias de desnaturalização. 
2016. 46 f. 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. 
 
 
 
Este trabalho é resultado final de uma pesquisa produzida no âmbito do Programa 
de Residência Docente (PRD) – Colégio Pedro II, que buscou a realização de 
estratégias de ensino que visassem a aproximação de dois públicos distintos no que 
tange a imaginação sociológica no aprendizado da temática “Desigualdades 
Sociais”: uma escola estadual pauperizada e uma escola particular elitizada. Ao 
longo da pesquisa foi utilizado o recorte de compreender a “Violência” como uma 
das formas de concretização das desigualdades. A estratégica pedagógica posta em 
prática neste trabalho foi a troca de cartas entre alunos de realidades sociais 
diferentes (Barra da Tijuca e Nilópolis) para que percebessem outras análises no que 
se refere a vivência da Violência Urbana. A partir desse recorte, foram tratadas as 
distinções de classe, cor e sexo, e o entendimento de sociedade não como algo 
uniforme, mas sim, vivenciado de forma desigual a partir do “lugar” em que cada um 
desses grupos mora. 
 
Palavras-chave: Desigualdades Sociais; Violência; Escola; Imaginação Sociológica. 
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INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa surge a partir de uma inquietação referente a como lecionar a 

temática “Desigualdade Social” e “Violência Urbana” para grupos sociais que 

possuem histórias de vida, moradia, classe social e estudam em ambientes 

escolares diferentes. Em suma, a própria experiência de vida desses alunos - que 

apesar de moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro vivem realidades 

sociais distintas - seria base para trabalhar essas temáticas, mas eu tinha 

dificuldades em como isso seria possível. O propósito era encontrar alguma forma 

de aproximar estes alunos para que a partir destas experiências eles pudessem 

associar as duas temáticas próprias da Sociologia citadas acima. O objetivo dessa 

monografia é trazer a reflexão sobre como ensinar esses conteúdos para duas 

classes sociais distintas: uma pobre e outra elitizada. 

Sou professora de Sociologia formada pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro desde 2010 e atualmente leciono em duas escolas: uma estadual, 

localizada no Município de Nilópolis (Baixada Fluminense); e uma particular, 

localizada no Município do Rio de Janeiro, bairro da Barra da Tijuca, Zona Oeste . 

Elas estão distantes 54 quilômetros e, além da distância física, estão afastados no 

que tange ao perfil social dos alunos, sendo uma de renda média baixa (Nilópolis1) 

e outra de renda alta (Barra da Tijuca2). Apesar de não ter disponível dados 

estatísticos sobre a renda dos discentes, as diferenças sociais podem ser notadas 

pelas características das escolas, do seu entorno e dos costumes dos próprios 

alunos. 

A escola da Barra da Tijuca fica localizada próxima a uma das mais 

importantes avenidas do bairro, cercada de condomínios luxuosos - que alguns 

alunos relatam serem seus locais de moradia. Nos horários de entrada e saída 

dos turnos é intensa a circulação de carros importados e transportes escolares 

                                                 
1
 Nilópolis é um município da Baixada Fluminense que possui uma população estimada de 158 mil 

habitantes em 2015, segundo o IBGE. Possui IDH 0,753 e figura entre as 20 cidades com menor 
índice de desenvolvimento humano do Estado do Rio de Janeiro. 
2
 Barra da Tijuca é um bairro da Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro que possui população 

estimada de 358 mil pessoas em 2015, segundo o Instituto Pereira Passos. Esse bairro é o que 
mais cresce na cidade e, segundo previsões do mesmo instituto, será o terceiro mais populoso da 
cidade em 2020, se permanecer com a mesma taxa de crescimento. Seu IDH é o maior da Zona 
Oeste (0,959), sendo o sexto melhor dentre os bairros da cidade do Rio de Janeiro. 
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que fazem o deslocamento destes. Dentro da escola todas as salas de aula 

dispõem de ar condicionado (split na maioria dos casos), data show, computador e 

internet wifi de alta velocidade. Esta última também é aberta para o uso dos alunos 

e funcionários da escola. A escola não exige o uso de uniforme no Ensino Médio, 

podendo ser usada qualquer roupa adequada ao ambiente escolar. Por conta 

disso, não raro pode ser verificado o uso de marcas destaque no cenário da moda. 

Os alunos são em sua maioria brancos. 

A escola de Nilópolis está localizada no bairro de Olinda, em Nilópolis, 

próximo a estação de trem. O entorno da escola é formado por casas residenciais 

e um pequeno comércio composto por padarias e supermercados. O bairro de 

Olinda fica na divisa dos municípios de Nilópolis e Rio de Janeiro, por isso, grande 

parte dos alunos desta escola reside nos bairros de Anchieta, Guadalupe e 

Ricardo de Albuquerque, localizados no Município do Rio. Por conta desse 

deslocamento, o uso de ônibus é o meio mais frequente de chegar até a escola. 

As salas de aula possuem mobiliário novo e quadro branco, mas a pintura das 

paredes é antiga e suja; e algumas janelas não possuem vidro. Apesar de existir 

um Laboratório de Informática, a escola não possui internet para uso dos alunos e 

muito frequentemente esta não está disponível para o uso dos funcionários, como 

aqueles que trabalham na secretaria. Cada sala de aula dispõe de dois aparelhos 

de ar condicionado de janela. O uniforme exigido é o uso da camisa das escolas 

estaduais do Rio de Janeiro (cinza e azul, com o escudo do estado do Rio de 

Janeiro e o logo da SEEDUC – Secretaria Estadual de Educação), calça jeans e 

tênis. A escola é majoritariamente frequentada por alunos negros e pardos. 

A diferença social verificada permite ao professor refletir que não é possível 

chegar a um objetivo comum ao fim do bimestre usando o mesmo método de 

ensino em perfis tão diferenciados. Por conta disso, esse trabalho traz essa 

reflexão e busca traçar alternativas para que o entendimento dos conceitos 

sociológicos sejam semelhantes em ambas as realidades.  

Para tanto, esse produto não segue a estrutura tradicional de divisão de 

capítulos, mas sim, se repartirá em tópicos sobre três experiências didáticas. Em 

cada bloco apresento as estratégicas pedagógicas utilizadas, sua metodologia, os 
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conceitos mobilizados e seu resultado parcial. 

 

OBJETIVOS 

Baseada nos princípios do Programa de Residência Docente – aplicação de 

estratégias didáticas, internalização de preceitos e normas éticas e o estímulo à 

reflexão crítica sobre a ação docente - refleti que seria pedagogicamente relevante 

propor uma aproximação entre as realidades sociais dos alunos de Nilópolis e 

Barra da Tijuca para que pudessem trocar experiências e análises sobre a 

sociedade carioca no que tange às temáticas escolhidas para essa pesquisa.  

O objetivo final desta tarefa é propor aos alunos a problematização sobre a 

sociedade em que vivemos, buscando desnaturalizar os lugares sociais em que 

esses indivíduos habitam vistos como realidades “normais”. Através de atividades, 

busca-se fazer com que sejam percebidos e criticados os lugares de poder e 

privilégios próprios de nossa realidade capitalista e desigual. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

As atividades descritas abaixo foram realizadas com as turmas de 3º série do 

Ensino Médio da escola pública de Nilópolis e as turmas de 2ª série da escola 

particular da Barra da Tijuca.  

Na primeira, que segue o “Currículo Mínimo” proposto pela Secretaria de 

Estado de Educação (SEEDUC), o conteúdo a ser ministrado no 4ª bimestre se 

chama “Formas de violência e criminalidade”. Segundo este documento, ao final 

do bimestre os alunos devem adquirir como habilidades e competências as 

seguintes aptidões: 

- Compreender, pelo ponto de vista sociológico, as diversas 
formas de manifestação da violência. 
- Identificar as disputas territoriais e os processos de 
exclusão e segregação socioespacial que marcam a 
construção das cidades e os conflitos sociais. 
- Distinguir as diferentes formas em que se manifesta a 
violência no meio rural e urbano e identificar o processo de 
criminalização da pobreza e dos movimentos sociais. 
(Governo do Estado do Rio de Janeiro. Secretaria de Estado 
de Educação. Currículo Mínimo 2012. Rio de Janeiro, 2011). 
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Na escola particular, o conteúdo é mais teórico e o eixo-temático sobre 

Desigualdades Sociais discute sobre “Estratificação, Estrutura e Mobilidade 

Social”, a partir dos conceitos de Karl Marx sobre desigualdade, luta de classes e 

mudança social; Max Weber no que tange a classe, status e poder; e a 

perspectiva funcionalista, que aponta para uma perspectiva liberal sobre a 

desigualdade. 

É importante salientar que na escola de Nilópolis havia a disponibilidade de 2 

tempos semanais de 50 minutos e na escola particular apenas 1 tempo semanal 

de semelhante duração. 

A seguir, descrevo com detalhes as atividades realizadas em aula. 

 

“Os pobres vão a praia” 

O nome desta atividade realizada na escola pública de Nilópolis faz uma 

alusão a um vídeo da TV Manchete, parte do programa “Documento Especial” 

(1989), em que relata a ida de moradores da Zona Norte e subúrbios do Rio de 

Janeiro para as praias da Zona Sul graças a instalação da primeira linha de ônibus 

direta ligando as regiões no início dos anos 903. O vídeo apresenta o 

comportamento dos moradores da Zona Norte na praia e os comentários 

preconceituosos de moradores da Zona Sul sobre essa interligação. 

O uso deste nome se dá graças ao episódio ocorrido no Rio de Janeiro no 

fim de semana 22 e 23/08/2015 quando cerca de 160 jovens foram retirados de 

ônibus vindo da Zona Norte do Rio de Janeiro rumo às praias da Zona Sul. A ação, 

promovida pela Polícia Militar (PM), visava a redução de arrastões nas praias. 

Nenhum dos jovens foi encontrado com armamento ou drogas, mas mesmo 

assim, os menores de idade foram encaminhados para o Centro Integrado de 

Atendimento à Criança e ao Adolescente (Ciaca) e os maiores para a delegacia. 

Os jovens só foram liberados com a chegada dos pais. Nenhum dos jovens 

recolhidos era branco.  

O governador Luiz Fernando Pezão no dia seguinte a ação defendeu a 

                                                 
3
 DOCUMENTO Especial - Os pobres vão à praia. direção: Nelson Hoineff. TV Manchete, 1989 (30 min.) 

disponível em https://www.youtube.com/watch?v=kOzGFJZZVe8 (acessado em 01/11/2015). 
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atitude da PM, segundo pode ser verificado no texto jornalístico reproduzido 

abaixo: 

Segundo Pezão, desde o verão passado, com apoio do 
serviço de inteligência das polícias, jovens têm sido 
monitorados e impedidos de seguir viagem para as praias. 
Ele afirmou que a polícia “tem visto e mapeado com 
inteligência toda essa movimentação de menores, desde o 
embarque nos ônibus”. O governador disse que, caso 
tenham ocorrido abusos nessa abordagem, "isso será 
corrigido". 
“Repercussão sempre dá. Dá quando [a polícia] não age e 
quando age. Quantos arrastões nós tivemos, praticados por 
alguns desses menores? Não estou falando que são todos 
os que estavam ali, mas tem muitos deles, mapeados, que já 
foram apreendidos mais de cinco, oito, dez ou 15 vezes, 
como na Central do Brasil”, afirmou Pezão, após evento no 
Palácio Guanabara. (VIEIRA, 2015). 

 

A atividade realizada em aula dividiu a turma em três grupos, nos quais cada 

um deveria ler uma notícia jornalística (Anexo I). Ao final da leitura, foi iniciado o 

debate sobre o fato, baseado nas aulas anteriores sobre os vários tipos de 

“Violência” praticados em nossa sociedade, dentre eles, a violência policial e o 

racismo. 

Baseado em tal fato, trabalhamos com o conceito de “Criminalização da 

Pobreza” para refletir sobre o processo de perseguição aos jovens pobres e 

negros, identificados como indivíduos naturalmente ligados a criminalidade. Para 

tal, foi usada como referência a análise de Misse (1995), a partir de sua crítica 

relativista e estatística, que pontua o fato de que o ato criminal está igualmente 

espalhado por todas as classes sociais, porém é mais perseguida pelo Estado nas 

classes subalternas do que nas dominantes. Segundo ele, a correlação estatística 

de dados entre crime e pobreza é espúria, evidenciando o caráter classista e 

racista dos estereótipos sociais.  

Ao longo dos debates pude verificar uma postura de indignação frente ao 

ocorrido, já que muitos desses jovens abordados na operação eram negros e 

moradores da Zona Norte e Baixada Fluminense, perfil dos alunos em questão.  

Baseada na identificação do perfil perseguido, realizamos a tarefa “Carta ao 
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Governador”. Nesta, divididos em grupos de 4 pessoas e usando as análises 

sociológicas, os discentes deveriam escrever uma carta direcionada ao 

Governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão, que apoiou a ação da PM, 

apresentando suas reflexões sobre o ocorrido e propondo estratégias de 

superação frente a “Criminalização da Pobreza” em processo no Rio de Janeiro. 

Abaixo, três exemplos de cartas produzidas pelos alunos4. 

 

Nilópolis, 31 de agosto de 2015 

Excelentíssimo Senhor Governador Luiz Fernando Pezão, 

Tendo em vista o fato ocorrido na linha 547 em direção a Praia de Botafogo, nós 

alunos do Colégio Estadual Marechal Zenóbio da Costa, ficamos indignados com 

a situação vivenciada pelos jovens apreendidos no dia 23 de agosto por policiais 

que faziam uma blitz próximo a praia, encaminhando esses jovens para o CIACA, 

por motivos insuficientes, trazendo revolta e indignação para a família dos 

mesmos. 

Os menores moradores da baixada Fluminense tem direito de ir e vir assim como 

os jovens moradores dos demais bairros do Rio de Janeiro, independente de 

classes sociais. 

Ao nosso ver, o que aconteceu com os jovens poderia ter acontecido conosco pois 

somos pobres e moradores da baixada fluminense, poderíamos estar somente 

indo para a praia nos divertir e acabar presos sem ter dado algum motivo. 

O governo do Estado se mostra despreparado ao lidar com a população, perdendo 

tempo com menores que só estão procurando se divertir até porque na baixada 

não tem área de lazer. Enquanto perdem tempo com jovens que supostamente 

irão iniciar um arrastão, se tornam suspeito por serem pobres e negros, podendo 

então ter essa fato interpretado como um preconceito racial e social. 

 

Nilópolis, 31 de agosto de 2015 

Excelentíssimo Senhor Governador Luiz Fernando Pezão, 

                                                 
4
 As cartas scaneadas estão disponíveis no Anexo 1. Os possíveis erros ortográficos e de 

concordância serão mantidos na transcrição. 
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Gostaria de exercer o direito de criticar, como cidadão, a operação ocorrida no dia 

23/08/2015, onde mais de 100 menores foram encaminhados a delegacia 

simplesmente pelo fato de “parecerem suspeitos”, sem prova alguma e pautada 

em nada, essa operação foi o retrato da sociedade de hoje, que por sinal é uma 

sociedade extremamente racista e preconceituosa, governada para a classe mais 

alta, por sinal branca, onde o negro jovem é visto como criminoso pelo simples 

fato de existirem. Gostaria de fazer uma citação de um grande pensador chamado 

Criolo – “cada cacetetes é um chicote para um tronco” essa frase, na minha visão 

reflete a sua operação com certa perfeição, onde os cacetetes são os chicotes 

para castigar os negros no passado, hoje o chicote são os cacetetes dos escravos 

que apanhavam são os jovens que foram intimados. Espero que vossa excelência 

possa se retratar, não só com os jovens envolvidos, mais sim, com todos os 

jovens negros do nosso país. 

 

 

Nilópolis, 31 de agosto de 2015. 

Excelentíssimo Senhor Governador Luiz Fernando Pezão, 

Sua aprovação desse procedimento criminoso e imoral, soma ao ato de racismo 

da PM uma gravidade social e política enorme. 

O senhor manifestou sua aprovação a práticas desse porte, de racismo, a essas 

vítimas. 

Quando o senhor usa sua voz pública esses para apoiar esses ato imoral, com 

declarações a imprensa, está garantindo que continuem. 

A praia não é uma propriedade exclusiva dos moradores da Zona Sul, nem de sua 

classe social. 

Para sua informação senhor, racismo é crime mesmo quando disfarçado de 

política de segurança. 
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O objetivo desta tarefa foi incentivar a participação cidadã em nosso modelo 

democrático que inclui a crítica a ações oficiais empreendidas pelo Estado. Ao 

longo da tarefa – que durou 4 tempos de aula - foram trabalhados os direitos 

constitucionais de liberdade de ir e vir; a praia como um lugar público; o racismo 

como ato criminal; e as ações de Movimentos Sociais contra o extermínio da 

população negra no Brasil, baseado nos dados estatísticos disponíveis no Mapa 

da Violência 2015 (WAISELFISZ, 2015). 

 

 

Alteridade – como é ser de outra classe social? 

A atividade em questão foi realizada junto aos alunos da escola particular da 

Barra da Tijuca. Ao iniciar os debates sobre Desigualdades Sociais em aula pude 

perceber grupos que apresentavam desconhecimento sobre a existência de 

diferença entre classes sociais. Em algumas experiências anteriores, verifiquei 

discursos que apontavam ser o racismo uma ocorrência inexistente no Brasil e 

que todos têm acesso igual aos direitos em nosso país. 

Apesar de ser um discurso localizado em poucos estudantes, percebi que 

seria necessário, antes de trabalhar os conceitos sociológicos, empreender 

discussões para que refletissem sobre como as Desigualdades Sociais aparecem 

em nosso cotidiano de formas múltiplas. Para tal, utilizei como mote um episódio 

da série brasileira “Cidade dos Homens” chamada “Uólace e João Victor (2002). O 

episódio, inspirado no livro paradidático de mesmo nome, direcionado para alunos 

do Ensino Fundamental da autora Rosa Amanda Strausz (1999), conta a história 

de dois meninos da mesma idade pertencentes a classes sociais diferentes. 

Uólace é filho único e a mãe, único vínculo familiar, trabalha como empregada 

doméstica e passa a semana fora de casa só retornando aos fins de semana. Ele 

mora na favela, estuda em uma escola pública e passa a semana na rua, a 

procura de alimento e diversão. Do outro lado, João Victor é um menino de classe 

média alta, que vive com a mãe escritora. Por almejar um futuro brilhante para o 

filho ela paga uma escola particular de qualidade. João tem aulas de tênis pagas 

pelo pai que mora em outra residência e possui todas as suas necessidades 
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básicas atendidas. Apesar de viver em lógicas sociais distintas, a aproximação 

entre eles são os desejos provocados pela propaganda (o tênis da moda e o 

hambúrguer da loja de fast food), o medo da violência (policial e dos assaltos) e as 

mães que não se sentem satisfeitas com seus empregos, mas o realizam em 

busca de uma melhor perspectiva familiar. 

O episódio, apesar de apaziguador frente às desigualdades e permeado de 

estereótipos, possui a tarefa de permitir o início da crítica sobre a coexistência de 

duas lógicas sociais distintas em um mesmo bairro. 

Após a visualização do filme, iniciamos a tarefa crítica. Foram dados 5 

minutos para que os alunos anotassem todos os tipos de Desigualdades Sociais 

que eles se lembrassem vistas no episódio. A partir dessas reflexões, seria 

iniciado o debate. Ao longo da atividade, percebemos de forma coletiva que as 

desigualdades não estão isoladas no acesso diferencial a posse de bens, mas 

sim, a outros tipos de impactos cotidianos. 

Uólace, por ter a mãe trabalhando como empregada doméstica, não a via 

durante toda a semana. O menino manifesta a saudade dela e, mesmo quando 

liga para o seu emprego, precisa falar rapidamente, pois a patroa da mãe não 

gosta de vê-la ao telefone. João Victor tem uma mãe escritora que trabalha em 

casa, por conta disso, ele a vê todos os dias. O fato de ela poder ajudá-lo com os 

deveres de casa diariamente é percebido como um ato de amor, mas também um 

privilégio. 

Uólace recebe da mãe uma quantia financeira semanal para se alimentar 

que, por ser pouca, não supre as suas necessidades. Por isso, ele precisa ir para 

a rua pedir ou trabalhar para comprar um lanche, alternativa mais barata que ele 

encontra. Sendo assim, ele passa parte da semana comendo salgados de 

lanchonete, alimentos ricos em carboidrato com baixo valor nutricional. João Victor 

possui uma alimentação balanceada, come salada, legumes e carne todos os 

dias. Essa prática diferenciada a longo prazo gerará possivelmente um prejuízo a 

Uólace, que pode ter problemas de saúde como anemia ou obesidade. 

João Victor estuda em uma escola particular de qualidade, tem todos os 

professores e leva diariamente exercícios para casa. Uólace estuda em uma 
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escola pública e passa a maior parte do tempo na rua. Para os alunos, essa 

realidade impactará em suas escolhas profissionais, já que João Victor terá mais 

chances de ingressar em um emprego que pague um salário justo do que Uólace, 

que provavelmente será um trabalhador desqualificado e explorado. 

Ao final do debate, discutimos o conceito de Mobilidade Social no Brasil, 

utilizando dados estatísticos sobre renda e mobilidade entre classes do Censo 

Demográfico 2010 realizado pelo IBGE (2011). Chegamos a conclusão de que 

apesar de haver um discurso de uma sociedade aberta, a mobilidade social ainda 

é reduzida, especialmente o acesso aos estratos mais altos. Vivemos em um país 

com uma renda extremamente concentrada que permite a convivência lado a lado 

de realidades abastadas e muito pobres - como pode ser visto na Zona Sul do Rio 

de Janeiro - que possibilitam uma sociedade estruturalmente excluída para a 

maior parcela da população.  

Uma das consequências dessa exclusão é o processo de “Criminalização da 

Pobreza”, também abordado na atividade realizada na escola pública. Aqui 

trabalhamos com os mesmos referenciais (Misse, 1995 e Waiselfisz, 2015) e a 

ênfase sobre a desconstrução do pobre como alguém potencialmente criminoso, 

foi mais profundamente trabalhada na atividade seguinte. 

 

Troca de Cartas 

Durante as reuniões de orientação no Colégio Pedro II tive acesso a uma 

estratégia pedagógica chamada “Cartas Urbanas”, atividade que incluía a troca de 

cartas entre alunos do 3º ano das unidades Realengo II e São Cristovão III, para 

discutir a temática do 1º trimestre sobre “Cidade e Capitalismo”. Baseada nessa 

atividade, refleti sobre a possibilidade de adaptar essa tarefa para os alunos da 

Barra da Tijuca e Nilópolis, com o objetivo de fazer com que esses indivíduos, que 

vivem na mesma Região, mas dificilmente trocam impressões sobre suas 

realidades sociais, pudessem ser aproximados e refletissem criticamente sobre 

seus “lugares” sociais, a partir do debate sobre as “Desigualdades Sociais” e a 

“Violência”. 

A tarefa consistiu na feitura de cartas pelas 3 turmas de 2º série do Ensino 
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Médio da escola da Barra e pelas 3 turmas do 3º ano da escola de Nilópolis. Em 

ambos os casos ela foi pontuada como atividade principal do bimestre. Essas 

cartas – que foram trocadas por mim - deveriam seguir o seguinte roteiro: 

 

Cidade e Data. 

Um cumprimento. 

A frase “Da janela do quarto em que eu durmo eu vejo...” (relatar o que vê 

dessa janela para falar sobre sua casa, sua rua, seu bairro). 

Apresentação (nome, idade, interesses, o que faz no lazer, etc)  

Relatos sobre família (com quem mora?, profissão dos pais ou 

responsáveis?; algum relato caso possuíssem irmãos ou outros moradores na 

casa). 

Relato sobre como vivencia a violência (de qualquer tipo – verbal, física, 

moral -; se já ocorreu com você?, com alguém próximo?, no bairro?, só vê pela 

TV?; o que as pessoas próximas falam sobre a violência para você? etc). 

Despedida. 

Contato, caso queiram se conhecer (endereços de redes sociais). 

 

A partir dos conteúdos dessas cartas, escritas a um desconhecido, buscamos 

refletir através de debates sobre as distinções de classe, cor e sexo, e o 

entendimento da sociedade não como algo uniforme, mas sim, vivenciado de 

forma desigual a partir do “lugar” em que cada um desses grupos mora. 

Quando comunicados sobre a realização dessa experiência as reações dos 

alunos frente a atividade foram distintas: os alunos da Barra da Tijuca se 

mostraram imediatamente empenhados em saber como é a vida em Nilópolis, ao 

passo que os alunos deste município se mostraram resistentes. Para eles, já era 

sabido como os moradores da Barra viviam: com muito luxo e uma “vida muito 

boa”. 

Antes de iniciar a atividade questionei se os alunos já tinham ido um ao local 

de moradia do outro. Na Barra da Tijuca, em 3 turmas de 35 alunos em média, 

apenas 2 disseram conhecer Nilópolis. Uma aluna disse que já tinha ido a uma 
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festa de batizado de um conhecido de sua madrinha e o outro (por ter a mãe 

diretora de uma escola de samba) foi a quadra da Escola de Samba Beija Flor – 

localizada no Município. Nenhum deles andou pela cidade, apenas se dirigiram a 

esses espaços delimitados de carro. Já em Nilópolis, quase a metade dos alunos 

já foi a Barra da Tijuca. A praia é o grande atrativo, especialmente por Nilópolis 

possuir um ônibus direto para o terminal Alvorada (localizado naquele bairro, ponto 

final das linhas de BRT5). A circulação destes alunos se restringe ao Terminal 

Alvorada e a Orla, mas segundo disse um aluno “lá é tudo igual, cheio de 

condomínio”. 

No caso dos alunos da Barra da Tijuca o empenho foi grande. Todos foram 

solícitos ao falar sobre suas vidas e uma parte importante queria se comunicar 

posteriormente com os outros alunos, mesmo após a atividade. Apesar dessa 

disponibilidade, o medo do preconceito também apareceu em algumas turmas. 

Segundo uma aluna, ela tinha medo de ser vista como “fútil e patricinha”, sendo 

que na verdade, ela “apenas possuía uma vida confortável e cheia de 

oportunidades”. 

A resistência dos alunos de Nilópolis em escrever a carta veio como uma 

avaliação negativa, já que, para eles, não tinham nada o que dizer. Em alguns 

casos, foi demonstrado o receio de sofrer preconceitos ao falar sobre sua vida, 

que seria desinteressante. Outro ponto trazido por esses alunos foi o fato de já 

saber como é a vida dos moradores da Barra, não precisar de uma carta para isso. 

Para os alunos da escola estadual, os alunos da escola particular não gostariam 

de ouvi-los. 

Nesse início de atividade é necessário refletir sobre o que Goffman (1982) 

chamou de “Estigma”. Para este autor, o termo estigma foi criado pelos gregos 

para se referirem aos sinais corporais que procuravam evidenciar algo 

extraordinário ou mau sobre o status moral de alguém. Quando admitimos um 

estigma deixamos de considerar uma pessoa como comum e a reduzimos como 

algo “estragado” ou “menor”. Essa característica faz com que nesse indivíduo 

                                                 
5
 BRT, o Bus Rapid Transport, ou Transporte Rápido por Ônibus, é uma modalidade de 

deslocamento urbano criada na cidade do Rio de Janeiro na gestão do Prefeito Eduardo Paes que, 
supostamente, facilitaria o deslocamento entre bairros da cidade com maior rapidez.  
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esteja alojado um descrédito e quanto mais visível ou perceptível o estigma for, 

mais ele interfere na relação social de forma negativa. 

Enquanto os alunos da Barra se preocupam com o estereótipo construído em 

torno de suas vidas, os de Nilópolis demonstram pela sua fala uma percepção 

sobre si mesmos repleta de estigmas: “não sou interessante”, “não tenho nada o 

que dizer”, “eles não vão gostar de me ouvir”. Essa postura, para Goffman, é a 

plena realização do estigma, materializado a partir do momento em que o 

indivíduo incorpora aquilo que os “normais” dizem sobre ele. Ser morador dessas 

regiões menos privilegiadas, para esses alunos, significa que não se percebem 

como indivíduos importantes e repletos de saberes.  

E esse ponto foi o explorado, especialmente com os estudantes da escola 

estadual: a potencialidade de saberes que estes possuem sobre a cidade em que 

vivem e como eles podem relatar esses conhecimentos para alguém que 

provavelmente não sabe como é viver em Nilópolis, Guadalupe ou Anchieta.  

Aliado a esse conhecimento, foi necessário reforçar que a Sociologia poderia 

ajudar a compreender que a Desigualdade Social não é uma coincidência, mas 

possui causas estruturais, especialmente ligadas a cor (que é um diferencial 

importante desses alunos), no caso brasileiro.  

 

As cartas 

A carta se inicia com o local, a data e um cumprimento. Foi deixado claro 

para os alunos que eles escreveriam para alguém da sua idade, entre 16 e 18 

anos, por isso, poderiam usar a linguagem que quisessem. Por conta disso, foi 

corriqueiro o uso de gírias e linguagem virtual (uso de sinais de pontuação para 

desenhar expressões do rosto; “kkkk” e “hahahah” para simbolizar risadas; etc). 

No cumprimento, houve uma vasta forma de iniciar a conversa: “Falai lek”; “Bom 

dia amigo”; “E aí rapaziada?”; “Oie amigx”; etc. 

Toda carta, após o cumprimento, deveria obrigatoriamente começar com a 

frase “Da janela do quarto em que eu durmo eu vejo...”. O objetivo desse início era 

provocar o transporte do leitor da carta para o ambiente de onde o remetente fala.  

Neste parágrafo solicitei que descrevessem o que viam dessa janela, e se 
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alongassem falando da rua e do bairro em que moram. Quatro relatos expressivos 

das realidades sociais encontradas são os seguintes: 

 

Da janela do meu quarto em que durmo eu vejo... casas, crianças brincando, 

mais em cima eu vejo uma comunidade. Moro em uma rua sem saída, moro em 

Ricardo de Albuquerque. 

 

Da janela do quarto em que eu durmo vejo a minha máquina de lavar roupa e 

um muro, que é o muro da casa do meu vizinho. Moro em um condomínio de 

casas e minha rua não tem nada além de casas. 

(alunxs6 da escola estadual7). 

 

Da janela do quarto em que eu durmo, eu vejo algumas casas e prédios 

baixos, atrás têm muitas montanhas. Moro em um prédio baixo, na cobertura e 

minha casa tem piscina, sauna e churrasqueira na parte de cima. Além disso, tem 

cinco quartos, um para minha mãe, um para mim, outro que as minhas 2 irmãs 

dividem e os outros 2 é voltado para “lazer”, pois ninguém dorme. O resto da casa 

é como todas, sala e cozinha. Embaixo da escada tem um mini quartinho com 

brinquedos de quando a gente era menor. Moro no Recreio dos Bandeirantes, que 

é um bairro mais calmo que a Barra, a maioria dos prédios são baixos e tem 

muitas casas. Minha rua é comprida e fica um segurança na esquina o que evitou 

muito a quantidade de assaltos. 

 

Da janela de onde eu durmo eu vejo, do 14º andar, uma grande avenida 

movimentada, um condomínio de casa com muita árvore, do outro lado, vejo 

alguns outros prédios e ao fundo vejo a lagoa de marapendi, quase dá pra ver o 

palco do Rock in Rio daqui. 

 (alunxs da escola particular). 

                                                 
6
 O uso do termo “alunx”, com o “x” no final, segue a tendência de não escolher a palavra “aluno”, no 

masculino, para determinar o termo neutro. Essa tendência tem sido seguida por alguns grupos que 
debatem questões de gênero e criticam as terminologias masculinas como neutras, sem questionar a 
ideologia androcêntrica. 
7
 Os nomes dos alunos serão preservados nessa pesquisa. 
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Ao ler todas as cartas escritas, pude verificar uma diferença importante no 

que tange a privacidade. No caso dos alunos moradores da Barra da Tijuca é 

comum verificar a descrição de condomínios, em que a paisagem visualizada por 

essa janela é livre. Já no caso de Nilópolis, é recorrente a exposição de relatos de 

vizinhos que moram muito próximos, por vezes obstruindo a vista possível dessa 

janela. Outro relato corriqueiro é a divisão desses locais de dormitório: em 

Nilópolis os estudantes falam que dividem com irmãos ou com os pais; e na Barra 

da Tijuca poucos alunos descreveram a divisão com outro ente da família. 

 

Sobre a apresentação de si mesmos para o leitor da carta foi possível 

verificar uma gama de descrições. Dentre tanta diversidade, o que posso destacar 

foi a incidência de prática de esportes, viagens e ida a shoppings entre os alunos 

da Barra da Tijuca; e ida a igreja, uso da internet e ida a shoppings dentre os 

alunos de Nilópolis. Nesse ponto a ida a shoppings se destaca como semelhança, 

porém, devido a diversidade das outras alternativas, acredito não ser possível 

realizar uma generalização sociológica. 

 

A estrutura familiar foi um ponto de destaque dentre os alunos. Abaixo, 

relatos emblemáticos dessas realidades: 

 

Minha família é baseada no meu irmão que tem 9 anos, estuda e ama jogar 

vídeo game, meu pai tem 42 anos, é desempregado, minha mãe tem 40 anos e 

tem um salão de beleza e minha avó tem 82 anos e é aposentada, somos todos 

morenos e minha mãe é branca. 

 

Moro com meus pais minha irmã, mora várias pessoas da minha família no 

meu quintal, muito tranquilo só que as vezes sempre tem brigas sabe toda família 

briga, e as vezes meu namorado dorme na minha casa. 

 

 (alunxs da escola estadual). 
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Moro com meu pai, que é engenheiro, e minha mãe escritora e psicóloga. 

Não tenho irmãos. Meus pais, principalmente meu pai, vive viajando e é comum eu 

ficar sozinha na casa com meu cachorro chamado Holder. Sou muito amiga do 

meu caseiro que passa mais tempo na minha casa do que na dele. 

 

Moro com minha mãe e fico com meu pai de 15 em 15 dias, meus pais são 

divorciados. Foi horrível no início mas depois me acostumei. Sou muito apegado a 

eles e sou filho único! Me conta da sua família também! 

 

 (alunxs da escola particular) 

 

O que pode ser notado como distinto entre esses alunos é a frequência de 

famílias com pais separados na Barra da Tijuca. Em muitos casos é verificado o 

relato de que esses adolescentes vivem em duas casas, passando uma semana 

com o pai e outra semana com a mãe; ou viajando para encontrá-los durante as 

férias. Outro dado é o fato de muitos desses alunos serem filhos únicos ou 

possuírem apenas um irmão. No caso de Nilópolis, diferente da imagem usual, as 

famílias são estruturadas e o que é chamado de “família” envolve muitos 

habitantes: na maioria dos casos possuem irmãos e por vezes são citados alguns 

parentes agregados como avós, tios e primos. 

 

O relato sobre a vivência com a experiência da violência, que era o foco das 

cartas, trouxe a tona uma importante distinção social. 

 

Bom, a violência no meu bairro é grande, não pode “dar bobeira” na rua, nem 

ficar na porta de casa. Algumas vezes tenho medo de andar sozinha, tenho alguns 

cuidados, como esconder o celular. Porém, mesmo assim continua sendo 

perigoso. Já fui assaltado na porta de casa e é horrível. Se onde você mora é mais 

seguro do que aqui, dê valor. 
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A violência no meu bairro é quase constante, ou seja, já sofri com racismo, 

mas o pior foi que o agressor foi um policial, que me parou por conta da minha cor. 

 

Enfim, em relação a violência, moro em frente a uma comunidade e a 

realidade é bem triste, vejo crianças usando drogas, virando marginais logo cedo, 

vejo marido espancando a esposa e trocas diárias de tiroteios. 

 

 (alunxs da escola estadual)  

 

A violência no meu bairro é constante, mas isso nunca me atingiu 

“diretamente”. A única coisa que eu vivencio é o assédio dos homens na rua, isso 

me incomoda, as piadinhas não são agradáveis. Não sou só eu, mas todas as 

meninas também. 

 

A violência da cidade me afeta de todas as maneiras: minha mãe deixou a 

vida dela para me “proteger”, eu não posso sair de casa e quando saio, morro de 

medo. Parece que cada um que passa na rua é um inimigo, e por isso eu me 

escondo cada vez mais no interior da merda da boneca russa. 

 

Apesar de morar em um bairro que deveria ser mais tranquilo, eu já sofri 

muito com a violência. Já fui assaltado umas 3 vezes nos arredores da minha 

casa, mas a violência que mais me atinge é o preconceito. Eu já fui xingado, 

apontado e até agredido por conta da minha orientação sexual, e já sofri muito 

com isso á um ano atrás, mas hoje a situação já melhorou. 

 

(alunxs da escola particular) 

 

Dentre os alunos da escola estadual, pelo local de moradia, é frequente o 

relato de proximidade com a violência ligada ao tráfico de drogas e roubos. Os 

bairros de Anchieta, Guadalupe, Ricardo de Albuquerque e os municípios da 

Baixada Fluminense experimentaram uma mudança na rotina a partir da 
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instalação do programa das UPPs, iniciado em 2008 pelo governo estadual, que 

teria expulsado o tráfico de algumas favelas cariocas, o que ocasionou uma 

migração para outras partes da cidade. Apesar do governo não oficializar essa 

migração, dados da Secretaria de Segurança Pública, de 2012, demonstram uma 

redução nos principais delitos na capital do Rio de Janeiro e um aumento dos 

mesmos na região da Baixada8. Além disso, os relatos dos moradores (inclusive 

esses alunos) demonstram uma mudança na sensação de segurança e na prática 

de delitos, já que relatam maior frequência de assaltos, verificação de bocas de 

fumo em locais antes residenciais, toques de recolher e tiros ouvidos pela 

madrugada. 

A convivência com esse tipo de violência (assaltos, roubo a carro e tráfico de 

drogas) foi relatada por praticamente todos os alunos da escola estadual. Eles se 

qualificaram como muito próximos da violência e revelam sentir medo de que suas 

vidas estejam em risco. Outro dado corrente nas cartas destes estudantes foi a 

referência ao preconceito racial: praticado pela polícia (quando são revistados na 

saída de festas ou mesmo quando estão andando pela rua) e pelos outros 

cidadãos (segurar a bolsa quando passam ou ser observado em um shopping 

pelos seguranças). Segundo a percepção trazida por eles, o fato de serem pobres 

e não brancos os aproxima das experiências da violência, o que prejudica a 

chegada mais tarde em casa, do lazer ou do curso/trabalho. 

Para os alunos da escola particular, o medo da violência é corriqueiro. 

Apesar de poucos terem relatado ser alvo de assaltos, praticamente todos 

apresentam um discurso de medo dessa ocorrência, segundo eles, incentivado 

pelos pais ou pela mídia. Alguns alunos se sentem muito protegidos pelo fato de 

morarem em condomínios, com câmeras e cercas elétricas, o que seria uma 

barreira a aproximação da violência. Outro fato trazido por eles foi o raro uso do 

transporte público: a maioria anda de carro, dirigido por um familiar ou um 

motorista; para eles, essa seria outra barreira para a aproximação com episódios 

violentos. 

                                                 
8
“ UPPs fazem tráfico de drogas migrar para Baixada Fluminense” 

<http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/upps-fazem-trafico-de-drogas-migrar-para-baixada-fluminense> - 
acessado em 10/10/2015. 
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O que chama atenção nas cartas dos alunos da Barra da Tijuca é o relato de 

outro tipo de violência: o assédio ao corpo feminino ou o preconceito contra a 

orientação sexual. Uma parcela importante das meninas se referiu a este tipo de 

violência, situação a qual se sentem incomodadas ao serem analisadas como 

“objetos de desejo”, segundo o relato de uma aluna. Para o relato verificado em 

uma das cartas, “é um tipo de violência que se sofre calada”, já que não sabem 

como reagir. É importante salientar que a escola possui um grupo feminista 

chamado “Rosa de Luxemburgo”, o que faz a pauta do feminismo estar presente 

nas discussões cotidianas. 

 

A carta é finalizada com uma despedida e nesse momento foi corrente a 

divulgação de contatos das redes sociais para que posteriormente possam se 

conhecer. 

 

Uma das estratégias realizadas em aula a partir desta tarefa foi a reflexão 

sobre a alteridade. Porém, o diferencial no uso das cartas foi não mais a criação 

de uma história fictícia, mas sim, a leitura de uma história real, de um “outro” que 

existe e está distante hierarquicamente na pirâmide social. 

Os vários tipos de desigualdades sociais verificados nestas cartas podem ser 

mobilizados durante as aulas: qualidade educacional (a estrutura física das 

escolas é bastante distinta, influenciando a qualidade de acesso a informação que 

ambos os alunos possuem); a caracterização dos bairros (infraestrutura, 

segurança, etc); a privacidade (muitos parentes vivendo na mesma casa; 

residências aglomeradas podem aumentar a chance de proliferação de doenças 

infectocontagiosas); e a forma como vivenciam a violência. 

Este último dado, que foi o foco nas cartas, se dá por ter verificado 

correntemente nos alunos de ambas as escolas a repetição de um discurso que 

coloca indivíduos negros nesse lugar de “praticantes do crime”, própria do senso 

comum. Para desnaturalizar essa visão é necessário recorrer às teorias racistas 

para explicar a associação do negro a criminalidade.  

O termo “raça” começa a surgir no século XVIII, quando o médico e 
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naturalista Carlos Lineu cria o “Sistema da Natureza”, em que classifica, através 

das desigualdades, as diferenças culturais. 

 

“Europaeus albus: (...) engenhoso, inventivo (...) branco, 
sanguíneo (...). É governado pelas leis; 
Americanus rubesceus:contente com sua sorte, amante da 
liberdade (...) moreno irascível (...) É governado pelos 
costumes; 
Asiaticus luridus: (orgulhoso, avaro (...), amarelo, 
melancólico. Égovernado pela opinião. 
Afer niger: (...) astuto, preguiçoso, negligente (...) negro, 
fleumático (...).  É governado pela vontade arbitrária de seus 
senhores.”. (Poliakov, 1974:137, apud, Araújo, 2010:41). 

 

 

 

Imagem do livro de Robert Knox, 

chamado The Races of Men (1851). 

 

 

 

 

 

 

Essa primeira classificação racial oficialmente divulgada na história coloca o 

negro em uma posição naturalmente de inferioridade, incapaz de tomar decisões 

por si só, por isso, necessariamente devendo ser governado por outros. A imagem 

da época mostrava que esse negro, de tão inferior, se assemelhava a um animal, 

neste caso o macaco. 

Tal reflexão permaneceu no próximo século com Gobineau, diplomata 

francês que dividiu as raças em três (branca, amarela e negra) e estipulou ser a 

branca a superior, tanto na beleza, como na inteligência e força (GOBINEAU, 

1974: 217, apud, ARAUJO, 2010: 42). Esse discurso serviu como base para 

justificar a hierarquia racial e defender que a mestiçagem seria uma forma de 

degenerescência da raça branca. Tal preceito de Gobineau influenciou o Brasil ao 
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adotar, no século XIX, o incentivo a imigração europeia para substituir a mão de 

obra escrava negra. 

Outra teoria importante para pensar o lugar do negro foram os estudos do 

médico italiano Cesare Lombroso, que influenciaram o também médico brasileiro 

Nina Rodrigues. Lombroso estipulava que a criminalidade era uma característica 

natural dos indivíduos, que podia ser previamente identificada via dados 

antropométricos. Por isso, a medição de crânios, cor da pele, localização das 

orelhas e olhos eram traços que podiam determinar os criminosos, afinal, o crime 

estaria no indivíduo, era algo genético. Esses ideais racistas foram incorporados 

por Nina Rodrigues que, em seus estudos, demonstrava serem os negros e 

mestiços os com maior chance de cometer crimes do que os brancos, pela sua 

incapacidade de controle. Por conta disso, a participação política desse grupo 

deveria ser impossibilitada, já que não seriam indivíduos aptos a exercer a 

cidadania. 

 

No Brasil os arianos deveriam cumprir a missão de não 
permitir que as massas de negros e mestiços pudessem 
interferir nos destinos do país. A civilização ariana está 
representada no Brasil por uma fraca minoria da raça branca 
a quem ficou o encargo de defendê-la (…) (dos) atos anti-
sociais das raças inferiores, sejam estes verdadeiros crimes 
no conceito dessas raças, sejam, ao contrário, manifestações 
do conflito, da luta pela existência entre a civilização superior 
da raça branca e os esboços de civilização das raças 
conquistadas ou submetidas. (Nina Rodrigues, 1938). 

 

A esterilização como método de prevenção do crime foi defendida por 

autores como Aureliano Araújo (ex Professor da Faculdade de Direito do Recife), 

Edgar Altino, Nina Rodrigues e Lemos Brito, cujos argumentos se justificam em 

prol do aperfeiçoamento da espécie humana, como medida de profilaxia social e 

criminal, realizada mesmo antes de um negro praticar um delito. 

Esse discurso racista científico, presente no Brasil por décadas, nos auxilia 

na compreensão das dificuldades de inserção social do negro no Brasil, já 

apontada por Florestan Fernandes (1965). Sendo assim, quando olhamos para a 

realidade social atual, verificamos que não é coincidência os negros ainda serem a 
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maioria dos pobres no Brasil (IBGE, 2011) e serem os jovens negros as maiores 

vítimas dos homicídios (Waiselfisz, 2015), por estarem em regiões em que o 

Estado se faz menos presente, no que se relaciona ao acesso aos direitos, como 

educação, lazer e segurança.  

Recentemente verificamos no Rio de Janeiro uma ação policial coerente com 

os preceitos de Lombroso, no que tange a identificação da cor da pele como 

sinônimo de envolvimento com a criminalidade. O governador do Rio de Janeiro, 

Luiz Fernando Pezão, ordenou a Polícia Militar carioca a realizar uma blitz nos 

ônibus que vinham da Zona Norte em direção as praias da Zona Sul carioca para 

identificar indivíduos que seriam suspeitos de realizarem arrastões nas areias. 

Segundo entrevista dada pelo governador, a medida foi tomada para impedir 

crimes. A Defensoria Pública do Rio de Janeiro condenou a ação por impedir o 

direito de ir e vir, já que os jovens impedidos de seguir viagem não foram flagrados 

cometendo infração, mas tinham como característica comum o fato de serem 

pobres e em sua maioria negros.  

Tal ato corrobora o discurso de que ainda hoje verificamos discursos que 

relacionam a pobreza com a violência e permitem cada vez mais a exclusão dos 

mais pobres da circulação pela cidade. Como diz Teresa Caldeira (2000), vivemos 

uma “cidadania disjuntiva”, já que ao passo em que buscamos a ampliação da 

cidadania para todos, deslegitimamos a cidadania civil a alguns membros que se 

encontram segregados e atingidos pela lógica da violência. Essas últimas atuando 

para uma efetiva exclusão que se manifesta em uma “cidadania incompleta”. Os 

muros dessa cidade seriam todos aqueles traços simbólicos que impedem a 

efetiva mistura entre os membros de grupos sociais distintos, o que fortifica nosso 

caráter segregado. 

Com isso, a Sociologia pode utilizar o debate das cartas para permitir que os 

alunos problematizem seus lugares sociais e os discursos em relação às 

Desigualdades Sociais, que corriqueiramente identificam a pobreza como uma 

causalidade individual e veem o crime como próprio de um grupo social específico: 

os negros. 
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RESULTADOS 

O impacto que as atividades descritas acima trouxeram para a reflexão 

crítica dos alunos sobre as Desigualdades Sociais foi fundamental para a 

verificação de que existe uma distinção na experiência com a “Violência Urbana” 

baseada na classe social e na cor ao qual pertencem os indivíduos no Brasil. O 

Estado, com o monopólio da violência legítima (Weber, 1967) protege a 

propriedade e, por isso, os grupos mais elitizados. O fato das instituições militares 

introjetarem o racismo e tratarem indivíduos negros e mais pobres como suspeitos 

em potencial traz como consequência o fato de vivenciamos hoje no Brasil um 

extermínio da juventude negra e pobre. 

Ao final do bimestre, incluí nas provas avaliativas de ambas as escolas duas 

questões sobre o impacto que essas atividades trouxeram para suas percepções 

sobre a Desigualdade na Sociedade.  

A primeira pergunta foi “A atividade chamada “Troca de Cartas” nos fez dar 

conta que as Desigualdades Sociais podem ser verificadas de diversas formas nos 

dias atuais. A partir do conhecimento fruto dessa atividade, elabore um breve texto 

que apresente as principais distinções sociais verificadas entre o grupo social ao 

qual você faz parte e aquele verificado nos alunos da outra escola”.  

Algumas respostas: 

Nota-se nitidamente que os alunos da Barra são socialmente presos, nós que 

moramos na baixada vivemos a nossa vida mais livre, mesmo com dificuldades. 

Pode-se perceber também que eles tem muito medo de sair de casa, mas nós 

sabemos que nem tudo o que se passa na TV é verídico. 

 

No grupo social que eu vivo as pessoas ficam com medo de serem roubadas, 

já que a segurança é fraca e corrupta, não tem isso na classe elite pois a 

segurança deles é privada. A maioria das pessoas na classe popular trabalham 

muito e ganham pouco dinheiro. Grande parte das pessoas da elite não precisam 

trabalhar tanto porque ganham suas fortunas através de heranças, eles nasceram 

ricos. 

(Resposta de alunxs da escola pública) 
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Algumas distinções sociais foram verificadas, como a questão do racismo 

(não evidenciada para nós), o tratamento com relação a policiais (mostrado em 

alguns relatos), a questão da violência (como dita pela Daniela), enquanto 

questões como o machismo acabam sendo deixadas de lado. 

 

As principais distinções sociais verificadas foram: os alunos da escola 

estadual de Nilópolis têm muito mais responsabilidades, além da escola, que nós. 

Enquanto nossa única responsabilidade é a escola, eles tem que trabalhar, cuidar 

da família... Outra coisa notada foi a maior liberdade deles de “ir e vir” que a 

nossa. 

 

(Resposta de alunxs da escola privada) 

 

Essas avaliações deixam nítida uma relevante diferença verificada ao longo 

dos debates: os alunos da escola pública, apesar de viverem uma realidade mais 

impactada pela violência direta, se sentem mais “livres” que os alunos da escola 

particular. Para os primeiros, a convivência muito próxima com a violência permite 

que eles aprendam estratégias de proteção para não serem violentados, como 

não discutir com um policial caso ocorra alguma abordagem; não andar por certos 

locais tidos como perigosos; não sair de casa sozinho em determinados horários e 

etc. Esse cuidado permite que sigam suas atividades cotidianas. Para eles, os 

discentes da Barra “tem medo de tudo e todos” e, ao viverem em condomínios e 

só andarem de carro “não sabem se virar”, ou seja, não sabem os códigos de 

circulação pela cidade. Ao questionar os estudantes da Barra sobre essa 

avaliação, eles concordaram com tal ponderação e perceberam que muito desse 

medo vem de um discurso familiar, bastante influenciado pela mídia, que os isola 

do convívio urbano. 

Além disso, a experiência com a violência pelos alunos da Barra foi tratada 

como vivências menos graves, ocasião em que o machismo e as cantadas na rua 

(entendidas como violência contra a mulher) são colocadas como “mais leves” do 

que a convivência com o tráfico de drogas, assaltos e a proximidade com barulhos 
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de tiro próximo a residência. 

A segunda pergunta foi “Que tipo de impactos possíveis as diferenças 

verificadas acima podem trazer para você e a pessoa que lhe escreveu, quando 

se tornarem adultas?. 

As diferenças verificadas podem trazer impactos como as oportunidades de 

trabalho devido ao histórico de aprendizado, ensino de qualidade e cursos. Além 

disso, as diferenças intensificam a segregação social, pois as chances de melhoria 

de vida ficam menores, quando não há oportunidade. 

 

Através da “troca de cartas” percebemos que há grandes diferenças sociais 

perante a sociedade em que nós, com nossa atual posição social, somos 

exclusivamente beneficiados e favorecidos por decisões públicas, como por 

exemplo, uma educação, saúde e segurança de qualidade. 

 

(Resposta de alunxs da escola privada) 

 

Eu terei maiores dificuldades para conseguir um emprego e entrar numa 

faculdade. Já a pessoa que me escreveu ela não terá toda essa dificuldade pois 

estudou a sua vida toda em boas escolas, com bom ensino, e ainda herdarão 

heranças de seus pais. 

 

Certamente a vida deles é muito mais saudável que a nossa! O cotidiano em 

que eles estão inseridos é muito menos desgastante e sadio que o nosso. A 

qualidade de vida influencia para a saúde mental, emocional e física. “Eles 

envelhecerão mais tarde que nós”. O dia a dia cansativo da baixada desgasta 

nossa pele! 

 

(Resposta de alunxs da escola pública) 

 

A análise recorrente em ambos os grupos foi a percepção de que estar em 

uma classe social privilegiada permite que o acesso ao curso superior esteja 
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facilitado (dado que tem acesso a uma escola de melhor qualidade) e que a 

experiência com o trabalho é mais desgastante nos grupos menos privilegiados. 

Um ganho desta reflexão foi a percepção de que a posição social elitizada não 

vem de fato de um “maior esforço”, como defende o discurso liberal, mas sim de 

uma herança familiar – fruto de atividades laborais diversas - que garante o 

privilégio desde o início da vida. 

Ficou claro para os alunos que a lógica competitiva disfarçada de igualdade, 

seja no acesso ao curso superior, seja em atividades profissionais, na verdade 

imprime um caráter injusto para os membros mais pobres, dada a nossa 

característica social excludente. 

 

 

CONCLUSÃO PARCIAL 

Estas propostas de intervenção didática propõe aos estudantes uma crítica 

que os faça desnaturalizar o discurso de que a posição social elitizada no Brasil, 

diverso do que justifica o discurso liberal, não é fruto do esforço e do mérito, mas 

sim, fruto de uma desigualdade localizada no abandono de um grupo social 

específico que ainda hoje vive em locais de deficiente acesso a infraestrutura 

urbana (asfalto, saneamento básico, água potável, energia elétrica). Ao mesmo 

tempo, busca permitir a compreensão de que a pobreza, incorporada por seus 

próprios membros como uma causalidade individual (já que via esforço poderão 

ascender socialmente) seja compreendida como um complexo sistema fruto da 

exploração do trabalho, já discutidos por Karl Marx (1985). 

Essas duas chaves de análise – a não inserção do negro na sociedade 

brasileira e a exploração do trabalho – são as linhas teóricas escolhidas para 

discutir as Desigualdades Sociais, já que elas perpassam pelas diferenças de cor 

e classe, clássicas dos estudos sociológicos. Com elas, ao final do bimestre foi 

possível permitir a compreensão, em ambas as escolas, de que os privilégios e 

desvantagens econômicas são marcas de causalidades sociais, desnaturalizando 

a meritocracia como justificativa que dê conta de elucidar o problema das 

desigualdades no Brasil.  
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ANEXO I – Cartas Scaneadas 
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ANEXO II 

Notícias utilizadas na atividade “Os pobres vão a praia”. 
 
 

Pezão diz que retirada de jovens de ônibus é para impedir crimes nas praias 
 
O governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, disse hoje (24/08) 

que a ação da Polícia Militar (PM) de retirar adolescentes de ônibus vindos de 
bairros da periferia em direção às praias da zona sul, neste fim de semana, foi 
tomada para impedir crimes como arrastões. Segundo a Defensoria Pública do 
Rio, ontem (23), antes de chegar ao destino, mais de 150 adolescentes foram 
retirados dos ônibus, em Botafogo, depois de serem abordados por uma blitz da 
PM e levados para o Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente 
(Ciaca). 

Segundo Pezão, desde o verão passado, com apoio do serviço de 
inteligência das polícias, jovens têm sido monitorados e impedidos de seguir 
viagem para as praias. Ele afirmou que a polícia “tem visto e mapeado com 
inteligência, toda essa movimentação de menores, desde o embarque nos 
ônibus”. O governador disse que, caso tenham ocorrido abusos nessa abordagem, 
"isso será corrigido". 

“Repercussão sempre dá. Dá quando [a polícia] não age e quando age. 
Quantos arrastões nós tivemos, praticados por alguns desses menores? Não 
estou falando que são todos os que estavam ali, mas tem muitos deles, 
mapeados, que já foram apreendidos mais de cinco, oito, dez ou 15 vezes, como 
na Central do Brasil”, afirmou Pezão, após evento no Palácio Guanabara. 
 
Defensoria Pública 

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro questionou a abordagem aos 
adolescentes e enviou ofício à Polícia Militar e à Delegacia da Criança e do 
Adolescente Vítima para que investiguem o caso e suspendam as abordagens. A 
defensora pública Eufrásia Souza das Virgens, coordenadora de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, esteve ontem (23) no abrigo para onde os 
meninos foram levados pela polícia e conversou com eles. 

De acordo com a defensora, a decisão de retirar dos ônibus jovens pobres, 
em sua maioria negros, é um flagrante contra o direito de ir e vir e de lazer. “Não 
dá para imaginar que o adolescente, em um ônibus, indo para praia, seja um 
adolescente que vai cometer atos infracionais. Não tem como saber, a não ser por 
adivinhação”, disse. Ela considerou que a abordagem é uma forma de segregação 
e disse que, caso um dos meninos houvesse cometido ato infracional, ele deveria 
ter sido levado à delegacia, e não a um abrigo. 

“O que chegou até o momento é que eles foram levados porque, 
supostamente, foi entendido que estavam em situação de risco por irem à praia 
sem um adulto – o que não tem cabimento, para um menino de 15 e 16 anos”, 
disse a defensora. Eufrásia disse ainda que informações solicitadas hoje via ofício 
serão juntadas ao pedido de habeas corpus preventivo em favor dos 
adolescentes, para evitar que eles sejam abordados, a menos que estejam 
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cometendo alguma infração. A solicitação de habeas corpus foi feita à Vara da 
Infância, da Juventude e do Idoso do Rio. 

“Queremos obter o máximo de informações e fundamentar nossa alegação. 
Eles não estavam cometendo ato infracional. Queremos saber quem determinou a 
blitz e a abordagem”, disse a defensora pública, que afirmou esperar resposta da 
Prefeitura ainda nesta semana. 

Na tarde desta segunda (24), representantes da Defensoria Pública tiveram 
uma reunião com o vice-prefeito e secretário de Desenvolvimento Social do 
Município do Rio de Janeiro, Adílson Pires, para pedir informações sobre a 
operação que resultou no encaminhamento dos adolescentes para o Ciaca. 

A assessoria de imprensa da Polícia Militar informou, em nota, que as ações 
preventivas feitas pela corporação têm por objetivo encaminhar para os abrigos da 
prefeitura crianças e adolescentes em situação de risco. ”Muitos desses jovens, 
além de estarem nas ruas sem dinheiro para alimentação e transporte, 
apresentam condição de extrema vulnerabilidade pela ausência de familiares ou 
responsáveis. Todos os encaminhamentos são registrados em boletim de 
ocorrência, conforme recomendação expressa pelo Ministério Público no final do 
ano passado.” 
 
Fonte: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/pezao-diz-que-retirada-de-jovens-
de-onibus-e-para-impedir-crimes-nas-praias (Acessado em 25/08/2015) 
 
Juiz condena prática da PM de recolher crianças e adolescentes a caminho 

da praia 
 

O juiz Pedro Henrique Alves, titular da 1ª Vara da Infância, Juventude e Idoso 
da capital, condenou nesta segunda-feira a prática da Polícia Militar de recolher 
crianças e adolescentes que estavam a caminho da praia. A ação foi denunciada 
ontem pelo jornal EXTRA. Apenas no último fim de semana, cerca de 160 jovens 
foram retirados de ônibus que saíram do subúrbio em direção à Zona Sul, 
segundo funcionários do Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente, em Laranjeiras. 

-Esse procedimento da PM é ilegal. As crianças até 12 anos não têm o direito 
de ir e vir desacompanhadas, mas a partir dos 13 anos, têm sim. Temos que 
buscar uma alternativa para garantir os direitos das crianças e adolescente e 
também os da sociedade, que deseja segurança - explicou o juiz. 

A prática da PM será discutida numa audiência marcada para a tarde da 
próxima quinta-feira. Participarão do encontro representantes da 1ª Vara da 
Infância, Juventude e Idoso, do Ministério Público estadual, PM, Polícia Civil, 
Defensoria Pública, Conselho Tutelar e prefeitura do Rio. 

De acordo com funcionários da prefeitura, 160 jovens foram recolhidos no fim 
de semana.  

X., de 17 anos, e dois amigos, um da mesma idade e outro de 15, estão 
entre os jovens recolhidos no fim de semana. Seu irmão e outro colega, ambos de 
19 anos, também foram abordados mas, como são maiores, acabaram na 12ª DP 
(Copacabana). O grupo saiu de Nova Iguaçu, na Baixada, às 9h30m de domingo. 
Pegou um trem até a Central do Brasil e, depois, um ônibus da linha 547 com 
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destino à praia do Arpoador. Após passarem pelo Túnel Novo, a viagem foi 
interrompida. 

- Os PMs entraram no ônibus e selecionaram quem eles queriam que saísse. 
Fomos nós cinco e mais dois. Achamos que seríamos revistados e depois nos 
liberariam, mas isso não aconteceu. Um policial disse que essa era a lei aqui de 
baixo, porque estava tendo muito roubo - relatou X. 

Os jovens não têm dúvidas de que sofreram preconceito. Nenhum deles tem 
passagem pela polícia. 

-Vimos quando os policiais revistaram uns playboys de prancha, e depois um 
grupo de quatro jovens brancos, que estavam em outro ônibus, mas eles foram 
liberados - relatou Y., irmão de X. 

-A gente só queria ir à praia. Ficamos brincando que já dava para sentir o 
cheiro do mar. Acabamos perdendo o domingo todo. Ficamos revoltados - 
indignou-se Z. 

Em nota, a assessoria de Imprensa da PM disse que as ações preventivas 
têm como objetivo “encaminhar para os abrigos da prefeitura crianças e 
adolescentes em situação de risco”. O texto diz ainda que muitos desses jovens, 
além de estarem nas ruas sem dinheiro para alimentação e transporte, 
apresentam “condição de extrema vulnerabilidade pela ausência de familiares ou 
responsáveis". 

Procurada pelo EXTRA, a Polícia Civil não informou se a Delegacia de 
Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (Dcav) abriu inquérito para apurar 
possíveis crimes cometidos pelos policiais. O MP também não se pronunciou. 
 
Informações 

A Defensoria Pública solicitou nesta segunda-feira os registros dos 
adolescentes encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao 
Adolescente (Ciaca), em Laranjeiras, após terem sido recolhidos pela Polícia 
Militar, no domingo, quando iam à praia. O pedido foi feito durante com o 
secretário municipal de Desenvolvimento Social e vice-prefeito do Rio, Adilson 
Pires, que prometeu disponibilizar os termos de entrega dos jovens às suas 
famílias ainda nesta semana. A documentação será juntada a um pedido de 
habeas corpus preventivo coletivo impetrado em maio na 1° Vara da Infância e 
Juventude e que ainda aguarda apreciação do juiz Pedro Henrique Alves. 

A Coordenadoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(Cededica), da Defensoria Pública, também pediu informações à PM para saber 
quem foi o responsável pela operação. Um ofício foi encaminhado à Delegacia da 
Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) pedindo que a ocorrência seja registrada 
e a instauração de inquérito para investigar possíveis violações de direitos contra 
os jovens recolhidos. 

— Vamos anexar o máximo de informações para mostrar que nossa 
alegação tem fundamento. Queremos impedir este tipo de abordagem seja feita. 
Os policiais não podem fundamentar suas ações em suposições. É impossível 
prever se adolescentes desarmados e sem drogas poderiam agir em desacordo 
com a lei — disse a defensora. Eufrásia informou que não há relatos violência 
contra os jovens, fora o constrangimento de terem de descer do coletivo, entrar 
em um veículo da PM e ser conduzido para averiguação. 
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A defensora destacou ainda que os adolescentes podem circular 
desacompanhados, conforme a legislação brasileira. Eufrásia pontuou que os 
jovens podem ser apreendidos apenas se estiverem cometendo ato infracional ou 
se houver decisão judicial fundamentada. 

— Não houve nem registro na delegacia. Eles tiveram um dia de castigo — 
afirmou a defensora. 
 
Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/juiz-condena-pratica-da-pm-de-
recolher-criancas-adolescentes-caminho-da-praia-17290527.html#ixzz3kLgcjAZE 
(Acessado em 25/08/2015) 
 

‘É revoltante. Como mãe, não admito que isso aconteça’ 
Entrevista com T, mãe de X., de 17 anos, e Y, de 19, ambos recolhidos pela PM 
Como você soube do que tinha acontecido com seus filhos? 
Estava almoçando e nem consegui terminar de comer. Na hora, achei que 
poderiam ter feito algo de errado. Quando entendi o que estava acontecendo, 
fiquei revoltada. Foi um constrangimento enorme para eles, que nunca fizeram 
nada de errado. O mais velho foi levado para a delegacia numa viatura, como se 
fosse marginal. É uma vergonha enorme. 
O que você achou da ação da Polícia Militar? 
É revoltante. Eles saíram para aproveitar a praia e praticamente ficaram presos, 
sendo tratados como criminosos. Quando os meus filhos saem na rua, sempre 
digo para tomarem cuidado porque sabemos de que forma eles (policiais) agem. 
Meus dois filhos trabalham e nunca me trouxeram problema. Como mãe, não 
admito que isso aconteça com eles. 
Você vai deixar que eles continuem indo à praia? 
De jeito nenhum. Já disse que não quero eles sozinhos por aí. Terei que fazer isso 
para garantir que estarão seguros.O juiz Pedro Henrique Alves, titular da 1ª Vara 
da Infância, Juventude e Idoso da capital, condenou nesta segunda-feira a prática 
da Polícia Militar de recolher crianças e adolescentes que estavam a caminho da 
praia. A ação foi denunciada ontem pelo EXTRA. Apenas no último fim de semana, 
cerca de 160 jovens foram retirados de ônibus que saíram do subúrbio em direção 
à Zona Sul, segundo funcionários do Centro Integrado de Atendimento à Criança e 
ao Adolescente, em Laranjeiras. 
Fonte: http://extra.globo.com/casos-de-policia/juiz-condena-pratica-da-pm-de-
recolher-criancas-adolescentes-caminho-da-praia-17290527.html#ixzz3kLgcjAZE 
(Acessado em 25/08/2015) 
 


