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Inserção social trouxe um novo aluno, que a escola ignora  
 
O caso de Geyse Arruda, estudante da Uniban que foi execrada publicamente por usar um 
vestido curto, expulsa da faculdade e depois readmitida, chocou o Brasil. O acontecimento, 
porém, expõe uma questão pouco discutida no país; a violência nas escolas. Segundo a 
socióloga Miriam Abramovay, pesquisadora da Rede de Informação Tecnológica Latino-
Americana (Ritla), as instituições de ensino são reflexo da sociedade e, por isso, repete-se na 
universidade o que acontece nas escolas. 
 
Miriam, que estuda a violência em instituições de ensino, afirma que um dos problemas é que 
o perfil dos alunos mudou, mas as escolas não pararam para refletir sobre isto. E o caso de 
Geyse é emblemático: "Eu não conheço a aluna, nem a instituição de ensino, mas acho que 
perde-se muito tempo com julgamento moral e não se discute o que motivou a violência." 
 
Para a pesquisadora, a violência que já existe na sociedade se manifestou contra o que 
representa a estudante. "A nossa sociedade está mais exi-bicionista, porém continua muito 
preconceituosa." 
 
E este é um cenário difícil de ser aceito: a escola, que deveria ser um lugar de saber, 
convivência e socialização tornou-se, na prática, um lugar de violência. "Eu digo violência e 
não conflito, que na verdade é algo bom e promove o crescimento." 
 
Pesquisa realizada pelo Ritla, em parceria com a Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
com 10 mil pessoas, em 2008, levou à identificação de três quadros de agressão: a violência 
dura, a simbólica e a microvio-lência. "A violência dura é a que está no código penal, como 
brigas de sangue, ameaças, armas, tráfico de drogas", explica. "A simbólica está ligada à 
discriminação e preconceitos contra deficientes e pobres, por exemplo." A microviolência são 
os xingamentos, agressões verbais, homofobia, racismo e, até mesmo, a ciberviolência. 
 
A pesquisa mostra que mais da metade dos alunos (53,4%) e dos professores (52,8%) afirma 
já ter visto discriminação nas escolas. Os alunos relatam que sofreram discriminação por conta 
das roupas usadas (13,9%); por raça/cor (12,6%); por vinculação religiosa (11,3%); por 
região de origem (10,5%); por pobreza (6,1%); e por ser ou parecer homossexual (3,9%). 
 
As políticas públicas são frágeis neste aspecto, principalmente porque o governo não se 
preocupa em diagnosticar os problemas. "Em Brasília, estamos desenvolvendo um programa 
de capacitação de professores para a mediação de conflitos", diz. Neste ano, 500 deles já 
foram formados. Mas os resultados ainda devem demorar. 

 

 
 



 
 

 
Governo de São Paulo lança manual sobre violência 
 
A Secretaria de Estado de Educação de São Paulo lançou em outubro um manual para orientar 
os profissionais das escolas a lidar com agressividade, ameaças, preconceitos e discriminações 
no ambiente escolar. O Manual de Proteção Escolar e Promoção da Cidadania traz informações 
teóricas sobre o tema violência e também práticas, como o que fazer se um aluno agredir 
verbal ou fisicamente um colega ou servidor, ou mesmo como se comportar se for detectada 
uma arma na escola. Neste último caso, o governo orienta que a "direção deverá acionar a 
Polícia Militar (190) no momento em que tomar conhecimento do fato. Não se deve em 
hipótese alguma tentar desarmar a pessoa, o que pode criar riscos para os presentes na 
escola." O manual de comportamento não é a única medida do governo de São Paulo para 
coibir a violência. A secretaria anunciou também a instalação de onze mil câmeras em 2,2 mil 
escolas da cidade. A medida visa coibir depredação do "patrimônio. O governo também quer 
deslocar um oficial da Polícia Militar para trabalhar na Secretaria de Educação. 
 
Objetivo é orientar sobre questões como ameaças, agressividade, racismo e outros 
preconceitos 
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