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Para além dos 
puxões de cabelo 

Opacato município de Araçari-
guama, a 50 quilômetros da 

cidade de São Paulo, foi parar 
nas manchetes dos jornais no dia 
16 de setembro. O motivo deixou 
espantados os 13 mil habitan
tes da cidade: duas garotas se 
engalfinharam na porta de uma 
escola, enquanto a mãe de uma 
delas estimulava a filha a bater 
na colega. 

Há pouco mais de dois meses, em 
Ribeirão Preto, também no inte
rior de São Paulo, 13 meninas, 
com idade entre 11 e 15 anos, 
prestaram depoimento no Minis
tério Público Estadual por serem 
suspeitas de ameaçar e estapear 
colegas mais bem-vestidas e com 
notas melhores. 

Têm sido cada vez mais frequen
tes episódios que envolvem estu
dantes do sexo feminino em atos 
de violência física, microviolên-
cias e violências simbólicas. 

Quando se trata de violência 
escolar, um ponto fundamental 
para compreender sua dinâmica 
está justamente nas relações de 
gênero e seus significados. Se o 
ensino no Brasil esteve historica
mente dominado por estudantes 
do sexo masculino, a proporção 
de mulheres no meio estudantil 
vem crescendo a partir do século 
20 e, nos últimos anos, chegou a 
ultrapassar o número de homens. 
Não é de espantar, portanto, que 
elas, agora em maior número, 

comecem a figurar nas estatísti
cas também como perpetradoras 
de atos de violência. 

Os grupos constroem códigos de 
diferenciação nos seus processos 
de identidade, e sair do anonima
to, ter visibilidade numa socieda
de em que tudo é um espetáculo, 
traz visibilidade e empoderamen-
to, o que inclui interações violen
tas, transgressões. 

O recente estudo Revelando tra
mas, descobrindo segredos: vio
lência e convivência nas escolas, 
lançado há poucos meses sob os 
auspícios da Secretaria de Edu
cação do Distrito Federal e da 
Rede de Informação Tecnológica 
Latino-Americana (Ritla), traz 
dados interessantes. Mostra, por 
exemplo, que 49,5% do segmento 
estudantil expõe a percepção de 
que, apesar das brigas de meni
nas, os meninos seriam os mais 
violentos. Já os professores apre
sentam um ponto de vista que 
tende a recusar a existência de 
diferenciação de gênero - 51,2% 
afirmaram não haver diferença 
nesse caso. 

Diante de semelhante diagnósti
co, alguns talvez temam pelo fu
turo das escolas ou de seus filhos 
dentro delas. Está, no entanto, 
justamente nas escolas, grande 
parte da solução para o problema 
da violência entre estudantes. 
Afinal, as instituições de ensino 
têm papel crucial no estabele

cimento de práticas não discri
minatórias, permitindo que as 
habilidades sejam trabalhadas 
em todo o seu potencial, sem 
que modelos arcaicos de gênero 
restrinjam o leque de possibi
lidades de meninos e meninas, 
ao mesmo tempo que salientam 
as melhores características em 
cada um. 

A escola pode, ainda, compro
meter-se com a desconstrução 
de um imaginário social que 
associa diversas violências às 
noções de virilidade e masculi
nidade, evitando que essa sim
bologia viril imprima às agres
sões o caráter de afirmação de 
identidade tanto de garotos 
quanto de garotas. É preciso, 
enfim, oferecer aos jovens es
tudantes formas alternativas de 
reconhecimento social. Afinal, 
uma vez no mercado de traba
lho, não poderão resolver confli
tos na base de socos, pontapés 
ou puxões de cabelo. 

"Socióloga, pesquisadora, asses
sora da Sangari Brasil no projeto 
Ciência na Rua e coordenadora 
de pesquisa na Rede de Informa
ção Tecnológica Latino-America
na (Ritla) 

"Doutor em Educação pela Uni
versidade de Stanford, ex-repre
sentante da Unesco no Brasil e 
vice-presidente da Sangari Brasil 
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