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RESUMO 
 

FIGUEIREDO, Marina Dias. Estranhando o familiar: ampliando a percepção da violência 
em torno do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. 2017. 50 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, 2017. 
 
 
Esse trabalho analisa a confecção de atividades para o debate da questão da violência em 
torno do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. As aulas ocorreram numa escola estadual da 
rede pública do estado, situada em Copacabana, onde grande parte dos estudantes moram 
em comunidades próximas, localidades onde o tráfico de droga se instalou como um poder. 
Por estar diretamente ligado ao tema dos direitos humanos, lancei mão de autores como 
Lynn Hunt, Michel Misse e Boaventura de Souza Santos, para criar um discurso que, sem 
fugir do conhecimento científico, fosse capaz de possibilitar novas experiências aos alunos; 
experiências essas que pudessem criar um ambiente de promoção da empatia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Sociologia. Ensino Médio. Violência. Tráfico de Drogas. Direitos Humanos. 
Empatia. Pedagogia Histórico-Crítica. 
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1  INTRODUÇÃO 
  

O presente trabalho constitui uma análise de um projeto desenvolvido no Programa 

de Residência Docência do Colégio Pedro II - 2016 e foi desenvolvido no Colégio Estadual 

Pedro Álvares Cabral, situado no bairro de Copacabana, município do Rio de Janeiro, onde 

leciono a disciplina de Sociologia. 

O tema escolhido foi o do quarto bimestre do terceiro ano do Ensino Médio Estadual 

do Rio de Janeiro, "Formas de Violência e Criminalidade".  A eleição foi feita, principalmente, 

por dois motivos: o terceiro ano conta com aulas que duram 1h40min (1º e 2º anos não)1 e o 

assunto "violência" sempre foi mobilizado pelos estudantes, que são, na sua grande maioria, 

moradores de comunidades próximas, localidades onde o tráfico de drogas é um poder 

presente e importante. 

O C.E. Pedro Álvares Cabral foi fundado em 1º de outubro de 1962, o colégio conta 

com uma arquitetura peculiar. Copacabana é um bairro extremamente urbano e populoso, a 

sua urbanização permitiu a construção de prédios muito altos, hoje, não mais permitidos 

pelo poder público. O colégio se encontra literalmente num vão, completamente cercado por 

prédios como esse por um lado, e por uma pedra pelo outro. A sua entrada é feita por  um 

portão de garagem que em nada de diferencia dos portões dos edifícios ao lado. Não sendo 

horários de entrada e saída dos estudantes, é possível passar pela rua República do Peru e 

nunca notar a existência de uma escola, uma das mais tradicionais da rede estadual. 

 Graças a atuação do diretor e a sua localização - situada num bairro da zona sul da 

cidade, portanto economicamente desenvolvido, especialmente se comparado a outras 

regiões como a zona norte e a baixada fluminense - a escola conta a oferta de alguns 

auxílios para o estudo de línguas, convênios com instituições esportivas e programas de 

estágios etc. Assim, os estudantes contam com atividades extraclasse como a participação 

em campeonatos esportivos, visitas a instituições  de ensino superior e alguma inserção no 

mercado de trabalho. 

Atuando em três turnos de ensino regular, a escola conta com uma média de 

setecentos alunos e sessenta professores. Somos três professores de sociologia que, por 

conta da organização do quadro de horários, nunca nos encontramos na escola. Não há 

uma organização para coordenação por disciplina, deixando todos os professores num 

trabalho muito solitário. Cada um trabalha como uma célula autônoma, sem dividir as suas 

                                                 
1
 Graças às reivindicações da greve dos professores estaduais juntamente ao movimento das ocupações 

estudantis em 2016, a partir de 2017 foi implementada uma nova grade curricular, na qual nenhuma disciplina 

pode ter menos de 2 tempos semanais. Assim, em 2017, 1º e 3º anos têm dois tempos e em 2018 a expectativa é 

de que todos os anos contarão com 2 tempos semanais. A disciplina Filosofia passa pelo mesmo processo.  

Essas informações podem ser conferidas no site da SEEDUC no endereço: 

http://www.rj.gov.br/web/seeduc/exibeconteudo?article-id=2824039 e no site do SEPE no endereço: 

http://www.seperj.org.br/ver_noticia.php?cod_noticia=7200. Acessos em: 07 out 2017. 
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experiências em sala de aula. Essa situação é especialmente difícil para um docente que, 

como eu, está começando a carreira. As angústias e inseguranças são desprezadas pelos 

outros professores, pois a distância que eles têm desse momento provavelmente os fez 

esquecer desses sentimentos. Como essa fase inicial aparece de forma insignificante dentro 

da sua longa jornada, os professores experientes interpretam os medos dos iniciantes como 

uma mera fase passageira. Por outro lado, o entusiasmo dos primeiros contatos com os 

próprios educandos e a sensação de que múltiplas possibilidades se abriram, são tratadas 

como chiste. A impressão que se tem é que os professores antigos esperam sedentos pela 

desilusão do novato, até que esse vire um deles e passe a reclamar cotidianamente da 

profissão que escolheu. 

Hoje, percebo que, se há um culpado, esse não é o professor. A desvalorização da 

carreira está por todos os lados - baixos salários, jornada exaustivo, falta de estrutura etc. 

Seria possível um enorme relatório sobre os dilemas da educação, os quais temos notícia 

na formação acadêmica, mas o seu conhecimento não é comparável à experiência. 

Porém, nesse quadro crítico e aviltante, a sociologia desempenha um papel ainda 

mais difícil. Essa disciplina enfrenta um problema, já conhecido, porém ainda não superado, 

da sua intermitência na grade curricular. Desde 1996, a disciplina e seus conteúdos vivem 

um período de expansão nos currículos escolares. Uma das últimas principais conquistas 

foi, a partir de 2009, a sua obrigatoriedade em todos os três anos do ensino médio (SILVA, 

2010). 

Porém, a onda conservadora que toma conta do cenário político brasileiro 

(QUEIROZ, 2014) e a interrupção democrática ocorrida em agosto de 2016, que levou à 

saída da presidenta Dilma Roussef do poder, recolocaram em pauta a permanência da 

disciplina no currículo. 

Desde as eleições de 2014, houve três importantes retrocessos no que tange às 

políticas públicas em educação. São eles o projeto de lei do Programa Escola sem Partido5, 

o fim da obrigatoriedade das disciplinas Sociologia e Filosofia na Reforma do Ensino Médio6 

e a retirada dos termos "orientação sexual" da Base Nacional Curricular Comum e "gênero" 

do Plano Nacional de Educação.  

Diante dessa conjuntura, é evidente a responsabilidade dos docentes em refletir, 

discutir e elaborar formas de resistência por uma educação pública que fomente o respeito à 

pluralidade de pensamentos e à diversidade humana. 
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2  OBJETIVOS 
 
 O objetivo desse projeto é dar vazão a uma necessidade de fala dos alunos e, ao 

mesmo tempo, deslocá-los de uma visão pontual e já muito familiarizada do problema da 

violência. A intenção é desenvolver discursos didáticos que promovam a empatia na escola, 

no âmbito do ensino de Sociologia. Para tanto, foi feito um planejamento detalhado de aulas 

e atividades que, de forma clara, mostre aos estudantes as principais visões acerca do tema 

a ser discutido, de modo que eles possam se reconhecer na discussão proposta.  

 A elaboração das aulas foi feita seguindo dois eixos. O primeiro é o levantamento do 

arcabouço teórico pertinente ao assunto a ser tratado. O segundo é procurar experiências, 

relacionadas à realidade dos discentes, nas quais tal conhecimento sociológico encontra 

terreno fértil.  

 A imbricação entre teoria e prática é proposta por meio de atividades a serem 

cumpridas pelos educandos de modo que possam investigar os novos aprendizados. A 

intenção é que os exercícios sejam pensados para o tema, nas suas dificuldades e 

facilidades. Assim, assume-se que a vida é complexa e que não há uma fórmula única ou 

maneira exclusiva de abordá-la. 

O propósito consiste em incentivar aos alunos a sair da avaliação do senso comum 

de que a "questão da violência" esteja ligada apenas à criminalidade para começarem a se 

preocupar em analisar outras formas de violência. Desta forma, proponho estimular nos 

estudantes uma visão mais ampla desse fenômeno, para que eles mesmos se tornem mais 

conscientes e capazes de compreender melhor a sua complexidade.  
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3  JUSTIFICATIVA 

 

Parte significativa dos alunos dessa escola são moradores de comunidades do 

entorno, essencialmente do Pavão-Pavaozinho, Tabajaras e Babilônia. Portanto, a violência 

policial e a do tráfico de drogas são experimentadas cotidianamente. Eles também 

vivenciaram a entrada das UPPs (Unidade de Polícia Pacificadora) e o seu 

desenvolvimento, assim como a crescente onda de confronto armado2 entre policiais e 

facções do tráfico ou entre as próprias facções nas suas comunidades. 

A violência atinge os alunos que não são moradores de comunidade de outra forma. 

Eles não convivem com o confronto bélico aberto entre policiais e traficantes, mas sentem 

que sofrem as consequências da violência do tráfico e sempre expressam medo de 

passarem por situações de violência como assaltos, estupros, arrastões, bala perdida etc. 

Não à toa o tópico em questão se encontra no currículo mínimo de sociologia do 

ensino público, mas, diante do grupo discente dessa instituição que padece diretamente 

com o confronto do tráfico de drogas (como de tantas outras), falar sobre violência toma 

outra urgência. Como acontece em outros espaços, a escola também abriga alunos que 

possuem familiares envolvidos no tráfico, ou que integram a corporação policial e tantos 

outros com familiares ou pessoas próximas vítimas fatais, ou presas, por trabalharem no 

tráfico. Há épocas em que alguns não podem ir à escola ou voltar para casa porque antes 

seria preciso passar no meio de um fogo cruzado. Às vezes, alguns trazem invólucros de 

balas que juntaram na rua de sua casa.  

A familiaridade com o tema impõe a necessidade de que esses jovens olhem para a 

própria realidade de uma forma mais crítica e madura. Nesse sentido, o exercício da 

imaginação sociológica contribui de maneira eficaz, ao trazer conceitos e dados empíricos 

que aclaram a realidade e desmistificam o senso comum. 

 Outra questão que envolve o cotidiano da escola são as reclamações feitas pelos 

alunos de que as aulas são chatas. Parece que tudo é mais interessante do que estar na 

sala de aula: ouvir música, jogar no celular, trocar de mensagens e/ou postar fotos nas 

redes sociais etc.  

 Assim, para que a instituição funcione da maneira como é organizada atualmente, é 

necessário um aparato burocrático para mantê-los na escola, que envolve uma negociação 

da coordenação de turno com o porteiro, só permitindo a saída de alunos mediante 

                                                 
2
 "Os homicídios aumentaram 19,7% de janeiro a novembro, chegando a 4.572 – foram 754 mortes a mais em 

2016." Disponível em: http://brasil.estadao.com.br/noticias/rio-de-janeiro,policia-do-rio-morre-e-mata-mais-em-

2016,10000096088 
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autorização. Para além da responsabilidade do colégio com a frequência e presença dos 

alunos, esse sistema também foi organizado para evitar a "fuga" dos alunos na hora em que 

deveriam estar em aula.  

 Preocupada em preparar aulas que prendessem a atenção dos alunos e acreditando 

que o interesse é um facilitador crucial para o aprendizado considero ser necessária uma 

outra abordagem que conjugue a realidade cotidiana do aluno, que permita a ele sair da 

passividade das aulas tradicionais, conectando-o ao que está sendo estudado de maneira a 

fazê-lo encarar o seu próprio entorno com uma nova postura intelectual. 
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4  METODOLOGIA 

 

 Fundamentando-se no livro Uma didática para a pedagogia histórico-crítica de João 

Luiz Gasparin, Ilezi Silva em Caderno de Metodologias de Ensino e de Pesquisa de 

Sociologia propõe "[...] um exercício que poderá nos aproximar do que seria ensinar 

sociologia, desenvolvendo a imaginação sociológica ou o raciocínio sociológico nos alunos 

do Ensino Médio". (SILVA, 2009, p. 19). Assim, ela orienta os professores a concentrarem o 

ofício docente em duas frentes: a primeira, a do saber acumulado da sociologia e a 

segunda, a das necessidades contemporâneas da juventude (SILVA, 2009). 

 Escolhi seguir a orientação de Ilezi Silva e fiz a divisão desse trabalho da seguinte 

forma: o recorte metodológico escolhido atenderia às necessidades atuais dos jovens e o 

embasamento teórico ao saber acumulado da Sociologia. 

 Esse caderno de metodologias é fruto de experiências realizadas por um grupo de 

pesquisadores do Lenpes3 no Colégio Estadual Altair Mongruel em Ortigueira-PR, estado 

que adotou a teoria de Saviani para construir suas Diretrizes do Ensino de Sociologia. 

 Tal metodologia é dividida em 5 etapas que descreverei resumidamente a seguir: 

1º) Prática Social Inicial 

 Dá-se quando os alunos mostram as próprias visões sobre o assunto. O professor 

deve informar o conteúdo que será estudado e buscar entender o conhecimento prévio dos 

discentes a respeito do tema. 

2º) Problematização: 

 É o momento de indicar os principais problemas que surgiram na prática social inicial 

e identificá-los com suas diversas dimensões, histórica, científica, econômica, política etc. 

3º) Instrumentalização 

 Representa a conexão dos conhecimentos científicos com a realidade dos alunos. O 

professor deve preparar atenciosamente os conteúdos, refletindo o conhecimento prévio dos 

estudantes e indicando o caminho com fidelidade ao conhecimento acumulado. 

4º) Catarse: 

 Significa a síntese entre o cotidiano e o conhecimento científico feita pelo aluno. Um 

resumo do conteúdo apreendido recentemente. É expresso, em geral, por uma prática como 

uma redação, um cartaz, entre outros. 

5º) Prática Social Final: 

                                                 
3
 Lenpes é o Laboratorio de Ensino, Pesquisa e Extensão de Sociologia da UEL - Universidade Estadual de 

Londrina. 
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 É a manifestação por parte do aluno de uma nova postura prática frente a realidade 

social. É o retorno à pratica social inicial modificada pelo novo aprendizado. 

 Tendo como norte a pedagogia acima sistematizada, organizei um conjunto de aulas 

que tratassem do tema violência e a violência do tráfico de drogas, dando ênfase ao quarto 

momento, a Catarse. Entendendo ser o momento da Catarse de extrema valia para o ensino 

de Sociologia, quando se dá o entendimento da realidade por um outro olhar – um olhar 

mais crítico –  meu objetivo foi poder desenvolver atividades nas quais os conceitos 

trabalhados e a vida dos alunos se encontrassem. Desse modo, sem excluir os demais 

passos, desenvolvi para cada aula uma atividade que ajudasse aos alunos a Catarse. 

 O desenvolvimento metodológico ficou, então, da seguinte forma: 

 A Prática Social Inicial, para além do primeiro dia de aula – quando anunciei em 

sala que o tema do bimestre seria violência e que discutiríamos o que eles pensavam sobre 

isso – representa toda a minha recente experiência docente. Há dois anos leciono nessa 

mesma escola e assiduamente os alunos trazem à tona o tema da violência e do tráfico de 

drogas. Com visões permeadas pelo senso comum, frequentemente são a favor do acesso 

às armas pela população civil com o argumento de que "se o bandido tem armas, por que eu 

não posso ter?" ou "se a polícia não me defende por que não posso me defender?". Muitas 

vezes, quando confrontados com outra opinião respondem: "queria ver se um traficante 

entrasse na sua casa e estuprasse a sua mãe, se você não gostaria de ter uma arma." 

 Em geral, todos os argumentos sobre o debate da criminalidade e trafico de drogas 

giram em torno dos descritos acima, uma mistura de medo com descrença no Estado. 

 Com essa vivência, passei para a Problematização. Para compor a construção do 

conteúdo programático do bimestre e os norteadores das aulas, consultei programas de 

ensino médio (Colégio Pedro II e Seeduc) 

 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. 

 Identificar o processo de criminalização da pobreza 

 

 Com a leitura de capítulos de livros didáticos e de materiais de apoio4 cheguei ao 

seguinte esquema para o bimestre: 

 

                                                 
4
 Li os capítulos sobre violência dos seguintes livros: Conhecimento e Imaginação Sociológica: Sociologia para 

o Ensino Médio; Coleção Explorando o Ensino: Sociologia e Sociologia para Jovens do Século XXI. Consultei o 

Currículo Mínimo da Seeduc e a ementa e plano de curso da disciplina Sociologia do Crime ministrada pelo 

professor doutor Michel Misse. 
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Quadro 1 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 Entendi que esse ordenamento favoreceria a desnaturalização dos principais 

questionamentos levantados pelos alunos atendendo às diferentes dimensões científica, 

social e histórica do problema. 

 Na etapa da instrumentalização, os conteúdos determinados na problematização 

foram apresentados e, assim, sempre no diálogo com os discentes, procurei a construção 

de forma comprometida com os conhecimentos sociológicos sobre o tema.5 

 A catarse, ponto de convergência desse trabalho, foi determinada pelo momento da 

aula no qual os alunos realizaram as atividades propostas. A intenção não foi criar tarefas 

necessariamente inovadoras em si, mas perceber como a fixação pouco a pouco do 

conhecimento novo, que acabou de ser apresentado, poderia construir uma discussão mais 

sólida ao final do bimestre. Desse modo, nem todas as aula passaram por todos as etapas 

desse método, mas todas elas tiveram um momente de Catarse. 

 A prática social final foi simbolizada nesse bimestre por uma avaliação do curso 

pelos alunos. Entre outras perguntas, questionei o que os alunos consideravam ter 

aprendido nas aulas, no sentido de que eles refletissem sobre o que discutimos e, ao 

escrever, internalizassem6 e levassem para as próprias vidas uma nova postura diante 

daquilo que aprenderam. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Cada ponto será detalhado na seção resultados, quando fiz uma descrição de cada aula. 

6
 Internalizar aqui, está no sentido de Vygotsky senda "a transformação de um processo interpessoal num 

processo intrapessoal é resultado de uma longa série de eventos ocorridos ao longo do desenvolvimento". 
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5 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

O principal tema para abordar a violência na experiência vivida foi o da violência e o 

do tráfico de drogas. Todo o restante do curso foi pensado como a criação de uma estrutura 

para abordar esse assunto de forma mais consciente e crítica.  

A discussão em torno do tráfico de drogas está intimamente relacionada à matéria 

dos Direitos Humanos. Um dos principais pensadores da questão da violência urbana, o 

sociólogo Michel Misse, ao estudar a violência na cidade do Rio de Janeiro, separa, por fins 

metodológicos, o processo de criminalização em 4 momentos. O primeiro é a criminalização 

de fato: a tipificação de um crime. O segundo é o processo de criminação, podendo ser legal 

ou extralegal e que acontece quando um evento é classificado como crime. O terceiro é a 

incriminação, que consiste na nomeação, busca e punição do criminoso.  

Até aqui, está descrito um processo de incriminação racional-legal. Porém, Misse 

identifica um quarto momento, que ele chama de sujeição criminal. É o processo que se 

realiza 

[...] quando a incriminação se antecipa à criminação (e mesmo à 
criminalização) de forma regular e extralegal, isto é, quando se passa 
diretamente da acusação à incriminação, mesmo sem que qualquer evento 
tenha sido "criminado, isto é, interpretado como crime, temos então que o 
foco se desloca do evento para o sujeito e do crime para o virtual criminoso. 
(MISSE, 2008, p.380).  
 

Se as características sociais das pessoas que sofrem o processo de sujeição 

criminal podem ser generalizadas, cria-se um "tipo social", o sujeito criminal. Esse não 

significa somente um tipo estigmatizado, mas o sujeito criminal tem o crime costurado no 

próprio corpo.  

Mas a sujeição criminal é mais que o estigma, pois não se refere apenas 
aos rótulos, à identidade social desacreditada, à incorporação de papéis e 
de carreiras pelo criminoso (como na “criminalização secundária” de 
Lemert). Ela realiza a fusão plena do evento com seu autor, ainda que esse 
evento seja apenas potencial e que efetivamente não tenha se realizado. É 
todo um processo de subjetivação que segue seu curso nessa 
internalização do crime no sujeito que o suporta e que o carregará como a 
um “espírito” que lhe tomou o corpo e a alma. Não é à toa que, no Brasil, a 
chamada “ressocialização” de sujeitos criminais se faça predominantemente 
via conversão religiosa. [...] É comum no Brasil o sujeito ganhar o nome do 
artigo do Código que transgrediu: "171" (estelionato), "121" (assassino), 
"157" (assaltante), "213" (estuprador), "12" (traficante) etc. (MISSE, 2008, 
p.380). 
 

Misse argumenta a existência de uma contraparte da sujeição criminal que consiste 

na segurança de parte da população que, pela naturalização da desigualdade social, se 
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sente segura o suficiente para manifestar-se favoravelmente à eliminação física - legal ou 

ilegal - dos sujeitos criminais, pois está convicta que esse procedimento nunca ocorrerá com 

ela. São aquelas que se auto-identificam como "pessoas de bem" e/ou "acima de qualquer 

suspeita" (MISSE, 2008). 

 Lynn Hunt em A invenção dos direitos humanos: uma história, faz uma análise do 

longo processo histórico que gestou a ideia atual de direitos humanos. Lembrando que 

fagulhas desse conceito apareceram em diversos outros momentos da história, Hunt se 

debruça sobre três principais documentos - as declarações de direitos dos Estados Unidos 

(1776), da França (1789) e das Nações Unidas (1948) - e sobre novas experiências 

individuais, ocorridas principalmente durante o século XVIII, para contar a história moderna 

dos direitos humanos. 

 A autora percebe que a promoção dos Direitos Humanos depende tanto de uma 

fundamentação racional quanto emocional. Para ela, os direitos humanos só ganham 

amplitude de aceitação quando emocionam, por comoção, e apelativamente são dotados de 

autoevidência. Não à toa em seu estágio anterior eram conhecidos como direitos naturais, 

ou seja, aquilo que está dado fora da vontade humana. Mas a autoevidência só se atinge 

quando um grande número de pessoas experimenta um sentimento interior, a empatia.  

 Hunt analisa romances do século XVIII, em especial Clarissa e Pamela de Samuel 

Richardson e Júlia de Rousseau. Essas obras têm em comum o fato de serem escritas por 

homens, porém centradas em heroínas e terem tido um indiscutível impacto social. São 

também epistolares, não havendo "[...] nenhum ponto de vista autoral fora ou acima da ação 

[...] o ponto de vista autoral são as perspectivas dos personagens expressas em suas 

cartas". (HUNT, 2010, p.42). Essas leituras criavam assim uma sensação vívida de realidade 

e intensificada de identificação, expandindo assim o sentimento de empatia. 

 

Ao ler, eles sentiam empatia além de fronteiras sociais tradicionais entre os 
nobres e os plebeus, os senhores e os criados, os homens e as mulheres e 
talvez até entre os adultos e as crianças. Em consequência, passavam a ver 
os outros - indivíduos que não conheciam pessoalmente - como seus 
semelhantes, tendo os mesmos tipos de emoções internas. (HUNT, 2012, 
p.40) 
 

 É possível perceber então que o processo de sujeição criminal, identificado por 

Misse, é um impedimento para a promoção dos direitos humanos que conta com a 

segurança ontológica de um grupo de pessoas incapazes de pensar que tal sujeição poderia 

se dar com ela, ou seja, são incompetentes em se colocar no lugar do outro, de sentir 

empatia.  

 As Orientações Curriculares Nacionais ao tratar dos objetivos da sociologia como 

disciplina no currículo do Ensino Médio não deixam o clichê preparação para o exercício da 
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cidadania de fora, mas ampliam o horizonte. Citando Antônio Cândido (CÂNDIDO, 1995 

apud BRASIL, 2006, p. 109), as OCNs sugerem que a disciplina deveria tratar de 

"humanizar o homem", um projeto que as Ciências Sociais já escolheram há muito tempo 

(BRASIL, 2006). 

 Na tentativa de cumprir o objetivo de humanizar o homem, tentei por meio dessas 

aulas criar um discurso, um conjunto de novas experiências para o favorecimento do 

sentimento de empatia, obrigatório para a promoção dos direitos humanos, nos termos 

considerados atualmente. 

 Em uma frase, Lynn Hunt revelou um problema que considerei crucial para o 

processo de ensino aprendizagem, especialmente em questões socialmente delicadas. 

Sendo o processo pedagógico um processo de convencimento7, seria necessário 

"convencer" os alunos de sentir empatia, nunca sem o cuidado de seguir os preceitos 

científicos sociológicos, suas teorias e conceitos. Como salienta Lynn Hunt, os romances 

exercem seu efeito inconsciente de empatia por meio do processo de envolvimento com a 

narrativa, e não por discursos moralizadores explícitos (HUNT, 2012, p.56). Percebo muitas 

vezes que nós, defensores dos direitos humanos, caímos no erro de discursos moralizantes 

ao invés de construir narrativas persuasivas. 

 Boaventura de Sousa Santos no seu livro Se Deus fosse um ativista dos direitos 

humanos faz uma critica ao fato de, apesar da incontestável validade teórica dos direitos 

humanos, esses, ao mesmo tempo falham ou tornam mais difíceis a materialização do seu 

principal objetivo: reduzir as desigualdades e salvaguardar o direito dos oprimidos. 

 De acordo com o autor, a gramática hegemônica dos direitos humanos não é capaz 

de lidar com grupos sociais que reivindicam, por exemplo, a presença da religião na vida 

pública. Nem por isso, Sousa Santos joga fora o bebê junto com a água do banho, ao 

contrário. Para ele, frente ao reaparecimento de teologias políticas extremistas que proferem 

o ódio e a violência contra o ocidente, nunca foi tão necessário achar mecanismos de 

resistência. Para tanto, o autor indica a necessidade dos ativistas e estudiosos dos direitos 

humanos incorporarem novas linguagens de dignidade humana, criar uma "ecologia dos 

saberes", que no caso religioso estaria representada pelas teologias pluralistas 

progressistas, pois acreditam nas escrituras sagradas como um importante modo de 

organização da vida pública, mas respeitam a autonomia entre o Estado e a sociedade civil. 

 Uma pesquisa do Instituto de Estudos da Religião, feita em 2001, constatou que 

entre 800 jovens brasileiros, com idade entre 15 e 24 anos, 98% responderam que 

                                                 
7
 "Mesmo quando está em causa promover a tolerância ou combater os preconceitos, a par de um processo de 

persuasão que produza a adesão a valores, resta a necessidade de construir e demonstrar a “maior” 

racionalidade de tais valores diante dos costumes, das tradições e do senso comum. (OCN, 2009, p.109, grifos da 

autora) 
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acreditam em Deus e a religião que mais atrai a curiosidade deles é a evangélica com 32%. 

 As religiões neopentecostais cresceram vertiginosamente a partir dos anos 1970. 

Dados do IBGE de 2012 apontam um crescimento de 6,8% da população que declarou ser 

evangélica entre 2000 e 2010. Esse percentual parece bastante expressivo se comparado 

às outras religiões, que no mesmo período não aumentaram nem 1% os seus seguidores. A 

Igreja Católica foi a única que perdeu adesão significativa, saindo de 73,6% da população 

em 2000 para 64,6% em 2010.8 

 A importância desses dados é a de levar em consideração a existência crescente de 

alunos que enxergam, por exemplo, a "vida do mundo", aquela que não segue os preceitos 

da bíblia, como um pecado. Paulo Freire disse que "Ensinar exige respeito aos saberes dos 

educandos." (FREIRE, 2011, p.31), aparecendo como um grande desafio do educador hoje 

poder estabelecer um diálogo fecundo com as transformações mais recentes do corpo 

discente. 

  O que pretendo com esse trabalho é criar uma narrativa de envolvimento que 

promova um ambiente de promoção da empatia com o outro, com o diferente, sem 

negligenciar a linguagem de dignidade humana dos alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Esses dados foram retirados do capítulo sobre religiosidade e juventude do livro didático Sociologia para 

Jovens do Século XXI. 
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6  RESULTADOS 

  

 É sabido a falta de recursos que a educação estadual enfrenta. Apesar de ser uma 

escola da zona sul, na quadra da praia de Copacabana, um bairro absolutamente central 

para o turismo e para a cidade do Rio de Janeiro, ela também enfrenta suas adversidades. 

Agora no ano de 2017, por esforços do diretor e da diretora adjunta, a escola passou a 

contar com um computador novo e com todos os cabos e dispositivos eletrônicos de som 

necessários para exibição de filmes, fotos e slides. Porém, no período de realização do 

projeto (4º bimestre de 2016) o computador era velho e devagar, algumas vezes faltava 

algum dispositivo necessário para ligar o aparelho de som ou de projeção,  fazendo com que 

a resolução desses problemas atrasasse a aula. Junte isso ao fato de a chave do auditório, 

um espaço reservado para palestras, exibição de filmes e atividades dos alunos, estar 

guardada numa sala onde o horário de entrada do responsável não era às 7 horas da 

manhã, quando começam as aulas.  

 Devido a esses contratempos com as tecnologias e organização da escola 

(resolvidos hoje em dia), somados a feriados e visitas dos alunos a instituições de ensino 

superior, tivemos cinco principais encontros, sendo que em uma das turmas não foi possível 

realizar a aula com o tema "Violências e algumas relações". 

 O roteiro das aulas seguiu a disposição do quadro 1, página 17. 

 
6.1 Primeira aula - Estranhamento e Desnaturalização 

  

 Iniciei a aula com um exercício. Escrevi no quadro a palavra VIOLÊNCIA e pedi para 

que os alunos escrevessem duas palavras no caderno que estivessem associadas ao tema 

e por quê. Pedi também para que guardassem essa informação pois usaríamos mais tarde. 

Essa atividade seria usada no final do bimestre para a Prática Social Final, pensando numa 

atividade que fizesse com que eles voltassem a esse momento e repensassem, baseados 

nas aulas, as palavras que escreveram. Infelizmente não houve tempo para essa atividade. 

Depois desse primeiro momento não falamos de violência. Apesar da sugestão de 

abordar esse ponto pelo tema, são também as OCNs que advertem que "[...] um tema não 

pode ser tratado sem o recurso a conceitos e a teorias sociológicas senão se banaliza, vira 

senso comum, conversa de botequim." (BRASIL, 2016, p.107). Violência e violência urbana 

são assuntos que não têm a abordagem bem estruturada como outros mais clássicos como 

cidadania e democracia, por exemplo. É possível perceber isso quando, analisando os 

currículos mínimos de sociologia do Estado do Rio de Janeiro, o tema cidadania, 

democracia e participação política sempre esteve presente e o tema formas de violência e 
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criminalidade foi incluído na sua última versão em 2012. Maria Stela Grossi Porto aponta o 

problema da análise e da conceituação da violência para o estudo sociológico. 

 

A primeira dificuldade de natureza conceitual, com que se defronta a 
Sociologia, vincula-se ao fato de a violência ser um fenômeno empírico (ou 
seja, um acontecimento violento que se concretiza no dia a dia, como, por 
exemplo, um assassinato, um sequestro, um estupro) antes do que um 
conceito teórico. Assim, retirado diretamente da realidade social que 
descreve, configura-se como um conceito que tem sido de tal forma 
apropriado pelo senso comum, pela política, pela mídia ou por vários outros 
campos do saber que não o científico, que sua reapropriação acadêmica 
carece de uma explicitação dos sentidos nos quais é utilizado. Requer, em 
outras palavras, que o fenômeno da violência seja construído como objeto 
sociológico, de modo a que sua utilização adquira força explicativa e 
sentido, no interior do discurso científico. (PORTO, 2010, p.105) 
 

 Pelos motivos já apontados e por saber que se tratava de um assunto delicado e 

polêmico (prática social inicial), preferi voltar aos movimentos básicos da Sociologia e 

debater as ideias de "estranhamento" e "desnaturalização" (problematização - dimensão 

científica). A importância de lembrar esses movimentos fundamentais para a ciência social, 

eixo metodológico que funda nossa disciplina, estava na previsão que no futuro do bimestre, 

seria necessário considerar o ponto de vista do traficante de drogas como legítimo do ponto 

de vista sociológico. Considero importante ressaltar, como dito anteriormente, que essa 

previsão é baseada na minha experiência docente com esses alunos e em suas reações em 

sala de aula ao debatermos a questão da violência relacionada ao tráfico de drogas, assunto 

no qual pretendia chegar ao fim do bimestre.  

 Expliquei no quadro os diferentes conceitos. Estranhamento seria o ato de espantar-

se, não achar normal. É se perguntar: "Por que isso ocorre?", "Isso sempre foi assim?". A 

desnaturalização seria desfazer o entendimento de um dado natural. É se perguntar: "Será 

que isso é natural?". (Instrumentalização) 

 Na tentativa de estranhar o familiar, pedi aos alunos que escolhessem e anotassem 

no caderno uma situação que consideravam muito "normal" e tentassem estranha-lá. Ao 

mesmo tempo, pedi outra situação que considerassem "anormal" e tentassem familiarizá-la, 

lembrando e escrevendo no quadro que "ENTENDER NÃO É CONCORDAR." (Catarse) 

Durante essa aula, passei de mesa em mesa auxiliando as dúvidas. Esse primeiro 

esforço foi positivo pois, dentre as escolhas das situações, se aparecesse alguma situação 

como "não acho normal pessoas roubarem", seria possível instigar uma reflexão sobre as 

motivações para furtos ou roubos, sem ferir a moral dos estudantes. Ao longo do processo 

de ensino aprendizagem, sentir-se afrontado nos próprios princípios, por muitas vezes 

impede ao estudante uma compreensão fora do senso comum, pois ao invés de colocá-lo 

em dúvida, ele reforça a sua barreira e se retrai naquilo que é confortável. Para a atividade 
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da próxima aula, pedi para os alunos trazerem uma reportagem sobre bullying ou 

cyberbullying. 

 
6.2 Segunda aula - Processo Civilizador 

 
 A segunda aula abordou a violência como um conceito histórico. Essa aula teve a 

intenção de identificar que o que conhecemos como violência hoje nem sempre foi 

entendido como tal. Ao mesmo tempo, podem existir violências, que por serem vinculadas a 

um contexto muito recente, não conseguimos caracterizá-las (problematização - dimensão 

histórica).  

 O primeiro tempo de aula foi expositivo, com a ajuda do diagrama a seguir, escrito no 

quadro branco. A ideia era fazer com que os alunos entendessem o processo histórico que 

desencadeou uma das principais formas de lidarmos com a questão: o monopólio legítimo 

do uso da violência pelo Estado. Para isso, usei o trabalho desenvolvido por Nobert Elias 

(1990,1993) sobre o processo civilizatório que marcou o fim da Idade Média e o início da 

Idade Moderna e a consolidação dos Estados Nacionais como forma de organização política 

(instrumentalização). 

 

Quadro 2 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 

 Em aulas anteriores, percebi muitos alunos demonstrando não entender por que "um 

cidadão de bem não pode ter arma e o bandido pode", "por que eu não posso me defender 

já que o Estado não me defende" ou afirmando opiniões do tipo: "pelo menos o traficante 

defende a comunidade e não tem roubo em comunidade" (prática social inicial). 

 A utilização desse quadro foi para que os estudantes percebessem a importância do 

relacionamento entre o Estado e a sociedade para a questão da violência. Essa aula foi de 

grande valia, pois ao perceberem a dependência do Estado para uma autorregulação dos 
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"impulsos animais" e uma consequente sociedade menos violenta – principalmente 

fisicamente – ficou claro também que quanto mais tentamos mediar conflitos 

individualmente, mais voltamos a um estágio de violência bárbaro. 

 A catarse desse tópico foi por meio de interrogatório didático, tendo como pergunta 

central: "Será que é para esse tipo de sociedade que gostaríamos de caminhar?"  

 A composição social da Idade Média é tema de um seriado muito popular entre os 

jovens hoje chamado Game of Thrones que, apesar de não representar fielmente a Idade 

Média, tem inspiração nela e ajudou os alunos a fazer esse exercício de imaginação, tão 

difícil em se tratando de um período histórico tão distante. 

 Ao falar que há uma relação interdependente entre o Estado e uma sociedade 

menos violenta, principalmente nos termos da violência física, foi possível para eles 

reconhecerem que a ausência do Estado inviabiliza um projeto de civilização mais pacífico 

nos moldes de sociedade que idealizamos: ocidental e forjada na ideia de um Estado 

Democrático de Direito. Não relativizei a ideia de que existem outras formas de sociedade 

sem Estado e que administram a violência intrínseca a qualquer grupo social de outras 

formas. Foi uma escolha pessoal feita primeiro em termos didáticos, pois considerei que 

poderia abrir um parêntese difícil de fechar. Também por achar mais útil e mais próximo do 

cotidiano dos estudantes seguir uma linha analítica da violência como ela está constituída 

na própria vida deles. 

 Num segundo momento da aula tipificamos o que seria violência. Após um 

contundente debate sobre o que seria o conceito de violência, Porto chegou a seguinte 

conclusão: (problematização) 

 

Uma forma possível para sair do impasse [da conceituação da violência] 
seria considerar que o limite para o relativismo estaria dado pela 
preservação da integridade, física e moral, do indivíduo. Dessa forma, toda 
vez que tal integridade fosse atingida poder-se-ia assumir a ocorrência de 
um ato violento. (PORTO, 2010, p.116) 
 

 Sendo assim, violência para as nossas aulas seria quando ocorre algum dano à 

integridade, física e/ou moral, do indivíduo (instrumentalização). Considerei uma 

caracterização didática, de fácil apreensão e identificação por parte do aluno sobre 

acontecimentos violentos e de muita valia para o nosso próximo exercício a percepção de 

que é possível identificar vários tipos de violência. Podemos, assim, afirmar que, quando 

falamos em violência, logo pensamos em crimes como homicídio, estupro e roubo, seguido 

de morte, que são exemplos de "violência vermelha" ou sanguinolenta. Poucos se 

preocupam, no entanto, com a "violência branca", muito mais sutil, porque não "salta à 
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vista", passa despercebida como se apenas resultasse da "ordem natural das coisas" e não 

da ação intencional. (ARANHA; MARTINS, 2012) 

 Escrevi no quadro branco e expliquei as seguintes possibilidades de violência: física, 

psicológica, sexual e doméstica. As violências sexual, física e doméstica têm caráter 

explícito, mais fácil de reconhecer. Já a violência psicológica tem uma característica mais 

implícita, não sendo uma violência que afeta claramente o corpo, mas constrange o 

comportamento da pessoa, tirando-lhe a liberdade. 

 Pedi então aos alunos que separassem reportagens sobre bullying ou cyberbulying 

que haviam trazido para a aula e explicassem ao colega ao lado sobre que tipo de violência 

tratavam tais reportagens. Após dez minutos, pedi para quem quisesse relatar o caso trazido 

para a turma pudesse falar também sobre o tipo de violência da situação ali presente. 

Muitos alunos gostaram de participar e escolheram falar porque estavam indignados, 

empáticos com os casos que tinham escolhido. Todas as reportagens que recolhi tratavam 

de adolescentes que tinham sofrido principalmente com violências ocorridas na internet. 

 Sendo violência tudo aquilo que causa danos à integridade física e/ou moral do 

indivíduo, ficou claro para eles que muitas vezes uma brincadeira pode ser uma violência.  

 A intenção dessa parte da aula foi tratar do assunto a partir de uma realidade 

próxima e muito peculiar da geração deles, uma violência que talvez eles mesmos possam 

ter sofrido ou cometido. O objetivo desse exercício foi que eles percebessem a própria 

violência para depois passar à discussão sobre uma violência maior e, comparada a essa, 

mais distante. Criou-se um ambiente possível para que alguns experimentassem sair do 

lugar de "pessoas acima de qualquer suspeita" para se colocarem no lugar do outro, sentir 

empatia. Ao final, pedi que trouxessem para a próxima aula um jornal ou uma revista 

qualquer. 

Figura 1 - Atividade da aula 2 - reportagens sobre bullying ou cyberbullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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6.3 Terceira aula - Será que somos capazes de perceber todo tipo de violência? 

 

 A terceira aula deu continuidade ao que estava sendo trabalhado na aula anterior: 

tipos de violência. Logo após, seguimos na diferenciação entre violência e crime. 

 A aula iniciou-se com a explicação de dois novos tipos de violência importantes para 

o diálogo com a questão do tráfico de drogas, a violência simbólica e a violência estrutural 

(prática social inicial + problematização - dimensão social e científica). 

 A violência simbólica, conceito estruturado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, pode ser 

descrito como uma das expressões mais comuns de violência e resulta " [...] de forças de 

natureza psicológica, atuando sobre a consciência e exigindo adesão irrefletida, que parece 

voluntária, mas é carregada de manipulação ideológica, obrigando uma adesão acrítica." 

(NETO; TORRES, 2014, p. 124) 

 Durante a explanação, ressaltei que por ser também psicológica, a violência 

simbólica aparece delicadamente e penetra no cotidiano de forma implícita. É aquilo que é 

dado como óbvio sem nunca termos pensado antes sobre o assunto e que funciona como 

uma relação "legítima" de dominação entre os que se beneficiam do status quo e os que se 

prejudicam de forma naturalizada. 

 Mobilizar o exemplo do padrão de beleza ajudou numa melhor compreensão do 

conceito. Fizemos um debate de como o que consideramos belo e o ideal de beleza que 

buscamos é dado e por nós reproduzido com pouco questionamento, levando em 

consideração a influência da mídia na construção dos estereótipos. 

 Passamos então para o conceito de violência estrutural, que pode ser entendido 

como a " [...] violência gerada por estruturas organizadas e institucionalizadas, naturalizada 

e oculta em estruturas sociais, que se expressa na injustiça e na exploração e que conduz à 

opressão dos indivíduos." (MINAYO, 1994 apud ALMEIDA; COELHO, 2007). São violências 

ligadas a instituições, principalmente ao Estado. Esse tipo de violência teve a abordagem 

pensada para basear a última aula, violência e algumas relações, quando relacionamos a 

questão da violência do tráfico de drogas no Rio de Janeiro com as condições sociais onde 

ela se manifesta principalmente.  

 Foi mais fácil para os alunos identificar esse modelo de violência. Sempre 

denunciado nos meios de comunicação e vivido por toda a população, eles perceberam que 

para alguns essa violência atinge mais que a outros. Problemas com o sistema de saúde, de 

habitação e de saneamento básico são mais frequentes e têm danos de maior alcance 

dependendo da classe social. Fortes chuvas alagam ruas, mas podem desabar casas que 

foram construídas em lugares impróprios; partes da cidade específicas sofrem com a falta 

de coleta de lixo etc. 
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 Movemos então para o último estágio conceitual da aula, a diferenciação entre crime 

e violência. Utilizando ainda o quadro branco, esquematizei a diferença entre violência e 

crime, sendo este último uma tipificação legal, ou seja, precisa ser previsto em lei. Nessa 

hora ficou muito claro para os estudantes que nem toda violência é considerada crime, já 

que tínhamos acabado de discutir violência simbólica e a questão do padrão de beleza, que 

claramente não caracteriza um crime. Mobilizei também o caso dos homicídios legais, que 

são violências previstas em lei e não são crimes (instrumentalização). 

 Desse momento em diante, pedi aos alunos que se dividissem em trios e pegassem 

o material que havia pedido na aula anterior e, também, que buscassem nas revistas ou 

jornais os quatro tipos de violência debatidos: uma violência simbólica, uma violência 

estrutural, uma violência que é crime e uma violência que não é crime. 

 Com cola e tesoura, os alunos foram conversando e separando as reportagens. 

Muitas dúvidas surgiram e passei o resto da aula respondendo individualmente se tal 

violência era crime ou não, se a reportagem tratava de uma violência simbólica ou não etc. A 

questão da homofobia foi um exemplo que despertava muitas dúvidas neles: tratava-se de 

um crime ou não? (Catarse). 

 Foi uma experiência muito rica ver os alunos "caçando na realidade" tudo aquilo que 

havíamos acabado de conversar na aula.  

 

Figura 2 - Trabalhos da aula 5 - violência simbólica, violência estrutural, violência que é crime e 

violência que não é crime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  A autora, 2017. 
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6.4 Quarta aula - Violência legítima e ilegítima. Filme: Notícias de uma guerra 

particular 

 

 Essa foi a aula mais eficiente, pois tratou de um tema de extremo interesse dos 

alunos, deixando-os à flor da pele. Um tema também difícil, visto que o debate sobre o 

tráfico de drogas está completamente naturalizado pela sociedade e deslocá-los desse lugar 

comum se torna um desafio. Como já foi dito, a maioria dos estudantes da escola onde 

leciono mora em comunidades, ou próximos a uma, e tem seu cotidiano diretamente afetado 

pela guerra ao tráfico. Creio que essa condição deixa as turmas muito polarizadas entre os 

que, em linhas grosseiras, acham que "bandido bom é bandido morto" e outros que tendem 

a primeiro apontar os crimes cometidos pela polícia antes de pensar nos cometidos pelos 

traficantes. Dependendo da ideologia, cada aluno tende a legitimar a violência de um grupo 

em relação a outro. Então, há os que sabem que a polícia mata ilegitimamente, mas que de 

acordo com o sistema moral em que acreditam, esse crime se configura como “correto” 

frente às ilegalidades dos traficantes. O "outro lado", frente à violência policial – estrutural da 

sociedade –, entende as decisões dos traficantes. Essa opinião é corroborada pelas 

condições sociais às quais os moradores de comunidade estão submetidos. Em geral, pela 

fala dos alunos, esse segundo grupo possui um amigo próximo ou familiar que tem, ou teve, 

algum contato com a rede do tráfico de drogas (prática social inicial). 

 A intenção dessa aula foi trabalhar os conceitos de violência legítima e ilegítima a 

partir da exibição do documentário Notícias de uma guerra particular que retrata o cotidiano 

de moradores de comunidades, traficantes e agentes da segurança pública que vivem o dia 

a dia do conflito armado em torno do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. O filme foi 

resultado de entrevistas feitas nos anos de 1997 e 1998, sendo exibido em 1999. 

 O destaque desse documentário, que merece atenção para o seu resultado em sala, 

é a construção da narrativa conter três vozes diferentes e conflitantes. Na direção que 

pretendia para o curso, ao antecipar as dificuldades descritas anteriormente sobre o tema, 

acabaria por afastar esses estudantes da tentativa de entender o que significam os direitos 

humanos. Refiro-me ao constante discurso moralizante dos defensores dos direitos 

humanos, que em várias ocasiões nega, ou trata de maneira ineficiente o discurso de 

instituições como o Bope9, muitas vezes admirada pelos alunos. Nesse sentido, ter um 

agente dessa corporação, no qual alguns alunos reconhecem a autoridade, fez de fato com 

que todos os alunos se sentissem contemplados na narrativa do filme. 

                                                 
9
 Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) é uma força de operações especiais da Polícia Militar do 

Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). Chamado internacionalmente por muitos jornais de "Esquadrão da Morte" 

tem como símbolo uma faca cravada em uma caveira. Faz uso de um blindado chamado "Caveirão" (fotos nas 

páginas 29 e 30) em operações policias nas comunidades do Rio de Janeiro. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADcia_Militar_do_Estado_do_Rio_de_Janeiro
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 Não foi objeto de análise desse estudo a utilização de recursos audiovisuais como 

metodologia de ensino, mas considerei importante ressaltar que foi o emprego desse 

recurso que garantiu uma recepção verdadeiramente positiva em sala de aula. Se os 

grandes autores de cinema "[...] pensam com imagens-movimento e com imagens-tempo, 

em vez de conceitos [...]" (DELEUZE, 1985 apud BRASIL, 2006, p.130), estaríamos diante, 

não só diante de uma nova tecnologia, mas um "novo" modo de pensamento, mais 

adaptado às gerações atuais, completamente inseridas no mundo de telas, dos televisores, 

dos computadores e dos smartphones. Entretanto, o que procurei não foi apenas fazer uma 

aula diferente, mas sim, submeter esse recurso a métodos pedagógicos (BRASIL, 2006, 

p.129). 

 Após a exibição, que durou 55 minutos, foi feito um debate10 

(problematização/catarse) com os alunos para angariar suas impressões. Iniciei a 

discussão citando algumas falas significativas e pedindo para que eles comentassem o que 

achavam, como, por exemplo, as falas abaixo:  

 

Hélio Luz, chefe da policial civil à época: - Qual é a opção que eu tenho? 
Em um emprego eu vou ter que trabalhar 12, 8 horas por dia para ganhar 
112 reais. De repente se eu me encaixo no tráfico e ganho 300 reais por 
semana. É negócio! Não é negócio?! É negócio para qualquer um, só não é 
negócio para quem não teve desempregado, para quem nunca passou 
fome. Para o miserável é negócio. (...) Não é emprego? É emprego.. Não é 
opção, é emprego. Ganha mais que o pai. (...) Tráfico é uma empresa, é 
uma empresa ilegal. (NOTÍCIAS..., 1999, 21min). 
 

Traficante: - Todo mundo sabe que a maior sem-vergonhice também não 
está no bandido, está é neles. Uma vez me prenderam, me levaram para a 
delegacia tentando extorquir para apanhar o que eu tenho. (NOTÍCIAS..., 
1999, 25min). 
 
Moradora: A gente vai atrás, a gente briga, a gente chora, eles empurram, 
pedem para a gente descer, mas a gente acaba não descendo porque a 
gente sabe o que vai acontecer. E aí a gente fica junto deles pra que eles 
não possam ficar um minuto sozinhos com o garoto para que não possa 
acontecer nada. E aí no fim eles acabam descendo com o garoto e levando 
para averiguação para ver se realmente tem alguma coisa. Porque as vezes 
os policiais não sobem para prender, mas sobem para matar. (NOTÍCIAS..., 
1999, 28min). 
 

 Após esse momento, quando os alunos puderam expressar livremente as reações 

que tiveram sobre o documentário, expliquei os conceitos de violência legítima e ilegítima da 

perspectiva da ação estatal, como aquele ente que detêm o monopólio do uso da força. 

Assim, violência ilegítima um ato violento que não estaria validado pelas normas 

                                                 
10

 O debate dessa aula teve como referência o roteiro didático de Tatiana Perrone, do Laboratório Didático - USP 

ensina Sociologia, disponível em http://ensinosociologia.fflch.usp.br/sites /ensinosociologia.fflch.usp.br/files 

/Tatiana_repert%C3%B3rio_0.pdf 



 

31 

 

socialmente reconhecidas, tornando-se um crime. Já a violência legítima seria aquela 

prevista como necessária para regular as relações entre as pessoas e os grupos, ou seja, só 

existiria coação legítima quando o Estado consente (BARBOSA, 2012) 

(instrumentalização). Logo após, distribui um questionário a ser preenchido sobre o filme 

para a fixação dos conceitos de violência legítima e ilegítima e dos sentimentos que tiveram 

ao assistir ao documentário. Nele continham as seguintes questões:  

 

1- Relate qual fala mais te impressionou: 

a) de um morador: 

___________________________________________________________________________ 

 

 

b) de um agente de segurança: 

___________________________________________________________________________ 

 

c) de um traficante de drogas: 

___________________________________________________________________________ 

 

2- Pelo o que mostra o documentário, o tráfico de drogas não parece ser realmente vantajoso para 

nenhum dos principais personagens envolvidos na guerra contra o tráfico (morador, traficante e 

policial). Sendo assim, identifique pelo menos outros dois agentes interessados no mercado de drogas 

citados no filme. 

___________________________________________________________________________ 

 

3- Como é a relação desses outros agentes com o tráfico de drogas? De vantagem ou desvantagem? 

Por quê? 

___________________________________________________________________________ 

 

4- Identifique duas violências ilegítimas/crimes cometidas pelos agentes de segurança. 

___________________________________________________________________________ 

 

5- Identifique dois crimes cometidos pelos traficantes de drogas. 

___________________________________________________________________________ 

 

6- Os crimes dos policiais e dos traficantes são tratados da mesma forma? Como eles são tratados? 

___________________________________________________________________________ 

 

7- Identifique pelo menos dois motivos relatados no filme para que jovens de comunidades escolham 

entrar no tráfico de drogas. 

___________________________________________________________________________ 

 

8- Identifique pelo menos dois motivos pelos quais os policiais cometem as violências 

ilegítimas/crimes mostrados no filme. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 A análise dos questionários da turma 3003 me levou a algumas observações. A fala 

de um morador que mais impressionou foi a de, Janete, ao denunciar o abuso de autoridade 

dos policiais, que entravam na casa dos moradores - sem saber se eram trabalhadores 
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formais ou não. Dentro de suas casas, se encontrassem eletrodomésticos de qualidade, 

roubavam, pois assumiam que aquele morador ou moradora não teria condição financeira, 

portanto, conseguido aquele aparelho por roubo ou por dinheiro do tráfico.   

 Já sobre as falas dos agentes de segurança, o que marcou foi o tom de 

desesperança dos jovens. A maioria dos alunos citou a frase "Não vejo solução, estou 

cansado." do Rodrigo Pimentel, Capitão do Bope à época. As outras duas frases mais 

mencionadas também foram do policial: "Eu estou participando de uma guerra, acontece 

que eu estou voltando pra casa todo dia" e nas palavras dos alunos: "não adianta matar, por 

que gera mais revolta".  

 A eleição das falas dos traficantes foi mais pulverizada. Duas apareceram mais 

vezes. A primeira foi a quantidade de vezes que o Adriano fugiu da prisão e a segunda foi a 

insatisfação com o salário de um trabalho comum. 

 Os outros atores interessados no tráfico de drogas indicados pelos alunos foram, em 

primeiro lugar, as empresas que vendem armas e, empatados em segundo lugar, mas com 

muita presença, os usuários de drogas e os traficantes internacionais. 

 As violências ilegítimas/crimes cometidos pelos agentes de segurança mais 

indicados foram o abuso de autoridade, que nas respostas apareceu como invasão de 

domicílio e condução de suspeitos para o alto do morro ao invés de encaminhá-los para a 

delegacia. Em segundo lugar, a agressão desmedida aos traficantes e moradores. 

 Dentre os crimes cometidos pelos traficantes, só quatro foram mencionados e dois 

ficaram empatados, sendo eles o próprio tráfico de drogas e o homicídio. Em segundo lugar, 

mas muito citado, o porte ilegal de armas. Vale ressaltar que mesmo levando o dado de que 

para cada policial morto em 2015, 25 pessoas morreram em ações policiais11, os alunos 

percebem mais as mortes causadas pelos traficantes do que pela polícia e o motivo pôde 

ser percebido na pergunta seguinte. 

 Ao perguntar se os crimes dos dois lados da guerra em questão são tratados da 

mesma forma, a turma inteira respondeu que não. Os alunos acham, quase que 

unanimemente (19), que os crimes dos policiais são relevados pela sociedade por se 

tratarem de uma autoridade. Transcrevo aqui uma resposta de um aluno que acreditei 

resumir o sentimento da turma: " A população tem repúdio de ambas as partes, mas por ser 

uma autoridade, o crime do policial, geralmente é mais aceitável." 

 Somente quatro alunos acreditavam que o polical é punido e que os representantes 

dos direitos humanos protegem os traficantes. Outros quatro consideravam que o morador 

prefere proteger os traficantes e encara a polícia como inimiga. 

                                                 
11

 Dado disponível em: <https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2016/07/07/para-cada-policial-

morto-no-rio-em-2015-policia-matou-25-pessoas.htm>. Acesso em: 7 ago 2017. 
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 As motivações para escolher o tráfico puderam ser dividas em duas grandes frentes, 

a da desigualdade social (20) que abarca as seguintes falas: infância sofrida, ajudar a 

família, salário mínimo de miséria12, falta de oportunidade, ausência de escolaridade, 

desigualdade social, influência do lugar onde mora e para ajudar a comunidade. A outra 

frente é a de que a opção pelo tráfico seja feita para ganhar poder e reconhecimento (29). O 

reconhecimento foi expressado majoritariamente pela vontade de ter roupas caras e 

mulheres13, ou ter poder e respeito dentro da comunidade e alguns ter poder numa 

sociedade que os desvaloriza. 

 As motivações dos policias foram menos consistentes. As duas mais apontadas 

foram por vingança e por raiva de ter perdido um colega (8) e por baixos salários (8). Uma 

terceira motivação possível seria também a busca por respeito (7), que apareceu nas frases 

"impor medo aos moradores"(4) e "para ser respeitado"(3). 

 

6.5: Quinta aula - Violência e algumas relações 

 

 Em nosso último encontro, tratei do assunto violência e algumas relações. Como o 

tema do tráfico já tinha sido abordado na última aula, preferi mantê-lo como eixo de 

perspectiva de violência. Tratamos das relações da violência com a desigualdade social e a 

segmentação territorial, assuntos que interdependentes, já que a disputa espacial se 

constitui por relações de poder, sendo o poder econômico um dos determinantes. 

 Por meio de uma apresentação em slides, discutimos algumas fotos que selecionei e 

que depois manipulei. Deixei claro aos discentes que escolhi e montei as fotos com um 

propósito: fazê-los estranhar o próprio cotidiano. 

 Abri a aula com uma sequência de fotos que diariamente são veiculadas nos meios 

de comunicação sobre a violência no Rio de Janeiro. São elas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 Lembrando que o filme foi filmado em 1997 e o salário mínimo era 112 reais. 
13

 Lembrando que o tráfico é um universo ainda muito masculino (ver os dados de presos por tráfico de drogas 

do mapa do encarceramento de 2014) e que funciona na linguagem heteronormativa. 
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Figura 3                                                                       Figura 4 

 

Fonte: Google Imagens. 

 

 A reação às fotos foi de euforia. Muitos riram e se identificaram com as situações. 

Alguns queriam saber se a comunidade da foto era a que eles moravam ou se a foto tinha 

sido tirada no dia da invasão do Complexo do Alemão pelo exército, pois alguns alunos 

estavam lá nesse dia. 

 

Figura 5                                                      Figura 6 

Fonte: Google Imagens. 

 

 

 A cada foto, eu perguntava se eles "estranhavam” algum elemento contido nela, se 

existia algo de diferente ou fora do normal. Eles sempre analisavam, respondendo que não. 

Então, para deslocá-los do familiar, manipulei algumas fotos para que eles pudessem 

estranhar a rotina acima. Pedi para que os alunos comparassem as fotos abaixo e 

pensassem, por que essas pessoas e esses blindados ficam "estranhos" nesse outro lugar. 
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Figura 7                                                                                   Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google Imagens. Manipulação da autora, 2017. 

 

 

 Começamos então um longo debate sobre os porquês da violência e do crime 

ocorrido num território – e/ou de algumas pessoas específicas – serem tratados de maneiras 

tão diferentes. O que tem e o que falta nesses lugares para serem vistos e tratados de 

maneira tão diferente? Discutimos as duas últimas fotos inspirados na fala de Hélio Luz, o 

então chefe da polícia civil, no documentário assistido na aula anterior. Ele diz que uma 

polícia que não é corrupta emite e cumpre mandato "pé na porta" na Delfim Moreira.  Assim, 

seguimos o debate fazendo a seguinte indagação: será que não existem criminosos em 

outros lugares da cidade? Por que o "caveirão" é tolerado nas comunidades e impensável 

em outras? 

 Analisando as fotos, fomos construindo uma lista de ausências e presenças na 

comunidade. Os alunos chegaram a seguinte lista (Catarse): 

Figura 9 

 

Fonte: A autora, 2017. 
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 Em seguida, continuei a apresentação em slides com dados sobre o mapa carcerário 

do Brasil para identificarmos a porcentagem da população carcerária presa por crimes de 

tráfico de drogas e quem seriam essas pessoas. A ideia da apresentação desses dados foi 

mostrar que a população negra e pobre é a que mais sofre com a violência e com as 

consequências penais do tráfico. A intenção foi fazer com que os alunos tivessem essa 

percepção depois de identificar os diferentes atores envolvidos no tráfico de drogas 

(questionário da aula anterior). Quais destes atores não estariam contemplados no mapa 

carcerário brasileiro? O objetivo era os alunos reconhecerem a existência de um sujeito 

criminal. 

Figura 10                                                  Figura 11 

 

Fonte: A autora, 2017. 

 No final, distribuí uma lista com as atividades realizadas ao longo do bimestre, 

fazendo a avaliação de acordo com a conclusão dessas. Quanto mais atividades 

desempenhadas pelo aluno, melhor a nota. Como mantive o controle das avaliações, pude 

confirmar as suas respostas.  

 Junto com a lista, distribuí também uma avaliação do bimestre, com as seguintes 

perguntas abaixo: 

 
Responder às questões abaixo:  
 
6.1) O que você considera que aprendeu esse bimestre? 
___________________________________________________________________________ 
 
6.2) Qual atividade você mais gostou de fazer? 
___________________________________________________________________________ 
 
     6.2.1) Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
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6.3) Com qual atividade você considera ter aprendido mais?  
__________________________________________________________________________ 
 
     
 6.3.1) Por quê? 
___________________________________________________________________________ 
 
6.4) Do que falamos sobre violência que você mais gostou? 
___________________________________________________________________________ 
 
6.5) Do que não falamos sobre violência e você gostaria de ter falado? 
___________________________________________________________________________ 
 
6.6) O que poderia ter sido melhor? Deixe algumas sugestões sobre as atividades. 
___________________________________________________________________________ 

 

 Analisei somente as avaliações da turma 3003, pois não foi possível realizar a aula 

"Violências e algumas relações" com essa turma. 

 Nas avaliações, fiz questão de diferenciar gostar da atividade e aprender com a 

atividade, questionando qual delas mais agradara a eles e com qual eles mais haviam 

aprendido. Esperava que as repostas fossem parecidas, ou seja: que eles respondessem 

haver aprendido mais nas atividades que justamente mais gostaram.  

Entretanto, não foi isso que observei. Se por um lado, a atividade que a maioria mais 

gostou, e ao mesmo tempo mais aprendeu, foi assistir ao documentário, por outro não 

necessariamente aqueles que escolheram o documentário como a aula preferida, 

apontaram essa como a que mais aprenderam. 

 Como o propósito desse projeto foi verificar o desenvolvimento do aprendizado por 

meio das atividades propostas para cada tema, decidi analisar as motivações dos alunos 

para a resposta das atividades que eles consideraram haver aprendido mais. 

 Olhando para as respostas dos que escolheram o documentário como atividade que 

mais aprendeu (14 de 29), oito indicaram o fato de o documentário mostrar "os dois lados" 

da história como a razão do aprendizado. Os outros, apesar de não falar diretamente, 

disseram que o fato de aprender uma coisa que não sabiam tinha sido o motivo da escolha 

do filme. As falas deles foram: "Ouvi opiniões diferentes da minha no debate.", "Às vezes 

julgamos sem saber o que acontece antes." "É bom saber o que se passa na vida de um 

morador da comunidade."14 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 No Anexo A encontram-se imagens de trechos significativos das avaliações dos estudantes. 
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7 CONCLUSÃO PARCIAL 

  

 Se a intenção era criar um discurso que, sem fugir do conhecimento científico, fosse 

capaz de possibilitar novas experiências aos alunos, experiências empáticas, acredito ter 

sido esse o melhor exemplo que tive até o momento. 

 Acredito na relação entre professor e educando como uma relação muito sensível. É 

uma interação humana intensa e permeada de trocas de afetos. Creio que quanto mais forte 

estejam afetados, melhor é o processo de ensino e aprendizagem, pois a comunicação 

passa de uma troca de palavras para um estágio mais complexo de aproximação.  

 Nesse sentido, acredito que não seria possível uma melhora no processo de ensino-

aprendizagem se não tivesse tido como resposta desse processo uma melhora minha na 

relação com os alunos e deles comigo. As atividades foram fundamentais porque 

possibilitaram uma intimidade que não tínhamos, já que em todas as aulas eles puderam ter 

tempo para trocar entre si e, também, diretamente comigo quando me deslocava de mesa 

em mesa para discutir as dúvidas que apresentavam. Isso abriu espaço para o diálogo, 

muitas vezes negado nas aulas tradicionais e fez com que eu sentisse que estava 

caminhando para a melhora do meu ofício docente. 

 A análise dos questionários também foi produtiva pois, de uma boa maneira, 

confirmou as minhas expectativas quando a maioria dos alunos considerou ter aprendido 

mais ao ouvir "todos os lados" da história. E também porque todos conseguiram identificar 

aprendizados novos no bimestre. Pude perceber que a maioria dos alunos não respondeu 

aos questionários mecanicamente. As respostas às perguntas "Por que eles consideravam 

ter aprendido mais com tal atividade" não foram, "por que foi divertido" ou "por que foi 

diferente". Praticamente todos responderam que aprenderam alguma coisa. Alguns 

responderam, por exemplo, que “aprendeu sobre os tipos de violência que fazemos sem 

saber" ou que "percebeu que a violência pode ir mais além, [podendo estar] em coisas 

ridículas e "bobas"." 

 Mas, Paulo Freire também nos ensinou que "Ensinar exige consciência do 

inacabamento." (FREIRE, 2011, p. 49) e analiso o presente trabalho como um processo de 

aprendizagem da docência, para o qual ainda é necessário refinamento. Seria irresponsável 

dizer que todos os estudantes que participaram desse projeto, por conta das atividades, já 

sabem conceituar violências que sofrem como simbólicas ou estruturais. No entanto, 

acredito que o estranhamento da própria realidade, propósito primeiro da Sociologia, nos 

temas abordados, restou bem fundamentado. Penso que uma estudante negra pode passar 

a estranhar ainda mais a ausência de representatividade nas revistas, que um discente 

morador de comunidade se angustie ao ver um esgoto a céu aberto e, outro, ao assistir um 



 

39 

 

noticiário sobre confronto entre traficantes e policiais, pense na inutilidade dessa guerra, 

pois como eles mesmos escreveram: "essa guerra não tem fim". 
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ANEXO A -  AVALIAÇÕES DOS ALUNOS SOBRE AS ATIVIDADES 
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