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RESUMO 

 

Esta dissertação consiste na apresentação e discussão dos resultados de uma 
pesquisa sobre bullying e racismo entre alunos no contexto de uma unidade escolar 
do IFMT - Campus Avançado Sinop, constituindo-se como o desdobramento de um 
projeto mais amplo de investigação, desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa 
Humanidades e Sociedade Contemporânea (GPHSC-IFMT),  cujo texto tem inspirado 
os debates que atualmente ocorrem no grupo. Trata-se de uma investigação 
qualitativa que parte de uma diversidade de instrumentos de coleta de dados e 
informações, como o uso de questionário com questões fechadas e abertas, 
entrevistas, conversas informais, além de observação de campo. Buscamos 
compreender o bullying e o racismo no interior dos processos conflitivos de construção 
social de identidades e diferenças no contexto escolar, possibilitando perceber, por 
meio de pesquisa empírica, a sua relação com o sofrimento social dos alunos. Nossa 
análise busca inspiração em um múltiplo referencial teórico: de um lado, volta-se para 
a teoria do reconhecimento desenvolvida por Axel Honneth. Este autor vem 
produzindo, desde a década de 1990, um enorme esforço teórico de compreensão 
dos conflitos e das demandas por justiça na sociedade contemporânea. No centro de 
sua contribuição está o conceito de reconhecimento e a tese de que é por meio das 
lutas por reconhecimento que se constitui o avanço moral da sociedade e se 
constroem novos princípios de igualdade e de justiça social. Por outro lado, 
recorremos à teoria sociológica da reprodução desenvolvida por Pierre Bourdieu, 
destacando-se o papel que este autor atribui à escola como instrumento de 
reprodução da dominação e das desigualdades sociais. Além do conceito de 
reprodução, as noções de habitus, de campo e de violência simbólica, desenvolvidas 
por este autor, adquirem grande relevância na análise que realizamos sobre o 
processo de naturalização das formas de desrespeito e violência que atuam nas 
interações cotidianas dos alunos. Afora aqueles autores, procuramos subsídios em 
pesquisadores negros (brasileiros e estrangeiros) que, identificados com as lutas 
teóricas e práticas enfrentadas pelos grupos racialmente discriminados, têm produzido 
contribuições decisivas nesse campo. Embora seja amplo o espectro constituído pelo 
conjunto desses autores, assumem papel relevante nessa dissertação os nomes de 
Abdias do Nascimento, Clóvis Moura, Kabengele Munanga, Paul Gilroy, Achille 
Mbembe e Stuart Hall. Embora os conceitos de bullying e de racismo refiram-se a 
práticas sistemáticas de desrespeito, humilhação, maus-tratos e violência física e/ou 
simbólica motivadas por preconceitos sociais, consideramos que a compreensão das 
práticas racistas como inseridas nas amplas experiências de desrespeito e violência 
descritas pelo conceito de bullying, nos levaria a uma perda de compreensão da lógica 
específica de rejeição e exclusão que determina o processo de produção e reprodução 
das desigualdades raciais no contexto da sociedade e da escola brasileira. Nesse 
sentido, procuramos trabalhar simultaneamente com os conceitos de bullying e de 
racismo, com a intenção de apontar tanto para a lógica que subjaz aos preconceitos 
em geral como para as sutilezas e especificidades culturais e ideológicas que 
caracterizam o preconceito racial no Brasil e os seus efeitos no contexto escolar, 
particularmente no que diz respeito à construção das identidades dos alunos. 
 

  

Palavras-Chave: Bullying, Racismo, Reconhecimento, Identidade. 



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation consists of the presentation and discussion of the results of a 

research on bullying and racism among students in the context of an IFMT Advanced 

Campus Sinop school unit, constituting the development of a broader research project, 

developed within the Group. Humanities and Contemporary Society Research 

(GPHSC-IFMT), whose text has inspired the debates currently taking place in the 

group. This is a qualitative research that starts from a variety of data and information 

collection instruments, such as the use of closed and open questionnaires, interviews, 

informal conversations and field observation. We seek to understand bullying and 

racism within the conflicting processes of social construction of identities and 

differences in the school context, making it possible to understand, through empirical 

research, its relationship with the students' social suffering. Our analysis seeks 

inspiration from a multiple theoretical framework: on the one hand, we turn to Axel 

Honneth's theory of recognition. Since the 1990s, this author has been producing a 

huge theoretical effort to understand the conflicts and demands for justice in 

contemporary society. At the center of his contribution is the concept of recognition 

and the thesis that it is through the struggles for recognition that the moral advance of 

society is constituted and new principles of equality and social justice are built. On the 

other hand, we resort to the sociological theory of reproduction developed by Pierre 

Bourdieu, highlighting the role that this author attributes to the school as an instrument 

of reproduction of domination and social inequalities. In addition to the concept of 

reproduction, the notions of habitus, field and symbolic violence, developed by this 

author, acquire great relevance in our analysis of the process of naturalization of the 

forms of disrespect and violence that act in the daily interactions of students. Apart 

from those authors, we seek subsidies from black researchers (Brazilian and foreign) 

who, identified with the theoretical and practical struggles faced by racially 

discriminated groups, have produced decisive contributions in this field. Although the 

spectrum of all these authors is wide, the names of Abdias do Nascimento, Clovis 

Moura, Kabengele Munanga, Paul Gilroy, Achille Mbembe and Stuart Hall assume a 

significant role in this dissertation. Although the concepts of bullying and racism refer 

to systematic practices of disrespect, humiliation, mistreatment and physical and / or 

symbolic violence motivated by social prejudice, we consider that understanding racist 

practices as embedded in the broad experiences of disrespect and violence. described 

by the concept of bullying, would lead us to a loss of understanding of the specific logic 

of rejection and exclusion that determines the process of production and reproduction 

of racial inequalities in the context of Brazilian society and school. In this sense, we 

seek to work simultaneously with the concepts of bullying and racism, with the intention 

of pointing both to the logic that underlies the prejudices in general and to the subtleties 

and cultural and ideological specificities that characterize racial prejudice in Brazil and 

its effects. in the school context, especially with regard to the construction of students' 

identities. 

 

Keywords: Bullying, Racism, Recognition, Identity.  



 
 

SUMÁRIO 
 
 
Introdução.................................................................................................................09 

 
PRIMEIRA PARTE: REFERENCIAL TEÓRICO E EPISTEMOLÓGICO 

 
1. Considerações teórico-epistemológicas............................................................19 

1.1 Honneth e a crítica ao déficit sociológico da teoria crítica da Escola de   
Frankfurt ....................................................................................................... 30 

1.2 Bourdieu: a teoria da reprodução das desigualdades sociais.........................34 
1.3 Identidade, intersubjetividade e reconhecimento...........................................41 
1.4 Identidade nas teorias da intersubjetividade..................................................46 
1.5 A constituição intersubjetiva da subjetividade em Axel Honneth e a 

necessidade primária de afeto.......................................................................50 
 

2. Discutindo o conceito de bullying.......................................................................60 
2.1 O bullying como objeto de pesquisa...............................................................60 
2.2 Algumas críticas à caracterização do fenômeno bullying..............................64 
2.3 O bullying sob o olhar da teoria crítica...........................................................68 

 
3. Raça, racismo, direitos humanos e reconhecimento........................................78 

3.1 O racismo no Brasil........................................................................................82 
3.2 A ideologia do branqueamento......................................................................84 
3.3 O constrangimento da cor e a limpeza étnica.................................................96 
3.4 Ascensão econômica e branqueamento......................................................100 

 
4. Direitos, direitos humanos e luta por reconhecimento...................................105 

4.1 Direito e reconhecimento.............................................................................105 
4.2 Direito natural e direito positivo....................................................................107 
4.3 Direitos humanos e a construção de novos direitos.....................................109 

 
5. A invenção dos direitos humanos, da raça e do racismo................................118 

5.1 A negação contemporânea da raça.............................................................125 
 

SEGUNDA PARTE: ASPECTOS METODOLÓGICOS, EMPÍRICOS, RESULTADOS 
E DISCUSSÃO 

 
6. Da metodologia e da trajetória desta pesquisa................................................137 
 
7. Narrativas de violência, preconceitos e sofrimentos.......................................150 
 
8. Discussão: algumas reflexões sobre o bullying e o racismo ..........................188 

8.1 Narrativas de sofrimento compartilhadas......................................................197 
 
Conclusão...............................................................................................................208 
 
Referências.............................................................................................................212 
 
Anexos.....................................................................................................................220 



9 
 
 

 INTRODUÇÃO  

 

 

A escola tem uma grande importância como instância socializadora no mundo 

contemporâneo, com uma parcela significativa de responsabilidade na produção e 

reprodução de valores e de comportamentos dos alunos, assim como nas imagens 

que eles constroem sobre o mundo, sobre si mesmos e sobre os outros (OLIVEIRA, 

2015). Trata-se, além disso, de um espaço social contraditório que, não imune às 

influências externas, reproduz em seu interior os processos conflitivos que se 

desenvolvem em instâncias mais amplas da sociedade. 

Na concepção de Bourdieu (2014b), apesar da visão comum da escola como 

lugar de transformação social e de ampliação da cidadania, ela é um espaço de 

contradições, constituindo-se predominantemente como instância de reprodução das 

formas sociais de desigualdade e de opressão. Assim, para além do senso comum a 

respeito do papel civilizatório do processo de escolarização, incessantemente 

propagado pela ideologia oficial, relações sociais de desrespeito, maus-tratos e 

humilhação estão cada vez mais presentes no cotidiano escolar, despertando a 

inquietação e atenção de gestores, professores, pesquisadores educacionais, 

familiares, meios de comunicação e governantes. Entre as formas de intolerância na 

interação com o diferente no contexto escolar, destacam-se aquelas condensadas sob 

os conceitos de bullying e de racismo. 

Como objeto de atenção dos pesquisadores em ensino e em educação, o 

bullying é um fenômeno relativamente recente. Entretanto, sua prática ampliada e 

recorrente no contexto escolar tem provocado sérias preocupações e demandado 

esforços cada vez mais concentrados na busca de formas sociais de prevenção, 

controle e erradicação, levando inclusive à criação de leis que definem políticas e 

programas específicos visando o seu combate. Em 2015, por exemplo, foi sancionada 

a Lei nº 13.165, que Institui o Programa de Combate à Intimidação Sistemática 

(Bullying). Aprovada em 06 de novembro de 2105, essa lei entrou em vigor a partir de 

06 de fevereiro de 2016, cumprido o prazo de 90 dias da sua data de publicação oficial. 

No parágrafo 1, do artigo 1, a Lei nº 13.165 define: “no contexto e para os fins desta 

Lei, considera-se intimidação sistemática (bullying) todo ato de violência física ou 

psicológica, intencional e repetitivo que ocorre sem motivação evidente, praticado por 

indivíduo ou grupo, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou 
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agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder 

entre as partes envolvidas”. Em 14 de maio de 2018, foi sancionada pela presidência 

da República a Lei nº 13.663, alterando o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96), que definia as incumbências dos 

estabelecimentos de ensino. Foram acrescentados ao Artigo 12 da LDB os Incisos IX 

e X, que definem novas incumbências para as escolas: IX – promover medidas de 

conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, 

especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas; X – 

estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas”. 

Definido jurídica e academicamente como violência física ou psicológica, 

intencional e repetitiva, sem motivação aparente ou evidente, os pesquisadores têm 

apontado para as consequências extremamente adversas que o bullying produz no 

desempenho dos estudantes, acarretando danos psicológicos nas vítimas, 

aumentando os índices de evasão e provocando prejuízos nos processos interativos 

e de socialização no ambiente escolar (FANTE, 2005). Zanela e Trevisol (2014), em 

uma definição muito próxima daquela apresentada na forma da lei, afirmam que os 

motivos que acionam a prática do bullying não são explícitos ou evidentes, mas podem 

provocar males irreversíveis nas vítimas. Fante (Idem), ao referir-se às consequências 

do bullying, também destaca esta prática como recorrente e com o poder de impor 

formas de angústia, sofrimento, dor, exclusão e isolamento, além de prejuízos físicos, 

morais e materiais àqueles que sofrem intimidação sistemática. 

Do ponto de vista de sua caracterização, da produção de diagnósticos e de 

construção de estratégias de intervenção, o fenômeno do bullying no contexto escolar 

vem sendo, desde o ano de 2016, objeto de estudos do Grupo de Pesquisa em 

Humanidades e Sociedade Contemporânea (GPHSC-IFMT), cadastrado no CNPq. 

Esta dissertação é parte das investigações desse grupo de pesquisa, tendo como 

referência o amplo projeto de investigação denominado “Violação dos Direitos 

Humanos e Bullying no contexto escolar: diagnóstico e proposta de intervenção com 

base no empoderamento do alunos” (CAAE: 60165016.0.0000.5165; Número do 

Parecer: 2.110.377), cujo texto tem inspirado os debates que atualmente ocorrem no 

grupo, como também a formulação dos temas e problemas de pesquisa dos seus 

diversos participantes. 

Também o racismo, tanto no contexto social mais amplo, quanto no âmbito 

escolar, tem demandado leis e políticas públicas específicas voltadas para o seu 
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combate. A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, por exemplo, produziu uma 

alteração na LDB com o objetivo de “incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira”, além de definir o 20 de 

novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Em 2008, a Lei 11.645 alterou o 

Artigo 26-A da LDB (Lei 9.394//96), que tinha sido introduzido pela Lei 10.639/2003, 

incluindo - além da obrigatoriedade do estudo da história e da cultura afro-brasileira - 

o estudo da história e da cultura indígena. Conforme se pode ler na alteração do § 1º, 

do Artigo 26-A, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional: O conteúdo 

programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da 

cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois 

grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos 

negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro 

e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas 

áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 

Na continuidade da construção de políticas de ação afirmativa para o combate 

ao racismo e para a promoção da igualdade racial, foi sancionada em 29 de agosto 

de 2012, a Lei nº 12.711, dispondo sobre o ingresso de estudantes nas universidades 

federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio. Ao lado da 

reserva de vagas para estudantes oriundos das escolas públicas (50% das vagas), foi 

definida reserva de vagas – no ensino superior federal e nas escolas técnicas federais 

- para estudantes de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo per 

capita e para os autodeclarados pretos, pardos e indígenas, de acordo com uma 

proporção no mínimo igual à distribuição dessa população nas unidades federativas 

em que essas instituições estejam instaladas. Essa proporção deve ser verificada a 

partir dos censos realizados pelo IBGE. 

Em 28 de dezembro de 2016, foi sancionada a Lei nº 13.409, produzindo 

alterações nos parágrafos da Lei nº 12.711/2012 referentes à reserva de vagas para 

“pretos, pardos e indígenas”, incluindo a reserva de vagas para pessoas com 

deficiência nas proporções anteriormente definidas. Na nova redação, o texto foi 

ligeiramente modificado, tendo sido apresentado nos seguintes termos: 

 

Artigo 3º: Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de 
que trata o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso e turno, por 
autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 
deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas 
no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e 
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pessoas com deficiência na população da unidade da Federação onde 
está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 
Artigo 5º: Em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, 
as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão preenchidas, por curso 
e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas 
com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de 
vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, 
indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da 
Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo 
do IBGE. 

 

Por se tratar da definição e da construção de políticas públicas de ação 

afirmativa com objetivo de correção de distorções de caráter cultural (Lei nº 10.639/03) 

e de desigualdades educacionais provocadas por fatores socioeconômicos (Leis nº 

12.711/12 e 13.409/16)1, tais leis  determinam a aplicação dessas políticas em caráter 

de excepcionalidade e provisoriedade, de forma a impor prazos para que, a partir da 

avaliação dos resultados alcançados, elas possam ser revistas, continuadas, 

alteradas e/ou redimensionadas. Conforme o artigo 7º, da Lei nº 13.409/16: 

 

Artigo 7º: No prazo de dez anos a contar da data de publicação desta 
Lei, será promovida a revisão do programa especial para o acesso às 
instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e 
indígenas e de pessoas com deficiência, bem como daqueles que 
tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.2 

 

Apesar dos principais pesquisadores da temática do bullying não tratarem do 

racismo de forma separada, uma vez que incluem no conceito todas as formas de 

violência praticadas entre os estudantes no contexto escolar, a discriminação racial 

será tratada de forma diferenciada nesta dissertação. Ora, porque usar o conceito de 

racismo, ao lado do conceito de bullying, para produzir uma interpretação dos conflitos 

e das formas de desrespeito e violência entre estudantes no contexto escolar? Não 

seria mais simples, prático e proveitoso, incluir o desrespeito e a violência motivada 

por preconceitos raciais em um conceito mais amplo, que permitisse a construção de 

uma interpretação mais geral dos processos conflitivos no contexto escolar e de seus 

efeitos na construção das identidades dos alunos? 

 
1 No caso das pessoas com deficiência, trata-se daquelas diferenças que afetam o seu desempenho 
físico ou o seu desempenho cognitivo.  
2 Colocamos em negrito, no Artigo 7, o prazo para revisão do programa para acentuar o seu caráter 
provisório, tratando-se de uma política de ação afirmativa com objetivos e prazos definidos, sujeita à 
avaliação e à revisão de seus propósitos. 
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A razão dessa diferenciação está em que o racismo, mais do que uma 

característica excepcional, é um dos fatores estruturantes da desigualdade social e 

das formas de dominação da sociedade brasileira (IANNI, 1988 e 2004). A escola, 

como instância socializadora, assume uma grande importância na reprodução dessa 

estrutura, não apenas na replicação das ideologias legitimadoras das formas 

sistêmicas de dominação, mas também na construção mesma de desigualdades das 

oportunidades, por meio de formas de inclusão e exclusão diferenciadas, para os 

distintos grupos sociais. Além disso, as políticas públicas direcionadas contra o 

bullying, por tomarem como referência um conjunto muito amplo de práticas de 

ofensas, violência e maus-tratos, correm o risco de cair em fórmulas genéricas de 

prevenção e combate (como, por exemplo, “educação para a paz” e outros bordões 

que, apesar de uma aparência compromissada, podem se transformar, na prática, em 

fórmulas abstratas e esvaziadas de sentido), não apontando para as determinações e 

motivações específicas da violência que ocorrem no contexto escolar, como o 

racismo, o machismo e a homofobia. Luanda Julião, preocupada com a redução do 

fenômeno do racismo ao conceito de bullying, comenta no site Geledés: 

 

Falar em racismo em sala de aula significa destrinçar o nervo crítico da 
subalternização do sujeito negro brasileiro, uma vez que nesse país é 
a cor da pele que atua como mecanismo de diferenciação de 
oportunidades, significa desmascarar o mito da democracia racial e 
desnudar que o problema racial no Brasil não está preso ao campo 
individual ou a uma variação do preconceito de natureza subjetiva. 
Obviamente, as ações individuais devem ser combatidas e 
denunciadas, mas é preciso também falar nas escolas da ideologia 
racista e hierarquizadora da condição humana, usada para perpetuar 
os privilégios cada vez mais inacessíveis para a maioria da população 
(JULIÃO. In: Geledés, 17/07/2018).  

 

Soma-se às razões por nós sugeridas, o fato de que esses dois conceitos 

possuem trajetórias e significados distintas, guardando sutilezas de significado e de 

compreensão próprias a cada um dos termos (JULIÃO, 2018; NASCIMENTO, 2018). 

Bullying é um conceito adotado recentemente nas ciências humanas, especialmente 

na educação e na psicologia escolar, e que, apesar de possuir um alto valor descritivo, 

não faz referência às lógicas específicas de rejeição e de exclusão que estão por trás 

das práticas que ele descreve (ANTUNES, 2008). Racismo, por sua vez, é um 
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conceito que tem uma longa trajetória nas ciências humanas3, referindo-se a práticas 

de rejeição e de exclusão que afetam não apenas as relações face a face ou virtuais 

entre indivíduos ou entre pequenos grupos, mas entre povos inteiros. 

Embora ambos conceitos, de bullying e de racismo, refiram-se a práticas 

sistemáticas de desrespeito, humilhação, maus-tratos e violência física e/ou simbólica 

motivadas por preconceitos sociais, consideramos que a compreensão das práticas 

racistas como inseridas nas amplas experiências de desrespeito e violência descritas 

pelo conceito de bullying, nos levaria a uma perda de compreensão da lógica 

específica de rejeição e exclusão que determina o processo de produção e reprodução 

das desigualdades raciais no contexto específico da sociedade e da escola brasileira. 

Nesse sentido, ao trabalhar simultaneamente com os conceitos de bullying e de 

racismo, temos a intenção de apontar tanto para a lógica que subjaz aos preconceitos 

em geral como para as sutilezas e especificidades culturais e ideológicas que 

caracterizam o preconceito racial no Brasil. 

No que diz respeito às questões empíricas, pesquisas de caráter abrangente 

vem confirmando, sucessivamente, o predomínio do preconceito racial entre as 

causas de humilhação, discriminação e violência no ambiente escolar brasileiro 

(MAZZON, 2009; MEDEIROS, 2012). Os resultados quantitativos do questionário 

sobre a incidência do bullying, que aplicamos durante a primeira fase de nossa 

pesquisa, atestaram localmente os dados alcançados por essas pesquisas mais 

abrangentes, indicando o predomínio do preconceito racial entre as práticas cotidianas 

de desrespeito e de violência simbólica mais recorrentes entre os estudantes dos 

cursos técnicos integrados ao ensino médio do IFMT Campus Avançado Sinop. 

Quanto à compreensão geral que guia nossa análise sobre os conflitos 

cotidianos que ocorrem entre alunos no ambiente escolar, e que dão impulso às 

formas de desrespeito e violência materializadas nas práticas do bullying e do racismo, 

é a de que eles se manifestam sob formas patológicas de denegação de 

reconhecimento das diferenças, constituindo no ambiente escolar um contexto 

opressivo que tende a produzir consequências contraditórias nas vítimas: de um lado, 

a tendência de isolamento e o silenciamento de indivíduos pertencentes às minorias 

 
3 Segundo Wieviorka (2007), embora o termo racismo tenha se originado entre as duas grandes 
guerras, tendo sido incluído no Dicionário Larousse em 1932, o fenômeno que ele descreve remonta à 
expansão marítima e comercial e ao processo de colonização de outros povos e continentes pelos 
europeus. 
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sociais que se encontram nesse ambiente e, de outro lado, como reação a essas 

manifestações de denegação de reconhecimento, podem também emergir práticas de 

contestação e de resistência, na forma de discursos críticos, protestos verbais, 

debates, reflexões e ações que questionam a legitimidade e a justiça dos padrões 

opressivos de relações sociais que se reproduzem no contexto escolar. 

Pesquisas sobre o bullying e o racismo no âmbito escolar tornam-se cada vez 

mais necessárias na medida em que estas práticas estão cada vez mais presentes 

nas interações que ocorrem entre alunos, tornando-se um grave problema social que, 

além de produzir danosas consequências sobre o seu desempenho escolar (SARZI, 

2013; CROCHICK e CROCHICK, 2017), também produz efeitos negativos no seu 

processo de socialização, tendendo para a construção de relações sociais e de formas 

de convivência baseadas na intolerância e na exclusão do diferente (SEBASTIÃO, 

2013). Ademais, também se justifica na medida em que qualquer política ou forma de 

intervenção pública, com o objetivo de combate ao desrespeito e à intolerância no 

âmbito escolar, tem a necessidade de ser orientada pelo conhecimento sistemático 

sobre suas origens e consequências. Devemos levar em consideração, ainda, o fato 

de que as formas de opressão e de discriminação reproduzidas no contexto escolar 

não se constituem apenas como reflexo de desigualdades instauradas em outras 

dimensões da sociedade, mas são, elas mesmas, produtoras de oportunidades 

sociais desiguais para os distintos grupos que nele se encontram. 

Conforme Bourdieu (2018), as lutas sociais não estão separadas do 

conhecimento das relações de dominação com as quais se confrontam. Esse autor 

chama a atenção para as consequências práticas que o conhecimento produz, 

especialmente nas estratégias dos movimentos sociais que tem por objetivo a 

transformação das relações de forças, materiais e simbólicas, entre dominantes e 

dominados nos mais diversos campos de lutas. O conhecimento das formas da 

desigualdade social, das hierarquias e das relações de dominação que a partir dela 

se estabelecem é, na sua concepção e na de outros teóricos críticos, inerente ao 

próprio desenvolvimento das estratégias que visam transformar o estado atual das 

relações de forças entre grupos que se opõem em qualquer campo de luta. 

Intervenções meramente voluntaristas, ainda que carregadas de boas intenções, 

tenderiam a não produzir os efeitos desejados por aqueles que lutam por 

emancipação. Apesar da Sociologia desenvolvida por Bourdieu - assim como a dos 

outros autores que subsidiam o desenvolvimento desta dissertação - não ter a 
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pretensão de prescrever a ação dos indivíduos ou dos agrupamentos sociais que toma 

por objeto, ela possibilita aos agentes um processo reflexivo, uma tomada de 

consciência que pode tornar-se um momento decisivo de crítica e de ruptura com as 

intuições do senso comum que orientam sua experiência cotidiana. Nesse sentido, a 

atividade científica, especialmente a prática sociológica, não se encontra apartada das 

lutas que são travadas nos diversos campos que constituem a totalidade social. 

Buscamos compreender o bullying e o racismo no interior dos processos 

conflitivos de construção social de identidades e diferenças no contexto escolar 

possibilitando perceber, por meio de pesquisa empírica, como o processo de 

construção e de percepção de identidades e diferenças atua na produção das formas 

de desrespeito e violência no ambiente escolar, assim como no sofrimento das 

pessoas vitimadas durante esse processo.  Nesse sentido, nosso objetivo principal é 

o de descrever e analisar as práticas do bullying e do racismo que ocorrem no contexto 

escolar e a sua relação com o sofrimento social e os processos de constituição das 

identidades dos alunos. Nossa análise busca inspiração na teoria do reconhecimento 

desenvolvida por Axel Honneth que, em diálogo com teóricos críticos como Jürgen 

Habermas, Charles Taylor e Nancy Fraser, interpreta a luta por reconhecimento - isto 

é, os conflitos que ocorrem em torno dos processos intersubjetivos de construção das 

identidades individuais e grupais – como a força moral que impulsiona as mudanças 

sociais. Também encontramos subsídios analíticos na teoria da reprodução de Pierre 

Bourdieu, cuja preocupação predominante é a compreensão da reprodução das 

formas de dominação e desigualdade presentes na sociedade. Afora aqueles autores, 

procuramos aportes - em nossa reflexão sobre os temas da raça, do racismo e da 

identidade - em pesquisadores brasileiros e estrangeiros que, identificados com as 

lutas teóricas e práticas enfrentadas pelos grupos racialmente discriminados, têm 

produzido contribuições decisivas nesse campo. Embora o espectro constituído pelo 

conjunto desses autores seja bastante amplo, os nomes de Abdias do Nascimento, 

Clóvis Moura, Kabengele Munanga, Paul Gilroy, Achille Mbembe e Stuart Hall foram 

os que adquiriram maior relevância nesta dissertação. 

Nesse sentido, procuramos entender, a partir desses autores, os conflitos 

gerados no processo de construção, afirmação e negação de identidades pessoais e 

sociais entre os alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Campus 

Avançado Sinop. 
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Esta dissertação, além de uma Introdução e de uma Conclusão, está 

organizada em oito capítulos que, por sua vez, estão distribuídos em duas partes. A 

“Primeira Parte”, dividida em cinco capítulos, inicia considerações em torno do 

arcabouço teórico-epistemológico que orienta nossa pesquisa, apresentando a 

posição dos autores e os conceitos principais que dão fundamento à nossa leitura do 

bullying e do racismo no contexto escolar (Capítulo 1); apresenta uma leitura crítica 

do bullying como objeto de pesquisa e à caracterização dominante que tem sido feita 

desse conceito e, finalmente, o seu potencial sob o olhar da teoria crítica (Capítulo 2); 

em seguida, no Capítulo 3, procura focar sobre as especificidades e singularidades 

do racismo na sociedade brasileira do racismo no Brasil, trazendo para a discussão a 

“ideologia do branqueamento”; no Capítulo 4, trabalhamos com os conceitos de 

direito, direitos humanos e reconhecimento, sugerindo que as lutas que realizadas 

nesses campos possibilitam a construção de novos valores e novos direitos. No 

Capítulo 5, discutimos a invenção dos direitos humanos, da raça e do racismo como 

parte do processo de construção da modernidade europeia. 

A “Segunda Parte”, dividida em três capítulos, tem início com uma 

apresentação dos aspectos metodológicos que envolveram a pesquisa empírica, 

destacando os resultados da primeira fase, quando fizemos uso de um questionário 

de questões objetivas com o objetivo de produzir uma noção mais geral do fenômeno 

do bullying no contexto escolar (Capítulo 6). O sétimo capítulo apresenta algumas 

narrativas da violência, preconceitos e sofrimentos que atingem os alunos, tratando-

as como narrativas do sofrimento social. Por fim, o oitavo capítulo apresenta, 

subsidiadas pelos autores e linhas teóricas debatidas na primeira parte, algumas 

reflexões em torno do bullying e do racismo. 
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CAPÍTULO 1: CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICAS 

 

 

É múltiplo o referencial teórico que orienta a nossa análise das práticas do 

bullying e do preconceito racial no contexto escolar, do sofrimento individual e social 

provocado por essas práticas e de suas relações com o processo de constituição da 

identidade pessoal e social dos alunos. De um lado, volta-se especialmente para a 

teoria do reconhecimento desenvolvida pelos atuais pensadores da corrente da 

denominada Teoria Crítica da Sociedade, colocando em destaque a contribuição da 

obra de Axel Honneth. Este autor vem produzindo, desde a década de 1990, um 

enorme esforço teórico de compreensão dos conflitos e das demandas por justiça na 

sociedade contemporânea. No centro de sua contribuição está o conceito de 

reconhecimento e a tese de que é por meio das lutas por reconhecimento que se 

constitui o avanço moral da sociedade e se constroem as novas formas de percepção 

e os novos princípios que orientam os confrontos valorativos, ideológicos e políticos 

em torno das noções de igualdade e de justiça social. 

Nesse âmbito, ou seja, naquilo que se refere ao conceito de reconhecimento e 

às lutas identitárias, apropriamo-nos também de reflexões desenvolvidas por 

Habermas, Charles Taylor, Nancy Fraser e Paul Ricoeur. Por outro lado, recorremos 

à teoria sociológica da reprodução desenvolvida por Pierre Bourdieu, conferindo 

proeminência ao papel que este autor atribui à escola como instrumento de 

reprodução das relações de dominação e das desigualdades sociais. Além do 

conceito de reprodução, as noções de habitus, de campo e de violência simbólica, 

desenvolvidas por este autor, adquirem grande relevância na análise que realizamos 

sobre o processo de naturalização das formas de desrespeito e violência que estão 

presentes nas interações cotidianas dos alunos. Ainda quanto às referências autorais 

e conceituais, procuramos subsídios - em nossa reflexão sobre os temas da raça, do 

racismo e da identidade - em pesquisadores brasileiros e estrangeiros que, 

identificados com as lutas teóricas e práticas enfrentadas pelos grupos racialmente 

discriminados, produziram ou vem produzindo contribuições decisivas nesse campo. 

Embora seja muito amplo o panorama constituído pelo conjunto desses autores, 

assumem papel relevante nesta dissertação os nomes de Abdias do Nascimento, 

Clóvis Moura, Kabengele Munanga, Paul Gilroy, Achille Mbembe e Stuart Hall, entre 

outros. 
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Esse rol de autores, aparentemente tão díspares, são incorporados em nossa 

análise como teóricos críticos, ou seja, são interpretados como inseridos na tradição 

denominada, em sentido amplo, Teoria Crítica. É necessário esclarecer, no entanto, 

que a noção ampliada de teoria crítica que aqui adotamos diferencia-se da 

compreensão e definição mais restritiva, e mais utilizada no campo filosófico, que a 

limita à produção conceitual e teórica desenvolvida no âmbito da chamada “Escola de 

Frankfurt” - com autores como Walter Benjamin, Theodor Adorno, Max Horkheimer, 

Herbert Marcuse, Jürgen Habermas e Axel Honneth. A concepção lato sensu de teoria 

crítica que acolhemos antecede, engloba e ultrapassa aquela que se atém aos textos 

frankfurtianos, materializando-se em textos e produções teóricas desenvolvidas desde 

Marx e Engels, no século XIX, e em autores contemporâneos cujas investigações 

revelam-se comprometidas com o desvelamento das formas de dominação e 

opressão e com a luta contra as desigualdades sociais. 

Isto posto, acrescentamos que a palavra crítica será aqui compreendida no 

sentido de esforço teórico de desvelamento dos mecanismos de produção e 

reprodução das estruturas de poder que estão na base das relações de denegação 

de reconhecimento, bem como no sentido, defendido tanto por Honneth quanto por 

Habermas, de que o pesquisador (teórico crítico) deve buscar na própria realidade 

social as possibilidades de contestação às ideologias opressivas, de resistência 

prática às relações de dominação e de construção de formas emancipatórias de 

interação social. 

Quanto à compatibilidade ou incompatibilidade desses autores, e dos campos 

de pensamento por eles representados, seguimos a orientação de Souza (2000; 2004) 

que, ao confrontar as abordagens teóricas das lutas por reconhecimento4 e da 

reprodução das formas de dominação e desigualdades sociais, defende que elas 

“trazem concepções complementares interessantes” (2004, p. 80), concebendo-as 

como “duas das mais promissoras abordagens críticas surgidas na Sociologia da 

segunda metade do século passado” (Idem). Também Renault (2018), ao analisar o 

papel do conceito de reconhecimento na construção de uma teoria social da 

dominação, refere-se à combinação da teoria do reconhecimento honnethiana com a 

 
4 O texto de Jessé Souza, Uma teoria crítica do reconhecimento, detém-se, pelo lado da teoria do 
reconhecimento, na obra de Charles Taylor. Nesta dissertação, Taylor é um dos teóricos do 
reconhecimento que inspira nossa análise, com a centralidade analítica recaindo, entretanto, sobre a 
obra de Axel Honneth, especialmente o seu livro Luta por reconhecimento. 
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teoria da reprodução bourdieusiana como um empreendimento que poderia produzir 

resultados promissores, tanto na abordagem e análise das formas de naturalização e 

de reprodução das relações de dominação quanto daquelas que teriam por objetivo a 

transformação dessas relações. A interconecção e combinação de teorias apenas 

aparentemente conflitantes - diferente daquelas que são claramente divergentes em 

termos ideológicos, metodológicos e epistemológicos -, quando realizada na forma de 

apropriação e abordagem crítica dos conceitos, teses e insights produzidos por seus 

autores, pode nos levar à construção de análises coerentes, rigorosas e sistemáticas, 

capazes de ultrapassar um mero ecletismo de pretensões neutras e capazes também 

de produzir sínteses novas. 

Conforme Duarte (2000) já nos advertira sobre os perigos relacionados às 

tentativas ecléticas e acríticas de neutralização de teorias divergentes no campo 

educacional e em outras áreas do conhecimento, que levam com frequência à 

produção de sínteses precárias, incoerentes e equivocadas5, a forma crítica de 

apropriação conceitual, ao contrário de uma simples transposição literal de conceitos 

de uma teoria para outra ou da análise de uma realidade para outra, está 

inevitavelmente atrelada à responsabilidade do pesquisador em relação à coerência 

e ao rigor acadêmicos exigidos em seu campo específico de produção de 

conhecimento, assim como deve ser coerente com os compromissos e posições 

ideológicas e valorativas que orientam suas práticas no mundo social. Esses 

compromissos, responsabilidades e interesses vinculados à produção de 

conhecimento e à práxis social, somados à capacidade criativa do pesquisador, é que 

lhe permitiriam estabelecer uma base rigorosa, mas não axiologicamente neutra, a 

partir da qual poderiam ser conferidas sistematicidade e coerência às análises e 

sínteses interpretativas que buscam inspiração em teorias e conceitos de diferentes 

origens. 

Não se trata, em vista disso, da apropriação de conceitos e de teorias já prontas 

e acabadas que, resgatadas de uma lista de teorias sociais disponíveis, viriam em 

nosso socorro quando da necessidade de iluminar os dados supostamente objetivos 

e imparciais alcançados por meio da pesquisa empírica. Numa perspectiva assim, o 

 
5 Duarte, no texto que aqui utilizamos como referência, faz uma crítica às formas de apropriação, realizadas por 
autores situados no universo ideológico neoliberal, dos conceitos produzidos por Vigotski, como se eles fossem 
neutros e pudessem ser isolados, autonomizados e desvinculados dos compromissos emancipatórios de sua 
teoria. 
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lugar da teoria seria absoluto, tendo a investigação empírica somente a função de 

ilustrar e de confirmar, por meio dos exemplos e informações concretas extraídos da 

realidade social, sua indiscutível validade e aplicabilidade. O trabalho do pesquisador 

empírico, assim, frente ao teórico, se mostraria secundário, apenas confirmando e 

ilustrando, por meio de exemplos destacados da realidade social, as teses 

desenvolvidas, em um plano abstrato e superior, pelo teorizador. Ou então, em uma 

perspectiva contrária, positivista e de primazia do empírico, seria o trabalho de buscar 

na realidade social dados e informações objetivas e neutras que falassem por si sós 

ou que pudessem ser utilizados para negar a validade e aplicabilidade de teorias em 

relação às quais previamente se manifestasse discordância ou pelas quais não se 

demonstrasse simpatia. 

Nesta dissertação, partimos de uma perspectiva diferente, concebendo a teoria 

e a investigação empírica como inseparáveis, sendo ambas o resultado de um “diálogo 

íntimo”, a partir do qual, em uma dialética incessante de apoio e confronto mútuo, são 

criadas as condições de sua própria renovação e sofisticação. Por essa perspectiva, 

ao mesmo tempo em que a teoria inspira a formulação de questões pelos 

pesquisadores empíricos, os resultados dos trabalhos que estes desenvolvem 

possibilitam a complexificação, a constante transformação e a reconstrução da teoria, 

evidenciando-a, em seu movimento contínuo, como um “fenômeno vivo”6. A teoria 

social, assim, seja ela tradicional ou crítica, está inevitavelmente situada e atrelada 

aos temas, problemas, contextos históricos e dinâmicas culturais dos quais se 

alimenta e aos quais se dirige e interpela7. No entanto, essa consciência a respeito 

dos limites de transposição de uma teoria produzida num contexto social específico 

para outros contextos não pode impedir as tentativas de estabelecimento de diálogos, 

de apropriação crítica e contextualizada de teorias e conceitos e de produções de 

novas sínteses. 

Em nossa apropriação de conceitos originados em múltiplos contextos teóricos, 

não os tratamos como entidades independentes, isoladas e autônomas em relação às 

 
6 Nos orientamos aqui pela perspectiva da relação entre trabalho teórico e trabalho empírico 
desenvolvida por Mariza Peirano na Introdução do seu livro A teoria vivida: e outros ensaios de 
antropologia. 
7 Liv Sovik, na apresentação do livro Da Diáspora: identidades e mediações culturais, de Stuart Hall 
(2018), afirma que os intelectuais tradicionais se posicionam sempre ao lado dos conhecimentos 
socialmente dominantes e que servem aos interesses já estabelecidos. Quantos aos intelectuais 
orgânicos, que aqui aproximamos dos intelectuais críticos, seu compromisso é com a transformação 
social na direção da vida emancipada. 
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teorias desenvolvidas por seus autores. Eles não possuem, portanto, a função de 

servirem como “conceitos soltos”, a serem utilizados de forma oportunista e adaptada 

às situações que nos pareçam mais convenientes. Pelo contrário, a apropriação crítica 

de conceitos oriundos de perspectivas teóricas diferentes exige do pesquisador uma 

atitude não doutrinária (não dogmática) e, ao mesmo tempo, um sincero esforço 

intelectual para produzir formas de interpenetração e interconexão entre eles, de tal 

maneira que possam emergir desse esforço perspectivas específicas e inovadoras a 

partir das quais se torna possível refazer, redefinir e renovar as formas de ver o 

mundo. Conceitos são ferramentas do pensamento (GRENFEL, 2018) e, como tais, 

na análise científica necessitam ser organizados na forma de um encadeamento 

lógico e prático, de maneira a lançar luz sobre os fenômenos que se pretende 

descrever e sobre os quais se estabelece a necessidade de produzir uma 

interpretação coerente, rigorosa e justificável do ponto de vista dos valores. Não 

podendo ser simplesmente instrumentalizados de forma neutra e isolada, surge a 

necessidade de constituição de elos inteligíveis entre os conceitos, de compreendê-

los e tecê-los como fios consistentes que ligam e organizam as ideias na construção 

de uma explanação justificada, coesa e sistemática. 

Por essa perspectiva, os conceitos e teorias desenvolvidos pelo conjunto dos 

autores dos quais depende o desenvolvimento desta dissertação, apropriados de 

maneira crítica e como concepções teóricas e ideológicas complementares, nos 

fornecem instrumentos analíticos promissores para a abordagem e interpretação dos 

conflitos, tensões, contradições, preconceitos, afastamentos, agrupamentos, 

aproximações e rearranjos que, entre outras formas interativas, participam ativamente 

dos processos de construção e atribuição de identidades que, no contexto escolar, 

buscam fixar e naturalizar concepções sobre o eu e o outro, o nós e os outros. Esses 

processos estão na base das práticas e justificações do bullying e do preconceito 

racial no cotidiano das escolas e é a partir das ligações construídas entre os conceitos 

que nos apropriamos daquelas distintas teorias e que construímos nossa própria 

interpretação sobre aqueles fenômenos. 

Justifica-se a centralidade ocupada, em nossa análise, pela teoria do 

reconhecimento desenvolvida por Axel Honneth e pela teoria da reprodução da 

dominação desenvolvida por Pierre Bourdieu, entre outras motivações e interesses de 

conhecimento, pelo fato de que esses autores se opõem à concepção atomística de 

anterioridade do indivíduo em relação à sociedade, ao mesmo tempo em que recusam 
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a noção de que ele se constitui como puro reflexo do social, buscando construir uma 

teoria social de base intersubjetiva na qual se desenvolve a concepção de que a 

consciência que cada sujeito/indivíduo/agente adquire de si próprio só é possível a 

partir de sua inserção em uma rede de relações (ou em um campo de interações 

sociais) com outros sujeitos/indivíduos/agentes. Em outras palavras, as teorias sociais 

desenvolvidas por esses autores têm por fundamento comum a ideia de que a 

identidade pessoal é produzida a partir das relações objetivas e intersubjetivas que se 

estabelecem na diversidade de contextos sociais nos quais tanto os indivíduos quanto 

os grupos estão inseridos8. 

Em segundo lugar, no que se refere a Honneth, sua análise das lutas por 

reconhecimento fornece os subsídios teóricos que nos permitem compreender as 

relações entre o reconhecimento denegado e as patologias sociais desenvolvidas sob 

a forma de relações de desprezo, injúria e opressão das minorias sociais no mundo 

contemporâneo. Assim, contrariamente às relações de reconhecimento recíproco, que 

levam à constituição do respeito mútuo e da autonomia pessoal, as experiências de 

degradação moral advindas da negação do reconhecimento ou do reconhecimento 

inadequado trazem, como consequência, barreiras na construção da autoconfiança, 

do autorrespeito e da autoestima dos indivíduos, dificultando a estruturação e a 

autoafirmação em termos de identidades positivas, levando, frequentemente, à 

produção de sentimentos de vergonha diante de si próprios e de inferiorização diante 

dos outros com os quais mantém relações de reconhecimento denegado. 

Em terceiro lugar, a teoria crítica de Axel Honneth está explicitamente vinculada 

a um interesse emancipatório, sendo tal disposição refletida no compromisso do 

pesquisador em buscar as bases empíricas da emancipação na própria realidade 

social que investiga ou, melhor dizendo, nas lutas que são instauradas contra as 

formas de denegação do reconhecimento e pela construção de formas de interação 

social baseadas no respeito recíproco. Honneth vê na indignação diante das formas 

de opressão o elemento moral de motivação das lutas por reconhecimento e por 

igualdade social. 

 
8 Há uma conexão entre os processos de individualização e de socialização, de modo que cada pessoa 
chega à compreensão de si mesma pelo fato de ter crescido e de ter sido socializada numa comunidade 
determinada. Honneth e Bourdieu não estão sozinhos nessa concepção. Anteriores a eles, autores 
como Durkheim, Norbert Elias, Habermas, entre muitos outros, exploraram e colaboraram para 
desenvolvê-la. 
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Esses três aspectos da teoria honnethiana da luta por reconhecimento nos 

possibilitam avançar tanto na descrição dos fenômenos do bullying e do racismo no 

contexto escolar, integrando-os analiticamente aos processos conflitivos instaurados 

nas instâncias mais amplas da sociedade, quanto na compreensão do processo 

intersubjetivo de construção da identidade dos alunos. 

Quanto a Bourdieu, acolhemos de bom grado nesta dissertação a sua 

concepção de que as lutas sociais não estão separadas do conhecimento das 

relações de exploração e de dominação com as quais se confrontam. Em A dominação 

masculina (2018), esse autor chama a atenção para as consequências práticas que o 

conhecimento produz, especialmente nas estratégias dos movimentos sociais que têm 

por objetivo a transformação das relações de forças materiais e simbólicas entre 

dominantes e dominados nos mais diversos campos de lutas. A necessidade do 

conhecimento das formas de produção e reprodução das desigualdades sociais, das 

hierarquias e das relações de dominação - na concepção de Bourdieu e de outros 

teóricos críticos como Honneth, Habermas, Nascimento, Gilroy, entre outros - é 

inerente ao próprio desenvolvimento das estratégias que visam transformar o status 

das relações de forças entre grupos que se opõem em qualquer campo social. Numa 

perspectiva bourdieusiana, intervenções meramente voluntaristas, ainda que 

carregadas de boas intenções, tenderiam a não produzir os efeitos desejados por 

aqueles que lutam por emancipação. Por outro lado, a teoria social, ainda que crítica, 

não pode ter a pretensão de prescrever e determinar a ação dos indivíduos ou dos 

agrupamentos sociais que toma por objeto de investigação, embora ela possibilite aos 

agentes um processo reflexivo, uma tomada de consciência que pode vir a ser um 

momento decisivo de crítica e de ruptura com as intuições do senso comum que 

orientam suas experiências cotidianas. É nesse sentido, de tomada de consciência, 

que a atividade científica, especialmente a prática sociológica, segundo Bourdieu, não 

se encontra apartada das lutas que são travadas na diversidade de campos que 

constituem a totalidade social. 

Desde esse ponto de vista, a emancipação não é consequência imediata e nem 

necessária de uma “tomada de consciência”, que acompanharia automaticamente a 

explicitação e/ou desvelamento teórico das formas de dominação, como também não 

é o resultado de uma prática puramente voluntarista. A relação entre teoria e prática, 

ou a relação entre as práticas discursivas e as práticas sociais, tende a ser mais 

complexa do que supõe a concepção das ideias e das práticas como reflexo direto 
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das estruturas materiais ou, num sentido invertido, das estruturas materiais e práticas 

como reflexo imediato das ideias. Dessa maneira, as políticas e projetos com 

propósitos emancipatórios, levados a cabo apenas no plano das ideias e debates 

teóricos, por desconsiderarem a extraordinária força que resulta do fato de, como 

indivíduos, estarmos inseridos desde a infância em estruturas condicionadoras e 

domesticadoras de comportamento, tendem a não produzir os resultados igualitários 

que tanto ambicionamos. Também a prática, guiada apenas pela vontade de 

mudança, sem o desvelamento das estruturas materiais e simbólicas de dominação 

proporcionado pela teoria crítica, não é capaz de resistir e de romper com a 

reprodução do comportamento socialmente condicionado.  

O que nos ensina Bourdieu (2001) é que essas práticas condicionadas, 

adquiridas desde a infância por meio de sucessivas camadas de socialização, e que 

dão forma a um habitus profundamente cravado e enraizado, com capacidade de 

resistência à adoção e à reprodução de novos valores e formas discursivas, só podem 

ser transformadas e orientadas para a construção de um novo habitus através de um 

longo e minucioso processo que envolveria a prática repetitiva de exercícios de 

desdomesticação e de descondicionamento e, ao mesmo tempo, de práticas 

sistemáticas de redomesticação e recondicionamento criticamente orientadas, tal 

como aquelas que ocorreriam no treinamento dos atletas. 

Por isso, pela existência de uma relação intercondicionada contraditória e 

complexa (e não puramente reflexa) entre teoria e prática, projetos e programas de 

intervenção com objetivos emancipatórios, em quaisquer contextos sociais, não 

podem operar apenas no plano abstrato, como também não podem se limitar a 

práticas individualizadas ou coletivas desacompanhadas da reflexão crítica. A 

emancipação, nesse sentido, não resulta de um simples esforço da vontade e nem, 

tampouco, de um efeito automático de tomada de consciência por meios teóricos. Há 

uma relação dialética, e necessária, entre teoria e prática, como duas dimensões de 

um mesmo processo de libertação. 

Quanto ao valor científico ou acadêmico da pesquisa, o compromisso 

emancipatório que orienta o pesquisador social crítico não pode implicar em 

descompromisso com o rigor e a qualidade do seu trabalho. Pelo contrário, conforme 

defende Habermas, a consciência de uma vinculação entre conhecimento e interesse, 

isto é, de “uma conexão específica entre regras lógico-metodológicas e interesses que 

orientam o conhecimento” (2014, p. 186), presente nas ciências da sociedade 
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orientadas pela crítica, torna possível ao pesquisador social crítico desfazer-se da 

ilusão objetivista que invariavelmente acomete o estudioso que se orienta a partir do 

pressuposto epistemológico da separação entre conhecimento e interesse. Nesse 

sentido, uma ciência social crítica busca combinar propósitos rigorosos e sistemáticos 

de pesquisa com o interesse emancipatório a partir do qual constrói sua identidade e 

sua coerência. 

A análise e a interpretação resultante do processo de pesquisa não é e não 

pode se confundir com um mero relato pessoal, mas também não pode ter a pretensão 

de ser uma descrição neutra e imparcial do objeto de pesquisa ou da realidade social. 

Aliás, relatos de experiências pessoais do pesquisador - como as que apresentamos 

nesta dissertação em relação ao racismo -, ao lado de narrativas de experiências de 

outros agentes individuais e sociais,  possuem a função de enriquecer a análise, pois, 

ao incorporar suas experiências às experiências e vivências subjetivas de outros, o 

caráter estrutural da produção do sofrimento individual ganha evidência, revelando-se 

como sofrimento produzido por uma sociedade estruturada a partir das mais diversas 

formas de desigualdade e dominação social. Ao mesmo tempo, como numa espécie 

de “esboço de uma autoanálise” (BOURDIEU, 2005), o pesquisador intencionalmente 

revela-se como sujeito histórica e socialmente situado, articulando a sua análise às 

disputas simbólicas e à construção de um pensamento contra-hegemônico no campo 

das representações sociais. Para Bourdieu (2017, p. 80), “nada mais falso do que a 

máxima quase universalmente aceita nas ciências sociais segundo a qual o 

pesquisador não deve colocar nada de si em sua pesquisa”. 

A reflexividade científica, segundo a concepção bourdieusiana, tem como 

propósito a análise, pelo próprio pesquisador, do campo de produção de 

conhecimento no qual está inserido, a posição que ocupa nesse campo, os 

constrangimentos e interesses que orientam suas escolhas em relação aos temas, 

métodos e teorias que mobiliza para construir uma compreensão da realidade social. 

O pesquisador, ao contrário do que imagina a teoria tradicional, não é livre de 

determinações socioculturais. Como participante de um microcosmo, que é o campo 

acadêmico/científico no qual atua, ele compartilha de crenças, valores, preconceitos, 

práticas e rituais, sofre constrangimentos específicos e absorve os “pressupostos 

inconscientes incorporados nas categorias (nacionais) da compreensão acadêmica” 

(BOURDIEU, 2017, p. 75). Por conseguinte, a reflexividade científica refere-se ao 

dificultoso trabalho de fazer emergir o que está imerso, de explicitar o implícito, 
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trazendo para a superfície e tornando aparente os aspectos tácitos e inconscientes 

que estruturam o trabalho intelectual em um subcampo acadêmico determinado e em 

uma conjuntura histórica e social também determinada. 

Na análise do campo de produção do conhecimento das relações raciais no 

Brasil, o lugar social dos sujeitos produtores desse conhecimento deve ser destacado, 

trazendo à tona as formas de alinhamento da sua produção acadêmica aos interesses 

sociais em conflito, tanto no interior do campo em que atuam como produtores de 

conhecimento quanto nos espaços sociais mais amplos que envolvem relações de 

produção, de reprodução e de contestação das estruturas de dominação e 

desigualdades. 

A metodologia que orienta as teorias tradicionais constrói sobre si e para si 

própria uma noção de rigor e de cientificidade que contém em seu âmago a ilusão 

sociológica clássica de objetividade e neutralidade axiológica ou valorativa frente aos 

fenômenos sociais, exigindo do pesquisador um olhar distanciado que carrega a 

presunção epistemológica, também clássica, de uma radical separação entre o sujeito 

e o objeto da pesquisa. Essa presunção cartesiana da relação sujeito-objeto é o que 

está na base das fantasias de objetividade e neutralidade que dão forma às 

concepções positivistas do trabalho científico. Nessas concepções, que estão 

invariavelmente atreladas às teorias tradicionais, toma-se como pressuposto que 

apenas o objeto é social e historicamente situado, que apenas o objeto sofre as 

coerções e influências do ambiente social no qual está inserido. É como se o 

pesquisador, não situado ou localizado em parte alguma do mundo social, e dotado 

de uma consciência quase absoluta, pudesse construir um conhecimento que 

transcendesse sua própria história, superando os limites da sua formação valorativa 

e alcançando, frente aos padrões dominantes e dominados de valores da sociedade, 

uma patente neutralidade. 

Nas pesquisas no campo das ciências humanas, em que estão em jogo 

sentidos e valores relacionados às formas de dominação e de emancipação, a 

neutralidade axiológica e epistemológica pretendida pelas teorias tradicionais é um 

autoengano, de forma que tanto a atividade teórica quanto a pesquisa empírica 

sempre se revelam, em alguma medida, como formas de engajamento social e 

político. No processo de reflexão sobre a atividade de pesquisa nas ciências humanas, 

impõe-se, portanto, a necessidade de ruptura com as fantasias de uma perspectiva 

objetivista e neutra. Os conceitos, as teorias e a linguagem que utilizamos para 
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descrever os aspectos do mundo social que tomamos como objeto refletem, de forma 

consciente ou inconsciente, os valores e compromissos assumidos pelos 

pesquisadores em seus esforços de produção de conhecimento. 

Os pesquisadores negros brasileiros da temática racial, acadêmicos ou 

militantes engajados nos movimentos sociais de combate ao racismo, têm plena 

consciência dessa perspectiva que separa a teoria crítica da teoria tradicional. Abdias 

Nascimento, por exemplo, no livro O genocídio do negro brasileiro (2016), declara o 

seu desinteresse na produção de uma perspectiva supostamente imparcial e 

descomprometida, fruto de uma mera ginástica teórica nomeada como científica. 

Nascimento deixa claro que as suas experiências como negro, como intelectual e 

como militante antirracista no contexto da sociedade brasileira condicionam e definem 

sua forma de percepção da realidade, suas categorias de entendimento, seus valores 

e sentimentos e sua atuação prática no mundo. Assim, ao adotar uma perspectiva 

crítica em relação à produção academicista, o pesquisador engajado incorpora 

aspectos de sua própria experiência e vivência subjetiva do racismo como 

possibilidade de construção de conhecimento. 

A narrativa de sua própria experiência subjetiva diante do racismo, portanto, 

não pode ser compreendida como única ou isolada em relação ao mundo social, mas 

como parte de uma estrutura de exclusão que produz repetidamente experiências 

semelhantes em outros indivíduos, revelando, do ponto de vista sociológico, não a 

intimidade ou particularidade de uma experiência narcisista, mas um modelo de 

produção de sofrimento social cujos efeitos podem ser empiricamente observados em 

sua manifestação como sofrimento nos indivíduos. Trata-se de um esforço de 

compreensão que, partindo das narrativas de vivências particulares, busca superar a 

compreensão individualizada e produzir uma interpretação mais ampla, teórica, das 

formas de violência no espaço escolar, remetendo-a, por sua vez, às matrizes da 

estrutura mais geral de construção e reprodução das formas de hierarquias e 

desigualdades sociais. 

Outro exemplo encontra-se na obra de Clóvis Moura (1978), intelectual negro 

brasileiro que, engajado na luta antirracista, constrói uma sociologia do próprio 

trabalho sociológico, revelando o conjunto de disposições culturais comuns - ou seja, 

a estrutura cognitiva, constituída de preconceitos, categorias, interesses e valores - 

que orienta a pesquisa acadêmica das relações raciais no Brasil. As pesquisas desse 

autor consistem em análises reflexivas sobre a própria sociologia, trazendo para a 
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superfície a estrutura ideológica, política, econômica e social - o paradigma social - 

das formas de dominação e de exclusão que garantem a reprodução das 

desigualdades raciais que tem confinado nas margens da sociedade, ao longo dos 

séculos, a população negra brasileira. 

Essa perspectiva epistemológica assumida pelos pesquisadores negros está 

em sintonia com a concepção bourdieusiana de objetificação do sujeito objetificante. 

Qualquer pesquisa empírica que tenha pretensão de rigor, na visão de Bourdieu que 

aqui acolhemos, tem a necessidade de objetificar o próprio sujeito objetificante, isto é, 

de tomar como objeto o próprio sujeito produtor de conhecimento, de modo a revelar 

a posição ou o lugar particular de onde fala o pesquisador, de não se silenciar sobre 

os interesses que condicionam sua escolha do tema, a maneira como formula os 

problemas e hipóteses, o seu posicionamento como participante e como observador 

do campo, etc. O conhecimento, especialmente o conhecimento do mundo social, é 

sempre conhecimento produzido a partir de uma posição específica ocupada pelo 

sujeito que tem a intenção de conhecer. Não há, segundo essa perspectiva, 

conhecimento sobre a realidade social que seja socialmente descomprometido. Por 

conseguinte, os instrumentos de análise utilizados nas pesquisas devem voltar-se não 

apenas para os fenômenos sociais tomados como objetos, mas também para o próprio 

sujeito objetificante, ou seja, para aquele, que orientado por um interesse de 

conhecimento, constrói o objeto. 

O esforço de tornar mais complexa a análise, portanto, não se constitui como 

um procedimento de relativizar ainda mais o conhecimento produzido. Trata-se, ao 

contrário, de um processo de expansão do próprio rigor com o qual o trabalho do 

intelectual crítico tem compromisso. 

 

1.1 Honneth e a crítica ao déficit sociológico da teoria crítica da Escola de 

Frankfurt 

 

A construção da teoria do reconhecimento e das lutas por emancipação por 

Axel Honneth passa por uma releitura crítica da teoria crítica produzida por seus 

antecessores da Escola de Frankfurt. A leitura honnethiana não deixa de se inspirar 

na crítica que Habermas constrói acerca do diagnóstico negativo produzido a partir da 

publicação, por Adorno e Horkheimer, da Dialética do esclarecimento, em que a razão 

crítica sucumbe frente ao poderio da razão instrumental. Entretanto, Honneth 
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ultrapassa a crítica habermasiana, observando na teoria produzida pelos autores da 

primeira geração um “déficit sociológico” ou, em outras palavras, uma incapacidade 

de produzir uma teoria crítica com os recursos interdisciplinares encontrados nas 

ciências sociais  

Habermas, inspirado no próprio texto de Horkheimer, “Teoria tradicional e teoria 

crítica”, critica o diagnóstico construído na Dialética do esclarecimento, obra na qual 

Adorno e Horkheimer chegam à conclusão que a razão instrumental havia se tornado 

a forma única de estruturação na sociedade capitalista, de modo que a razão crítica 

não teria mais a capacidade de discernir possibilidades de emancipação na realidade 

social. Diante da capitulação e sujeição do ser humano em relação às forças 

opressivas, a razão crítica não mais conseguiria distinguir na realidade social 

nenhuma forma de resistência, nenhuma alternativa de confrontação às forças 

produtoras de sofrimento e de conformismo social e político. Com a experiência 

europeia do fascismo e do nacional-socialismo, os autores da Dialética do 

Esclarecimento teriam sido empurrados para uma fase pessimista em relação às 

promessas da modernidade anunciadas pelo Esclarecimento e, como consequência, 

teriam perdido a convicção no potencial político utópico e emancipatório da 

modernidade (HANSSEN, 2008). 

Os desdobramentos históricos do final da década de 1930 e da década de 1940 

teriam, portanto, sido decisivos na produção de um diagnóstico dominado pela 

desconfiança em relação às possibilidades de eclosão de forças emancipatórias. O 

diagnóstico positivo, de uma humanidade que caminha triunfante em direção à 

liberdade e à igualdade, cede lugar a um negativo, no qual triunfam as forças da 

barbárie e do obscurantismo. Nesse sentido, a análise otimista produzida pelos 

frankfurtianos na década de 1930 cederia lugar, na década de 1940, a um diagnóstico 

negativo, segundo o qual no caminho da emancipação humana teriam se erguido 

obstáculos intransponíveis, exaurindo o seu potencial. Ao lado da Dialética do 

esclarecimento, o livro Eclipse da Razão, publicado por Horkheimer em 1947, 

completaria o quadro descritivo e analítico de uma racionalidade negativamente 

definida e reduzida à razão instrumental. Discordando da interpretação produzida por 

aqueles dois autores da primeira geração de frankfurtianos, Habermas apresenta, no 

início da década de 1980, com a publicação da sua obra Teoria do Agir Comunicativo, 

um diagnóstico divergente. Para sair do impasse a que teria chegado, a Teoria Crítica 

deveria, além de ampliar seus temas e fontes teóricas, construir um novo paradigma 
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explicativo. Para esse autor, os conceitos da Teoria Crítica oriundos de Marx, frente 

às transformações ocorridas na sociedade capitalista, não seriam mais 

suficientemente críticos, estando desatentos à características e aspectos 

determinantes das relações sociais construídas no mundo contemporâneo.9 

Segundo Hanssen (2008, p. 329), na crítica à teoria crítica produzida por seus 

antecessores frankfurtianos, Habermas teria chegado à conclusão de que “não era o 

conceito de razão que precisava ser descartado, mas as distorções discursivas às 

quais este havia sido historicamente submetido”, sendo que o avanço da modernidade 

política só poderia ser alcançado por meio da formulação de uma concepção nova e 

positiva da racionalidade. Na construção de uma nova teoria por esse pensador, 

emergiria o conceito de racionalidade comunicativa, que se encontraria “efetivamente 

inscrita na realidade das relações sociais contemporâneas”.10 Além disso, no seu 

esforço de superação das falhas da teoria crítica da primeira geração da Escola de 

Frankfurt, Habermas teria se mantido fiel ao projeto da modernidade política formulado 

pelos filósofos iluministas e, ao mesmo tempo, à concepção de teoria crítica formulada 

na Dialética do Esclarecimento, texto fundacional de Adorno e Horkheimer. 

Na concepção de Habermas, a sociedade é constituída de duas esferas sociais, 

a do sistema e a do mundo da vida. A estas esferas corresponderiam duas formas de 

ação, orientadas, respectivamente, por duas formas de racionalidade, a instrumental 

e a comunicativa. Nas sociedades tradicionais, estas duas esferas teriam se 

constituído de forma interconectada e interdependente, de modo que as normas, os 

princípios e os valores prático-morais responsáveis pela reprodução cultural estariam 

presentes no funcionamento de ambas as formas de racionalidade. Na sociedade 

capitalista, os intensos processos de modernização teriam levado a uma progressiva 

desconexão destas duas esferas, provocando uma clara diferenciação entre elas. 

Como consequência, o campo econômico (esfera sistêmica) vai adquirindo uma 

dinâmica própria, regida, cada vez mais, pela racionalidade instrumental. Nessa 

esfera, com as ações orientadas pelo cálculo econômico e pela lógica do lucro, as 

normas e os valores que fundamentam as ações e a construção de entendimentos 

sociais vão sendo neutralizados e rechaçados, tornando-se alheios ao seu processo 

 
9 Seguimos aqui a leitura proposta por Marcos Nobre que se encontra na Apresentação da edição 
brasileira da Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais, obra fundamental de 
Axel Honneth, publicada pela Editora 34. 
10 NOBRE, Marcos. Apresentação. In: HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral 
dos conflitos sociais, p. 14. 
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de reprodução. Posteriormente, a lógica que rege a reprodução da esfera econômica 

- a racionalidade instrumental - vai sendo transplantada e encravada no próprio mundo 

da vida, tornando-o crescentemente dependente dos imperativos sistêmicos. Para 

Habermas, a colonização do mundo da vida pela racionalidade instrumental implica 

em um esvaziamento do potencial comunicativo e das formas democráticas de 

entendimento social e político. Assim, orientadas progressivamente pela lógica do 

lucro e pelo cálculo racional, as relações intersubjetivas e a reprodução cultural 

ficariam à mercê dos imperativos sistêmicos da economia e da administração 

(HABERMAS, 1987), afastando-se dos valores e normas que deveriam reger os 

processos de entendimento e a integração social. 

Honneth, por sua vez, ainda que pertencendo à tradição da Escola de Frankfurt, 

tornando-se, desde 2001, o sucessor de Habermas como diretor do Instituto de 

Pesquisa Social, observa - conforme já apontamos - um “déficit sociológico” na Teoria 

Crítica produzida por seus antecessores. De acordo com o seu ponto de vista, essa 

tradição, ao acentuar as determinações do sistema (as estruturas econômicas) e de 

sua lógica instrumental, colocaria em segundo plano o estudo das relações sociais 

conflitivas, base sobre a qual seriam produzidas as mudanças sociais e o avanço da 

sociedade. 

Na perspectiva honnethiana, o enfrentamento dos desafios e dos obstáculos 

que se interpunham à renovação da teoria crítica passaria por conferir primazia 

investigativa ao social, reconstruindo-a a partir de uma perspectiva “sociologicamente 

orientada”, isto é, conectando a teoria crítica a “uma análise da sociedade que também 

se baseasse em pesquisas sociais empíricas” (MELO, 2017, p. 65). Por essa via, 

Honneth pretenderia, ao mesmo tempo, retomar a perspectiva emancipatória que teria 

sido ofuscada pelo déficit sociológico (isto é, pelo recalque do social) e pelo déficit 

motivacional que caracterizariam a teoria crítica desenvolvida pelos autores da Escola 

de Frankfurt anteriores a ele. O interesse pela emancipação não teria origem apenas 

no compromisso libertário do intelectual crítico, mas estaria localizado na própria 

realidade, como tendência social contraposta às formas de dominação e opressão. 

Não seriam, portanto, as concepções idealizadas de justiça e igualdade social 

produzidas pelos intelectuais que orientariam as energias emancipatórias, mas 

aquelas derivadas dos interesses contraditórios que estão na base mesma das 

relações sociais concretas. Assim, de acordo com Honneth, é na própria realidade 

social que, por meio da pesquisa empírica, devem ser buscados (reconhecidos, 
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localizados e potencializados) os interesses e as tendências de emancipação, e não 

simplesmente na perspectiva ou ponto de vista do teórico, Assim, 

 
Um problema central para a teoria crítica hoje é a questão de como 
pode ser construído o quadro categorial de uma análise que possa 
abarcar tanto as estruturas de dominação social quanto os recursos 
sociais para a sua superação prática (Honneth. Crítica ao Poder, p. 
381). 

 

 O que se coloca então como tarefa da teoria crítica atual, na perspectiva de 

Honneth, é o desvelamento das estruturas de dominação e suas formas de 

reprodução social, além da descrição e análise das formas de contraposição e 

resistência que emergem das mobilizações em termos de luta política e simbólica por 

formas de respeito e de reconhecimento recíproco adequado. Nessa concepção de 

trabalho intelectual crítico, a teoria não possui o papel de vanguarda, ou seja, não tem 

a pretensão de atuar como a força que organiza e dirige as ações e estratégias dos 

agentes sociais que estão envolvidos diretamente nas lutas por mudanças culturais, 

políticas ou econômicas.  O trabalho intelectual crítico é um aliado importante nas lutas 

por emancipação, colaborando na produção de formas de compreensão, de 

interpretações e de estratégias de luta, mas não é a luz que vem do alto, na forma de 

um conhecimento superior, para conduzir os dominados em sua luta. Assim, na 

compreensão de Axel Honneth, a teoria crítica participa e intervém nos debates e 

movimentos que lutam por emancipação, mas tem consciência dos reflexos e 

alcances limitados que as abordagens acadêmicas possuem sobre as ações sociais 

e individuais. 

 

1.2 Bourdieu: a teoria da reprodução das desigualdades sociais 

 

Em A dominação masculina, Pierre Bourdieu põe a questão de como, apesar 

das relações de dominação, das enormes desigualdades e injustiças sociais, e dos 

sofrimentos que elas produzem, a ordem estabelecida consegue perpetuar-se, sendo 

que suas insuportáveis condições de existência aparecem frequentemente como 

justificáveis, aceitáveis e até mesmo como pertencentes à ordem natural das coisas. 

Essa forma de “adesão”, de cumplicidade e de submissão dos dominados às relações 

de dominação resulta de um tipo específico de violência, à qual Bourdieu atribuiu o 

nome de violência simbólica. É simbólica porque opera no plano dos sentidos e 
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significados, nos regimes de percepção e de representação, tendo como característica 

atuar de forma oculta, implícita ou disfarçada; e é violência, ainda que não seja assim 

percebida pelos agentes em interação no campo social em que estão situados, porque 

construída através de ações pedagógicas coercitivas que atendem aos interesses de 

dominação. 

De acordo com Vasconcelos (2002), embora a ideia mais divulgada em relação 

ao livro A reprodução seja a da escola como um instrumento de reprodução das 

relações sociais de dominação e de desigualdades sociais, o que há nele de mais 

importante é a noção de violência simbólica. Por meio dessa chave-mestra conceitual, 

Bourdieu 

 

tenta desvendar o mecanismo que faz com que os indivíduos vejam 
como ‘natural’ as representações ou as ideias dominantes. A violência 
simbólica é desenvolvida pelas instituições e pelos agentes que as 
animam e sobre a qual se apoia o exercício da autoridade. Bourdieu 
considera que a transmissão pela escola da cultura escolar (conteúdos, 
programas, métodos de trabalho e de avaliação, relações 
pedagógicas, práticas linguísticas), própria à classe dominante, revela 
uma violência simbólica exercida sobre os alunos das classes 
populares. (VASCONCELOS, M. D., 2002, p. 80-81). 

  

O processo de naturalização das formas das relações sociais ocorre, portanto, 

como dominação simbólica, cujo efeito é o da incorporação pelos dominados de 

esquemas de percepção, pensamento e ação construídos a partir da perspectiva dos 

dominadores, ou seja, em conformidade com as estruturas mesmas que determinam 

as relações de desigualdade e de submissão de um grupo sobre o outro. Operando e 

movendo-se em torno de categorias construídas de acordo com o ponto de vista dos 

grupos dominantes, a percepção da realidade, os discursos, valores e práticas dos 

dominados tornam-se adequados à reprodução da estrutura de dominação na qual 

estão inseridos. Os dominados não apenas se submetem às formas de dominação, 

legitimando-a, como também desconhecem que são dominados, compreendendo as 

relações às quais estão submetidos como naturais, como inevitáveis. 

 

Os dominados aplicam categorias construídas do ponto de vista dos 
dominantes às relações de dominação, fazendo-as assim serem vistas 
como naturais. O que pode levar a uma espécie de autodepreciação 
ou até de autodesprezo sistemáticos (...). A violência simbólica se 
institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de 
conceder ao dominante (e, portanto, à dominação) quando ele não 
dispõe, para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua 
relação com ele, de mais que instrumentos de conhecimento que 
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ambos têm em comum e que, não sendo mais que a forma incorporada 
da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural; 
ou, em outros termos, quando os esquemas que ele põe em ação para 
se ver e se avaliar, ou para ver e avaliar os dominantes (elevado/baixo, 
masculino/feminino, branco/negro, etc.), resultam da incorporação de 
classificações, assim naturalizadas, das quais seu ser social é produto 
(BOURDIEU, 2018, p. 56). 

 

A violência simbólica é, nesse sentido, o mais ardiloso e eficaz instrumento de 

reprodução das relações de poder, uma vez que atuando no campo simbólico, ou seja, 

através do compartilhamento coercitivo - e, ao mesmo tempo, imperceptível - do 

conjunto de valores, regras sociais e práticas linguísticas dominantes, introjeta nos 

dominados esquemas inconscientes de percepção, classificação e representação 

social, maneiras de pensar, sentir e julgar que são vivenciados como se fossem parte 

da ordem natural das coisas, a forma humana natural de ser e de estar no mundo. 

Educados segundo as regras do jogo e imerso nelas, os dominados as vivenciam 

como se fossem a forma natural das coisas, não percebendo que tais regras são 

socialmente construídas e inculcadas, favorecendo os grupos posicionados no topo 

da hierarquia social. A violência simbólica pode ser então traduzida como a atuação 

de um sistema de coerções, implícitas e inconscientes, que determina os modos de 

percepção, pensamento e ação dos indivíduos. 

Para Bourdieu, portanto, a lógica da violência simbólica opera como processo 

de naturalização das mais diferentes expressões de dominação e desigualdades 

produzidas na sociedade capitalista. Por meio da ações pedagógicas coercitivas, as 

instituições sociais, entre elas a escola, tendem a inculcar, legitimar e naturalizar o 

“arbitrário cultural dominante”, de modo que os agentes, ou seja, os indivíduos nos 

quais são inculcados os esquemas de pensamento, de percepção e ação dominantes, 

não percebem a cultura na qual estão imersos como arbitrária ou como uma 

construção social entre outras possíveis. Dessa maneira, vivenciadas como formas 

naturais de organização, as relações sociais hierarquizadas são consentidas e 

legitimadas por meio da adesão e da cumplicidade tácitas dos próprios dominados. 

Incorporadas como habitus, as práticas instituídas nas interações cotidianas e as 

regras que possibilitam sua dinâmica não aparecem para os agentes como exercício 

de dominação de um grupo sobre outros, mas como a tradução da própria essência 

das relações entre indivíduos e grupos. Assim, o processo de naturalização das 

formas de dominação e desigualdades é, ao mesmo tempo, um processo de 
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dissimulação e de legitimação das relações que ocorrem sob a ótica e os interesses 

dos grupos dominantes. 

Adotamos também, nesta dissertação, a concepção bourdieusiana de que a 

luta política, incluindo aí a luta por reconhecimento, é uma luta cognitiva, ou seja, uma 

luta pela capacidade ou pelo poder simbólico de definir e fixar um consenso a respeito 

do mundo. Inseridos nessa perspectiva, o que entendemos por dominação tem a ver 

com o amplo consenso construído por um grupo específico em torno de seus 

interesses e a sua capacidade de reproduzir nos outros grupos o conjunto dos 

princípios, valores, crenças, práticas e comportamentos em conformidade com esses 

interesses, definindo a visão legítima do mundo. Portanto, a visão legítima a respeito 

de determinados aspectos da vida social está associada aos níveis de consensos 

alcançados pelas visões de mundo em disputa. Bourdieu, em A dominação masculina, 

usa a expressão “luta pelo poder simbólico” (2018, p. 154) para se referir a essas 

disputas em torno da reprodução e da construção de novos significados e das 

representações sociais das diferenças. 

No esforço de produção de sua teoria social, Bourdieu busca a superação da 

dicotomia ação-estrutura (que pode ser lida também na forma subjetivismo-

objetivismo, indivíduo-sociedade, etc.), produzindo uma teoria que articula os dois 

polos da dicotomia, definindo a estrutura como constituída pela ação humana e, ao 

mesmo tempo, como constituinte dessa ação (LEME, 2006; CARNEIRO, 2006). 

Nesse sentido, sua teoria social representa um esforço para não priorizar a estrutura 

em detrimento da ação e, ao mesmo tempo, de não dar primazia à ação em detrimento 

da estrutura. No seu empreendimento, Bourdieu desenvolveu uma crítica ao 

estruturalismo, concebendo esse movimento intelectual como excessivamente rígido 

e incapaz de conceber qualquer possibilidade de autonomia aos atores sociais. 

Desenvolveu, por outro lado, uma crítica às teorias da ação que, concebendo os 

indivíduos como ausentes de determinações, de limitações ou de condicionamentos 

às suas ações, superestimam sua autonomia. Portanto, no que se refere à dicotomia 

ação-estrutura, clássica nas ciências sociais, a obra de Bourdieu promove uma 

ruptura radical com as teorias que conferem centralidade a qualquer um desses polos. 

Frente a essas questões, como solução do problema dos determinismos, da 

estrutura sobre as práticas (objetivismo) e das práticas sobre a estrutura 

(subjetivismo), Bourdieu forjou os conceitos de habitus e de campo. Partindo do 

conceito de habitus, descreve e analisa como o indivíduo interioriza, a partir de sua 
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trajetória num campo social específico, as condições sociais objetivas que delimitam 

suas práticas e que definem suas possibilidades de atuação. Na medida em que 

interiorizam as estruturas externas, os indivíduos vão desenvolvendo esquemas de 

percepção, de representação e de ações coerentes com aqueles requeridos para 

atuar no campo no qual estão inseridos. O campo, por sua vez, constitui-se como o 

espaço de lutas no qual os agentes competem, a partir de suas posições, pela 

conservação ou transformação das relações objetivas e subjetivas que se 

estabelecem entre eles. Em outros termos, o campo é o espaço social no qual 

competem pela edificação de uma autoridade ou poder legítimo. 

Os agentes constroem – mas não segundo a sua própria vontade – suas 

experiências, vivências e trajetórias no interior do campo social no qual estão 

inseridos. E são essas que possibilitam, por sua vez, a construção de suas visões de 

mundo e a acumulação de certa quantidade de capital social e de poder, dos quais 

dependem na orientação de suas ações. Esse processo construtivo só é possível na 

medida em que incorporam os valores, e os esquemas de pensamento, percepção e 

ação básicos de organização do campo social, ou seja, na medida em que incorporam 

o habitus do campo ao qual pertencem. A incorporação ou interiorização do habitus é, 

portanto, condição para que os agentes possam atuar no campo social no qual estão 

inseridos, desenvolvendo estratégias de sobrevivência e de apropriação dos capitais 

nele disputados. Dito de outra maneira, as estratégias que os agentes individuais ou 

grupais desenvolvem e mobilizam, uma vez que necessariamente participam dos 

interesses em jogo no interior do seu campo social de atuação, dependem dos 

esquemas de pensamento, de percepção e de ação que adquirem em suas trajetórias 

dentro desse mesmo campo. 

Bourdieu, na obra A reprodução (2014b), publicada em coautoria com 

Passeron, coloca em dúvida tanto o princípio da igualdade de oportunidades na 

sociedade capitalista quanto o papel do sistema escolar na garantia desse princípio. 

Em Os herdeiros (2014c), a relação entre capital cultural11 e os processos de seleção 

 
11 Na teoria da reprodução desenvolvida por Bourdieu, o conceito de capital não se reduz ao econômico, 
referindo-se muito mais aos mecanismos utilizados pelos indivíduos, no interior de um campo de lutas 
determinado, para capitalizar recursos na defesa de seus interesses específicos. Há, por exemplo, o 
capital cultural, representado por boas maneiras, nível de conhecimento, diplomas, etc., o capital 
econômico, representado pela posse de bens materiais e recursos monetários e o capital social, 
representado pela rede de relações sociais na qual o indivíduo está inserido e que pode utilizar na 
defesa de seus interesses. Bourdieu fala ainda de capital político, simbólico, entre outros. Nesse 
sentido, a noção de capital se espraia, em Bourdieu, em uma pluralidade de capitais que são disputados 
e utilizados nas lutas que ocorrem nos diversos campos que compõem a totalidade social. 
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social e escolar é que se torna alvo da pesquisa desses autores. Nessas obras, 

Bourdieu e Passeron demonstram a existência de uma relação entre a cultura prévia 

que um indivíduo adquire na família e as desigualdades que se estabelecem tanto em 

relação ao desempenho escolar no interior de uma mesma escola ou de uma mesma 

classe social, quanto em relação aos tipos de instituições escolares disputadas pelos 

alunos oriundos de distintas classes. Por esse motivo, a herança cultural adquirida por 

meio da socialização primária na família acaba não apenas por influenciar, mas por 

ter uma importância decisiva no destino escolar dos indivíduos. Certas competências 

adquiridas no grupo familiar, especialmente aquelas que são próprias da cultura dos 

grupos dominantes, são pressupostas pela escola, de modo a favorecer, desde o 

início, a posição desses grupos. 

Voltadas para a análise do sistema escolar francês, essas duas obras de 

Bourdieu e Passeron apresentam resultados nos quais a imagem da França como 

sociedade movida pela meritocracia e pelo ideal republicano de igualdade de 

oportunidades não passaria de hipocrisia. Ao contrário da igualdade de oportunidades 

para todos, apregoada pela ideologia oficial, a França seria uma sociedade na qual, 

em cada um dos campos que a constituem, estariam em atuação poderosos 

mecanismos de reprodução das desigualdades. 

Bourdieu demonstra os efeitos sociais dessa reprodução das desigualdades 

pela educação formal. Longe de imaginar a escola como instância democrática que 

apaga as diferenças e desigualdades e na qual qualquer criança pode progredir em 

igualdade de condições, dependendo simplesmente do esforço de cada uma na 

produção de seu próprio mérito, Bourdieu deixa claro, pelo menos em relação ao 

sistema escolar francês, que as oportunidades e benefícios produzidos nesse sistema 

são apropriados pelos setores dominantes da sociedade, ou seja, por aqueles que 

possuem previamente vantagens sociais, econômicas e culturais. A escola funciona, 

assim, como uma instância de “peneiramento” social, produzindo trajetórias escolares 

desiguais que separam, classificam e selecionam os alunos para ocuparem funções 

e posições hierarquicamente distintivas no futuro, e definindo o lugar a ser ocupado 

pelos indivíduos na diversidade campos que compõem o mundo social. 

O diagnóstico que Bourdieu e Passeron apresentam em suas obras (A 

reprodução, Os herdeiros e Escritos de educação) sobre o funcionamento do sistema 

escolar contrasta profundamente com a imagem otimista e romantizada da escola 

como lugar de gestação de uma nova sociedade, de indivíduos livres e emancipados. 
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Centrada nos processos reprodutivos do social, ou seja, nas formas de constituição e 

de permanência das estruturas de dominação, a escola funcionaria como um espaço 

social de adequação, administração e reprodução das condutas individuais e 

coletivas. 

Entretanto, as contradições sociais que estão na base do sistema escolar 

fazem dele inevitavelmente um campo de lutas, no qual as fortes tendências para a 

reprodução e a dominação são, ao mesmo tempo, contrapostas por tendências 

emancipatórias. Nesse sentido, as contradições mesmas que estão na sua origem 

fazem do sistema escolar um campo de aberturas para novas possibilidades, de 

mudanças e de construção de novas formas de relações e de avanço social. 

O processo de naturalização das diferenças e desigualdades, certamente, cria 

dificuldades, obstáculos ou bloqueios ao desenvolvimento de formas emancipadas de 

relações sociais. Entretanto, como um processo dialético, contraditório, nele também 

vicejam formas de contestação e de resistência que possibilitam desvelar suas 

características ideológicas e arbitrárias de construção, isto é, que permitem atentar 

para o fato de que os padrões assimétricos que determinam as interações sociais 

cotidianas são o produto da invenção humana e não o reflexo, no mundo social, de 

uma natureza ou cosmos aprioristicamente organizado e no qual o bem se confundiria 

com o ajustamento às formas hierárquicas dessa organização. O processo de 

naturalização das diferenças, hierarquias e desigualdades é social, ideológico e 

violento. Social no sentido de ser inventado e construído por seres humanos em 

interação uns com os outros, ideológico no sentido marxista clássico de falseamento 

das visões de mundo, violento no sentido bourdieusiano de construção e imposição 

de valores e significados que atentam contra a dignidade dos que estão posicionados 

nas escalas sociais inferiores. 

A sociedade - em uma expressão que buscamos em Bauman, e que está em 

consonância com as concepções de Bourdieu e Honneth, com as quais trabalhamos 

nesta dissertação - é uma “fábrica de significados”, “uma sementeira da vida com 

sentido” (2008, p. 8). Sua fabricação, no entanto, não se dá como um processo 

conduzido por uma lógica de fraternidade e de solidariedade entre indivíduos e grupos 

unidos em torno dos mesmos valores, crenças ou interesses. Trata-se de uma 

fabricação tensa, contraditória, de afirmação e negação, de produção de sínteses 

provisórias que impulsionam outras afirmações e negações e outras sínteses, também 
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provisórias, num processo ininterrupto de luta no qual estão em ação forças 

contraditórias de reprodução e de transformação social. 

 

1.3 Identidade, intersubjetividade e reconhecimento 

 

Segundo Bauman (2005), quando e onde quer que a palavra identidade é 

pronunciada (e ouvida), podemos estar certos de que uma batalha está ocorrendo. “O 

campo de batalha é o lar natural da identidade” (p. 83) e é ali, no alarido ruidoso do 

combate ao odiado inimigo, em meio ao choro e ao ranger dos dentes, que ela grita 

seu nome e anuncia sua existência. Essa definição bélica da identidade não está em 

dissonância com aquela que orienta a nossa análise das relações de reconhecimento 

como processo conflitivo e que foi traduzida, nos termos de Axel Honneth (2009), 

como luta por reconhecimento. Reconhecimento e identidade são dois temas que se 

entrelaçam e se confundem, de forma que a reflexão sobre o primeiro não pode ser 

elaborada sem o segundo, e vice-versa: não há afirmação de identidade que não exija 

reconhecimento e não há exigência de reconhecimento que não ocorra a partir da 

afirmação de uma identidade. Lutas por reconhecimento são compreendidas, 

portanto, como lutas identitárias. 

De acordo com Hall (2011), é no contexto das transformações da modernidade 

tardia12 que a identidade se projeta no cenário das lutas e movimentos sociais e 

adquire visibilidade e centralidade no campo acadêmico. Trata-se, aparentemente, de 

um paradoxo, pois justamente quando as certezas identitárias são questionadas, 

quando se manifesta como crise das identidades, é que elas revelam sua relevância 

social, cultural e política e, ao mesmo tempo, sua centralidade, isto é, sua importância 

inquestionável, na construção de teorias que visam explicar as transformações pelas 

quais passam as sociedades contemporâneas. Dito de outra maneira, é justamente 

quando as identidades construídas a partir do pertencimento dos indivíduos a grupos 

culturais, étnicos, raciais, linguísticos, nacionais, religiosos, etc. sofrem um 

deslocamento (um descentramento), e aquilo que do ponto de vista dos agentes 

sociais era pressuposto como fixo e estável se desloca, produzindo neles um conjunto 

de dúvidas e incertezas quanto às suas auto definições, que as lutas identitárias se 

 
12 Hall oscila no uso das expressões “modernidade tardia” e “pós-modernidade”, utilizando-as como 
sinônimas. Como exemplo, o título do livro “A identidade cultural na pós-modernidade” e, na página 9 
dessa mesma obra, o uso da expressão “a identidade cultural na modernidade tardia”. 
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projetam no horizonte dos movimentos sociais e adquirem centralidade temática no 

campo das ciências humanas. 

Para Hall, o deslocamento que as identidades sofrem na modernidade tardia 

teria sido impulsionado por rupturas no discurso sobre o conhecimento, sendo sua 

principal consequência o descentramento do sujeito. Esse deslocamento das 

identidades, segundo o autor, teve três momentos principais: com Marx (ou melhor, 

com a releitura de Marx por Althusser e os estruturalistas marxistas), com Freud e a 

teoria psicanalítica, e, finalmente, com a linguística de Saussure. 

O primeiro deslocamento teria como base a concepção de Marx, explicitada 

n’O Dezoito de Brumário de Luís Bonaparte (2003), de que “os homens fazem a sua 

própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de 

sua escolha e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e 

transmitidas pelo passado”. Pelo ângulo marxiano, a liberdade humana na construção 

de seu próprio caminho combina-se com determinações estruturais que 

circunscrevem e limitam suas possibilidades de ação. Afastando-se da concepção 

abstrata de homem, dominante na filosofia europeia de Descartes até o século XIX, 

Marx fundamentaria seu sistema teórico nas relações sociais concretas que se 

estabelecem entre os indivíduos nas diferentes formações sociais. Ao alicerçar seu 

sistema teórico nas relações sociais concretas que se estabelecem entre os seres 

humanos, Marx teria produzido, ainda de acordo com Hall, o primeiro deslocamento 

da noção de sujeito até então vigente, do logos como essência universal do homem, 

do qual todo e qualquer indivíduo seria singular portador. Na concepção de Marx, o 

sujeito (e o próprio pensamento) é estruturalmente determinado. 

O segundo descentramento teria sido provocado pelo surgimento da teoria 

psicanalítica: Freud, ao revelar a esfera do inconsciente humano, desvela os 

processos psíquicos inconscientes que estão na base de nossos desejos, 

sexualidades e identidades. A leitura de Freud por Jacques Lacan, segundo Hall, 

desconstrói a imagem de um “eu” inteiro, unificado e coeso. O eu seria o resultado de 

um processo de construção gradual, lento e dificultoso, das relações com os outros. 

A formação do eu passa a ser concebida como dependente do olhar do outro, de 

forma que os sentimentos contraditórios e não resolvidos resultantes das relações 

com os outros tenderiam a permanecer com a pessoa durante toda a sua vida. O 

sujeito é, na leitura lacaniana de Freud, dividido, partido, fraturado, entre uma razão 

consciente e um inconsciente irracional e incontrolável que atua decisivamente sobre 
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suas ações e sua subjetividade. Daí, os aspectos contraditórios da identidade, de sua 

fragmentação e ausência de unidade. A identidade, como uma estrutura subjetiva 

natural, una e permanente, determinada por um controle consciente de si mesma, não 

passaria então, segundo essa perspectiva, de uma fantasia construída pelo sujeito 

acerca de si próprio: 

 

Assim, a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, 
através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 
consciência no momento do nascimento. Existe sempre algo 
‘imaginário’ ou fantasiado sobre sua unidade. Ela permanece sempre 
incompleta, está sempre “em processo”, sempre “sendo formada 
(HALL, 2011, p. 24). 

  

Saindo um pouco da leitura psicanalítica e indo na direção da Antropologia da 

década de 1960, vemos em Fredrik Barth (2011) essa mesma noção da identidade 

como um processo construtivo e inacabado: “Em vez de falar da identidade como 

coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em 

andamento”. 

Barth, além de destacar a identidade como algo inacabado e sempre em 

movimento, chama a atenção para o caráter situacional e contrastivo desse processo. 

Em sua definição, vemos destacar-se tanto a ideia de contexto - que faz a identidade 

depender das circunstâncias em que é afirmada – quanto a ideia de oposição, 

contradição, divergência, discrepância – que faz com que o outro, o diferente, esteja 

sempre presente como aquilo que o eu nega a respeito de si próprio. Uma identidade 

somente pode ser afirmada frente a uma diferença. É por oposição a essa diferença 

que o ‘eu’ ou o ‘nós’ de uma identidade se afirma. 

Por sempre estar ligada às circunstâncias nas quais é afirmada, conforme 

variam tais circunstâncias, variam também os conteúdos da identidade. As 

conjunturas, situações e eventos, por sua natureza mutável, nos apresentam distintos 

outros que nos levam a afirmações de distintos ‘eus’, distintos ‘nós’. Ou seja, se a 

identidade não é fixa também não o é a diferença. Isso significa que também o outro 

não existe como unidade, como algo coerente e coeso em uma “outridade” que lhe 

seria própria ou como diferença em si mesma. Também ele está imerso em processos 

de construção e reconstrução, definições e redefinições, significação e 

ressignificação. Sua persistência em face da identidade é parte da lógica das lutas 

identitárias, uma lógica de ocultação que faz com que as ilusões do eu a respeito de 
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si mesmo se reflitam também como ilusões a respeito do outro. Fazendo uso de uma 

noção aparentemente absurda, podemos falar de diferentes identidades e de 

diferentes diferenças, de múltiplas identidades e de múltiplas diferenças, as quais 

variam indefinidamente conforme variam os contextos de suas afirmações e 

negações. 

O terceiro momento teria sido provocado pela linguística de Saussure. Sua 

concepção de língua como um sistema social produziu consequências importantes 

sobre a noção de sujeito individual, livre e racional. O sujeito não constrói por meio da 

fala e do pensamento os sentidos que quer, segundo uma racionalidade universal que 

se compõe como substância em cada indivíduo. A língua, como parte dos sistemas 

culturais, precede a existência individual e essa preexistência sistêmica implica uma 

imensa gama de significados nos quais cada um de nós está imerso. A diversidade e 

a variação de significados são construídas na medida em que cada palavra incorpora, 

ao longo de sua trajetória histórica no interior de um sistema linguístico, uma 

pluralidade de significados, determinados pelos contextos sociais contraditórios nos 

quais foram e continuam a ser utilizados. A variedade e a transformação dos 

significados impedem a fixação definitiva em torno de um significado exclusivo, único: 

 

O significado é inerentemente instável: ele procura o fechamento (a 
identidade), mas é constantemente perturbado (pela diferença). Ele 
está constantemente escapulindo de nós. Existem sempre significados 
suplementares sobre os quais não temos qualquer controle, que 
surgirão e subverterão nossas tentativas para criar mundos fixos e 
estáveis (HALL, 2011, p. 41). 

 

Os significados se movem, deslizam, flutuam, desmancham-se, decompõem-

se e recompõem-se situacionalmente. Essa mobilidade e multiplicidade de 

significados que cada palavra comporta, sua variação dependente do contexto ou da 

situação prática na qual é utilizada, faz com que o indivíduo não tenha controle sobre 

o significado final de suas expressões linguísticas. Assim, para Saussure, os 

indivíduos singulares não são, originalmente, os autores das afirmações que fazem e 

dos significados que expressam por meio de uma língua. Como sistema social, a 

língua preexiste aos indivíduos e estes, ao expressarem seus pensamentos tornam 

ativo todo um conjunto de significados que já estão presentes na língua e na cultura. 

Teria ocorrido, ainda de acordo com Hall, um outro deslocamento, provocado 

pela contestação sociológica da autonomia do sujeito e pela produção de uma 
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concepção interacionista e social da identidade e do eu. O eu não seria mais o 

portador de uma essência interior que se desenvolve em direção à realização de um 

potencial naturalmente fixado desde o nascimento. A identidade é construída em um 

processo de interação entre o eu e a sociedade, sendo, portanto, incessantemente 

transformada pelo diálogo contínuo com as realidades sociais exteriores que 

envolvem e constrangem os indivíduos. Esse diálogo contínuo entre o exterior (a 

sociedade) e o interior (o indivíduo, a pessoa) é o que descreve o processo de 

construção social das identidades. O sujeito está amarrado às estruturas sociais nas 

quais inevitavelmente está inserido, sendo sua própria liberdade possibilitada pela 

diversidade de opções de ação que a sociedade lhe oferece e é dessa condição que 

emergiria a relação entre identidade e pertencimento. 

Embora na concepção sociológica a relação interior-exterior se torne definidora 

da identidade, segundo Hall (2011), ela ainda mantém certo sentido de estabilidade, 

certa fixidez, na medida em que as estruturas sociais de pertencimento não sofreriam 

mudanças súbitas ou fragmentações incessantes e contínuas – ou, pelo menos, não 

seriam percebidas como uma fragmentação contínua induzida por contínuas 

transformações sociais. Os mundos culturais habitados pelos sujeitos do passado 

eram percebidos como estáveis, possibilitando a construção de identidades 

duradouras, aparentemente permanentes. Tais sujeitos podiam responder com certa 

segurança sobre a questão do lugar que ocupavam no mundo social. Sua identidade 

social era, portanto, percebida como fixa, estando entrelaçada aos papéis sociais, 

relativamente estáveis, que desempenhavam na sociedade. Na relação entre o sujeito 

e o mundo social, produzia-se certa conformidade entre a subjetividade individual e a 

objetividade do mundo social, de modo que ambos, sujeito e mundo, assumiriam a 

aparência de estabilidade relativa. 

Do ponto de vista sociológico, toda forma de identidade se manifesta sempre 

como um esforço de construção, como uma invenção que tem a necessidade de ser 

indefinidamente recriada e reinventada. Nesse sentido, como processo permanente 

de criação e recriação, a identidade, para o sociólogo, se revela sempre como uma 

forma precária e inconclusa (BAUMAN, 2005). Ocorre, entretanto, que, ao longo do 

processo de construção das identidades, não se constitui simultaneamente nos atores 

uma consciência da contingência, precariedade e instabilidade das respostas que 

construímos sobre o que ou sobre quem somos. Pelo contrário, é própria da lógica da 

construção das identidades a ocultação de sua precariedade, transitoriedade e 
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inconclusão, ao mesmo tempo em que se constitui a ilusão de solidez, inevitabilidade 

e imutabilidade. A localização dos sujeitos na estrutura social produzia certa 

segurança quanto à questão sobre identidade no mundo moderno. Essa segurança 

sofre, na atualidade, um forte abalo que produz um deslocamento, uma descentração 

que leva as identidades a serem afirmadas em formas cada vez mais conjunturais, 

situacionais, fragmentando-se. É nesse sentido que se pode entender a afirmação de 

Bauman de que “a identidade é uma luta simultânea contra a dissolução e a 

fragmentação; uma intenção de devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta de 

ser devorado” (2005, p. 84). 

 

1.4 Identidade nas teorias da intersubjetividade 

 

Nossas ações ocorrem sempre em ambientes sociais nos quais certos valores 

e práticas já se encontram institucionalizados (Bourdieu, 2014b, 2014c, 2015b; 

Honneth, 2009 e 2015; Taylor, 1997, 1998, 2014). Assim, as ações individuais já se 

encontram, de certa forma, determinadas – ou melhor, orientadas – por ‘razões’ 

socialmente normatizadas. Isso não significa que as ações dos indivíduos se 

constituam como respostas automáticas às determinações sociais. O indivíduo moral, 

eticamente informado pela diversidade de orientações e influências sociais 

previamente institucionalizadas, revela sua autonomia ao avaliar reflexivamente, em 

meio à diversidade de opções possíveis, como deve agir. Nesse sentido é que sua 

subjetividade – intersubjetivamente constituída – aparece como autorrelação, como 

liberdade individual. Buscando fundamentação em Hegel, Honneth, na obra 

Sofrimento de Indeterminação (2007), afirma que 

 

Sempre temos que conceber a liberdade como uma forma específica 
de autorrelação: apenas quando um sujeito de fato avalia 
reflexivamente como deve agir, podemos então falar propriamente de 
liberdade individual (p. 92). 

 

Jaeggi (2013), analisa as teorias do reconhecimento como teorias da 

intersubjetividade, ou seja, como teorias que, ao negar a existência de um self inato e 

pré-social, compartilham da concepção do condicionamento recíproco entre 

individualidade e sociabilidade. Para esse autor, o ponto de vista comum a todas as 
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teorias da intersubjetividade é o de que “como sujeitos dependemos 

fundamentalmente da sociabilidade e da interação com os outros” (p. 123). 

Em sua análise, o autor procura estabelecer distinções entre essas teorias, 

separando-as em dois grupos, aos quais classificou como “teorias positivas e 

negativas da intersubjetividade”. Sua crítica detém-se nas teorias negativas, 

afirmando que a concepção que estas possuem da intersubjetividade como 

constitutiva do self, apesar de proceder retoricamente como antiessencialista, recai 

em um essencialismo à maneira da concepção romântica da subjetividade autêntica. 

Entre os autores apresentados como proponentes de uma concepção negativa 

da intersubjetividade, especialmente de como as relações intersubjetivas determinam 

as formas de reconhecimento, Jaeggi destaca Sartre, Althusser e Judith Butler, para 

os quais o reconhecimento se caracterizaria inevitavelmente como um processo de 

reificação, subjugação e “desapropriação” da subjetividade, levando-a a uma “perda 

constitutiva” (p. 135) do eu. O que está em jogo, nesses autores, é a questão da 

liberdade, de modo que, para eles, os processos intersubjetivos de reconhecimento 

significariam a “solidificação e a alienação de minhas próprias possibilidades” (p. 129). 

Nesse sentido, essas teorias seriam inconscientemente dependentes da concepção 

de “um eu autêntico”, um eu não violado pelos processos sociais, por elas 

compreendidos como instrumentos de reificação e alienação. É nesse ponto que 

Jaeggi detecta o insinuar-se de uma concepção essencialista da subjetividade, pois 

os proponentes das teorias negativas da intersubjetividade partiriam de “um conceito 

que pensa a liberdade como indeterminação” (p. 136), isto é, partiriam da noção de 

um sujeito livre de determinações sociais e, consequentemente, não maculado pelas 

convenções e aspectos coercitivos inevitáveis inerentes aos processos intersubjetivos 

de construção das identidades e diferenças e às relações de reconhecimento. 

 

O que precisamente, na visão das teorias esboçadas, é percebido 
como expropriante e limitante: o reconhecimento pelo outro me limita 
porque me furta as possibilidades. Face à multiplicidade do que eu 
poderia ser, o olhar do outro torna-me algo determinado. É, portanto, 
uma perda de liberdade como perda de abertura, de fluidez da própria 
identidade ou de possibilidades da própria existência (JAEGGI, 2013, 
p. 136). 

 

É como se esses autores, ao se moverem no interior de uma teoria negativa da 

intersubjetividade, partissem da possibilidade da constituição de um eu não 

socialmente determinado, do desenvolvimento de uma subjetividade que, em plena 
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liberdade de existência indeterminada, pudesse estabelecer sua autodeterminação de 

forma isenta de toda influência e coercitividade externa. Ora, um sujeito assim 

imaginado, que pudesse se autoconstruir sem a presença de outros, contraria todos 

os sentidos da definição do homem como um ser social. Seria um ser não situado 

social e historicamente: um sujeito que teria o poder de construir a si mesmo a partir 

de lugar nenhum. A crítica a essa perspectiva desnuda uma concepção de sujeito que 

produz a respeito de si mesmo a fantasia de um eu absoluto que, não ancorado no 

tempo e no espaço, seria capaz de construir e controlar um mundo de sentidos e 

significados abstraído de todo contexto sócio-histórico e linguístico. 

Por conseguinte, para Jaeggi (2013), o problema das teorias negativas da 

intersubjetividade está relacionado ao conceito de “liberdade como indeterminação” 

(p. 136), a partir do qual toda e qualquer influência externa seria produtora de 

alienação e reificação do sujeito. Para esse autor, a questão crucial da liberdade não 

se coloca nos termos da contraposição indeterminado e determinado, com a 

identificação do primeiro com liberdade e o segundo com coerção, imposição social e 

negação da liberdade. Partindo da constatação hegeliana de que “sem determinação 

não se é livre – mas indeterminado, portanto, nada determinado ou específico” 

(p.137), Jaeggi afirma que se existisse um indivíduo sem nenhuma determinação 

social, a liberdade não seria um dos seus atributos. Pelo contrário, em vez de 

liberdade de ação, ele seria caracterizado por uma congênita incapacidade para o agir 

humano. A possibilidade mesma da ação humana, e do próprio pensamento, depende 

de o indivíduo estar situado em um tempo e em um espaço social específico 

(determinado), através dos quais se aprende e se incorpora uma linguagem, um 

conjunto de valores, modos de pensar, sentir e agir. Nesse sentido, no mundo 

humano, a própria liberdade é socialmente determinada: “sem determinação social, 

eu não sou livre, mas incapaz de agir” (p. 137). 

Portanto, nas lutas contra as formas de subjugação, contra as relações 

injuriosas de reconhecimento, o que os dominados e oprimidos reivindicam são 

formas de reconhecimento adequadas e não a constituição de espaços de liberdade 

totalmente isentos de determinação. A liberdade individual só existe na medida em 

que está situada numa comunidade que a precede, que a envolve e que a anima. 

Porque a subjetividade somente se constitui a partir de processos intersubjetivos de 

reconhecimento, não é possível pensar a existência de subjetividades indeterminadas. 

Toda e qualquer subjetividade se constitui a partir das relações que estabelece com 
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outras subjetividades. “A consciência de mim mesmo eu só adquiro mediado por outra 

autoconsciência” (JAEGGI, 2013, p. 120). 

Uma identidade - uma compreensão e afirmação a respeito de si mesmo - não 

é resultado da criação ou construção de um eu isolado que, circunscrito localizado em 

um mundo à parte, volta-se para a sua própria autoconsciência. A fonte que possibilita 

ao indivíduo atribuir sentido às coisas não se localiza primariamente na consciência 

que tem de si como sujeito autônomo, mas na estrutura intersubjetiva constituída pela 

cultura e pela linguagem nas quais está inevitavelmente situado. Há um nós 

preexistente à constituição de cada eu. Conforme Oliveira (2012, p. 241-242): 

 

O indivíduo nunca é simplesmente um eu originariamente puro e 
isolado de tudo, que se experimenta a si mesmo na imanência de sua 
autoconsciência. É no todo de um mundo comum que o indivíduo vem 
a si: nós nos experimentamos a nós mesmos já sempre no seio de um 
mundo humano comum. Autocompreensão se forma e se desenvolve 
numa comunidade humana de experiência que a história transmite. 
Assim, os pensamentos, planos, projetos, decisões e tudo o que 
pertence ao mundo da cultura age retroativamente sobre os indivíduos 
nele situados, formando-os, desde as formas mais simples de vida, 
costumes e usos até os conhecimentos científicos, produções artísticas 
e técnicas, teorias filosóficas, assim como todo o espectro da vida 
social, econômica e política. 

 

Individualização e socialização são, portanto, processos inseparáveis. O eu que 

realiza sua liberdade individual não o faz por meio do desvelamento e da descoberta 

de uma verdade imanente localizada nas regiões mais profundas do seu ser 

(HONNET, 2015). Não há um eu profundo, originário, verdadeiro, que na busca 

encontrar-se consigo mesmo, possa descartar seus outros “eus”, falsos e superficiais, 

frutos das influências externas. Não existe uma fossa abissal do ser, onde se 

esconderia e de onde um eu mais verdadeiro pudesse ser resgatado para agir em 

plena liberdade. Justamente, o que me faz profundo é a complexidade com que os 

múltiplos “eus”, social e contraditoriamente determinados, se articulam e se 

confrontam, afirmando-se, contestando-se, redefinindo-se incessantemente. A 

subjetividade é sempre o resultado de um processo intersubjetivo e social de 

construção. Como consequência, a liberdade não é o resultado da experiência de um 

espírito solitário frente aos seus desejos e vontades, mas dos encontros desse eu, já 

intersubjetivamente constituído, com suas próprias demandas e com as demandas do 

mundo que incessantemente o constitui e no qual age. Comentando a ideia de 

liberdade social, desenvolvida por Hegel, Honneth afirma: 
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A aspiração à liberdade deixa de ser um elemento da experiência 
puramente subjetiva no momento em que o sujeito se encontra com 
outros sujeitos cujos objetivos se comportam de maneira 
complementar aos próprios, uma vez que agora o ego pode ver, nas 
aspirações da outra parte na interação, um componente do mundo 
externo que lhe permite colocar em prática objetivamente as metas 
estabelecidas por ele mesmo. Com “reconhecimento recíproco”, assim 
concebido, tem-se em mente, num primeiro momento, apenas a 
experiência recíproca de se ver confirmando nos desejos e metas da 
contraparte, uma vez que a existência desta representa uma condição 
da realização dos próprios desejos e fins; sob a condição de que 
ambos os sujeitos reconheçam a necessidade de complementariedade 
de seus respectivos fins, eles visualizam na contraparte o outro de si 
mesmo, e a liberdade até então reflexiva amplia-se para se converter 
numa liberdade intersubjetiva (HONNETH, 2015, p. 85-86). 

 

Também Norbert Elias, em sua obra A sociedade dos indivíduos (1994), 

considera que não é em oposição à sociedade que a individualidade é constituída na 

pessoa singular. Pelo contrário, é por estar inserida num conjunto de relações e 

funções sociais e, por ser sido inserida, desde o nascimento, “como ponto de 

referência” numa rede de relações sociais que ela “se torna uma manifestação única 

desse produto típico” (ELIAS, 1994, p. 55). Isso quer dizer que, para este autor, o 

abismo que as proposições dicotômicas apresentam entre indivíduo e sociedade não 

existe, que há uma inevitável relação de dependência e complementariedade entre 

eles, de modo que sem sociedade não há possibilidade da existência de indivíduos e 

sem indivíduos não pode existir nenhum tipo de sociedade. O processo de 

humanização, ou seja, de constituição de um ser para além da esfera puramente 

animal, só ocorre na medida em que indivíduos distintos, socialmente situados, estão 

em processo de convivência, de aprendizagem e de construção de aspectos comuns, 

compartilhados. 

 

1.5 A constituição intersubjetiva da subjetividade em Axel Honneth e a 

necessidade primária de afeto 

 

 Axel Honneth (2015), ao desenvolver sua teoria do reconhecimento, concebe a 

subjetividade como emergindo dos processos e relações intersubjetivas que ocorrem 

no mundo cotidiano, de modo que os “outros” estão inevitavelmente presentes na 

construção do “eu”. A possibilidade de afirmar que sou, que existo como ser específico 

e autônomo, é forjada na relação com os outros, em processos dialéticos de 

afirmação, de negação e de construção de sínteses provisórias que possibilitam a 
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formação da consciência que se identifica como o “eu”. Nesse sentido, a identidade é 

constituída na relação com os outros, em processos intersubjetivos de 

reconhecimento. 

É no processo de socialização primária que tem início a construção da 

subjetividade da criança e, portanto, da sua individuação. Sendo o “eu” socialmente 

construído a partir das relações intersubjetivas, pode-se afirmar que a identidade se 

constitui por meio da diferença e que a diferença se constitui na própria dinâmica de 

construção da identidade, sendo esse processo o que permite a formação da 

consciência que os indivíduos possuem de si próprios e dos outros. O olhar que o 

outro me dirige é parte constitutiva do olhar que dirijo a mim mesmo, do modo como 

me vejo e da dignidade que sustenta minha condição humana. 

O reconhecimento e o respeito direcionados pelos outros às particularidades 

de um indivíduo tendem a produzir nele uma autoimagem (uma identidade) positiva. 

Por outro lado, a ausência ou a recusa de reconhecimento e de respeito às suas 

particularidades tendem a gerar danos no processo de construção de suas 

identidades. O desprezo, a construção de imagens aviltantes e a recusa de 

reconhecer no outro a dignidade de sua singularidade levam ao destroçamento da 

imagem cognitiva que os indivíduos produzem de si próprios, afetando indelevelmente 

sua subjetividade. Nesse sentido, o equivalente negativo das formas de 

reconhecimento recíproco são as formas de desrespeito que atingem destrutivamente 

a autorrelação e a possibilidade de autorrealização dos indivíduos, isto é, são as 

espécies de rebaixamento, ofensa e desprezo que acompanham a denegação do 

reconhecimento. Sem autoconfiança, sem respeito próprio, sem autoestima, o sujeito 

é levado a produzir uma imagem desprezível de si mesmo e suas relações com os 

outros, e com o mundo em geral, será inevitavelmente marcada por essa imagem. 

Ultrapassando a concepção herdada do romantismo, descrita basicamente nos 

relacionamentos intersexuais íntimos marcados pelo erotismo, Honneth vê o amor 

como a esfera do reconhecimento caracterizada por relações primárias segundo 

padrões de “ligações emotivas fortes” (2015, p. 159). Nesse sentido, as relações entre 

pais e filhos, a amizade, o afeto que ajuda a minguar as carências e que possibilita a 

expansão da confiança intersubjetiva, os “sentimentos de estima especial” (Idem, p. 

160) constituem uma esfera - a do amor - onde “subjaz um padrão particular de 

reconhecimento” (Ibidem). 
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A capacidade de autoconfiança gerada no âmbito das relações afetivas 

familiares torna-se, na visão de Honneth, a base a partir da qual se desenvolvem as 

relações sociais posteriores entre os próprios adultos. Isso quer dizer que o 

reconhecimento recíproco que se constitui nas relações familiares, reconhecimento 

caracteristicamente afetivo e que assenta no acolhimento, no cuidado, na presença 

protetora dos adultos para com as crianças, produz nestas o sentimento de que são 

amadas e protegidas, originando-se desse sentimento a autoconfiança, primeiro 

passo na constituição de uma autonomia relativa. Assim, é na correspondência afetiva 

instituída na esfera das relações familiares, tomando como padrão as relações bem-

sucedidas entre mãe e filho, que Honneth vê estabelecer-se a autoconfiança que 

baliza todas as formas amadurecidas posteriores de relacionamento humano e que 

permitem aos indivíduos uma autorrelação positiva consigo mesmos. 

Entretanto, quando no âmbito afetivo o reconhecimento é negado, quando o 

amor dá lugar a formas de maus-tratos, violação e desprezo, a integridade psíquica 

da criança é atingida, produzindo, ao invés de autoconfiança gerada a partir da 

confiança que emana dos outros, o medo e a insegurança. Nenhuma forma positiva e 

saudável de autorrelacionamento pode emergir na criança a partir de sua exposição 

a condições sociais opressivas. A ausência de reconhecimento afetivo recíproco nas 

relações primárias, ou seja, a reciprocidade afetiva malsucedida, produz efeitos 

negativos no processo de construção da individualização, autonomia e na identidade 

da criança. 

O processo de individualização da criança ocorre na medida em que a mãe 

rompe a relação simbiótica que mantém com ela nos primeiros meses de vida. Nesse 

período, a mãe direciona a maior parte de sua energia para o bebê. Trata-se de uma 

fase de dependência absoluta na qual o rosto da mãe é o espelho para o bebê, ou 

dizendo de outra maneira, uma fase durante a qual a criança vê a si mesma no rosto 

da mãe. Conforme a mãe vai gradativamente diminuindo a energia e a atenção que 

direciona para o bebê, voltando-se para outras atividades e responsabilidades 

cotidianas, tem início o processo de construção da sua autonomia e individualização. 

Nesse processo, a subjetividade da criança vai sendo constituída e vai evoluindo a 

partir da constatação de que ela e sua mãe não se confundem como um único ser e 

que há entre ela e o mundo externo uma separação. A mãe se torna agora o outro em 

relação ao qual a subjetividade em constituição vai se reconhecendo como 

consciência de si e de sua separação do mundo externo. No entanto, dialeticamente, 
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a subjetividade emergente também se reconhece como carente do cuidado, atenção 

e proteção desse outro e a dependência absoluta que havia entre eles, pela qual os 

dois seres se confundiam em um só, vai sendo reduzida e dando lugar a uma 

dependência relativa. Nesse processo é que constitui o reconhecimento recíproco, 

entre mãe e filho, das particularidades existenciais de cada um em sua própria 

subjetividade. Seres particulares que são, no entanto, inevitavelmente marcados pela 

presença do outro e que só podem alcançar o reconhecimento de si mesmos a partir 

do reconhecimento desses outros com os quais interagem e que participam da 

constituição do próprio eu. Autonomia e dependência, identidade e diferença, 

subjetividade e intersubjetividade: “eu sou, graças ao outro”, afirma Teixeira (2005, p. 

25) ao comentar a concepção de sujeito encontrada em Fichte e em Hegel e que se 

estende à teoria de Honneth. 

A autoconfiança gerada a partir da esfera afetiva das relações familiares não é 

uma conquista definitiva e nem uma necessidade limitada à primeira infância. A 

experiência do amor é uma necessidade presente em todas as fases da existência 

dos indivíduos. Embora se constitua como uma necessidade prévia para a inserção e 

atuação positiva nas outras esferas de reconhecimento (do direito e das relações de 

solidariedade), a autoconfiança está sempre em construção, num movimento que 

necessita ser sempre renovado, incessantemente confirmado pelo reconhecimento 

direcionado pelos outros que participam dos circuitos mais íntimos que definem a 

esfera afetiva. Nesse sentido, a necessidade do afeto, da certeza de ser amado e de 

saber que alguém se preocupa nunca cessam de existir, acompanhando o indivíduo 

por toda a vida. Se “eu sou, graças ao outro”, a denegação do reconhecimento pelo 

outro, traduzido na forma de ausência de cuidado, humilhação, maus-tratos ou 

desprezo, atinge em cheio a dignidade do eu, produzindo nele a negação de si 

mesmo. A autoconfiança destruída aparece então em manifestações de humilhação 

e de submissão diante dos outros. 

Honneth parte da concepção hegeliana de que as relações sociais são 

logicamente anteriores aos indivíduos e que tanto a consciência quanto a autonomia 

dos sujeitos (seu processo de individuação) são constituídas por meio de relações 

intersubjetivas de reconhecimento: “a formação prática da identidade humana 

pressupõe a experiência do reconhecimento intersubjetivo” (2015, p. 155). Para 

conferir fundamentação empírica ao que em Hegel se apresentava de forma idealista, 

Honneth recorre ao modelo interacionista da psicologia social de G. H. Mead, cujo 
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interesse se volta para os mecanismos intersubjetivos através dos quais se constitui 

nos indivíduos a consciência de si próprios (ou, dito de outra maneira, de sua 

subjetividade). De acordo com a concepção honnethiana, portanto, a identidade - a 

subjetividade que se reconhece e se declara como um “eu” autônomo - não existe 

como substância e nem como consciência isolada frente às demais consciências. O 

“eu” constitui-se por meio das relações intersubjetivas de reconhecimento recíproco, 

distinguindo-se nessas relações três esferas de reconhecimento: a esfera do amor, 

responsável pelo desenvolvimento, no indivíduo, de uma base emotiva para adquirir 

confiança em si próprio; a esfera jurídica, por meio da qual eles desenvolvem e 

consolidam um sentido de autorrespeito; por fim, a esfera da solidariedade, na qual, 

através da estima dos outros, os indivíduos desenvolvem sua autoestima. 

Como contraponto a essas três formas de reconhecimento constitutivas da 

autoconfiança, do autorrespeito e da autoestima, Honneth concebe três formas de 

desrespeito, três formas de denegação do reconhecimento, geradoras de posturas 

negativas no autorrelacionamento prático dos indivíduos e que dificultam ou impedem 

sua autorrealização. A negação do amor na esfera das relações intersubjetivas 

primárias se manifesta em termos de maus-tratos físicos ou psicológicos e estas 

formas de desrespeito e violência, na prática, geram no indivíduo “uma perda de 

confiança em si e no mundo” (Honneth, 2015, p. 215), dando origem a sentimentos e 

atitudes de vergonha diante de si próprio e  dos outros com os quais constrói e mantém 

cotidianamente seus processos interativos. Sem a autoconfiança inicial construída 

afetivamente a partir das relações familiares, cujo modelo para Honneth é a relação 

mãe-filho, as fases seguintes - constituídas por relações intersubjetivas baseadas no 

direito e na participação na esfera das relações sociais ampliadas que ocorrem no 

mundo da vida - também são negativamente afetadas. 

Na medida em que no processo de socialização da criança, para além da mãe 

e do núcleo familiar, ampliam-se as relações intersubjetivas com os outros, a 

autoconfiança inicialmente conquistada precisa ser a cada passo realimentada, pois 

que o amor de si mesmo não se constitui e nem se renova como um processo 

autoalimentado. A autoconfiança adquirida através das relações afetivas primárias de 

reconhecimento não é, nesse sentido, uma conquista definitiva e, por esse motivo, 

não se constitui como um sentimento ou como uma disposição psicológica que 

necessariamente acompanha o indivíduo por toda a sua existência. Como construção 

dependente das relações de reconhecimento que estabelecemos com os outros, a 



55 
 
 

autorrelação positiva - inicialmente construída e mantida sob a forma do 

comportamento individual autoconfiante - pode desmoronar se não for, a cada passo 

da vida cotidiana, confirmada pelo assentimento afetivo atribuído pelos outros nos 

circuitos de interações e de relações sociais que se instituem para além do ambiente 

familiar. 

Na trajetória particular que cada pessoa estabelece com outras, sempre existe 

a necessidade de confirmação de ser merecedora de alguma consideração, afeição 

ou confiança, de algum sentimento, atenção ou cuidado especial, de modo que esse 

comportamento, traduzido como o amor direcionado pelos outros - seja na amizade, 

na forma intimista e sexual do amor romântico ou em qualquer outra forma -, possa 

se refletir no indivíduo como amor de si mesmo, como amor-próprio. A manutenção 

da autoconfiança ao longo da vida é, na concepção honnethiana, condição necessária 

para que os indivíduos sejam capazes de estabelecer relações positivas com os outros 

em todas as esferas da vida social. Espaços e instituições sociais como a escola, o 

mundo do trabalho, a política - como lugares sociais marcados por conflitos e 

divergências de interesse - seja na família, no mundo escolar,  reivindicativa do direito 

e da solidariedade social. 

Embora Honneth parta, aparentemente, de um conceito biológico de 

maternidade para analisar as relações de dependência e de construção da autonomia 

relativa da criança, em nossa opinião, o dado biológico não é o essencial no conceito 

que o autor pretende destacar. O sentido da palavra mãe pode estender-se para além 

da concepção genética, de modo a conformar-se à concepção ampliada de família 

construída no mundo contemporâneo. A mãe pode ser entendida como aquela que 

estabelece inicialmente a relação afetiva mais intensa com a criança, ocupando no 

cuidado e proteção desta uma grande parcela do seu tempo diário. Esse cuidado e 

proteção, representados pelo esforço e pela dedicação inicial praticamente exclusivos 

com o objetivo de atender às necessidades geradas pela dependência absoluta da 

criança, são geradores de uma intensa carga emotiva e afetiva que precisa ser 

controlada, dirigida, mantida e reproduzida de maneira positiva. 

A autoconfiança conquistada a partir das experiências intersubjetivas 

expressas em termos afetivos-primários positivos precisa ser constantemente 

realimentada para ser mantida. Com isso queremos dizer que o amor, “expressão 

central das relações afetivo-primárias” (CAMPELO, 2017, p. 114), não é uma 

experiência que se limita ao vínculo profundo estabelecido entre mãe e filho durante 
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os cuidados da infância, mas uma necessidade primeira - no sentido de primária, 

fundamental - que acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Se o amor é a esfera 

básica da construção da autoconfiança, é necessário que tal esfera seja sempre 

reatualizada nas relações posteriores à infância. A continuidade da vivência de 

experiências positivas para além da infância se faz indispensável para a estabilização 

da autoconfiança. Dessa perspectiva, portanto, a autoconfiança adquirida durante a 

infância não se apresenta empiricamente como um aspecto definitivo na vida dos 

sujeitos, de maneira que as experiências de desamor e desafeto, de desprezo, 

ofensas e maus-tratos ocorridas nas fases posteriores podem fazer desmoronar a 

autoconfiança construída durante a infância. 

Em resumo, a necessidade do amor não se limita à infância, de modo que a 

autoconfiança dos sujeitos depende sempre de uma continuidade das experiências 

positivas de reconhecimento em outras fases de imersão do indivíduo na vida social. 

As relações positivas entre a mãe e o filho, que segundo Honneth são a base da 

autoconfiança primária, precisam estender-se e ampliar-se para as relações de 

amizade e de amor entre os adultos, o que se constituirá na base da autoconfiança 

dos sujeitos para além da infância e do âmbito familiar. Como a autoconfiança não é 

conquistada e estabelecida de uma vez por todas durante a infância, sua preservação 

depende da atualização incessante do reconhecimento (baseado nas relações 

positivas) na esfera do amor nas fases posteriores à infância e nos espaços de 

relações intersubjetivas marcados pela afetividade. A continuidade de experiências 

positivas na esfera do amor, para além da infância, é essencial para a estabilização 

da autoconfiança dos sujeitos. Compreendemos, por essa via, que as relações 

afetivas primárias não se reduzem à relação mãe-filho, ou à família estrito senso. Elas 

se prolongam e se estendem para as relações de amizade, de companheirismo ou 

mesmo sexuais, pois estas também se constituem como expressão de afeição e amor 

entre os indivíduos. 

Se a família é a base da autoconfiança primeira, as relações de amizade, e 

mesmo o amor conjugal em todas as suas formas, sustentam, ao longo do tempo, a 

autoconfiança dos sujeitos. Nesse sentido, a autoconfiança, como resultado do 

reconhecimento intersubjetivo, cuja forma padrão é o relacionamento amoroso em 

sentido lato, é uma necessidade que ultrapassa o âmbito familiar, estendendo-se para 

as outras esferas do mundo da vida. A autoconfiança gerada a partir do 

reconhecimento intersubjetivo no âmbito das relações afetivas primárias torna-se, 
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segundo Honneth, a base sobre a qual se constrói, posteriormente, a participação 

autônoma dos indivíduos na vida pública. Desse ponto de vista, o reconhecimento 

recíproco na esfera dos afetos é precondição para a constituição das energias que 

movem as formas de reivindicação e de luta na esfera do direito e das relações sociais 

mais amplas. Por consequência, quando formas de maus-tratos, desrespeito, 

humilhação ou desprezo tomam o lugar do reconhecimento recíproco, a dignidade e 

a integridade dos indivíduos são corroídas e sua autoconfiança se desmorona. 

Conforme Campello (2017, p. 122), “contextos extremos de práticas sociais 

patológicas bloqueiam a própria capacidade de crítica e de vivência de sentimentos 

que respondem a esses contextos, tais como indignação e humilhação”. Sem 

autoconfiança, sem amor próprio, sem a dignidade que sustenta elevado o olhar que 

mira e recebe o olhar do outro, a vida pública e a pretensão reivindicativa de direitos 

não se tornam possíveis. Quando morrem o amor-próprio e a dignidade do indivíduo, 

a possibilidade de cidadania morre junto. 

Embora Honneth refira-se à aquisição da autoconfiança, do autorrespeito e da 

autoestima como etapas de um processo cumulativo na direção da autorrealização, 

essa afirmação, do nosso ponto de vista, só se torna válida no sentido de que sem a 

autoconfiança não se atinge o autorrespeito e de que, sem estes, em mediação com 

a estima atribuída pelos outros, a autoestima não pode ser alcançada. As conquistas 

em termos de autoconfiança, autorrespeito e autoestima são, portanto, condições 

necessárias no processo de construção da autorrealização individual. No entanto, as 

conquistas isoladas em nenhuma das três esferas do reconhecimento pode ser 

considerada autossuficiente ou autônoma, assim como as conquistas que nelas 

ocorrem não podem ser consideradas definitivas. A reatualização incessante na 

esfera do amor - incluindo aí a amizade e outras formas afetivas de interação - é o 

fundamento sem o qual nenhum oprimido é capaz de tornar-se visível para gritar e 

fazer-se notar na esferas do direito e solidariedade social. É assim que a acumulação 

de experiências individuais cotidianas de desafeto, de humilhação e de desprezo tem 

o poder de incapacitar os sujeitos (uma vez que anulados em sua autoconfiança) para 

a exigência de respeito e de estima pelos outros. 

A questão da autonomia e da dependência relativa se constitui nas relações 

intersubjetivas familiares como interdependência, de modo que tanto a autoconfiança 

como a autoestima resulta do “sentimento prático” de que, da mesma forma que tenho 

dependência relativa do afeto de outros, os outros com os quais me relaciono nesse 
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âmbito também possuem dependência relativa do afeto que lhes direciono. Da mesma 

forma, no contexto social mais amplo, a estima social se manifesta como produto do 

reconhecimento pelos outros de minha contribuição social, da relevância de minha 

contribuição para a comunidade como ser particular. É por isso que a autoestima é 

traduzida, na perspectiva honnethiana, como a consciência própria de que, como 

indivíduo dotado de capacidades e habilidades específicas, contribuo para a 

existência e a reprodução social. 

Um aspecto para o qual Campello (2017) chama a atenção na teoria do 

reconhecimento de Honneth é o de que as relações intersubjetivo-afetivas precedem 

as relações teórico-cognitivas. Em nossa interpretação, isso quer dizer que as 

experiências afetivas (que se manifestam como pré-discursivas) é que constituem a 

base das práticas de reconhecimento e de negação de reconhecimento na vida 

cotidiana. O reconhecimento ou a sua negação não se constituem, inicialmente, 

portanto, como processo de racionalização das experiências intersubjetivas, mas 

como processo pré-discursivo e pré-reflexivo. 

Nesse sentido, as dimensões práticas da vida cotidiana, marcadas por 

experiências afetivas, não são imediatamente racionalizadas, transformadas e 

reduzidas em termos de aspectos comunicativos-argumentativos, mas vivenciadas 

primariamente como verdades no campo da percepção e dos sentimentos morais. É 

por esse motivo que Souza (2000) e Taylor (1997) propõem a tese de que os 

processos de desconstrução, descondicionamento e de recondicionamento 

orientados para a construção de novas práticas necessitam, como mediação, do 

desenvolvimento da capacidade de articulação dos sentimentos morais em formas 

discursivas (conscientes) de interpretação do mundo. 

O desenvolvimento dessa capacidade torna-se possível na medida que sejam 

construídas oportunidades para que as vítimas das práticas opressivas compartilhem 

suas experiências de reconhecimento denegado e as articulem discursivamente, 

explicitando os preconceitos que orientam aquelas práticas e transformando seus 

sentimentos de indignação em formas de resistência e contestação. Assim, se as 

experiências de sofrimento individual - assinaladas por relações de maus-tratos, 

menosprezo e outras formas de desafeto - dificultam ou são impeditivas da 

autorrealização dos sujeitos, faz-se necessário, em sentido contrário, ao lado da 

proposição de experiências positivas de reconhecimento, o desencadeamento de um 

processo intersubjetivo consciente de articulação e de construção crítica de discursos 
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que, atuando sobre os sofrimentos privados, elevem os sofredores à condição de 

agentes críticos que, tendo consciência do campo de luta (Bourdieu) em que estão 

situados, se tornem capazes de indignação, de produção de novos sentidos e 

significados, de resistência em termos de confrontação individual e coletiva e de 

exigência de reconhecimento. 
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CAPÍTULO 2: DISCUTINDO O CONCEITO DE BULLYING 

 

 

Neste capítulo nos propomos a apresentar uma discussão sobre o conceito de 

bullying, apontando, primeiramente, para algumas críticas que têm sido dirigidas ao 

modo como o fenômeno vem sendo descrito em uma diversidade de pesquisas, e, 

num segundo momento, para a relação entre essas descrições e as propostas de 

intervenção que geralmente as acompanham. Ao apresentar certos apontamentos 

críticos, não pretendemos realizar uma cruzada contra o conceito de bullying. Pelo 

contrário, trata-se de expor aquilo que consideramos ser a sua maior fragilidade nos 

termos de uma adesão do pesquisador a propósitos emancipatórios: a sua conexão 

com concepções teóricas subjetivistas. Por outro lado, uma análise do fenômeno do 

bullying sob a orientação de uma teoria social crítica, ou seja, voltada contra os 

preconceitos sociais que contribuem para a reprodução das formas de dominação e 

desigualdades que estruturam a sociedade brasileira, o conceito de bullying poderia, 

ao lado de outros conceitos, constituir-se em uma força crítica capaz de ligar-se, de 

fato, a projetos emancipatórios. 

 

2.1 O bullying como objeto de pesquisa 

 

Entre as múltiplas abordagens utilizadas pelos investigadores nos estudos 

sobre o fenômeno do bullying e do racismo nos contextos interativos entre alunos, 

destacam-se aquelas que os compreendem como práticas sociais assimiladas aos 

processos de naturalização da violência ou como formas de produção social de 

violência institucionalizada. Em termos gerais, nesses estudos, a violência tem sido 

entendida, seja nas interações individuais ou nas relações entre grupos, sob dois 

aspectos fundamentais: primeiramente, como relação de força com capacidade para 

converter diferenças em relações hierárquicas e em formas de desigualdade, tendo 

por finalidade o exercício da dominação, da exploração ou da opressão de um 

indivíduo ou de um grupo sobre outro. Em segundo lugar, como conjunto de relações 

que objetivam subtrair da pessoa sua qualidade de sujeito, isto é, como processo 

desumanizador e de coisificação do diferente, buscando lhe impor o silêncio e a 

passividade. Também ganham projeção, especialmente no caso das práticas 

envolvidas sob o conceito de bullying, os estudos orientados para a construção de 



61 
 
 

estratégias de intervenção, de prevenção e de combate a essas práticas no cotidiano 

escolar. (CALHAU, 2009; CHALITA, 2008; FANTE, 2004; MOTA, 2016; ZANELLA e 

TREVISOL, 2014). 

Como objeto de atenção dos pesquisadores em ensino e em educação, o 

bullying é um fenômeno relativamente recente, tendo despertado interesse acadêmico 

a partir dos estudos de professor Dan Olweus (1978), da Universidade de Bergen, na 

Noruega, que, no final da década de 1970, desenvolveu em seu país uma ampla e 

sistemática pesquisa sobre o tema. Os estudos de Olweus se tornaram referência 

para a maioria das pesquisas posteriores em outros países, inclusive no Brasil, onde 

pesquisadores como Fante (2005), Neto (2005), Ando (2005), Sullivan (2001), entre 

outros, adotaram os conceitos, tipologias e métodos da pesquisa realizada por aquele 

autor13. Além daquela sistemática pesquisa e de outros trabalhos relevantes sobre o 

tema, Dan Olweus publicou, ao final da década de 1980, o Bully/Victim Questionnaire 

(1989), questionário que, adaptado localmente por pesquisadores brasileiros, serviu 

de base, segundo Medeiros (2012), para os primeiros estudos sistemáticos sobre o 

bullying no contexto escolar do país. 

Aqueles estudos pioneiros sobre a prática do bullying nas escolas brasileiras 

serviram para dar visibilidade ao fenômeno e despertar o interesse de outros 

pesquisadores do campo educacional. Depois, novos estudos colaboraram para a 

ampliar a percepção e o interesse acadêmico sobre a violência nas escolas, o que, 

seguido de um interesse crescente da mídia, transformou o bullying em uma 

preocupação onipresente no contexto escolar, gerando intensos debates e 

demandando esforços cada vez mais concentrados na busca de formas individuais e 

sociais de prevenção, controle e erradicação, levando inclusive à criação de leis que 

estabelecem políticas e programas específicos visando a sua prevenção e combate. 

Albino e Terêncio (2012) apontam que o interesse dos governos pelo tema do 

bullying foi despertado pelas grandes tragédias de repercussão internacional 

ocorridas em 1983, na Noruega, e em 1999, 2007 e 2009, nos Estados Unidos. Na 

Noruega, em 1983, três jovens estudantes cometeram suicídio por terem sofrido 

situações recorrentes de ofensas, humilhação e intimidação praticadas por seus 

 
13 Medeiros (2012) mostra em sua dissertação de mestrado os impactos dos estudos de Olweus nas 
pesquisas sobre o bullying, ainda na década de 1990, em países como Espanha, Itália, Portugal, Japão 
e Austrália. No Brasil, os estudos desenvolvidos por Cleo Fante, em 2000, 2001 e 2002, em escolas do 
interior paulista e do Distrito Federal, estão entre os pioneiros da temática. 
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colegas. O caso ganhou repercussão internacional, levando o governo daquele país 

a promover, através do seu Ministério da Educação, uma intensa campanha nacional 

contra essas formas de violência no ambiente escolar. Nos EUA, repercutiu 

internacionalmente, em 1999, o “Caso Columbine”, em que dois adolescentes 

mataram a tiros 13 estudantes e feriram outros 21 e, em seguida, cometeram suicídio. 

Em 2007, um rapaz sul-coreano de 23 anos de idade, estudante do Virginia Tech, 

assassinou 32 pessoas e feriu outras 23, cometendo suicídio na sequência. Os 

motivos estariam relacionados às situações de desprezo, ofensas e humilhações que, 

supostamente, lhe eram dirigidas por outros estudantes daquela instituição. Em 2009, 

também nos EUA, dois garotos de apenas 11 anos de idade, alunos de escolas 

situadas em Estados diferentes daquele país, Geórgia e Massachusetts, cometeram 

suicídio, no intervalo de 2 semanas, por supostas práticas de bullying. Todos esses 

casos receberam intensa cobertura das agências internacionais de notícias, 

conferindo visibilidade planetária ao problema do bullying. 

Segundo esses autores, embora na década de 1980 o termo bullying já fosse 

de uso frequente no campo escolar, somente quando a grande mídia passou a se 

interessar pelo assunto é que ele se tornou um fenômeno de grande atração e de 

preocupação para a opinião pública em geral. Teria ainda contribuído para a 

popularização do conceito, um forte discurso que atrelava as formas de ofensa e 

agressão que ocorrem no contexto escolar à elevação das taxas de suicídio entre os 

jovens em vários países. 

No Brasil, casos trágicos como o do município de Taiuva, no estado de São 

Paulo, em 2003, e o de Remanso, na Bahia, em 2004, foram igualmente apontados 

como gatilhos que despertaram o interesse governamental por esse fenômeno 

(ALBINO; TERÊNCIO, 2012; MEDEIROS, 2012). Em Taiuva, um jovem de 18 anos 

invadiu a escola onde tinha estudado e feriu, a tiros, oito pessoas e, em seguida, 

cometeu suicídio. Em Remanso, com uma arma de fogo, um adolescente assassinou 

duas pessoas e feriu outras três, matando-se em seguida. Semelhantes aos casos 

internacionais, os acontecimentos de Taiuva e Remanso envolviam assassinatos de 

várias pessoas em instituições escolares e suicídio de seus autores e a relação com 

a prática do bullying foi exaustivamente explorada pela mídia e por especialistas em 

educação, ampliando a preocupação com o fenômeno para os mais amplos setores 

da sociedade brasileira. 
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Segundo Bazzo (2017), o “massacre do Realengo” foi o evento crítico a partir 

do qual o bullying teria entrado definitivamente na agenda política oficial brasileira. 

Ocorrido no ano de 2011, no Rio de Janeiro, quando um ex-aluno da Escola Municipal 

Tasso da Silveira, localizada no bairro do Realengo, entrou na instituição e assassinou 

12 crianças, entre 13 e 16 anos, e feriu outras 22, cometendo suicídio ao ser 

interceptado pela polícia. O crime, explorado à exaustão pela mídia nacional e 

internacional, fez com que a então presidente da República, Dilma Rousseff, 

decretasse luto nacional por três dias. Os trabalhos com vistas à elaboração do 

Programa Nacional de Combate à Intimidação Sistemática – Bullying, que estavam 

em tramitação desde 2009 e que até aquele momento estavam bastante morosos, 

tiveram a partir daqueles acontecimentos um grande avanço, resultando na Lei nº 

13.185, de 6 de novembro de 2015. 

No Brasil, pesquisas amplas sobre o fenômeno da violência entre pares no 

contexto escolar só começaram a ser realizadas a partir de 2003, quando a ABRAPIA 

(Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e Juventude) divulgou 

os resultados de um estudo que envolveu 5.875 estudantes de 5ª a 8ª séries. Do total 

de participantes da pesquisa, 40,5%, como agressores ou vítimas, admitiram o 

envolvimento em atos de agressão na escola (NETO; FILHO; SAAVEDRA, 2003). 

Outra pesquisa, realizada no ano 2009 pela FIPE/MEC, sob coordenação de 

José Afonso Mazzon, abrangendo 18.599 participantes, de 501 escolas públicas de 

27 estados brasileiros, indicava que as situações de ofensa, humilhação, violência 

verbal e física estavam relacionadas, principalmente, ao pertencimento das vítimas a 

grupos sociais específicos, ou seja, seriam motivadas por preconceitos sociais contra 

grupos historicamente discriminados na sociedade brasileira. Uma característica 

importante dessa pesquisa é que, além de estudantes, ela incluiu professores e outros 

profissionais do ensino entre os sujeitos pesquisados, chegando à conclusão de que, 

embora os agressores e as vítimas mais frequentes sejam os alunos, docentes e 

outros profissionais do ensino também são atingidos pela violência no contexto 

escolar.  Entre os alunos, foi constatado que as principais vítimas de ofensas, práticas 

discriminatórias e violência física eram, respectivamente, negros (19%), pobres (18,2) 

e homossexuais (17,4%). Entre os professores, foi constatado que as vítimas 

preferenciais eram os mais velhos (8,9%), os homossexuais (8,1%) e as mulheres 

(8%). Pesquisas posteriores continuaram a apontar os negros como alvos 

preferenciais de ofensas, maus-tratos e discriminação no ambiente escolar e os 
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resultados quantitativos do questionário sobre a incidência do bullying, que aplicamos 

durante a primeira fase de nossa pesquisa, atestaram localmente os dados 

alcançados por essas pesquisas mais abrangentes, indicando o predomínio do 

preconceito racial entre as práticas cotidianas de desrespeito e de violência simbólica 

entre os estudantes. 

 

2.2 Algumas críticas à caracterização do fenômeno bullying 

 

Na definição e caracterização do fenômeno bullying, Zanela e Trevisol (2014), 

afirmam que os motivos que acionam a sua prática não são explícitos ou evidentes, 

mas que os males provocados nas vítimas podem ser irreversíveis. Fante (2005, 2010, 

2015), ao referir-se às características e consequências do bullying, destaca esta 

prática como repetitiva, recorrente e com o poder de impor formas de angústia, 

sofrimento, dor, exclusão e isolamento, além de prejuízos físicos, morais e materiais 

nas vítimas. No manual Bullying não é brincadeira (2015)14, essa autora apresenta as 

seguintes considerações sobre o conceito: 

 

Bullying é o termo empregado na maioria dos países para designar 
situações em que um estudante ou um grupo de estudantes, 
intencionalmente, adota comportamentos agressivos e repetitivos 
contra outro(s), em desvantagem de força ou poder, colocando-o(s) 
sob tensão e dominação, resultando em danos e sofrimentos. É uma 
violência gratuita e deliberada em que a vítima é atacada sem que 
tenha oferecido motivos para tal comportamento. Não há brigas, 
discussões, desentendimentos ou conflitos. As ações são 
premeditadas e têm por objetivo ferir, intimidar e inferiorizar, 
especialmente aqueles que são considerados “diferentes”, seja pelo 
aspecto físico ou psicológico, maneira de ser, de vestir, de falar, 
orientação sexual, condição social, raça. É, sem dúvida, uma atitude 
marcada por preconceito e intolerância, sobretudo, contra aqueles que 
fogem a determinados padrões estéticos e comportamentais 
valorizados socialmente (FANTE, 2015, p. 25). 

 

Nos esforços de conceituação do fenômeno, por meio das palavras recorrente 

e repetitivo, também tem sido destacada a frequência dos atos agressivos, como um 

dos norteadores da sua definição. Como consequência, a caracterização de um ato 

como bullying dependeria da frequência com que ele ocorre. Há aqui um problema, 

na medida em que os atos agressivos precisariam ser repetidamente consumados 

 
14 Manual publicado pela ONG Plan International, em parceria com a Fundatión MAPFRE, com o 
objetivo de orientar professores e estudantes no combate ao bullying. O primeiro capítulo desse manual 
é uma reedição do artigo de Cleo Fante, Aprendendo a prevenir o bullying na escola (2010). 
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para serem absorvidos pelo conceito. Assim, ações ocasionais ou isoladas de 

agressão aos diferentes, ainda que motivadas por preconceitos e sejam geradoras de 

comoção social por sua gravidade - como uma agressão machista, uma discriminação 

de caráter racial, uma ofensa homofóbica, entre outras -, não seriam práticas 

consideradas bullying. É verdade que os pesquisadores do fenômeno não se atêm, 

na prática cotidiana de suas pesquisas, à literalidade com que o conceito tem sido 

jurídica e academicamente definido. No entanto, eles repetem tais definições em seus 

artigos e teses sem questionarem o sentido desses termos definidores. 

Outro aspecto importante, e controverso, na definição do fenômeno é o do 

espaço social no qual ele se manifesta, limitando-o ao contexto escolar (MEDEIROS, 

2012). Há autores que reconhecem o bullying como fenômeno que ultrapassa o 

âmbito da escola, extrapolando sua manifestação para quaisquer outros ambientes 

sociais marcados pelas formas de violência descritas pelo conceito. Há, por outro lado, 

autores que defendem que o conceito se define justamente pela localização espacial 

específica onde o fenômeno se manifesta. Bullying se referiria, nesse último sentido, 

como um fenômeno específico do contexto escolar.  

Sobre a “sistematicidade” do fenômeno bullying, as expressões “violência 

sistemática” e “fenômeno recorrente” aparecem na maioria das definições a que 

tivemos acesso. Com a expressão violência sistemática não se pretende, em geral, 

nos estudos sobre o fenômeno, referir-se ao funcionamento de uma estrutura social 

desigual, cuja lógica, incorporada pelos indivíduos e constituída como habitus durante 

o processo de socialização, orientaria o seu comportamento. Também não se 

pretenderia fazer referência à repetição de uma mesma forma de violência contra 

diferentes indivíduos no mesmo contexto social. O bullying é admitido quando um 

mesmo indivíduo, ou um mesmo grupo, de forma intencional, agride repetidamente 

outro indivíduo específico. 

Essa característica de intencionalidade pode se mostrar problemática, na 

medida em que muitas das práticas cotidianas, consideradas como bullying por 

pesquisadores e por promotores de políticas e programas de combate à violência no 

contexto escolar, não são assim consideradas pelos praticantes. As inúmeras 

pesquisas sobre o bullying sempre se deparam com o fato de que uma parcela 

significativa dos sujeitos pesquisados (estudantes), ao serem questionados sobre a 

maneira agressiva com que agem em relação a alguns de seus pares, afirmam tratar-

se de “brincadeira”, não atribuindo às suas práticas o significado de violência 
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mobilizado pelos pesquisadores. Parece haver na origem dessa  ausência de sintonia 

conceitual uma divergência/diferença de sensibilidades, o que significa, em termos 

sociológicos, que os valores, os sentidos, os esquemas de percepção, de 

pensamento, de sentimentos e de ações dos sujeitos que são objeto de pesquisas e 

de programas de combate à violência divergem ou estão em contradição com aqueles 

mobilizados por pesquisadores e por promotores de programas voltados para o 

controle e redução da violência no âmbito da escola. 

Outro problema relaciona-se às tipologias construídas sobre o caráter dos 

agressores e das vítimas do bullying. Silva (2015), ao procurar produzir uma tipologia 

do caráter dos agressores, apresenta a seguinte descrição: 

 

possuem traços de desrespeito e maldade e, na maioria das vezes, 
essas características estão associadas a um perigoso poder de 
liderança que, em geral, é obtido ou legitimado através da força física 
ou de intenso assédio psicológico. [...] Os agressores apresentam, 
desde muito cedo, aversão às normas, não aceitam serem contrariados 
ou frustrados, geralmente estão envolvidos em atos de pequenos 
delitos, como furtos, roubos ou vandalismo, com destruição do 
patrimônio público ou privado. O desempenho escolar desses jovens 
costuma ser regular ou deficitário; no entanto, em hipótese alguma, 
isso configura uma deficiência intelectual de aprendizagem por parte 
deles (SILVA, 2010, p. 43). 

 

Silva opera no plano de uma psicologia rasa do ser individual, correndo um 

sério risco de contribuir para o fortalecimento de estereótipos e concepções 

ontológicas derivadas do senso comum. No tipo psicológico construído por essa 

autora, pode ser reconhecido, nos agressores, os traços do mal banalizando-se e 

propagando-se em todas as direções. Trata-se da construção de uma tipologia 

perigosa que, além de estigmatizar e construir uma estereotipia dos agressores, os 

criminaliza e os responsabiliza pela produção de prejuízos em todas as dimensões da 

sociedade, pois que associa os aspectos do seu comportamento a uma tendência 

individual de aversão às normas sociais, à delinquência e à comportamentos 

patológicos naturalizados. 

Na mesma toada seguem autores como Fante (2008), que afirma a tendência 

psicológica dos praticantes de bullying para a prática da violência doméstica, o 

assédio moral no trabalho e a baixa resistência à frustração, e Rigby (2008), que 

declara haver uma maior probabilidade dos praticantes de bullying de se envolverem 

em brigas, abuso de drogas lícitas e ilícitas, participarem de gangues e praticarem 

porte ilegal de armas e tráfico. 
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Quanto à caracterização das vítimas, elas seriam: 

 

normalmente são mais frágeis ou apresentam alguma “marca” que os 
destaca da maioria dos alunos: são gordinhas ou magras demais, altas 
ou baixas demais; usam óculos; são “caxias”, deficientes físicas; 
apresentam sardas ou manchas de pele, orelhas ou nariz um pouco 
mais destacados; usam roupa fora de moda; são de raça, credo, 
condição socioeconômica ou orientação sexual diferentes... Enfim, 
qualquer coisa que fuja ao padrão imposto por um determinado grupo 
pode deflagrar o processo de escolha da vítima do bullying. Os motivos 
(sempre injustificáveis) são os mais banais possíveis (SILVA, 2010, p. 
38). 

 

Medeiros (2012), quanto a essa caracterização das vítimas, afirma que não se 

pode simplesmente sair de escola em escola ou de sala em sala procurando 

estudantes com as características descritas na tipologia da autora, apontando-os 

como alvos possíveis de futuras ofensas e maus-tratos. Por outro lado, o não fazer 

parte da tipologia descrita por Silva, não significaria que o aluno estaria a salvo de 

tornar-se objeto da prática de bullying por seus pares. 

Na crítica ao conceito, alguns autores também têm apontado outros aspectos 

problemáticos da definição, como, por exemplo, a ideia de que o bullying é praticado 

“sem causa ou motivo aparente” ou de forma injustificada, como aparece na citação 

anterior. Albino e Terêncio, quanto a esse aspecto, afirmam: 

 

Ainda que se possa compreender ou supor o sentido dessa expressão, 
a adequação de seu uso é questionável, pois todo agressor acredita 
piamente ter razões ou causas suficientes para aquilo que faz. São, sem 
dúvida, razões preconceituosas, entretanto, não se pode subestimar seu 
forte poder de motivar o comportamento violento (ALBINO; TERÊNCIO, 
2012, p. 7). 

  

Do ponto de vista do agressor há sempre um ou mais motivos que justificariam 

suas práticas de humilhação, intimidação e maus-tratos aos diferentes, de modo que 

ele é capaz de racionalizá-los e explicitá-las. O que o agressor não sabe é que suas 

motivações aparentes - aquelas que ele capaz de explicitar - são, na verdade, 

determinadas por outras razões mais profundas e arraigadas: razões preconceituosas 

que, cercadas de crenças, valores e sentimentos de intransigência, se manifestam 

nas entrelinhas de seus discursos ambíguos sobre o outro, nas piadas, nas práticas 

agressivas que ele confunde e declara como brincadeiras, no sentimento de ódio pelo 

outro que ele nem é capaz de perceber, mas que se manifesta explosivo nas situações 
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específicas em que se sente ameaçado pela presença desse outro que ele 

desconhece, mas que define como o seu oposto. 

Essas motivações ou razões preconceituosas necessitam ser trazidas à tona, 

explicitadas e confrontadas com as razões, valores e sentimentos que embasam as 

práticas de respeito às diferenças. Essa é uma tarefa a que a crítica se propõe e que 

deve embasar os processos teóricos e práticos de desconstrução dos paradigmas que 

orientam a formação dos regimes de representação preconceituosos e 

discriminatórios. 

Albino e Terêncio questionam ainda a tendência de alguns pesquisadores de 

fixação dos papeis sociais dos sujeitos pesquisados em uma tipologia estática 

envolvendo vítimas, agressores e testemunhas. Vítimas podem se tornar agressores 

e agressores podem se tornar vítimas nas situações reais da vida escolar cotidiana, 

de modo que esses papeis sociais possuem uma dinamicidade para a qual muitos 

estudos não estão atentos. 

 

O bullying costuma provocar um ciclo perverso, no qual muitas vítimas 
em uma dada situação acabam se tornando os agressores de novos 
sujeitos em outras oportunidades, gerando uma progressão da 
violência. Não por acaso, alguns autores incluem a tipologia “bully-
vítima” ou “alvos-autores” para ressaltar que os papeis podem ser 
intercambiáveis, dependendo da situação e das pessoas envolvidas 
(Idem, p. 8). 

 

Um outro aspecto da crítica que tem sido direcionada aos usos do conceito é o 

da sua apropriação de acordo com um modelo neoliberal de apresentação de 

problemas e soluções, submetendo-o a uma compreensão ancorada em uma 

psicologia individualista e apartada das questões sociais. 

 

2.3 O bullying sob o olhar da teoria crítica 

 

Quando utilizamos conceitos como racismo, machismo e homofobia, temos a 

pretensão de apontar diretamente para os preconceitos sociais que, introjetados nas 

consciências dos indivíduos, motivam e justificam as formas de agressão, desrespeito 

e discriminação que são acionadas contra diferenças específicas (de raça, de gênero 

e de orientação sexual, por exemplo). Bullying, no entanto, é uma palavra que, ao 

agregar todas as formas de desrespeito e de violência praticadas no contexto escolar, 

não faz referência direta aos preconceitos que dão origem às ações de agressão 
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praticadas, lançando-as para um plano abstrato (ANTUNES, 2008). Em outras 

palavras, bullying é um conceito que não tem sido orientado para a compreensão das 

lógicas sociais específicas de rejeição e de exclusão que estão por trás das práticas 

gerais que ele descreve. Do ponto de vista de uma teoria crítica, a tendência dos 

pesquisadores do bullying de, em suas análises, isolarem o comportamento individual 

de suas causas sociais, estabelece um fosso compreensivo que afeta diretamente o 

receituário dos remédios adotados para a sua cura, não se preocupando com a 

transformação das relações sociais opressivas e discriminatórias que se reproduzem 

no contexto escolar. Como consequência dessas análises resultam as proposições de 

tratamentos paliativos, voltados para o alívio dos sintomas individuais sem atingirem 

suas causas sociais. Ou ainda, de proposição de soluções análogas para problemas 

de natureza e origens diversas. 

Para essa autora, o conceito de bullying, absorvido com entusiasmo em 

pesquisas no campo da educação e na psicologia escolar brasileira, ainda não teria 

sido testado por análises críticas sistemáticas. Sua apropriação e aplicação estariam 

ocorrendo de forma acrítica e instrumentalizada, ainda que sob a aparência de uma 

linguagem emancipatória. Para Antunes (2008), é como se os autores que usam esse 

conceito o considerassem como bastando-se a si próprio e como se fosse portador de 

um poder explicativo para além dos processos reflexivos e críticos exigidos pela 

construção teórica. A tendência de apropriação instrumental do conceito de bullying 

levaria à construção de programas de intervenção baseadas em um receituário 

simplista sobre as formas práticas de controlar e de combater o fenômeno, tendendo 

para a produção de soluções individualizadas que dependeriam, aparentemente, de 

simples decisões pessoais ou de terapias individuais, tanto dos praticantes como das 

vítimas. Essa autora chega a questionar se a propagação desse conceito não estaria 

relacionada à manutenção de uma estrutura social de desigualdades: 

 

Os estudos com base apenas em dados estatísticos e no diagnóstico 
de sua ocorrência, assim como sua fácil assimilação e ampla 
divulgação pelos meios de comunicação de massa, o deslocamento 
causado por suas consequências e a inquestionável necessidade de 
intervenção via imperativos morais denunciam, ainda que apenas em 
lacunas, que tal conceito pode fazer parte de uma ciência 
instrumentalizada e a serviço da manutenção de uma ordem social 
desigual (ANTUNES, 2010, p. 39). 
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Canavês (2015), de forma semelhante a Antunes, associa a temática do 

bullying a uma adesão aos discursos hegemônicos e, nesse sentido, relaciona a 

função desse conceito - com o receituário de suas políticas de intervenção e controle 

- à reprodutibilidade social das formas de dominação contemporâneas. Para a autora, 

“trata-se de uma das versões do mal-estar contemporâneo que privilegia a escola 

como espaço-tempo para a sua expressão” (p. 272). Segundo ela, as grandes mídias, 

no processo de construção e de projeção do fenômeno, ao mesmo tempo em que 

fomentavam o apelo popular, endereçavam aos profissionais da educação a 

convocação, especialmente à Psicologia Escolar, para a apresentação de soluções 

dos problemas dele decorrentes, como, por exemplo, a depressão, a queda da 

autoestima, o baixo rendimento escolar, entre outros. Para essa autora, entre os 

modelos de solução que têm sido apresentados estão aqueles assentados em uma 

discursividade moral e religiosa, apelando para ideias como crise de autoridade e o 

enfraquecimento dos valores religiosos que, supostamente, dariam ancoragem a um 

comportamento regulado e voltado para um clima de amor e de fraternidade. Quanto 

a esses modelos, que ambas as autoras, Antunes e Canavês, reconhecem em Fante 

(2005) um ponto importante de articulação, tratar-se-ia de uma 

 

tentativa de retomar ao modelo de práticas religiosas que vigorara até 
então nas famílias brasileiras, na expectativa de que se possa resgatar 
o “clima de paz e amor” supostamente perdido. Trata-se de um 
posicionamento desprovido de crítica, pautado no discurso religioso via 
imperativos morais, o qual se entende ser imprescindível para analisar 
um fenômeno que faz parte da cultura que integramos e construímos 
(CANAVÊS, 2015, p. 274). 

 

Bazzo (2017) é outra autora que situa o fenômeno bullying em meio a uma 

progressiva e “avassaladora valorização do indivíduo”, a partir da década de 1970, 

quando passam a predominar as ideologias de caráter neoliberal no Ocidente. Tratar-

se-ia da expansão e do aprofundamento de um modelo de processo civilizatório, no 

qual o universo psicológico de cada indivíduo, com seus interesses e sofrimentos 

privados, tornar-se a referência para moldar uma nova sensibilidade, de característica 

psíquica, a respeito da violência. Haveria, assim, uma tendência para manter as 

análises do sofrimento nos limites do individual, afastando o debate público sobre as 

injustiças sociais e a reprodução das desigualdades seculares e enraizadas que 

caracterizam a estrutura das sociedades ocidentais contemporâneas. As causas do 
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sofrimento seriam, segundo esse modelo, sempre subjetivas, localizadas nos 

indivíduos, exigindo também soluções individualizadas. 

 

Uma das consequências disso se instaura numa discussão atual sobre 
bullying bastante calcada em atributos individuais, em dano da 
problematização de sociabilidades complexas enraizadas às 
intimidações (BAZZO, 2017, p. 226). 

 

Nesse novo contexto, de predomínio das ideologias e práticas de orientação 

neoliberal, em que se aprofundam as desigualdades sociais por meio de uma política 

de redistribuição de riqueza em que se expropria os pobres em favor dos mais ricos 

(WACQUANT, 2003), a escola teria sido convocada a atuar como local de dissolução 

de disputas, não sendo mais concebida como lugar onde se manifestam as 

contradições profundas de uma sociedade estruturada em torno da produção e 

reprodução das desigualdades. Nesse sentido, a valorização de uma diversidade 

abstrata, a que formalmente estariam atreladas as novas pedagogias, produz uma 

narrativa discursiva de transformação de práticas sociais, no entanto, sem colocar em 

questão seus aspectos estruturantes. 

De acordo com Saviani (2013), a partir da década de 1990, teria ocorrido o 

renascimento e superprojeção dessa visão ingênua que tende a eleger a educação 

como remédio para todos os males sociais, conferindo a ela um poder intrínseco de 

transformação social que está muito além daquilo que ela é capaz e da função social 

que, de fato, sistematicamente lhe tem sido reservada pelas classes dominantes. 

Utilizando a expressão “mistificação ideológica” para referir-se ao discurso que 

pretende mobilizar a educação como solução todos os “problemas que afligem a 

humanidade, desde a violência, passando pelo desemprego, a miséria, a exclusão 

social, até as agressões ao meio ambiente” (p. XVI), Saviani propõe a retomada do 

pensamento crítico, pois que este explicita e põe em evidência “a determinação 

recíproca entre a prática social e a prática educativa, entendida ela própria, como uma 

modalidade específica da prática social”. Para ele, a visão ideologicamente mistificada 

da educação produz uma inversão compreensiva, confundindo-se o socialmente 

determinante com o socialmente determinado e, consequentemente, constituindo a 

ilusão de que a educação é o elemento que determina o modo como se estruturam as 

relações sociais. 
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Conrad e Barker (2011), no estudo que elaboraram sobre a construção social 

da doença, corroboram a concepção de que, nessa era de hegemonia neoliberal, o 

enfoque dos problemas humanos vem sendo definido como de natureza 

intrinsecamente individual e clínico, exigindo, inclusive no campo da educação, 

intervenções psicológicas ou medicalizantes: 

 

Parece que temos uma preferência social para tratar problemas 
humanos como sendo individuais ou clínicos – seja obesidade, abuso 
de substâncias, dificuldades de aprendizagem, envelhecimento ou 
alcoolismo –, em vez de tratar das causas subjacentes de problemas 
sociais complexos e de sofrimento humano. Enxergamos rapidamente 
as intervenções médicas individuais como respostas logicamente 
consistentes a nossos problemas (CONRAD; BARKER, 2011, p. 208). 

 

Contrariando essa tendência de subjetivação e individualização das práticas 

sociais, uma teoria crítica do bullying tem a necessidade analítica de ultrapassar o 

campo restrito do “eu”, da subjetividade isolada, remetendo as ações dos indivíduos 

ao conjunto das representações, das formas de percepção, dos valores e das práticas 

às quais eles foram submetidos desde o início do seu processo de socialização. Deve 

reconhecer que o comportamento dos indivíduos é resultado da incorporação de um 

sistema de significados, de valores e de sentimentos que legitima os modos como se 

relacionam uns com os outros. Desse ponto de vista, as ações que os indivíduos 

direcionam uns aos outros são o produto das relações que se constituem nos 

contextos sociais determinados nos quais estão inseridos, das regras e dos modos de 

comportamento socialmente construídos e historicamente estabilizados, de modo que 

sua explicação não pode ser sociologicamente abstraída do contexto e do campo 

social em que atuam. 

Segundo Bourdieu (2014b), um sistema de disposições objetivas inculca nos 

indivíduos o conjunto dos valores e das crenças que contribuem para a construção de 

sentimentos de hostilidade, de formas de percepção e de ação nas quais se 

sobressaem preconceitos e marcas hierarquizantes em torno das diferenças. Tais 

valores, crenças e sentimentos são social e historicamente produzidos e reproduzidos 

desde a primeira fase do processo de socialização dos indivíduos - desde a sua 

chegada, como recém-nascidos, no âmbito familiar - por meio de um intenso trabalho 

pedagógico que atua, ao mesmo tempo, de maneira implícita e sistemática. No 

processo de incorporação e reprodução individual dos preconceitos, ações sociais 

coercitivas, mas na maioria das vezes imperceptíveis, orientadas por modelos 
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estereotipados de pensamento e generalizações prévias socialmente construídas, 

fornecem as categorias de entendimento que permitem aos indivíduos a 

racionalização de sua hostilidade e a justificativa de suas ações. A família e a escola 

ocupam lugar privilegiado na reprodução dessas categorias de entendimento e de 

ação. 

Quanto às formas de violência e às situações de desprezo, ofensas e maus-

tratos que ocorrem na escola, estas são, de um ponto de vista crítico, motivadas quase 

sempre por alguma forma de preconceito em relação às diferenças. Por este ângulo, 

as causas da violência não podem ser interpretadas como resultado das diferenças 

em si mesmas, uma vez que estão relacionadas aos significados, aos valores e aos 

sentimentos que foram socialmente construídos e estabilizados em torno delas. Ao 

imputar às diferenças em si a motivação inicial da violência, incorremos num erro de 

lógica de linguagem com consequências trágicas, pois que acabamos por apresentar 

a própria vítima como culpada pelos atos de violência cometidos por outros contra ela. 

Em contrapartida, ao tentar inverter essa lógica, localizando nos agressores 

individualizados as motivações originárias de suas ações, sem considerar a formação 

social de sua consciência e de suas práticas, caímos na mesma e falha rede 

compreensiva, fazendo prevalecer interpretações subjetivistas em lugar de buscar 

pela estrutura social de produção e reprodução do sofrimento individual e social. Com 

isso, não estamos afirmando que os agressores não devem ser responsabilizados por 

suas ações. No entanto, uma perspectiva centrada especificamente nos indivíduos 

tende a direcionar as interpretações para a construção de um contexto acusatório, no 

qual se destacariam vítimas e culpados individuais, ambos, de alguma maneira, 

considerados desviantes dos padrões de normalidade e de segurança socialmente 

almejados. Nessa linha interpretativa, as intervenções são sempre orientadas no 

sentido de correção e administração do comportamento individual com vistas à 

garantia da ordem e do bem-estar público, destacando-se formas de prevenção e de 

repressão à violência a partir das quais se identificam tipos psicológicos e sociais 

sobre os quais devem recair ações preventivas e repressivas. 

Não temos dúvida de que a repressão, pura e simples, do comportamento 

intolerante e violento no contexto escolar, orientada por regimes disciplinares 

discentes em associação com intervenções psicológicas e medicalizantes, pode 

produzir resultados imediatos, contribuindo para a redução dos índices estatísticos 

oficiais da violência e do sofrimento. No entanto, as suas causas mais profundas não 
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são tocadas e ainda permanecem lá, como forças silenciosamente acumuladas e 

reprimidas, prontas para eclodir quando um novo contexto ou conjuntura política 

tornar-se novamente favorável. Aliás, é nesse novo contexto de tempos sombrios que 

atualmente estamos vivendo. Nele, os antigos envergonhados de serem racistas, 

machistas, misóginos, homofóbicos ou fascistas declaram agora, ruidosamente, que 

as minorias ou se submetem aos desígnios definidos pela maioria ou devem 

desaparecer. 

Outro aspecto importante na disseminação do uso do conceito de bullying é 

que ele tem sido utilizado menos como instrumento de análise teórica e mais como 

termo que, condensando a percepção de uma variedade de formas de discriminação 

e de violência que ocorrem no ambiente escolar, visa denunciá-las e, ao mesmo 

tempo, propor instrumentos de ação para o seu controle. Sem um lastro teórico 

definido, as pesquisas sobre o bullying têm sido orientadas mais para a identificação, 

quantificação, tipificação e administração do fenômeno, consumando-se em projetos 

de intervenção para a administração localizada de problemas, descuidando-se dos 

aspectos críticos e teóricos que envolvem o conceito. 

Bullying, machismo, homofobia e racismo são termos críticos presentes no 

cotidiano escolar de alunos do Ensino Médio, tanto por sua constante referência 

teórica em textos e aulas que envolvem a discussão sobre temas relacionados à 

reprodução das desigualdades sociais e às lutas pela construção de oportunidades 

iguais e à conquista da cidadania (o que pode ser conferido nos livros didáticos 

distribuídos em todo o país pelo MEC através do PNLD), quanto nas práticas 

interativas dos próprios alunos, o que, inevitavelmente, leva a discussões sobre os 

preconceitos cotidianos as orientam. essas discussões nos levam para temas 

complementares como o da diversidade cultural, leitura e interpretação de textos e 

debates promovidos, especialmente, pelos professores das ciências humanas 

Embora, segundo a nossa perspectiva, esses termos guardem enormes 

distâncias de significado, não podendo ser interpretados como equivalentes, o ato de 

dizer bullying, machismo, homofobia ou racismo por aquele que passa por situações 

de desprezo, humilhação ou maus-tratos (ou mesmo por aquele que testemunha essa 

ação) já implica uma tomada de posição crítica, ou seja, já se trata de um ato 

perceptivo dependente da incorporação de um sistema de valores que se choca com 

os valores acionados pelos agressores. Por conseguinte, o uso desses termos já 

implica em uma atividade reflexiva e de elaboração conceitual crítica das relações que 
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se estabelecem entre os sujeitos no contexto escolar. Quando um aluno, no universo 

de suas experiências no contexto escolar, identifica um ato como bullying ou como 

racismo, além de uma mobilização conceitual em um processo cognitivo de 

desvelamento, o uso mesmo dessas palavras já contém em si uma ação de 

questionamento, denúncia e acusação. O uso desses conceitos pressupõe a 

incorporação de um conjunto de valores que orienta a sua percepção e sua visão de 

mundo, compondo uma noção de justiça baseada na exigência do reconhecimento 

mútuo. Estão presentes, nesse processo, esquemas de percepção e de pensamento 

que orientam a compreensão do que são as relações justas e injustas entre as 

pessoas, produzindo e mobilizando sentimentos de revolta e de indignação, revelando 

e denunciando os valores e ações representados pela recusa das diferenças. Essas 

palavras (bullying, machismo, homofobia e racismo) denunciam e estampam relações 

sociais de violência e desprezo, propondo em seu lugar a exigência de respeito e de 

reconhecimento mútuo entre as partes. No que se refere aos pesquisadores, o uso 

desses conceitos no contexto de uma teoria social crítica negaria qualquer tentativa 

ingênua de neutralidade teórica e analítica frente aos fenômenos sociais. Como 

palavras que denunciam relações sociais de dominação, elas evidenciam a existência 

de dimensões políticas no trabalho da pesquisa social e o compromisso do 

pesquisador com os processos sociais emancipatórios. Conceitos críticos são, 

portanto, palavras desestabilizadoras das práticas, valores e significados aos quais 

elas se opõem.  

Bullying, machismo, homofobia e racismo são, no sentido crítico aqui 

pretendido, palavras de denúncia, contestação e de desestabilização dos valores e 

das práticas que caracterizam as formas de intolerância, de discriminação e de 

denegação de reconhecimento na sociedade contemporânea. São palavras de 

significados complexos que carregam pontos de vista morais, éticos e de justiça que 

estão atrelados a uma perspectiva emancipatória da existência. Aqueles que as 

mobilizam, quando orientados por uma perspectiva social crítica, sejam os agentes 

em luta por reconhecimento, os professores ou os pesquisadores sociais, pretendem 

a assumir uma posição emancipatória inequívoca frente às formas de dominação, de 

desrespeito e de desigualdades que na atualidade estão em franca expansão. 

A denúncia não se constitui apenas como um alerta para uma situação 

determinada que seria supostamente compreendida por todos. Se não existe um 

conjunto de valores e de significados compartilhados em torno da ideia de justiça, a 
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denúncia sequer é compreendida, caindo no vazio, tendendo a ser ignorada ou a 

produzir reações contrárias, de reafirmação dos valores que legitimam a agressão. 

Desse ponto de vista, as denúncias e as manifestações de indignação funcionam 

também como estratégias que visam lançar no campo do absurdo as práticas 

orientadas por preconceitos. É o que fazem, por exemplo, os pesquisadores e os 

agentes das políticas públicas que se voltam para as questões do bullying e do 

racismo ao afirmarem que os agressores realizam práticas injustificáveis, sem sentido, 

razão ou causa aparente. Trata-se, no campo das trocas, disputas e lutas simbólicas, 

da construção de novos significados e de disputas sócio-históricas pelo 

estabelecimento de novos “regimes de representação da diferença” (HALL, 2016). 

É nesse campo que concebemos a emergência do bullying como fato social, 

como objeto de pesquisa acadêmica, de políticas e programas de intervenção no 

contexto escolar com a finalidade de controle social de comportamentos. Com o 

surgimento desse termo propõe-se a generalização de um processo de socialização 

que - orientado por regras de convivência definidas a partir de valores de respeito às 

diferenças - entra em choque com os padrões de socialização direcionados por 

concepções preconceituosos e intolerantes em relação à diversidade. Dizendo de 

outra maneira, a origem do conceito de bullying nos remete para um novo marco no 

processo geral de controle e administração social de comportamentos, ao qual Norbert 

Elias (1993) denominou “processo civilizador”. Na fase atual desse processo, 

visualiza-se a constituição de um novo sentido, uma nova sensibilidade e uma nova 

forma de percepção para o que se compreende como violência. Ou seja, a noção de 

violência vem passando, desde a década de 1970, por um processo de 

ressignificação, no qual estão em disputa valores, significados, sentidos, percepções, 

sentimentos e sensibilidades, constituindo-se, parafraseando Hall, a possibilidade da 

construção e do estabelecimento de novos regimes de representação da violência. No 

entanto, em um contexto de adesão hegemônica às perspectivas de caráter 

neoliberal, esse processo tem sido orientado para o apagamento da percepção das 

formas de desigualdade e de opressão como construção social, naturalizando-as e 

conferindo legitimidade e autoridade, conforme apontou Saviani (2013), às formas de 

intervenção centradas nos indivíduos.  

A compreensão do bullying e do racismo sob o viés de uma teoria crítica produz 

implicações importantes nas estratégias de combate aos preconceitos e 

discriminações, envolvendo o comprometimento com formas distintas de intervenção. 
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Uma vez que as práticas discriminatórias são orientadas por significados sociais 

negativos atribuídos de forma particularizada a cada diferença eleita como objeto de 

discriminação social, a luta contra preconceitos específicos deve ser orientada por 

estratégias específicas de controle. Preconceitos de diferentes naturezas cumprem 

papéis distintos na reprodução das formas de opressão e de desigualdade 

socialmente construídas e, portanto, as estratégias de combate às formas de 

discriminação racial não podem ser idênticas às estratégias de combate às 

discriminações de outra natureza, como, por exemplo, aquelas orientadas por 

preconceitos de gênero, de orientação sexual, de obesidade, entre outras.  

Nossa sugestão, portanto, é que não apenas o racismo seja tomado como 

objeto específico no contexto escolar, mas também outras formas de desrespeito e de 

violência simbólica determinadas por preconceitos, como o machismo misógino e a 

homofobia. Tais fenômenos, subsumidos sob uma perspectiva individualizada e 

subjetivista do conceito de bullying ao estilo neoliberal, disseminada pela psicologia 

escolar e pelas orientações pedagógicas dominantes, tendem a ser abstraídos das 

suas particularidades interpretativas e são compreendidos em termos de formulações 

genéricas e abstratas sobre a violência e o desrespeito entre estudantes. Sendo 

genérico o diagnóstico, também genéricas serão as propostas de soluções 

apresentadas visando o seu controle. Noções abstratas e genéricas de respeito ao 

próximo, de respeito às diferenças são acionadas, sem que, no entanto, os processos 

de distinção que justificam a violência e o desprezo sejam compreendidos em sua 

particularidade. Jogados todos no caldeirão do bullying, os diagnósticos forçarão um 

receituário pragmático, com definição de regras limitadoras das formas de 

convivência, sem necessariamente investir no combate aos preconceitos específicos 

que orientam cada uma das formas de recusa e denegação de reconhecimento. 

Propomos, assim, que o conceito de bullying seja utilizado como porta de 

entrada para a descrição, compreensão e análise do fenômeno da violência escolar 

em suas características mais gerais, pois que o conceito condensa a percepção de 

uma variedade de formas de discriminação e de violência, não nos dispensando, 

entretanto, de caminhar por trilhas de pesquisas temáticas mais especializadas ou 

específicas e que nos permitem produzir uma compreensão mais aprofundada de 

cada um dos tipos de violência presentes no contexto escolar. 
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CAPÍTULO 3: RAÇA, RACISMO, DIREITOS HUMANOS E RECONHECIMENTO 

 

 

Na sua origem, a raça - assim como o racismo - é uma invenção capitalista, 

moderna e europeia, tendo, entre outras funções, a de justificar a colonização, a 

dominação, a escravidão e, na sua expressão mais radical, até mesmo a aniquilação 

de povos originários de outros continentes (DORTIER, 2010; GILROY, 2007; 

MBEMBE, 2014). Sob a forma do discurso científico, a adoção do termo raça, a partir 

do século XVIII, não apenas distinguia a diversidade dos povos em termos de sua 

aparência e fenótipo, como os descrevia em termos de capacidade natural e de 

potencial cognitivo desiguais, apontando para uma suposta superioridade – definida 

em termos absolutos - dos europeus sobre todos os outros (GILROY, 2007; LÉVI-

STRAUSS, 2013; WIEVIORKA, 2007). A palavra raça não era apenas utilizada como 

um classificador para a identificação e a diferenciação de populações, mas era 

também o nome a partir do qual se podia afirmar a existência de desigualdades 

naturais entre os distintos grupos humanos e situá-los numa escala hierárquica de 

capacidades intelectuais, culturais, psíquicas, físicas e estéticas. Em termos 

históricos, as teorias racistas, na sua forma científica, foram precedidas de 

argumentações de vários tipos em torno da ideia de desigualdade natural entre os 

seres humanos: religiosas, políticas, filosóficas etc. Na medida em que essas 

argumentações vão se tornando mais sistemáticas, e sofisticam seus métodos e 

formas de classificação, elas vão adquirindo o estatuto de cientificidade e de 

incontestabilidade quanto às supostas desigualdades naturais entre os seres 

humanos. 

Biologicamente, os brancos europeus seriam superiores aos outros povos que, 

quanto mais se afastassem das características físicas aparentes do modelo europeu, 

mais decairiam na escala hierárquica pressuposta pela classificação das raças. 

Constituindo-se, então, como um conjunto de ideias, de práticas e de valores que 

nortearam a construção social de discursos científicos sobre a hipótese da 

desigualdade natural entre os seres humanos, o racismo legitimava ideologicamente, 

tanto no contexto internacional como no plano interno europeu, o domínio sobre povos 

de outros continentes e sobre aqueles grupos que, por possuírem aspectos culturais 

ou religiosidade diferentes, eram considerados estrangeiros e indesejados. 
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Outro aspecto importante do racismo era a ideia de um laço constante entre 

raça e cultura, de modo que as diferenças físicas (ou biológicas) entre as populações 

determinariam as diferenças culturais. É nesse sentido que se pode entender a 

afirmação de Lévi-Strauss (1986) de que nas concepções racistas, especialmente 

naquela produzida pelo evolucionismo social, buscava-se utilizar “o fato da 

diversidade conciliando-o com a afirmação da desigualdade” (p. 29). A diversidade 

das culturas, e sua comparação em termos de escalas evolutivas, foi utilizada para 

construir a ideologia da superioridade natural das capacidades intelectuais, físicas e 

psíquicas dos brancos europeus em relação a todos os outros povos do planeta: 

 

O pecado original da antropologia consiste em confundir a noção 
puramente biológica de raça (supondo que tal noção possa, mesmo 
nesse campo restrito, pretender à objetividade, o que a genética 
moderna contesta) e as produções sociológicas e psicológicas das 
culturas humanas. Bastou que Gobineau o cometesse para se ver 
preso no círculo infernal que leva, de um equívoco intelectual que não 
exclui a boa-fé, à legitimação involuntária de todas as tentativas de 
discriminação e opressão (LÉVI-STRAUSS, 2013, p. 358). 

 

Gobineau, o autor francês citado no trecho anterior por Lévi-Strauss, ficou 

conhecido como o pai do racismo científico, tendo desenvolvido a tese de que o 

avanço cultural e intelectual da civilização ocidental deve ser creditado ao que ele 

denominava “raça germânica”. Segundo esse autor, aliás, onde quer que a civilização 

tenha se desenvolvido, o “gênio germânico” é que teria produzido o seu impulso e sem 

essa suposta “germanicidade” não teria havido qualquer tipo de civilização. 

 

Onde o elemento germânico não penetrou, nosso tipo de civilização 
não existe. Onde há civilização pode ser encontrada a centelha criativa 
do gênio específico inerente aos povos germânicos (mesmo as culturas 
helênica, mexicana e peruana encontraram seu impulso no gênio 
germânico). 

 

Segundo Nisbet (1985), na hierarquia racial estabelecida por Gobineau, os 

negros ocupavam a posição inferior, seguidos pelos chineses e asiáticos. Da 

capacidade mental à beleza física, a escala superior na hierarquia era ocupada pelos 

brancos: beleza, honra e energia de reflexão seriam, por excelência, atributos 

exclusivos da povos brancos, especialmente daqueles que ainda, supostamente, 

mantinham a essência de sua “pureza racial”, os “arianos”. Outro teórico, já no século 

XX, Houston Stewart Chamberlain, inspirado em Gobineau na busca do “gênio 
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ariano”, chega a declarar a arianidade de Jesus: “o arianismo de Jesus é evidenciado 

por suas manifestações verbais no Novo Testamento. É inconcebível que um homem 

de gênio tão consumado fosse um judeu puro por nascimento” (NISBET, 1985, p. 297). 

Ainda segundo Nisbet, Chamberlain concebia a existência de uma luta - às vezes, 

ruidosa e violenta e, outras vezes, silenciosa - de vida e morte entre as raças, sendo 

que a realidade dessa luta não poderia ser superada por nenhum diálogo sobre 

humanidade, só podendo ser a morte o seu resultado: 

 

Onde a luta não é travada com balas de canhão, ela se desenvolve 
silenciosamente no coração da sociedade através do casamento e da 
aniquilação das distâncias... Mas essa luta, apesar de silenciosa, é, 
mais do que qualquer outra, uma luta de vida e morte (NISBET, 1985, 
298). 

 

 Para teóricos como Gobineau e Chamberlain, que foram amplamente utilizados 

para subsidiar as propostas nazifascistas, o domínio sobre o mundo - 

compreendendo-se com isso o controle das formas da organização social, do poder 

político e econômico -, para além de qualquer pretexto ou subterfúgio sobre igualdade 

e direitos do homem, seria o destino e a missão inevitável dos povos por eles 

classificados como da “raça ariana”15. 

Segundo Wieviorka (2007), o processo de construção da crítica e da 

deslegitimação do racismo científico teve duas etapas principais: a primeira promoveu 

a separação dos conceitos de raça e racismo e a construção de um julgamento do 

racismo como comportamento discriminatório e como ideologia política, ao mesmo 

tempo em que era atestada cientificamente a validade do conceito de raça como forma 

de descrição e classificação de características hereditárias das populações humanas. 

Entre os autores que se destacaram nessa etapa estão Julian Huxley e A.C. Haddon 

que, em 1935, publicaram na Inglaterra We Europeans, obra na qual criticam os 

nazistas pelo uso político da classificação científica das raças humanas. Diante do 

que consideravam como uma apropriação política do conceito de raça, esses autores 

passaram a sugerir, como substitutivo supostamente neutro, o uso do conceito de 

grupos étnicos. Na mesma direção, no campo da Antropologia, a norte-americana 

Ruth Benedict, com a publicação, em 1942, de Race and Racism, reafirma a validade 

 
15 “Raça ariana” e “raça germânica” eram expressões sinônimas quando utilizadas por aqueles autores 
e corresponderia, no interior da raça branca, àquela que menos teria sido contaminada pelo sangue de 
outras raças. 
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do conceito de raça ao mesmo tempo em que faz uma crítica ao racismo como um 

dogma contrário a qualquer forma de demonstração científica. Benedict também 

incorpora em sua obra o conceito de grupos étnicos ao definir o racismo como “o 

dogma segundo o qual um grupo étnico está condenado por natureza à inferioridade 

congênita e um outro grupo está destinado à superioridade congênita” (BENEDICT, 

apud WIEVIORKA, 2007). 

Observa-se, nessa primeira fase da crítica, um posicionamento firme contra o 

racismo, ao mesmo tempo em que se mantém a convicção de que raça seria uma 

noção fundamentada e cientificamente validada; ou seja, que raça seria um conceito 

descritivo de características reais, objetivas e neutras dos seres humanos e que os 

separaria em distintos grupos. Acreditava-se, portanto, que era possível falar de raça 

sem ser racista ou que era possível ser um ferrenho combatente do racismo, ainda 

que se fizesse o uso do termo raça para classificar e separar os grupos humanos. 

Pretendia-se negar, nessa forma de raciocínio, a existência de uma conexão entre a 

raça de um indivíduo e o seu comportamento ou a sua capacidade intelectual. Ou 

ainda, negava-se que pudesse ser deduzido cientificamente do pertencimento de um 

indivíduo a um grupo racial a hipótese de uma condição natural de superioridade ou 

inferioridade. O que se colocava em questão, nessa fase, portanto, não era o conceito 

de raça, mas o comportamento racista, não se supondo que ele fosse um efeito 

inerente às próprias classificações e clivagens determinadas por aquele conceito. 

Na segunda etapa, o objeto da crítica será o próprio conceito de raça. Biólogos, 

geneticistas e antropólogos se esforçaram por demonstrar a ausência de 

fundamentação científica desse conceito e sua inutilidade na explicação de qualquer 

forma de comportamento ou de diferença de capacidade entre seres humanos. 

François Jacob, biólogo francês especialista em genética, prêmio Nobel de medicina 

em 1965, por exemplo, nesse contexto de disputa, afirma: 

 

O conceito de raça perdeu todo o valor operatório, e só pode congelar 
nossa visão de uma realidade em incessante movimento; o mecanismo 
de transmissão da vida é tal, que cada indivíduo é único, que os 
indivíduos não podem ser hierarquizados, que a única riqueza é a 
coletiva: ela é feita da diversidade. Todo o resto é ideologia (JACOB, 
F. apud HOFBAUER, 2003, p. 203). 

 

Há hoje um consenso entre os estudiosos da ‘questão racial’, representados 

especialmente por sociólogos e antropólogos, no sentido da não existência de raças 
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biológicas e de que este termo deve ser entendido como uma construção social 

(HOFBAUER, 2003). Entretanto, apesar da raça ter uma existência apenas nominal, 

os efeitos sociais que a sua estrutura de clivagens e distinções hierarquizadoras 

produz são bastante reais, atuando de forma eficaz na reprodução de formas de 

opressão, de exclusão e de desigualdades sociais. Assim, se do ponto de vista 

científico não se pode afirmar a existência de raças, não se pode afirmar, como 

consequência, que o racismo não existe16. A raça vem sendo compreendida, portanto, 

como uma construção ideológica que atua como categoria de inclusão e de exclusão 

social (Idem, p. 67). 

 

3.1 O racismo no Brasil 

 

No Brasil do século dezenove, a debate sobre a questão racial foi 

profundamente influenciado pelas ideias do conde Joseph Arthur de Gobineau, cuja 

obra Essai sur l’inégalité des races humaines (Ensaio sobre a desigualdade das raças 

humanas), publicada em quatro volumes, exerceu um extraordinário fascínio sobre os 

intelectuais e a camada dirigente do país. Naquela obra, Gobineau tinha a pretensão 

de explicar as causas históricas da ascensão e da queda das grandes civilizações. 

Sua tese fundamental era a de que a raça se constitui como a força impulsionadora 

do movimento histórico das sociedades e que a decadência das civilizações tem como 

causa principal a mistura racial. Nesse sentido, raça e história seriam pares 

conceituais indissoluvelmente ligados na explicação do destino das civilizações. 

Segundo a sua concepção, povos racialmente homogêneos, isto é, formados por 

“raças puras”, seriam propensos a desenvolver grandes civilizações, enquanto os 

 
16 A associação de ideias morais aos termos negro e branco são anteriores às concepções do racismo 
científico, tendo, nas línguas indo-europeias, origens religiosas. As ideias de bem, beleza, pureza, 
inocência, bondade, entre outras, foram, no Ocidente, associadas à cor branca. Inversamente, 
maldade, feiura, impureza, pecado, calamidade, hostilidade, perversidade e outras conotações 
negativas e pejorativas foram associadas à cor negra. Quanto à associação entre o negro e a 
escravidão, esta foi estabelecida a partir da reinterpretação rabínica, entre os séculos V e VI, e 
assumida posteriormente pelos árabes-muçulmanos, da maldição de Noé lançada sobre Canaã, 
embora no Velho Testamento não haja, sobre esse personagem, nenhuma alusão às suas 
características físicas ou à cor de sua pele. Tratava-se, no contexto daquela reinterpretação, de 
justificar a escravização das populações que habitavam o sul do Saara. No contexto econômico e 
político moderno, os cristãos ibéricos também adotariam aquela perspectiva no intuito de justificação 
do tráfico negreiro. No processo de construção da ideologia que igualava negro e escravo, também os 
indígenas da América foram caracterizados como negros (HOFBAUER, 2003). 
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povos racialmente heterogêneos e com tendências à miscigenação estariam 

condenados à degenerescência e ao desaparecimento. 

Tendo sido enviado para o Brasil em missão diplomática em 1869, Gobineau 

tornou-se amigo do imperador D. Pedro II e com ele discutia, “pelo menos duas vezes 

por semana”, as produções europeias no campo das ciências e das letras (SOUZA, 

2013, p. 22). Em 1874, publicou no jornal francês Le Correspondant o artigo intitulado 

L’émigration au Brésil, no qual descrevia a população brasileira como esteticamente 

repugnante, indolente, dada a vícios, imoral, fisicamente fragilizada, infértil e 

degenerada. 

Todas essas características negativas seriam devidas à miscigenação 

generalizada da população e seriam também indicadores da decadência da civilização 

brasileira, a qual, segundo a previsão do conde francês, estaria fadada ao 

desaparecimento em menos de duzentos anos: 

 

A grande maioria da população brasileira é mestiça e resulta de 
mesclagens contraída entre os índios, os negros e um pequeno 
número de portugueses. Todos os países da América, seja no norte ou 
no sul, hoje mostram, incontestavelmente, que os mulatos de distintos 
matizes não se reproduzem além de um número limitado de gerações. 
A esterilidade nem sempre existe nos casamentos; mas os produtos 
das raças gradualmente chegam a ser tão mal sãos e inviáveis que 
desaparecem antes de darem à luz, ou então deixam rebentos que não 
sobrevivem (GOBINEAU apud SOUZA, 2013, p. 31). 

 

 A concepção pessimista de Gobineau sobre o futuro da nação brasileira, 

justificada a partir de sua teoria sobre os malefícios da mistura das raças, acabou por 

se disseminar entre os intelectuais e a elite dirigente do país, de modo a fundamentar 

um conjunto de ideias, valores e práticas que viriam a caracterizar o racismo à 

brasileira: a ideologia do branqueamento. Como resultado do impacto das ideias do 

conde sobre o projeto de nação brasileira construído pelas classes dominantes, 

durante a Primeira República (1889-1930) condenou-se e proibiu-se a imigração de 

negros e de asiáticos para o país, ao mesmo tempo em que foi estimulada por meio 

de política governamental a imigração de europeus. Visava-se com essas ações o 

branqueamento físico da população brasileira como maneira de alterar a “previsível 

fatalidade” que o curso histórico da miscigenação produziria como legado: a 

decadência e o desaparecimento da civilização dos trópicos poderia ser revertida com 

o branqueamento de sua população. Nesse novo contexto, a população miscigenada 
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tenderia, ao cabo de algumas décadas, por sua infertilidade congênita, ao 

desaparecimento.  

 

3.2 A ideologia do branqueamento 

 

Entre os aspectos da sociedade brasileira que mais despertam a atenção dos 

estudiosos estão a característica miscigenada da sua população e a aparente 

ausência da polarização branco-negro nas relações raciais. Chegou-se a pensar que 

a nossa sociedade tinha se constituído como uma democracia racial, o que, desde a 

década de 1930, foi sempre contestado pelos movimentos negros brasileiros17 e que, 

academicamente, foi amplamente demonstrado como falso, como mito, a partir das 

pesquisas lideradas, na década de 1950, por Roger Bastide e Florestan Fernandes 

(2008). Fato inegável, entretanto, é que o processo de miscigenação na sociedade 

brasileira foi mais intenso que em outras sociedades constituídas a partir da 

diversidade étnica. Um elemento determinante desse processo na sociedade 

brasileira, e que está ausente em outras sociedades, foi a elaboração da ideologia do 

branqueamento da população. 

O processo de branqueamento da sociedade brasileira deita raízes no Período 

Colonial, constituindo-se, depois, em força de negação e afirmação básica na 

constituição da identidade e da nacionalidade brasileiras. Tal processo foi descrito 

pelos intelectuais brasileiros como um sistemático “cruzamento racial”, cujo objetivo 

seria o de clareamento da pele dos descendentes (ou seja, das gerações compostas 

por filhos, netos e bisnetos) em comparação com os seus ascendentes (pais, avós e 

bisavós) de pele negra. O casamento com brancos tornar-se-ia, então, um objetivo 

consciente ou inconsciente dos indivíduos de pele escura. Os filhos produzidos 

nesses casamentos seriam “mais claros” que os seus pais de pele escura, 

constituindo-se como cor intermediária entre o preto e o branco. Serão mestiços, 

denominados mais comumente na sociedade brasileira como, “pardos”, “morenos”, 

“mulatos”, entre outros. 

 
17 A partir da década de 1930, a Frente Negra Brasileira liderou a resistência dos negros brasileiros ao 
racismo estrutural de nossa sociedade, especialmente por meio da organização política e pela 
afirmação da cultura negra. 
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O branqueamento, portanto, não é apenas a forma específica do racismo que 

orientou as discussões e as políticas públicas de imigração no Brasil nas décadas de 

transição do século XIX para o século XX e que, promovidas pelo Estado, tinham, 

entre outros objetivos, o da erradicação da população negra do país. Longe de ser 

apenas um fato histórico localizado no passado, ainda que dramático para a 

população negra, o ideário do branqueamento fincou raízes nos recônditos mais 

íntimos e secretos da cultura brasileira, afetando profundamente as relações sociais, 

os costumes, o imaginário e o comportamento das pessoas no cotidiano (ALMEIDA, 

2017). As concepções de Gobineau sobre a mestiçagem, caracterizando a população 

miscigenada como social, moral, psicológica e biologicamente degenerada, além de 

baixa capacidade reprodutiva, levava os setores dominantes da sociedade a projetar 

(e, mais que tudo, desejar) o desaparecimento dessa população, supondo uma 

fraqueza reprodutiva que lhe seria congênita. Propalava-se a tese de que a população 

negra desapareceria devido a uma intrínseca baixa capacidade reprodutiva18 e, ao 

mesmo tempo, buscava-se, por meio de por políticas governamentais, a sua 

substituição por uma população branca europeia. 

Crença cientificamente orientada, a do “mulato degenerado”, essa concepção 

foi adotada pela classe branca dominante e reproduzida, durante décadas, pelo 

pensamento social brasileiro. No entanto, ao lado dessa crença na degeneração como 

resultado da mistura das raças, foi se afirmando, aos poucos, a ideia de que a 

miscigenação não tem como resultado a degeneração, sem que, por outro lado, se 

rompesse com o ideário do branqueamento e as concepções racistas. Entre os 

exemplos de autores que se moveram nesse terreno ambíguo de significações - entre 

a degeneração e a não degeneração dos mestiços -, encontrava-se Euclides da 

Cunha, cuja obra, Os Sertões, em contradição com suas próprias crenças a respeito 

das raças e contrariando também o imaginário decorrente das concepções de 

Gobineau, ao descrever os sucessivos ataques do exército brasileiro ao arraial de 

Canudos, exprimiu-se da seguinte maneira: 

 
18 Ainda que haja alguma controvérsia sobre a origem da palavra “mulato”, com uma das versões mais 
recentes buscando referências na língua árabe, o termo foi muitas vezes aproximado aos muares 
(mulos, mulas), animais híbridos e estéreis que resultam do cruzamento do jumento com a égua ou do 
cavalo com a jumenta. Como as mulas e mulos, os “mulatos” e “mulatas” teriam tendências biológicas 
para a infertilidade e, portanto, seriam impróprios para a reprodução. É com referência ao hibridismo 
das espécies, portanto, que Gobineau e seus seguidores sustentavam a tese do desaparecimento da 
população negra miscigenada e do branqueamento da população brasileira no período de mais ou 
menos um século. 
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O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo 
dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao 
primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica 
impecável, o desempeno, a estrutura corretíssima das organizações 
atléticas. [...] Entretanto, toda essa aparência de cansaço ilude. Nada 
é mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. Naquela 
organização combalida, operam-se, em segundos, transmutações 
completas. Basta o aparecimento de qualquer incidente exigindo-lhe o 
desencadear das energias adormecidas. O homem transfigura-se. 
Empertiga-se, estadeando novos relevos, novas linhas na estatura e 
no gesto; e a cabeça firma-se-lhe, alta, sobre os ombros possantes 
aclarada pelo olhar desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, 
numa descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro reponta, 
inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e 
potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade 
extraordinárias (CUNHA, 2001, p. 207-208). 

 

Segundo Octávio Ianni (1988), na sociedade portuguesa da época da 

colonização, a separação por castas ou estamentos sociais definiam as posições dos 

indivíduos na sociedade, permitindo para alguns, e impedindo para a maioria, a 

realização de formas de prestígio, status e privilégios sociais. Os indivíduos oriundos 

da casta nobre e os setores dominantes do clero concentravam em suas mãos a 

propriedade das terras, a riqueza, a capacidade das decisões, as técnicas de controle 

e repressão às castas inferiores e todas as formas de prestígio e privilégio social.  

Na sociedade escravista no Brasil, aquelas concepções foram reinterpretadas 

e adaptadas às relações sociais de produção locais e à reprodução do sistema 

escravista colonial. A posição social, o prestígio e os privilégios passaram a ser 

definidos a partir de critérios baseados na função desempenhada pelos indivíduos na 

produção da riqueza e na cor da sua pele. Dessa forma, a produção e a reprodução 

das desigualdades sociais no Brasil não estariam baseadas apenas na propriedade 

dos meios de produção. Elas seriam também dependentes da construção de um 

sistema político e jurídico assentado na ideia da desigualdade natural entre os seres 

humanos, especialmente, na ideia de superioridade natural dos brancos e 

inferioridade natural dos negros. 

Constitui-se a partir daí uma lógica de dominação na qual a raça torna-se um 

diferencial importante no processo de distribuição e apropriação da riqueza, assim 

como um elemento de distinção e hierarquização entre os próprios dominados. Nesse 

sentido, o indivíduo branco pobre, destituído dos meios de produção e cotidianamente 

expropriado nas relações de trabalho que estabelece com os setores proprietários dos 
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meios de produção, e ainda que vivenciando diariamente humilhação e sofrimento, se 

sentiria mais plenamente humano e menos destituído de si próprio, por comparação 

com aquele outro que, negro e escravizado, também padece de humilhação e 

sofrimento, além de desumanização. 

Antônio Cândido, no artigo De cortiço a cortiço, texto de aguda análise quanto 

à compreensão das mediações da vida social no Brasil do século XIX, chama a 

atenção para um ditado humorístico, de brutais implicações sociais, recorrente 

naquele período: “para português, negro e burro, três pês: pão para comer, pano para 

vestir e pau para trabalhar” (CÂNDIDO, 1991, p. 114). Essa sentença grosseira 

traduzia a ideologia da época quanto à forma das relações sociais. O ditado confunde 

o homem com o animal, sugerindo o tratamento do homem de acordo com esta 

confusão. Vale lembrar, trata-se do homem que é expropriado não apenas na sua 

relação de trabalho, mas de sua própria humanidade e que, destituído de si mesmo e 

equiparado ao animal, tem a brutalidade do pau, da violência física, a sujeitar-lhe 

cotidianamente. O enunciador daquela sentença é o homem branco livre e pobre que, 

concebendo o trabalho como condição escrava e forma de desumanização, deseja se 

diferenciar do negro escravizado. Convém lembrar também que aquele dito popular 

era uma atualização de um outro, ao qual fizera referência Antonil no começo do 

século XVIII: “No Brasil, costumam dizer que para o escravo são necessários três 

P.P.P., a saber, Pau, Pão e Pano” (Idem). Estamos longe daquela concepção ética de 

trabalho que, de acordo com Max Weber (2004), orienta o desenvolvimento do 

capitalismo nos países protestantes da Europa. Se, para o protestantismo calvinista, 

a condição humana se confunde com a ideia do trabalho como dever, para o homem 

branco inserido na estrutura do escravismo colonial, o trabalho era concebido como 

instrumento de coisificação e desumanização, sendo associado à vida escrava e aos 

animais de carga. Negro, trabalho e animalidade eram termos diretamente 

relacionados na estrutura social e no campo ideológico que dava origem àquele 

adágio popular. Por isso, 

 

O tipo de gente que o enunciava sentia-se confirmada na sua própria 
superioridade. Essa gente era cônscia de ser branca, brasileira e livre, 
três categorias bem relativas que, por isso mesmo, precisavam ser 
afirmadas com ênfase, para abafar as dúvidas num país onde as 
posições eram tão recentes quanto a própria nacionalidade, onde a 
brancura era o que ainda é (uma convenção escorada na cooptação 
dos “homens bons”), onde a liberdade era uma forma disfarçada de 
dependência (CÂNDIDO, 1991, p. 116-117).. 
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No interior dessa estrutura escravista colonial, sendo muito elevado o número 

de escravos de origem africana em relação à população total da Colônia, o medo de 

uma revolta organizada que colocasse em risco o regime escravista levou a que a 

concepção senhorial de nobreza passasse a ser assentada na cor da pele, de forma 

a produzir uma identidade e uma cumplicidade entre os proprietários e os não 

proprietários de origem europeia. Homens brancos, ainda que ocupando posições 

desiguais no processo de produção e de apropriação da riqueza, e que se 

relacionassem como exploradores e explorados, podiam colocar em plano secundário 

suas relações de classe e identificar-se como iguais no campo simbólico, atribuindo à 

cor da sua pele uma espécie de virtude, um diferencial valorativo específico, que os 

tornariam superiores aos não-brancos. A identidade dos indivíduos, as relações de 

cumplicidade e de solidariedade que se constituíam entre eles assentavam-se 

basicamente nessa ideia de uma superioridade inata conferida pela “brancura” da 

pele, possibilitando a constituição de relações de pertencimento e de distinção com 

base na “consciência racial”. 

Não é sem fundamento, portanto, que o sentimento de superioridade racial se 

forma na consciência dos brancos pobres, também oprimidos. De fato, numa estrutura 

social racista, os brancos pobres são mais protegidos das ofensas e maus-tratos 

praticados pelos grupos dominantes. Em sua experiência cotidiana como indivíduos 

oprimidos, eles percebem que certas formas de violência não se aplicam a eles, como, 

por exemplo, a chibata e as ofensas do racismo. Eles percebem que, em certos 

sentidos, especialmente os relacionados à cor, são considerados iguais aos senhores 

e que, no mundo mesmo dos oprimidos, se estabelecem hierarquias que permitem 

que alguns – os brancos pobres - se comportem como se fossem senhores. Desse 

modo, identificados à classe senhorial – não pela propriedade, mas pela cor da pele 

– as chances de identificação e de solidariedade com os outros oprimidos acabam se 

esvaindo. No mundo dos próprios oprimidos se instala, então, uma nova separação: 

a dos oprimidos brancos versus a dos oprimidos negros (pretos e pardos), os primeiros 

exigindo dos segundos formas de submissão e o reconhecimento de uma hierarquia 

natural determinada pelo pertencimento racial. 

Em termos práticos, essa ideologia determinava que quanto mais clara a cor 

da pele do indivíduo, maiores seriam as probabilidades que ele teria de conquistar e 

assumir posições sociais medianas e superiores, ou seja, mais chances ou 
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oportunidades de ascensão social seriam a ele oferecidas no interior do sistema social 

escravista. Daí a importância da sentença brutal analisada por Antônio Cândido. Ela 

é a afirmação do homem branco, livre e pobre que, não querendo ser confundido com 

o negro e pretendendo ascender socialmente, proclama ruidosamente o privilégio da 

brancura de sua pele, na esperança de se tornar “candidato viável aos benefícios que 

a Sociedade e o Estado devem reservar aos seus prediletos” (CÂNDIDO, 1991, p. 

117). 

Nessa formação social, que atribui grande importância à cor dos indivíduos na 

distribuição de seus papeis sociais, também o “mulato” livre ou liberto assimila a 

concepção senhorial, aproximando-se ou sentindo-se mais próximo do homem branco 

e mais afastado dos indivíduos de pele mais escura. O “mulato” se identificaria, assim, 

com a cor detentora dos privilégios sociais. Mesmo não sendo proprietário, ele sentiria, 

de forma semelhante aos brancos pobres, que a sua cor mais clara, em relação aos 

negros de pele mais escura, poderia ser manipulada como um elemento de distinção 

e de mobilidade social importante. Produz-se a partir daí um sentimento de 

superioridade dos negros de pele mais clara em relação aos negros de pele mais 

escura. Também se constituirá nesse processo a adesão crescente ao ideário de 

branqueamento físico pela população de pele escura. É dessa maneira que teria sido 

produzido no imaginário da população negra e “mestiça” o “desejo de 

branqueamento”, dificultando o processo de identificação da população miscigenada 

com os negros não miscigenados e diminuindo a capacidade de revolta organizada 

da população não-branca. 

Ao introjetar o pensamento do colonizador, o colonizado está condenado a 

contar sua história, a refletir sobre a relação consigo mesmo e com os outros, nos 

termos do colonizador. 

 

Esta prática social, que permaneceu viva neste século que passou, 
contribuiu não apenas para encobrir o teor discriminatório embutido 
nesta construção ideológica, mas também para abafar uma reação 
coletiva. Assim, a ideologia do branqueamento “atua” no sentido de 
dividir aqueles que poderiam se organizar em torno de uma 
reivindicação comum, e faz com que as pessoas procurem se 
apresentar no cotidiano como o mais “branco” possível (HOFBAUER, 
2003, p. 90-91). 

 

Numa forma de organização social que define papéis sociais e constrói 

significados e valores a partir da cor da pele, conferindo superioridade e virtuosidade 
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à pele clara e inferioridade e indignidade à pele escura, ao ver a si mesmos como o 

resultado das relações de reprodução sexual entre brancos e negros, os indivíduos 

miscigenados se identificariam, portanto, com a “etnia” dominante, reivindicando para 

si a ancestralidade branca. Dessa aproximação ideológica em relação à camada 

branca e senhorial e do afastamento em relação à população negra e escravizada, o 

resultado teria sido o fortalecimento ideológico das bases da sociedade escravista. 

Ao lado desse processo de idealização do branqueamento físico, mas seguindo 

a mesma lógica, constitui-se um outro: o do branqueamento cultural da população do 

Brasil Colonial. A catequese indígena foi, real e simbolicamente, o primeiro momento 

importante de desencadeamento daquele processo do qual fizeram parte tanto a 

conversão religiosa e o aprendizado da língua portuguesa quanto o genocídio das 

populações indígenas. 

Outro momento simbólico importante no processo de branqueamento cultural 

foi o da dispersão étnica dos grupos africanos escravizados no Brasil. Tratou-se de 

um fato importante para a dominação branca porque retirou dos negros submetidos 

ao trabalho compulsório o ponto de referência de suas identidades linguísticas e 

culturais, obrigando-os à comunicação pela língua portuguesa e diminuindo a sua 

capacidade de organização. 

A dispersão étnica significou, segundo Diégues Júnior (1977), a separação, em 

solo brasileiro, dos africanos de uma mesma etnia e a sua mistura com indivíduos 

oriundos de distintas regiões da África, de línguas, tradições, costumes e religiões 

diferentes. O propósito inicial dessa estratégia era o de criar dificuldades na 

constituição de identidades sociais que favorecessem as revoltas e rebeliões contra o 

sistema escravista no Brasil. Separando as famílias e etnias, o sistema escravista 

poderia aproveitar-se de possíveis conflitos existentes entre os próprios grupos 

africanos. Essa estratégia definia-se em termos da clássica fórmula “dividir para 

reinar”, na qual o poder hegemônico potencializa as divergências e conflitos pontuais 

dos grupos dominados com o objetivo de tornar mais eficaz o seu domínio. Ainda 

segundo esse autor, tratava-se de uma “técnica segregativa proposital que evitava o 

ajuntamento de africanos de uma mesma nação ou tribo, ou de uma mesma língua, 

ou de um mesmo grupo familial, quebrando assim qualquer possibilidade de 

insurreição ou de simples conjuração” (DIÉGUES JÚNIOR, 1977, p. 11). 

Embora Diégues Júnior exagere ao afirmar a impossibilidade de insurreições 

ou de conjurações como resultado das estratégias de dominação portuguesa, não há 
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dúvida de que as técnicas de dispersão étnica utilizadas contra os africanos no Brasil 

acabaram dificultando e diminuindo sua capacidade de rebelião organizada. 

Além da miscigenação, que constitui o processo de branqueamento 

propriamente físico da população - processo intensamente analisado pelos 

intelectuais preocupados com a formação da sociedade brasileira -, a conversão dos 

africanos ao catolicismo também se tornou elemento importante no seu processo de 

branqueamento cultural. 

Todos esses elementos inter-relacionados acabaram por produzir aquele 

aspecto singular na ideologia racial no Brasil, o qual foi significativamente denominado 

por ideologia do branqueamento. Tal ideologia está assentada em dinâmicas sociais 

e históricas reais onde o homem branco apareceu sempre como o condutor e como 

modelo de civilidade, cultura, beleza, religiosidade, racionalidade e humanidade. 

Nesse processo, o homem branco procurou sistematicamente, por meio da violência 

física e simbólica institucionalizada, impor seus costumes, crenças e valores e, ao 

mesmo tempo, destruir os elementos culturais de origem indígena e africana que 

pudessem ser acionados na constituição de identidades sociais específicas e 

potencialmente perigosas para o domínio senhorial europeu. 

A partir do século dezenove, quando já estavam cientificamente construídas as 

teorias racistas, e a partir da Abolição da Escravidão e da Proclamação da República, 

quando as elites brasileiras passaram a preocupar-se com a definição de um projeto 

de nação para o país, o ideário de branqueamento adquiriu estatuto oficial, chegando 

a ser defendido por deputados e intelectuais na formulação de políticas de imigração 

de indivíduos de nacionalidades europeias para o Brasil. Orientados pelas teorias 

racistas produzidas pela ciência europeia, as camadas dominantes e os intelectuais 

passaram a ver o futuro do país como incerto, uma vez que a população negra (pretos 

e miscigenados) constituía a maior parte da população brasileira. 

O sonho da classe dominante era o da construção de um Brasil branco, do qual 

emergiria uma civilização com características culturais e fenotípicas de acordo com o 

modelo europeu. Por sua vez, as teorias científicas racistas, produzidas na Europa a 

partir do século dezenove, afirmavam a inferioridade das raças não-brancas, assim 

como a degenerescência das populações miscigenadas. Também afirmavam que a 

raça era o elemento fundamental na determinação do movimento histórico e no jogo 

das nações. Quanto mais a população de um país se aproximasse da pureza racial 

branca (“ariana”), mais chances esse país teria de se tornar dominante no “concerto 
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das nações”. A existência de uma parcela significativa de negros e miscigenados na 

população brasileira gerava um sentimento de mal-estar no cenário político e cultural 

dominante no país. Essa forte presença populacional de ascendência africana como 

que antecipava, no imaginário das elites, o papel do Brasil nas relações entre as 

nações: nação inferiorizada, incapaz de progresso e desenvolvimento, onde a 

“mancha negra” pesaria como uma calamidade no seu trágico destino. 

Que “solução” a camada dominante formularia para o “problema racial do 

Brasil”? Políticos e intelectuais promoveram intensos debates nos quais concordavam 

que a “solução” passaria pela aprovação de políticas oficiais de intensificação da 

imigração europeia e de criação de obstáculos (ou até proibição) para a imigração de 

populações negras oriundas da África, dos Estados Unidos ou de qualquer outra 

região. Considerava-se que isso levaria ao aumento da população branca, a uma 

progressiva diminuição da população negra e ao clareamento da pele através da 

mistura racial, até o completo desaparecimento, por meio da “diluição sanguínea”, da 

“mancha negra” do Brasil. João Pandiá de Calógeras, no início da década de 1930, 

descrevia aquele desejado processo, por parte dos dirigentes políticos e pelos setores 

dominantes da intelectualidade do país, de aniquilação da população negra brasileira 

como a “feliz solução”, como a “grande alegria” que o futuro nos reservaria como 

nação: 

 

A mancha negra tende a desaparecer num tempo relativamente curto 
em virtude do influxo da imigração branca em que a herança de Cam19 
se dissolve. Roosevelt tinha observado com exatidão que o futuro nos 
reserva uma grande alegria: a feliz solução de um problema inçado de 
tremendos, mortais, problemas – os problemas de um possível conflito 
entre as duas raças (CALÒGERAS apud NASCIMENTO, 2016, p.86). 

 

Outro intelectual, Fernando de Azevedo, aparentemente insuspeito de adoção 

de concepções racistas, na obra A cultura brasileira, publicada em 1944, proclamava, 

em estado de júbilo e comemoração, o desaparecimento dos negros e dos indígenas 

brasileiros. O tão desejado processo de branqueamento ocorreria por meio de 

“seleção biológica e social” (o que significaria essa expressão?) e pela continuidade 

das políticas governamentais de incentivo à imigração de europeus. Para Azevedo, 

 
19 A “herança de Cam” a que se refere Calógeras é aquela da maldição de Noé lançada sobre Canaã 
e sobre a qual já fizemos referência em nota de rodapé anterior a essa. 
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essa seria a mais elevada contribuição que a sociedade brasileira, representada pelo 

homem branco, poderia dar à civilização ocidental: 

 

A admitir-se que continuem negros e índios a desaparecer, tanto nas 
diluições sucessivas de sangue branco como pelo processo constante 
de seleção biológica e social e desde que não seja estancada a 
imigração, sobretudo de origem mediterrânea, o homem branco não só 
terá, no Brasil, o seu maior campo de experiência e de cultura nos 
trópicos, mas poderá recolher à velha Europa – cidadela da raça 
branca -, antes que passe a outras mãos, o facho da civilização 
ocidental a que os brasileiros emprestarão uma luz nova e intensa – a 
da atmosfera se sua própria civilização. (AZEVEDO, 1944, pág. 228). 

 

Antes de Fernando de Azevedo, outros proeminentes intelectuais brasileiros 

também proclamavam o suposto desaparecimento da população negra por meio da 

miscigenação, processo no qual haveria a prevalência sucessiva das características 

da população branca e, ao final, o desaparecimento da raça negra. José Veríssimo, 

por exemplo, à maneira dos darwinistas sociais, é bastante claro quanto isso ao 

afirmar, tomando como testemunho supostos estudos etnográficos e suas próprias 

observações superficiais, que “como nos asseguram os etnógrafos, e como pode ser 

confirmado à primeira vista, a mistura das raças é facilitada pela prevalência do 

elemento superior. Por isso mesmo, mais cedo ou mais tarde, ela vai eliminar a raça 

negra daqui. É óbvio que isso já começa a ocorrer” (apud Nascimento, 2016, p. 84). 

Também Silvio Romero, pautado em uma adaptação sociológica da tese da 

seleção natural, em que o destino das nações é orquestrado por meio de uma luta de 

vida e morte entre as raças, afirmava: 

 

A minha tese, pois, é que a vitória na luta pela vida, entre nós, 
pertencerá, no porvir, ao branco; mas que esse, para essa mesma 
vitória, atentas as agruras do clima, tem necessidade de aproveitar-se 
do que de útil as outras duas raças lhe podem fornecer, máxime a 
preta, com que tem mais cruzado. Pela seleção natural, todavia, depois 
de prestado o auxílio de que necessita, o tipo branco irá tomando 
preponderância até mostrar-se puro e belo como no velho mundo. Será 
quando já estiver de todo aclimatado no continente. Dois fatos 
contribuirão largamente para esse resultado: de um lado, a extinção do 
tráfico africano e o desaparecimento constante dos índios, e de outro, 
a emigração europeia (ROMERO apud SKIDMORE, 1976, p. 53). 

 

Acompanhando Silvio Romero, Nina Rodrigues afirmava com absoluta 

convicção a inferioridade da “raça negra”. Entretanto, sua posição quanto à 

“mestiçagem” era diferente pois que, dotado de uma visão mais negativa sobre o 
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futuro do Brasil, a raça negra, ainda que disfarçada sob o branqueamento, sempre 

haveria de permanecer como fator de inferiorização do povo brasileiro: 

 

A raça negra no Brasil, por maiores que tenham sido seus 
incontestáveis serviços à nossa civilização, por mais justificadas que 
sejam as simpatias de que a cercou o revoltante abuso da escravidão, 
por maiores que se revelem os generosos exageros de seus 
turiferários, há de constituir sempre um dos fatores da nossa 
inferioridade como povo (RODRIGUES, 1977, p. 7). 

 

 Para Silvio Romero, que era mais otimista sobre o futuro do país, embora a 

inferioridade da raça negra fosse um “fato primordial e irredutível”, a mestiçagem se 

tornaria um “fermento unificador”, uma solução para o problema racial brasileiro. 

Segundo Hofbauer (2003), Romero, em vários momentos de sua obra, teria 

oscilado entre duas concepções sobre o resultado do processo de branqueamento: 

em uma, o produto final  da mistura das raças seria o surgimento de uma “raça 

mestiça”; em outra, aquele processo conduziria ao desaparecimento tanto dos negros 

quanto dos mestiços, constituindo-se no longo prazo a vitória da raça branca. Por essa 

segunda perspectiva, pode-se interpretar a mestiçagem como apenas uma etapa 

daquele longo, desejado e confessado processo, referido por Gobineau e pelos 

racistas brasileiros, mesmo os disfarçados de “democratas raciais”, de luta de vida e 

morte entre as raças, cujo desfecho seria a vitória do homem branco e o aniquilamento 

da “raça negra”. Naquele debate, disfarçado ou não sob uma crítica ou elogio ao 

processo de mestiçagem, o que estava em questão era o genocídio dos negros do 

país. 

Após a década de 1920, com a difusão das teorias antropológicas culturalistas, 

as concepções racistas passaram a sofrer uma intensa crítica científica e política, 

sendo os pareceres desses dois campos parcialmente absorvidos pelos intelectuais 

brasileiros. Nas décadas de 1920 e de 1930, os modernistas, como Mário de Andrade, 

e autores como Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Hollanda20, e outros, destacaram 

positivamente o processo de miscigenação ocorrido no Brasil desde o Período 

 
20 Gilberto Freyre publicou em 1933 a sua obra-prima Casa-Grande & Senzala, na qual descreve o 
processo de miscigenação e o sincretismo cultural como características da formação da nacionalidade 
brasileira, resultando daí a constituição de um caráter nacional isento de preconceitos e de 
discriminações raciais. Foi a partir dessa obra que se propagou a ideia de que o Brasil é uma 
democracia racial. Em 1936, Sérgio B. de Hollanda publicou seu livro Raízes do Brasil, onde, no mesmo 
espírito intelectual de Freyre, afirma que o caráter do brasileiro se define pela cordialidade e pela 
afetividade. 
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Colonial. Foi também o momento em que as elites passaram a ver o futuro do Brasil 

e a sua contribuição para a civilização de uma forma mais otimista. A mistura racial 

deixou de ter um peso negativo no imaginário da intelectualidade brasileira 

ascendente, gerando um “racismo otimista”, já que para ela esse processo 

representaria a diluição e, posteriormente, o desaparecimento do “sangue negro”. Já 

não se tratava de um racismo à maneira de Gobineau, mas de um racismo que vê a 

miscigenação como um mal menor, de caráter provisório, não definitivo, frente ao mal 

maior representado por uma intensa [e indesejada] presença negra na população. 

Finda a Segunda Guerra Mundial, após as décadas de perseguição dos 

nazistas alemães aos judeus, as discussões científicas sobre as questões raciais 

tomaram um sentido mais crítico e se tornaram concordantes na ideia de que não 

existem raças intrinsecamente inferiores ou superiores. Nesse contexto, também foi 

criticada a ideia de que a miscigenação produziria tipos humanos degenerados. 

Apesar da crítica ao conceito de raça e ao racismo, elaboradas principalmente 

por cientistas e intelectuais europeus, as políticas governamentais brasileiras de 

promoção à imigração e à colonização continuaram a se orientar por concepções 

racistas e pela ideologia do branqueamento. Se em junho de 1890, a recém-criada 

república brasileira definia por decreto que era “inteiramente livre a entrada, nos portos 

da República, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho... excetuados os 

indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso 

Nacional poderão ser admitidos”, em agosto de 1945, quase sessenta anos depois da 

abolição da escravidão, a mesma orientação racista, em nome do progresso do país, 

conformava as políticas de imigração e colonização sob o governo de Getúlio Vargas. 

O Decreto-Lei nº 7.967, que pretendia estabelecer uma política “de orientação racional 

e definitiva” de imigração e colonização para o país, definia, em seu artigo 2º: 

“Atender-se-á, na admissão dos imigrantes, à necessidade de preservar e 

desenvolver, na composição étnica da população, as características mais 

convenientes da sua ascendência europeia, assim como a defesa do trabalhador 

nacional”. Tais “conveniências” são aquelas de um racismo brutal que não ousa se 

autodeclarar, mas que paradoxalmente proclama aos quatro ventos, pela via da 

miscigenação, seu desejo de aniquilação da população negra brasileira. A ideologia 

do branqueamento se configurava, assim, inconscientemente, e disfarçada como 

celebração da miscigenação, como uma ideologia racista e como uma apologia do 

genocídio do negro brasileiro (MUNANGA, 1999; NASCIMENTO, 2016). 
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Esse ideário contém, de fato, o mais estranho dos paradoxos: num processo 

de inversão do seu real significado, de política e projeto de extermínio da raça negra, 

passou a ser mobilizada pela nova elite intelectual e política do pós-1930 como uma 

espécie de prova de que no Brasil constituía-se como uma sociedade tolerante e 

racialmente democrática. Em associação com o mito de democracia racial, forjado 

durante aquele período com base na obra de Gilberto Freire e em sua apologia da 

miscigenação, o ideário do branqueamento continuou a orientar - às vezes de forma 

velada, outras explícitas - as políticas públicas brasileiras, ao mesmo tempo que 

dificultava as tentativas de se constituir ou de aguçar no país uma identidade com 

base na consciência negra: 

 

Qualquer tentativa de articular no país uma consciência negra. Mesmo 
essas discussões terminam muitas vezes com a acusação de que 
qualquer tentativa de aguçar a autoconsciência racial poderia ser, nela 
mesma ‘racista’ (NASCIMENTO apud SKIDMORE, 1976, pág. 239). 

 

Skidmore (1976) chama a atenção para o anacronismo da ideologia do 

branqueamento (“ideal tristemente démodé” do futuro étnico dos brasileiros) e as 

novas discussões suscitadas em torno da questão racial. Para esse autor, o 

branqueamento, como ideologia, refletiria a perspectiva singular que caracterizaria o 

racismo na formação social brasileira. Nesse sentido, o branqueamento, de forma 

alguma, poderia representar a tão propalada solução democrática de integração social 

do negro na sociedade. Pelo contrário, a ideologia do branqueamento, tanto no que 

proclama em termos culturais quanto no que diz respeito ao aspecto fenotípico da 

população, representaria a absoluta recusa da diversidade e a defesa da própria 

extinção do negro enquanto grupo étnico: uma forma de genocídio. O racismo das 

elites brasileiras, embora velado e inconfessável, continuaria a se revelar na 

esperança de constituição de uma sociedade cada vez mais branca, seja pelos 

processos de miscigenação, seja na elaboração de políticas de incentivo à imigração 

europeia para o território brasileiro. 

 

3.3 O constrangimento da cor e a limpeza étnica 

 

A ideologia do branqueamento deixou marcas profundas no comportamento 

dos brasileiros diante das questões que envolvem a identificação étnica ou racial. 
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Identificar ou ser identificado como negro tende a gerar nos brasileiros uma espécie 

de constrangimento. Muitos se comportam como se a simples identificação de um 

indivíduo como negro fosse, em si mesma, uma atitude racista. Qualquer referência 

em público à cor da pele de um indivíduo negro gera um mal-estar, uma comoção 

naqueles que estão presentes. É como se, ao falarmos da pele escura, estivéssemos 

reportando-nos a algo sobre o qual deveríamos nos silenciar, a uma espécie de mal 

físico que não seria prudente ou conveniente explicitar. Por outro lado, muitos 

indivíduos de pele escura veem a si mesmos de uma forma que os aproxima 

ideologicamente dos brancos, incorporando o racismo inconsciente que nos leva a 

reconhecer na pele negra um mal. São comuns as falas que identificam o negro como 

“mulato”, “moreno”, “pardo”, “marrom”, “moreninho”, “moreninha”, “cor-de-jambo”, 

“queimadinho”, etc., tanto nos processos de autoidentificação como nas formas de 

identificação atribuída pelos outros. Há inúmeros relatos21 de pessoas que ao se 

identificarem como negras foram constrangidas pelos colegas, numa mistura de 

sentimento de piedade e de prova de amizade: “Não fala assim. Você não é negro; 

você é moreninho”. São inúmeras as variações desse discurso e qualquer brasileiro 

adulto, provavelmente, se não o emitiu, já o presenciou ou foi dele objeto. 

No Brasil, a ideologia do branqueamento fez com que se tornasse possível a 

construção do mito da democracia racial e, paralelamente, o sentimento de vergonha 

da cor. Esses dois aspectos estão presentes na conduta dos brasileiros, mas sem que 

sejam racionalizados pela consciência. Odiamos qualquer manifestação explícita de 

preconceito ou de discriminação racial, de modo que é vergonhoso e é socialmente 

condenável ser racista no Brasil. Mas, por outro lado, a própria discussão sobre o 

racismo se revela constrangera para os brasileiros. Nesse sentido, o racismo brasileiro 

se manifesta como um paradoxo que, ao mesmo tempo em que nos leva a negá-lo, 

faz com que mergulhemos nele de maneira ainda mais complexa, profunda e 

imperceptível. 

No esforço de compreensão dessa manifestação paradoxal, os intelectuais 

brasileiros forjaram expressões que objetivaram torná-lo mais inteligível. Foi 

procurando tornar compreensível esse paradoxo que Florestan Fernandes, no livro 

 
21 Vários sites brasileiros divulgam relatos de racismo sofrido por negros das várias regiões do país. O 
site NEXO, por exemplo, tem o projeto denominado “Senti na pele”. Outros sites, como o EDUCAFRO, 
o BRASIL DE FATO, CATRACA LIVRE, CAINDO NO BRASIL etc. também divulgam relatos de 
racismo. 
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Brancos e Negros em São Paulo, forjou a expressão “preconceito de não ter 

preconceito” e que, na grande pesquisa patrocinada pelo jornal Folha de São Paulo, 

em 1995, Turra e Venturi, numa referência ao “homem cordial”, de Sérgio Buarque de 

Hollanda, sugeriram a expressão “racismo cordial” para caracterizar a especificidade 

do preconceito racial no Brasil. 

Um dos nossos modos paradoxais de negar o racismo é fingindo que todos nós 

somos brancos e recusando, por uma vergonha inconsciente da cor, a identificar a 

nós mesmos e aos outros como negros. Somos racistas, mas acreditamos no 

contrário, quando recusamos ao negro uma identidade específica, fingindo que todos 

são brancos ou “suavizando”, por meio de uma maquiagem discursiva, as tonalidades 

da pele escura. 

Permitam-me que eu escreva, como exemplo, sobre algumas experiências 

pessoais: na minha infância, rodeada de familiares, parentes, vizinhos e conhecidos 

negros e brancos, cansei de ouvir, nas falas caseiras e nas ocasiões sociais, coisas 

do tipo: “Coitado do Fulano, ele é tão pretinho!”. Nesse discurso, um sentimento 

sincero de afeição e de piedade era explicitado. Nesse instante, uma comoção geral 

domina aqueles que ouvem e aquele que fala, produzindo-se uma comunhão de 

sentimentos e de solidariedade dirigidos ao ausente de que todos gostam, que é uma 

pessoa boa, mas que, infelizmente, sofre a patologia de ter nascido negro. 

O racismo à brasileira, nesse exemplo resgatado da memória de minha 

experiência pessoal, ao invés do ódio e do conflito racial, produz piedade, 

solidariedade e perdão: “ele não tem culpa de ter nascido negro”, foi outra frase que 

ouvi transitar por inúmeras bocas na minha “democrática infância de menino cor-de-

burro-quando-foge”. Minha avó, mulher inconfundivelmente negra, quando ouviu falar 

da minha primeira namorada, me chamou no quarto e perguntou: “Meu fi, é verdade 

que você tá namorando uma moça nigrinha, nigrinha, nigrinha...?”. Diante da resposta 

afirmativa, ela comentou: “Ô gente, esse aí, em vez de branquear a famía, qué é 

empretejá cada vez mais”. 

Depoimentos semelhantes a esse são extremamente comuns de se ouvir em 

conversas corriqueiras sobre questões raciais no Brasil. Uma amiga professora, ao 

ouvir esse meu relato em uma palestra, afirmou que, desde muito pequena, ouvia, 

sem muito compreender, a sua mãe dizendo: “Minha filha, quando você for casar, 

arranja um homem branco, mas não branco demais porque ele vai te chamar de 

negrinha, mas também não arranja um mais preto que você, que é pra não empretejar 
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ainda mais a família”. Por causa disso, contou ela, “todos os meninos por quem eu me 

interessei eram brancos e de olhos claros”. 

O branqueamento é uma ideologia que atinge a maioria dos brasileiros de uma 

forma sistemática, atuando tanto no campo prático quanto nos processos discursivos, 

independentemente da cor ou da identidade étnica. Entretanto, ela atua de forma mais 

cruel na consciência dos negros e negras brasileiros: além de serem negados 

sistematicamente pela sociedade, a ideologia do branqueamento impõe aos negros a 

negação de si próprios como pessoas iguais em direito, beleza, capacidade e 

humanidade. Por isso é que, ao perceber que a violência simbólica e o desprezo de 

que se tornou objeto estão relacionados com as marcas de nascença que estão 

inscritas em seu corpo, a pessoa negra que absorveu e introjetou a ideologia racial 

responsável por sua negação, para não prolongar através das gerações o seu próprio 

sofrimento, buscaria parceiros/parceiras que por suas características físicas 

contribuiriam para “suavizar” os traços e marcas da negritude, construindo uma 

trajetória familiar em que o livrar-se da cor torna-se um valor de grande importância, 

interferindo inclusive nas estratégias de casamento. Ainda hoje podemos afirmar - 

como Thomas Skidmore o fez na década de 1970 - que “os brasileiros ficaram com a 

crença hereditária no branqueamento” e que continuamos a acreditar que “o meio 

mais seguro para um brasileiro de ascendência africana ganhar mobilidade vertical é 

possuir pele mais clara que a de seus pais” (SKIDMORE, 1976, p. 232). Nosso 

desafio, hoje, é o da luta pela superação desta melancólica e anacrônica ideologia. 

Uma outra forma de atuação da ideologia do branqueamento que se deixa 

revelar na sociedade brasileira atual ocorre quando se trata de “incorporar” os 

elementos culturais de origem africana. Esses elementos são incorporados apenas e 

na medida em que passam por um processo de limpeza ou assepsia étnica, de 

maneira a se tornarem produtos culturais de aparência neutra e passíveis de serem 

utilizados no mercado de produtos e serviços culturais. Nessa lógica de incorporação, 

a cultura torna-se mercadoria com processo padronizado e seriado de produção, 

consumo massificado e acrítico cujo objetivo não ultrapassa o mundo de 

entretenimento e da distração. É dessa maneira também que os compromissos e 

valores emancipatórios inicialmente associados à produção daqueles elementos 

culturais são deles afastados e neutralizados, enfraquecendo a sua capacidade de 

crítica, de mobilização política e de resistência cultural. 
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Como produto asséptico, a criação cultural de origem negra deixa de ter cor, 

história e identidade, como também deixa de ter compromisso com qualquer princípio 

libertário ou de construção de identidades das populações oprimidas, podendo ser 

compreendida simplesmente como mais um estilo ou um produto cultural disponível 

no mercado globalizado. Trata-se de um processo de dominação que recusa o negro 

como sujeito histórico, exigindo dele o silêncio, o apagamento, o esquecimento, 

impossibilitando a construção de uma identidade em termos próprios. 

Nesse sentido, quando olhamos mais detidamente a expressão “ideologia do 

branqueamento”, o que percebemos é uma estratégia absolutamente cruel e 

consciente de aniquilação da população afrodescendente no Brasil (NASCIMENTO, 

2016). Construída sob a ótica de Gobineau e de seus asseclas brasileiros, tal 

estratégia foi escandalosamente clara quanto aos seus propósitos: primeiramente, o 

crescimento da população negra deveria ser estancado por todos os meios, 

especialmente através de leis de imigração com o propósito de incentivar, por meio 

de políticas públicas e privadas, a entrada de europeus e, ao mesmo tempo, impedir 

a entrada de africanos e de negros de quaisquer outras origens em terras brasileiras.22 

Fiel às concepções do pseudocientista francês de inferioridade dos negros e de 

degenerescência dos mestiços, constituiu-se um projeto que visava apagar 

definitivamente a “mancha negra” que pairava sobre o Brasil e o seu futuro. 

 

3.4 Ascensão socioeconômica e branqueamento 

 

Na medida em que crescia a envergadura e o prestigio de Machado de Assis 

na literatura brasileira, seus retratos, que antes eram pintados com destaque para as 

características de sua negritude, passaram a ser pintados com uma cor de pele cada 

vez mais clara e com os cabelos lisos, constituindo-se um branqueamento induzido 

pela ascensão social. Santos (1991) usa esse exemplo para esclarecer essa 

característica específica do racismo no Brasil. 

Conforme anteriormente já acentuamos, a ideologia do branqueamento está 

fincada nos próprios modos de percepção individual e social dos brasileiros ou, para 

 
22 Em Decreto de junho de 1890, a recém-criada república brasileira definia: “É inteiramente livre a 
entrada, nos portos da República, dos indivíduos válidos e aptos para o trabalho... excetuados os 
indígenas da Ásia ou da África, que somente mediante autorização do Congresso Nacional poderão 
ser admitidos”. 
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usar a linguagem de Bourdieu, em nosso habitus. Machado de Assis, que na 

adolescência era retratado como uma pessoa de pele escura, na medida em que se 

projeta no campo da literatura e nos circuitos culturais de prestígio do Rio de Janeiro, 

passa a ser retratado cada vez mais como uma pessoa de tez clara, cabelos lisos e 

nariz afilado, num claro processo de branqueamento social. A projeção social de um 

indivíduo negro no Brasil produz o estranho efeito de transformar o modo de 

percepção social de suas características físicas. É assim que um Machado de Assis 

negro, na medida em que vai se projetando como o maior dos escritores brasileiros, 

vai, aos poucos, sendo substituído pela representação de um Machado de Assis 

branco, de características físicas singularmente europeias. Nesse processo social de 

maquiagem racial, o que menos se coloca em questão são as hierarquias e 

desigualdades supostamente naturais estabelecidas pela ciência e, tampouco, os 

preconceitos, as formas de discriminação social e as desigualdades de oportunidades 

delas decorrentes. Pelo contrário, todos aqueles significados são sucessivamente 

confirmados, uma vez que toda obra de excelência produzida no Brasil só poderia ser 

atribuída ao esforço e criatividade de indivíduos brancos. 

Confirmando a permanência daquela mentalidade racista - de negar ao negro 

inteligência e criatividade para a produção de obras de valor - em pleno século XXI, 

uma peça publicitária da Caixa Econômica Federal, comemorativa dos 150 anos da 

Caderneta de Poupança, homenageando o escritor Machado de Assis, também 

fundador e primeiro presidente da Academia Brasileira de Letras, apresenta um 

homem de meia-idade, branco, de cabelos lisos e grisalhos, de barba também grisalha 

que, cumprimentado no caminho por todos quanto o admiram, caminhando de forma 

firme e decidida em direção ao banco, aproximando-se do balcão aonde estão 

dispostos os atendentes de caixa, dos quais também recebe cumprimentos e olhares 

de respeito, prepara-se para fazer um depósito. A reação dos movimentos negros no 

Brasil a essa propaganda foi imediata, gerando protestos em relação à mentalidade 

racista que teria orientado, ainda que de forma inconsciente, a sua produção. 

Reconhecendo o seu erro, a Caixa Econômica Federal, na pessoa de Jorge Hereda, 

ex-presidente daquele banco, pediu desculpas a toda a população e aos movimentos 

negros brasileiros. Algum tempo depois, corrigindo o seu erro, a Caixa apresenta uma 

nova peça publicitária, desta vez com Machado de Assis sendo interpretado por um 

ator negro. 
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No contraexemplo de Machado de Assis que, segundo Santos (1991), fazia um 

esforço quase obsessivo de embranquecimento e por aceitação social no mundo dos 

brancos, destacou-se Lima Barreto. Sua força como grande escritor não emergiu de 

um esforço para driblar os efeitos do racismo, adaptando-se à forma de 

comportamento desejado pelos brancos em relação aos negros. Pelo contrário, seu 

esforço foi o do combate sistemático ao racismo por meio da literatura. Seus livros 

Clara dos Anjos e Triste fim de Policarpo Quaresma são, segundo Joel Rufino dos 

Santos, exemplares da sua luta contra a discriminação racial e contra o processo de 

branqueamento da cultura brasileira, assim como teria sido sua própria vida. Talvez 

tenha sido justamente essa militância literária e pessoal de Lima Barreto contra o 

racismo que tenha produzido olhares reticentes da crítica literária tradicional em 

relação aos seus romances. 

Outro exemplo, também citado por Santos, é o do jogador de futebol Robson, 

ex-jogador da posição meia-esquerda do Fluminense que, de carona com um cartola 

do clube, ouve este abordar um casal de namorados que tinha atravessado a rua 

descuidadamente: “Querem morrer, ô crioulos safados!”. Passados alguns instantes, 

constrangido, o jogador teria dito: “Doutor, eu sei o que é isso. Também já fui crioulo”. 

Compreende-se nesse processo tanto o esforço individual por aceitação 

realizado pelo grande escritor brasileiro Machado de Assis (esforço esse não 

necessariamente consciente) quanto a tendência entre os brasileiros de alteração dos 

esquemas de percepção das características raciais conforme a ascensão 

socioeconômica dos indivíduos de pele negra: quanto mais o indivíduo de pele negra 

ascende socialmente, menos ele é percebido como negro, 

Na leitura dos textos sobre relações raciais, produzidos no Brasil da década de 

1930 até a década de 1970, tem sido destacada principalmente a oposição entre duas 

correntes analíticas: aquela oriunda da obra de Gilberto Freyre e a que se originou 

das pesquisas promovidas pela UNESCO na década de 1950, e que tem Florestan 

Fernandes e Roger Bastide como autores fundamentais. De um lado, aponta-se para 

a ideia de que as relações raciais no Brasil seriam democráticas e isentas de 

preconceitos e de conflitos raciais. De outro lado, aponta-se para as obras que tiveram 

o mérito de demostrarem sistematicamente a existência do preconceito racial na 

sociedade brasileira e de apresentarem a democracia racial como um mito, cuja 

função mais importante seria a da reprodução das desigualdades raciais. Na análise 

específica dos textos produzidos sob os auspícios da UNESCO tem sido destacado, 
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de um lado, a preocupação com as diferenças de intensidade entre os preconceitos 

raciais no Brasil e nos EUA e, por outro lado, as diferenças qualitativas (ou de 

natureza) do racismo manifestado nas duas sociedades. 

Oracy Nogueira (1985), nos seus estudos sobre a temática das relações raciais, 

formulou e aprofundou a hipótese de que no Brasil o preconceito racial se manifesta 

de forma diferente em relação ao padrão com que se apresenta nos Estados Unidos. 

Essa diferença nos padrões das formas de manifestação do preconceito afetariam os 

processos de construção de identidade racial nos dois países, interferindo na própria 

percepção de quem é negro e quem não o é (ou, ao contrário, de quem é branco e de 

quem não o é). A compreensão dessa diferença de padrões, especialmente em 

relação ao modo como o racismo se manifesta na sociedade brasileira, passa 

necessariamente pelo estudo da ideologia do branqueamento, tanto por sua primazia 

na compreensão da autoatribuição da identidade racial quanto na atribuição identitária 

por outros. 

Um dos aspectos salientados por Nogueira (1985, p. 7) sobre a ideologia do 

branqueamento é o da existência no Brasil de “uma espécie de cegueira em relação 

aos traços negroides que aumenta com o status da pessoa que os têm”. Nesse 

sentido, a percepção e a definição da identidade racial, tanto por autodefinição quanto 

por atribuição por outros, extrapola o aspecto físico, dependendo também de 

elementos socioeconômicos. 

Na tipologia apresentada para a compreensão das relações raciais nos dois 

países, Nogueira apresenta dois conceitos fundamentais, o de preconceito racial de 

marca e o de preconceito racial de origem. No Brasil, haveria a tendência de definição 

das identidades raciais a partir da cor da pele (o que o autor chamou de marca) e uma 

referência preferencial pelos indivíduos em relação à ancestralidade branca. Ou seja, 

no processo de construção das identidades raciais, os brasileiros tenderiam a chamar 

a atenção para os seus ancestrais brancos, calando-se em relação aos seus 

ancestrais pretos. Mesmo as pessoas de pele mais escura tenderiam a conferir peso 

e primazia, entre seus ancestrais, àqueles de pele branca, apresentando entre as 

provas cabais de sua ancestralidade os sobrenomes europeus que porventura 

adquiriram. Nos EUA, por outro lado, se um indivíduo tiver ancestrais negros, ainda 

que sua pele seja branca, ele será identificado como negro. 

Em terras brasileiras, essa concepção sobre as raças foi assumida pelo 

antropólogo e médico-legal Nina Rodrigues que fundamentava uma hierarquização do 
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mundo humano com base nas leis da natureza. Estas pretensas leis estariam acima 

de qualquer julgamento de valor moral, constituindo-se em verdades absolutas 

(HOFBAUER, 2004).  
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4. DIREITO, DIREITOS HUMANOS E LUTA POR RECONHECIMENTO 

 

 

A tese que nos orienta na elaboração deste capítulo é a de que o direito e a 

sua garantia são o resultado de um processo sócio-histórico de construção, no qual 

os conflitos e lutas por reconhecimento adquirem uma função extremamente 

importante. Além de Honneth, Bourdieu e Ricoeur, buscamos subsídios também nas 

análises de Norberto Bobbio sobre direitos e direitos humanos, destacando-se as suas 

reflexões sobre a distinção entre direito natural e direito positivo e sobre o processo, 

ocorrido durante a consolidação do Estado Moderno, de redução do significado da 

categoria geral de direito à de direito positivo, negando-se à ideia de direito natural o 

uso legítimo da palavra direito em seu sentido estrito. 

Honneth, assim como Bourdieu, orienta-se por uma concepção conflitiva das 

transformações sociais, de forma que as alterações na percepção pública são 

interpretadas como produzidas a partir das disputas que ocorrem nos distintos campos 

ou esferas da sociedade. Na concepção de Honneth (2009), os movimentos sociais 

ocorrem na forma de lutas por reconhecimento e são essas lutas que possibilitam 

tanto o avanço jurídico quanto o avanço moral da sociedade. Assim, direito e moral 

constituem-se como esferas em disputa entre a multiplicidade de grupos que 

constituem a sociedade contemporânea. A construção, pelos movimentos sociais, de 

mecanismos discursivos a partir dos princípios norteadores da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, especialmente o princípio da dignidade humana (do homem 

como um fim em si mesmo), e dos princípios igualitários inscritos nas Constituições 

dos Estados Democráticos, possibilitam legitimar historicamente a criação de 

condições institucionais para o respeito à diversidade e para o avanço na esfera do 

reconhecimento das diferenças. 

Na esfera do direito, a construção de um aparato legislativo formal voltado para 

a proteção das minorias, fruto das lutas instauradas pelos movimentos sociais, 

constitui a oportunidade para que esses próprios movimentos se orientem para uma 

nova fase, aquela da efetivação, por meio de políticas públicas, dos direitos que ainda 

permanecem como conquistas apenas no plano formal. 

 

4.1 Direito e Reconhecimento 
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Conforme Ricoeur (2017), o direito institucionaliza determinados compromissos 

assumidos pela sociedade, sendo a assunção desses compromissos a maneira de 

compor um acordo, de suspender certas discórdias manifestadas numa determinada 

esfera social. A ameaça a esses compromissos, ou sua ruptura, sob uma variedade 

de formas de discriminação e menosprezo, tenderiam a produzir nas vítimas os 

sentimentos de injustiça e de indignação levando à exigência de respeito mútuo. Essa 

exigência se manifesta como contestação, ou seja, na forma de discursos que se 

contrapõem às tentativas de justificação das formas patológicas de relações sociais, 

assim como na forma de movimentos sociais de resistência às práticas 

discriminatórias. Tanto a contestação na forma discursiva quanto as formas individuais 

e sociais de resistência adquirem, nesses contextos, características emancipatórias. 

Ora, na medida em que os acordos que, sob a forma jurídica, selam o reconhecimento 

e o respeito mútuo não são observados no campo prático - quer dizer, nas formas 

interativas que compõem o mundo da vida - a luta por reconhecimento tende a 

persistir. Dessa maneira, a luta por reconhecimento não se encerra com o processo 

de formalização jurídica: pelo contrário, segue-se a essa etapa uma nova luta, aquela 

pela concretização das promessas abstratamente definidas e acordadas. Haveria, 

assim, uma reatualização incessante na luta por relações sociais mais justas, 

definindo-se o “caráter sempre inacabado da luta pelo reconhecimento” (RICOUER, 

2017, p. 269), tanto pela fragilidade dos compromissos assumidos, frequentemente 

negados por indivíduos e grupos que recusam o reconhecimento, quanto pelo próprio 

avanço moral da sociedade, que levaria à construção de novos parâmetros 

valorativos, à novas exigências de reconhecimento e à construção de novos direitos. 

Por conseguinte, a justiça não se concretiza senão como construção social de formas 

de interação e de comportamento coerentes e adequados em relação aos acordos 

juridicamente institucionalizados, sendo que estes também não se apresentam como 

definitivos, pois, como resultado das lutas que ocorrem nas diversas esferas da 

sociedade constituem-se incessantemente como obra aberta e inacabada. 

Portanto, se a conquista do reconhecimento em sua forma jurídica decide, do 

ponto de vista formal, uma disputa social por direitos, a fixação do texto legal, no 

entanto, não traz inevitavelmente um acordo definitivo no sentido de conclusão da luta 

e de encerramento das hostilidades. O reconhecimento jurídico constitui-se, 

evidentemente, como uma conquista, mas as práticas sociais não tendem, 

necessariamente, a responder imediatamente aos acordos políticos juridicamente 
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estabelecidos. O habitus que orienta os esquemas sociais de pensamento, percepção 

e ação pode se revelar tão fortemente estabelecido que acaba por se constituir em 

um grande obstáculo para as tentativas de mudança social pela via jurídica. Nesse 

sentido, apesar das conquistas juridicamente formalizadas, as ações e práticas sociais 

podem continuar sendo orientadas por significados e valores com tendência para 

resistir às conquistas e avanços representados pelas formas de reconhecimento legal, 

constituindo-se, dessa maneira, uma defasagem entre o campo jurídico e o campo 

prático23. 

Também de acordo com Bobbio (2004), há uma grande distância entre a 

proclamação de um direito e o seu desfrute efetivo, não se podendo deduzir desse 

fato qualquer ideia de irrelevância do direito formal em face de sua violação ou 

negação prática. Ao contrário, sendo a declaração abstrata de um direito uma 

conquista das lutas sociais, tal declaração também se constitui como um ponto 

importante a partir do qual se organizam e legitimam novas mobilizações e lutas, tanto 

por sua efetivação quanto pela construção de novos direitos. Assim, o direito, para 

além do seu caráter formal e abstrato, possui também uma incontestável função 

prática, conferindo aos movimentos que reivindicam, para si próprios ou para outros 

sujeitos, a satisfação de novas demandas e necessidades, tanto de natureza material 

quanto espiritual, um ímpeto específico, uma energia especial que leva os sujeitos 

desses movimentos a agirem movidos por um intenso sentimento de justiça e 

legitimados por uma certeza moral inquebrável. Apesar disso, o autor de A era dos 

direitos também afirma que a linguagem do direito pode se tornar enganadora quando 

orientada apenas por intenção retórica e persuasiva, contribuindo para “obscurecer 

ou ocultar a diferença entre o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido” 

(Bobbio, 2004, p. 9). 

 

4.2 Direito Natural e Direito Positivo 

 

Segundo Bobbio (2006), durante um largo período da história europeia, da 

Antiguidade até a formação do Estado Moderno, vigorou uma concepção dualista do 

 
23 Essa resistência pode ser claramente observada nas tentativas de instauração de políticas públicas 
de combate ao racismo e de construção da igualdade racial no Brasil. São sobejamente conhecidas, 
por exemplo, os obstáculos para a aplicação da Lei nº 10.639/03, assim como da Lei nº 11.645/08 que 
a substituiu. 
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direito que, traduzida e resumida em linguagem atualmente corrente, pode ser 

compreendida pelas expressões “direito natural” e “direito positivo”. Na Antiguidade, 

também denominada “época clássica”, o direito escrito particular de cada cidade 

(direito positivo) prevalecia sobre o direito comum (o direito não escrito posto pelos 

próprios deuses), de modo que, em casos de conflito entre as duas formas de direito, 

as decisões deveriam ser guiadas pelo direito específico de cada civitas. 

Na Idade Média, entretanto, esta relação torna-se invertida, pois, como 

conjunto de normas instituídas pela própria vontade divina, e como “lei escrita por 

Deus no coração dos homens” (Bobbio, 2006, p. 25), o direito natural deveria 

prevalecer sobre o direito positivo. Nos primeiros séculos do período moderno, quando 

da formação das concepções jusnaturalistas, a compreensão dualista do direito 

também se manteve vigente, como ainda continuou em vigor a noção de superioridade 

do direito natural frente ao direito positivo. 

A partir da formação do Estado Moderno, ainda segundo Bobbio, teria ocorrido 

a passagem da concepção jusnaturalista para a concepção positivista, dando origem 

à doutrina do positivismo jurídico, a qual, por sua vez, produziria uma mudança 

fundamental quanto à definição e o reconhecimento daquilo que pode ser entendido 

por direito. A noção abrangente, que incluía a noção de direito natural, passa por um 

processo de redução de significado, de modo que aquela expressão passa a ser 

excluída da categoria direito em um sentido mais estrito e rigoroso. Nesse processo 

de redução e precisão de significado, orientado politicamente pela concentração do 

poder da produção de leis pelo Estado, e intelectualmente pelo positivismo jurídico, 

não se poderia mais falar de duas espécies de direito, um fundamentado na natureza 

e o outro fundado nas regras inventadas, escritas, fixadas e materializadas na forma 

de leis pelos homens. Na medida em que o Estado passa a monopolizar o modo de 

produção do direito, a concepção dualista vai cedendo lugar a uma concepção 

monista e o direito positivo passa a ser considerado o único verdadeiro, o único com 

base na realidade, o único com legitimidade para orientar os processos, julgamentos 

e decisões nos tribunais. (BOBBIO, 2006). 

Ao realizar a contraposição entre as expressões direito natural e direito positivo, 

Bobbio (2004, 2006) não assume para si uma posição positivista, naquele sentido que 

a moderna tradição filosófica (ou a epistemologia) consagrou ao termo positivismo. 

Sua intenção, primeiramente, é a de apresentar a trajetória histórica daquela distinção, 

mostrando como ela se apresenta nas diferenças épocas. Em segundo lugar, trata-se 
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de apresentar os critérios que, orientados por uma lógica dicotômica, foram utilizados 

para separar e definir, no campo do direito, o que era julgado como da ordem da 

natureza e o que era considerado como pertencente à esfera da invenção humana, 

ou seja, o direito natural e o direito positivo. 

No que se refere ao segundo quesito, seriam seis os critérios fundamentais de 

distinção, sendo que o primeiro critério, quanto à fonte ou origem do direito, 

estabeleceria a diferenciação entre aquilo que está assentado ou fundado na 

natureza, tanto no sentido da physis grega como no sentido de criação divina, e aquilo 

que teria sido instituído por convenção ou vontade dos próprios seres humanos, 

tratando-se, portanto, de uma construção histórico-social. 

Estabelecida essa primeira distinção, cinco outros critérios definiriam as 

diferenças entre aquelas duas formas do direito: a) quanto à sua universalidade ou 

particularidade; b) quanto à sua imutabilidade ou mutabilidade; c) quanto ao modo 

pelo qual o direito vem a ser conhecido pelos seus destinatários (através da razão ou 

por publicitação daquilo que foi declarado ou promulgado); d) quanto ao 

comportamento regulado por essas categorias de direitos: enquanto do direito natural 

deriva um conceito moral daquilo que é justo ou injusto, podendo o comportamento 

ser classificado como bom ou mau em si mesmo, do direito positivo deriva uma 

concepção moralmente neutra, definindo-se como justo o que está de acordo com o 

juridicamente ordenado e como injusto aquilo que é vetado ou que rompe com o 

ordenamento jurídico; e) quanto ao agir (o direito natural estabelece  o que é bom, 

enquanto o direito positivo determina o que é útil). 

Ao longo de suas análises, Bobbio demonstra que o direito é uma esfera social 

e historicamente construída, sendo a sociedade da fonte da qual emergem as regras 

de convivência e as formas que assumem as relações entre os seres humanos, não 

sendo, portanto, um dado da natureza.  

 

4.3 Direitos Humanos e a Construção de Novos Direitos 

 

De acordo com Bobbio (2004), é com a filosofia jusnaturalista que surge a 

doutrina dos direitos do homem, constituindo-se, como recurso intelectual para 

justificar a existência de certos direitos como “inerentes à própria natureza do homem” 

(p. 68), a hipótese de um estado pré-social - um estado de natureza - e que, portanto, 

seriam invioláveis pelos poderes estatais, intransferíveis (inalienáveis) a outros pelos 
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seus titulares e imprescritíveis, isto é, não perdendo seu efeito e não caducando 

conforme a época ou o contexto social. 

As primeiras enunciações dos direitos humanos, portanto, teriam ocorrido no 

campo filosófico, transferindo-se mais tarde para as declarações formuladas pelos 

governantes. A declaração paradigmática da anunciação dos novos tempos na esfera 

dos direitos, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, foi aprovada pela 

Assembleia Nacional da França revolucionária, em 26 de agosto de 1789. Estavam 

inscritos ali os valores e os princípios fundamentais que, 159 anos mais tarde, 

norteariam a elaboração da Declaração Universal dos Direitos do Homem. 

Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 

1948, esta declaração teria sido acolhida, segundo Bobbio (2004), como a maior prova 

histórica de um consenso entre as nações acerca de um determinado sistema de 

valores. Materializava-se naquele momento, na forma de uma declaração 

internacional de intenções e de compromissos, uma longa trajetória de debates 

filosóficos e de lutas sociais por direitos. 

Ainda de acordo com Bobbio, tanto os direitos enunciados na declaração 

aprovada durante a Revolução Francesa quanto aqueles expressos na Declaração 

Universal de 1948 nasceram das lutas e exigências construídas pelos movimentos 

políticos e sociais contra as realidades opressivas da época – representadas, no 

primeiro caso, pelo Antigo Regime e, no segundo, pela ascensão dos regimes 

nazifascistas que resultaram na Segunda Guerra Mundial e no genocídio do povo 

judeu. Desse ponto de vista, portanto, se quisermos compreender as razões das lutas 

e movimentos que reivindicaram os direitos enunciados naquelas declarações, não 

devemos buscá-las num hipotético estado de natureza, “mas na realidade social da 

época, nas suas contradições, nas mudanças que tais contradições foram produzindo 

em cada oportunidade concreta” (BOBBIO, 2004, p. 69). 

Assim, para esse autor, não se pode fundamentar em qualquer concepção de 

natureza os chamados direitos humanos. “Não existem direitos fundamentais por 

natureza” (BOBBIO, 2006, p. 18). A lógica que rege esse argumento é aquela do 

positivismo jurídico, quando de sua crítica e recusa da noção de direito natural, 

estabelecendo que todo direito é direito positivo. Aquilo que parece fundamental numa 

dada sociedade, cultura ou época histórica deixa de ser fundamental em outras, de 

forma que o conteúdo do direito se modifica, acompanhando as mudanças das 

condições econômicas, técnicas, políticas e culturais das sociedades. 
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Se os direitos não derivam de uma essência ou de uma natureza humana, 

sendo históricos por excelência, como explicar a emergência dos direitos humanos? 

Honneth, tal como Bobbio, afirma que eles emergem das lutas sociais travadas por 

justiça e emancipação, sendo que também estes conceitos são históricos e 

dependentes do avanço moral alcançado pelas condições de vida produzidas por 

estas mesmas lutas. Assim, o conceito de justiça e os sentimentos de indignação que 

a sua violação é capaz de produzir variam conforme se transformam os modos de 

vida, as visões de mundo e os valores que fundamentam os padrões de 

comportamento dos distintos grupos sociais. Haveria, portanto, uma conexão clara 

entre as mudanças sociais e a reivindicação, exigência e nascimento de novos direitos 

(BOBBIO, 2004; HONNETH, 2009). 

Os direitos humanos não seriam, então, um fato da natureza humana, mas um 

ideal de humanidade, uma conquista formal das lutas sociais a partir das quais novas 

lutas, em metas progressivas de construção, iriam estabelecendo novos valores, 

novos direitos, novas percepções e concepções de justiça e de injustiça. Nesse 

sentido, “a liberdade e a igualdade dos homens não são um dado de fato, mas um 

ideal a perseguir; não são uma existência, mas um valor; não são um ser, mas um 

dever ser” (BOBBIO, 2004, p. 29). 

Possuindo um caráter genérico e abstrato, a Declaração Universal dos Direitos 

do Homem foi, ao longo das décadas seguintes, seguida de outras declarações que 

passaram a especificar direitos de grupos singulares, sobre os quais recaíam 

historicamente preconceitos e práticas discriminatórias ou que, por sua fragilidade 

constitutiva - como crianças, idosos e deficientes - necessitavam de proteção. 

Tais declarações especificadoras rompem com a noção abstrata e genérica de 

homem, apontando para sujeitos concretos situados em contextos sociais 

determinados e para as desigualdades ou carências específicas que tais contextos 

produzem nos referidos sujeitos. Grupos sociais específicos (mulheres, crianças, 

idosos, minorias étnicas discriminadas etc.), que não constam nos enunciados da 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, passam a ter direitos a bens dos quais 

estavam afastados e que uma noção genérica de humanidade não era capaz de 

garantir. Podemos afirmar, por conseguinte, que no processo de especificação 

determina-se nominalmente quem são os sujeitos e quais são os bens sociais a que 

eles têm direito, apontando-se para as diferenças que se escondem por trás das 
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noções abstratas de homem, de indivíduo e de pessoa que estão na base da 

Declaração Universal de 1948. 

Uma diferença importante entre a Declaração Universal do Direitos do Homem 

e as declarações específicas que a esta se seguiram - como a Convenção Sobre os 

Direitos da Mulher (de 20 de dezembro de 1952), a Declaração dos Direitos da Criança 

(de 20 de novembro de 1959), a Declaração Sobre a Concessão da Independência 

aos Países e Povos Coloniais (de 14 de dezembro de 1960), a Declaração Sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (de 20 de novembro de 

1963)24, entre outras - é que a Declaração Universal toma como referência os 

indivíduos, enquanto as declarações especificadoras fazem referência a grupos (de 

geração, gênero, raça) e a povos inteiros. 

Segundo Bobbio, ao contrário do que pensam outros autores, a questão mais 

urgente da atualidade, em relação aos direitos humanos, não é a da sua 

fundamentação ou justificação moral, mas a da criação de condições para a sua 

proteção efetiva e realização prática. Em face das formas reiteradas de violação 

desses direitos nos cenários nacional e internacional, trata-se de produzir um esforço 

para o fortalecimento dos sistemas atuais de proteção, ao mesmo tempo em que se 

busca criar novos instrumentos de proteção a esses direitos, impedindo que eles 

sejam constantemente violados. 

A pressão exercida pelos indivíduos e grupos na forma de manifestações e de 

movimentos políticos e sociais são, do ponto de vista de Honneth (2009) e de Bobbio 

(2004), os instrumentos que se consagraram historicamente nos processos de 

construção e garantia de direitos. Evidentemente, a garantia, no sentido de proteção, 

só pode ser efetivada na medida que se exista um sistema judiciário com capacidade 

para ser acionado nos casos de violação, ou seja, um sistema jurídico com capacidade 

para reprimir, assim como para prevenir, a violação dos direitos declarados. A não 

existência de um sistema de garantias gera um descompasso ou discrepância entre o 

direito declarado e a sua realização prática. 

E é precisamente no campo dos direitos humanos que, segundo Bobbio, ocorre 

a maior defasagem entre os enunciados normativos e a garantia de sua realização. 

Entre os direitos humanos declarados, aqueles normalmente classificados como 

direitos sociais são os que encontram maiores dificuldades de efetivação, sendo 

 
24 Esta Declaração foi seguida da Convenção Internacional Sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação Racial, de 14 de dezembro de 1965. 
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frequentemente apresentados na forma de “programas”, nos quais tanto o 

reconhecimento quanto a proteção efetiva são indefinidamente adiados, recaindo 

sobre os executores dos programas apenas obrigações morais ou políticas. Seriam, 

nesse sentido, “expressões de boas intenções”, sendo a sua garantia dependente da 

boa vontade dos Estados que os ratificam em suas constituições nacionais 

específicas, assim como da capacidade de mobilização social e política da população 

que gozaria do direito declarado. 

É por esse motivo que Bobbio chega a questionar se a palavra direito, em seu 

sentido estrito, poderia ser aplicada às expectativas, aspirações e exigências que 

constituem os chamados direitos humanos: quando garantias e formas efetivas de 

proteção não estão positivamente instituídas, impossibilitando a pessoa ou o grupo 

ofendido de recorrer aos tribunais ou cortes de justiça com capacidade para fazer 

reparar erros, definir e punir culpados, a palavra direito só pode ser usada em um 

sentido fraco. Haveria, assim, a necessidade de distinguir entre “um direito em sentido 

fraco e um direito em sentido forte” (Bobbio, 2004, p. 74) para nos referirmos ao que 

é efetivamente protegido e àquilo que se constitui como aspiração futura. 

A defasagem entre os direitos declarados nas cartas internacionais e o direito 

efetivo (no sentido de direito positivo) “só pode ser superada pelas forças políticas” 

(Idem, p. 77). É assim que esse chamado de Bobbio para a importância da política, 

para a concentração e canalização de energias com objetivos de produção de efeitos 

práticos, corresponde, em nossa opinião, àquilo que em Honneth (2009) é 

denominado como luta por reconhecimento. Em Honneth, direito e reconhecimento 

são inseparáveis, constituindo-se o primeiro como a esfera a partir da qual se 

institucionaliza e se concretiza o reconhecimento, ou seja, o respeito mútuo entre a 

multiplicidade das identidades e diferenças grupais de uma sociedade. 

Portanto, não basta que determinados direitos venham a ser formulados 

abstratamente em declarações internacionais para que resultados práticos sejam 

produzidos no âmbito das sociedades e dos Estados específicos que os acolhem. A 

reprodução local de fórmulas abstratas de direitos internacionalmente declarados, por 

si só, não é suficiente para estabelecer garantias quanto à sua efetivação. Apesar 

disso, ela se constitui como um passo indispensável na produção e promoção de 

valores, atitudes e disposições constituintes de uma cultura de respeito às diferenças. 

Não podemos ter, por isso, a ilusão de que a produção e a reprodução de uma 

tal cultura ocorreriam como que por inércia. Ela deve ser incessantemente criada e 
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recriada num processo que envolve inevitavelmente o enfrentamento e o combate às 

disposições contrárias que, por força das contradições inerentes à própria reprodução 

das desigualdades da sociedade capitalista, estão nela presentes. Assim, o avanço 

moral das sociedades não ocorre de forma linear e definitiva, com o fortalecimento e 

a reprodução progressiva de disposições, valores e atitudes que propiciam o respeito 

mútuo e a convivência pacífica entre as diferenças. As possibilidades de recuo são 

sempre reais, especialmente porque as forças e grupos contrários ao Estado 

Democrático de Direito também dispõem de argumentos e de estratégias para 

alcançarem seus intentos. Entre tais argumentos e estratégias sobressaem a recusa 

do reconhecimento das diferenças e a negação dos direitos das minorias sociais, o 

apego aos valores familiares patriarcais e às tradições retrógradas ou conservadoras, 

o apelo e a manipulação do discurso religioso, a produção de bodes expiatórios e a 

disseminação, por todos os meios propagandísticos, do sentimento de ódio. Nas 

conjunturas de crise econômica e política agudas, essas formas discursivas ganham 

força por sua capacidade de produzir um sentimento coletivo do qual emerge um “nós” 

facilmente manipulável e disposto a aceitar propostas simplistas, quase sempre 

fundadas na intolerância, como solução para os problemas reais e complexos da 

sociedade. 

Num cenário assim desenhado, o campo da educação se torna mais fortemente 

disputado, convergindo para ele as diferentes concepções sobre a construção de 

valores, visões de mundo e disposições práticas - ou seja, da cultura em geral e da 

política. É também o momento em que as declarações de direitos assumem sua 

importância fundamental como instrumento de condensação dos valores civilizatórios 

da sociedade contemporânea. 

 Nessa direção é que podemos interpretar a concepção defendida por Honneth 

(2015) de que, para além dos requisitos jurídicos necessários à existência do Estado 

Democrático de Direito, componentes não jurídicos com capacidade para afetar 

positivamente os costumes e os padrões cotidianos de comportamento necessitam 

ser desenvolvidos, constituindo-se uma base cultural para o respeito e a convivência 

pacífica entre as diferenças, uma cultura na qual os indivíduos se percebam e 

reconheçam como livres e iguais, e na qual as práticas democráticas e de respeito às 

diferenças suplantem as atitudes de discriminação. Para Honneth, uma forma de 

integração social que se sustentasse apenas no direito positivo ficaria 

sobrecarregada, tornando-se inviável. Assim, embora possa contribuir de maneira 
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decisiva para a construção de formas democráticas de integração social e de 

resolução de conflitos, a juridicidade possui claros limites, não tendo, sozinha, força 

suficiente para sustentar relações sociais de respeito e reconhecimento mútuo. A lei, 

por si só, não é capaz de promover a mudança radical nos corações e mentes, 

condição indispensável para a construção de um olhar sobre a diferença que 

ultrapasse a exclusão e a recusa de reconhecimento. Para além do direito positivo, 

portanto, é necessário orientar a formação dos indivíduos a partir do conjunto de 

princípios e valores democráticos, de forma que o avanço jurídico da sociedade seja 

também acompanhado de um avanço moral. 

Voltando à questão da Declaração Universal dos Direitos Humanos: embora 

ela faça referência a uma universalidade a-histórica dos direitos e a uma dignidade 

humana independente de contextos sociais e históricos, sabemos bem que os Direitos 

Humanos são uma construção social orientada, desde a Revolução Francesa, por, 

pelo menos, dois processos de expansão: uma expansão geográfica, na medida em 

que mais países aderem e se tornam signatários da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada pela ONU a partir de 10 de dezembro de 1948, e uma ampliação 

relacionada ao próprio conteúdo desses direitos, uma vez que novos direitos passam 

a ser percebidos, debatidos, construídos na forma do direito positivo e justificados 

como inerentes à dignidade própria do ser humano (BOBBIO, 2004). 

A primeira expansão, a geográfica, pode nos conduzir a uma globalização dos 

direitos humanos, ou seja, a uma forma de universalização situada dos direitos, de 

maneira que, num horizonte histórico relativamente próximo, todas as nações do globo 

adotem a carta das Nações Unidas como princípio para a organização dos direitos 

positivos em seus próprios territórios nacionais. A segunda expansão, da construção 

de novos direitos, nos situa no terreno próprio das lutas sociais, onde os direitos são 

construídos em situações sociais conflitivas nas quais os grupos reivindicam o 

reconhecimento de suas singularidades e da dignidade própria que sua diferença 

específica representa. Na medida em que há um avanço moral na sociedade, novas 

sensibilidades e sentimentos sobre o que é justo e injusto, novas lutas e novas 

ordenações jurídicas são produzidas. Entretanto, para além do otimismo permitido por 

essas duas formas de expansão dos direitos humanos, e para não cair numa visão 

simplista e linear de evolução, é preciso ter em conta que, como construção social e 

histórica, as conquistas do direito não se constituem como processos acabados e 

definitivos. 
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A consciência de que o direito é o resultado de uma construção social e 

histórica deve nos tornar sistematicamente atentos e vigilantes para o fato de que, 

uma vez conquistado um certo conjunto de direitos, não podemos ter a ilusão de que 

uma tal conquista seja irreversível. No processo contraditório das lutas sociais, os 

grupos dominantes buscam tanto impedir a conquista de novos direitos quanto 

desmontar aqueles que já foram conquistados e que se chocam com os seus 

interesses de dominação (SAES, 2000; BOBBIO, 2004). Portanto, nem sempre os 

contextos sociais e as conjunturas históricas favorecem a construção ou a ampliação 

de direitos. Na atualidade, o predomínio de ideologias neoliberais e a redução da 

capacidade de organização e resistência dos movimentos sociais têm funcionado 

como instrumento de diminuição dos possíveis choques e tensões sociais gerados 

pela não extensão dos direitos a todos os agrupamentos sociais. Para Saes (Idem), a 

análise do processo de construção do direito e da cidadania na sociedade capitalista 

torna evidente o ataque que os direitos sociais vêm sofrendo em todos os países 

capitalistas, sendo esse ataque, em função da reduzida capacidade de mobilização e 

resistência dos movimentos sociais das classes trabalhadoras, mais bem-sucedido 

nos países capitalistas periféricos, entre eles o Brasil. 

Se os direitos sociais estão sob ataque na sociedade brasileira atual, regido por 

lógica semelhante que já vem de longa data, os direitos que se referem à dignidade e 

à integridade dos indivíduos também têm sido insistentemente violados sob a forma 

de manifestações de desrespeito, maus-tratos, humilhação e desprezo em relação às 

diferenças, especialmente aquelas representadas pelas minorias. Embora essas 

manifestações opressivas ocorram em todas as esferas da sociedade, na escola elas 

têm revelado um potencial de violação assustador, dando vazão a manifestações de 

homofobia, machismo, racismo e daquelas práticas condensadas sob o conceito de 

bullying. 

Uma vez que um novo direito é positivamente declarado, como resultado das 

lutas de construção de direitos encetadas pelos movimentos sociais, cabe a estes 

produzir uma compreensão comum de que toda forma de desrespeito e 

descumprimento daquilo que foi conquistado e formalmente instituído significa 

violação e afronta ao próprio direito. A igualdade e as liberdades formalmente 

instituídas deves ser acionadas como legitimadoras das lutas pela efetivação dos 

direitos e contra o retrocesso jurídico-político que vem se desenvolvendo com enorme 

força na sociedade brasileira atual. O momento da formalização e o da efetivação dos 
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direitos se complementam e sem essa complementaridade não poderíamos nos situar 

naquilo que denominamos orgulhosamente com Estado de Direito (BOBBIO, 2004). 
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5. A INVENÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS, DA RAÇA E DO RACISMO 

 

 

Nas sociedades não regidas pelo Estado Democrático de Direito, e nas quais 

formas hierarquizadoras determinam as relações sociais, a dignidade é negada como 

um atributo de todos. Partindo das relações de força que definem grupos superiores 

e inferiores, opressores e oprimidos, a dignidade é autoproclamada como atributo 

particular inerente ao extrato social dominante (BAUMAN, 2011). Em termos 

ideológicos, tende a ocorrer uma naturalização das relações de dominação, de modo 

que os dominados - aos quais se impõem, por formas empiricamente materializadas 

de humilhação socialmente instituídas, a submissão e o assentimento de relações e 

interações sociais hierarquizadas - acabam por aceitar como constitutivas das 

próprias diferenças entre os seres humanos as desigualdades e as hierarquias 

construídas através de relações de força. Nesse sentido, a negação da dignidade dos 

grupos inferiorizados é o que fundamenta a dignidade dos opressores. Ao comentar 

essas hierarquias e desigualdades socialmente construídas, Bauman (2011, p. 42) faz 

a seguinte afirmação: 

 

Os autoproclamados e autoestabelecidos superiores: o rico, o 
poderoso, o livre para a autoafirmação e capaz de se autoafirmar, 
aquele que reivindica o direito de ser respeitado com o direito de negar 
(ou refutar) aos inferiores o direito à dignidade. Para esses “inferiores”, 
as massas, os plebeus, hoi polloi [a maioria], reconhecer os direitos de 
seus “superiores” seria equivalente a aceitar sua inferioridade e sua 
menor ou inexistente dignidade. 

 

O que está na origem da construção dos Direitos Humanos é a ideia da unidade 

da espécie humana, ou seja, da descendência comum de todos os seres humanos. 

Essa admissão é que fundamenta a afirmação de que todos os seres humanos 

nascem livres e iguais. No entanto, no próprio século e no continente mesmo em que 

se principiou a construção desses direitos, constituiu-se cientificamente a ideia da 

existência de uma clivagem natural no interior da humanidade. Desse modo, a 

construção e a declaração dos direitos humanos em solo europeu passaram a 

conviver, com certa tranquilidade, com a negação desses mesmos direitos para uma 

parcela gigantesca da população mundial, especialmente daquela que foi inventada a 

partir das palavras “negro” e “raça”. Nesse sentido, direitos humanos é uma expressão 

que se refere à expansão e à institucionalização dos direitos do homem europeu ao 
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mesmo tempo em que se expande, sem que isto fosse necessariamente observado 

como uma contradição, o domínio colonial, a escravização e aniquilação de outros 

povos. Uma revolução realizada em nome da igualdade, da liberdade e da 

fraternidade em solo europeu, como aquela que ocorreu na França em 1789, 

adaptava-se sem grandes dificuldades aos processos cada vez mais amplos de 

escravização e de segregação racial de povos de outros continentes. 

Segundo Mbembe (2014, p.144), “as ideias modernas de liberdade, igualdade 

e até de democracia são, deste ponto de vista, historicamente inseparáveis da 

realidade da escravatura”. Não fazendo plenamente parte da humanidade, ao negro 

poderia ser negado qualquer forma de direito, pois que seria classificado como um ser 

“sem fé, sem lei, sem religião”. Historicamente, enquanto os direitos humanos são 

declarados como universais, sua construção efetiva ocorre como direitos dos 

europeus, porque somente a sua própria humanidade era por eles reconhecida. 

Aquela retórica de direitos universais era, portanto, totalmente discrepante em relação 

ao modo brutal como os europeus dispunham sobre o trabalho e a vida de outros 

povos. As declarações de direitos, baseadas em valores humanistas supostamente 

universais, se tornavam cada vez mais exclusivistas, localizadas e limitadas pelas 

teorias raciais que classificavam e hierarquizavam os seres humanos. 

A narrativa idílica que a Europa moderna construiu a respeito de si mesma, 

como progresso incessante das forças produtivas em harmonia com uma também 

incessante ampliação das liberdades políticas e da igualdade social, desmancha-se 

no ar quando observada sob a luz histórica “dos encontros brutais entre europeus e 

aqueles que eles conquistaram, mataram e escravizaram” (GILROY, 2012, p. 106). 

Por essa razão, o debate em torno das consequências da modernidade e do seu 

conteúdo filosófico, ideológico ou cultural, segundo esse autor, precisa ser revisto, 

tendo que passar pelas discussões sobre as relações entre a modernidade e a 

escravidão, a exploração colonial, o racismo científico e a “subordinação social e 

política dos negros e outros povos não europeus” (Idem, p. 107). 

No processo de construção de sua identidade nos tempos modernos, a Europa 

Ocidental construiu todo um aparato de teorias e conceitos que, ao longo de sua 

marcha de expansão e dominação colonial, foram sucessivamente impostos, 

absorvidos, adotados e naturalizados como as formas únicas e exclusivas de correção 

e adequação do pensamento. Assim, as verdades que o Ocidente construiu sobre si 

mesmo e sobre os outros, a partir de sua própria experiência histórica de dominação 
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e exploração, foram impostas, sob a força dos argumentos das armas e sob as armas 

dos argumentos da racionalidade filosófica e científica, como verdades universais, 

válidas em todos os continentes e para todos os povos e culturas. Jack Goody (2015), 

em sua narrativa de como os europeus se apropriaram das ideias e invenções do 

Oriente, no livro denominado sugestivamente O roubo da história,  mostra como, ao 

nomear a percepção de uma distinção radical entre o seu presente e o seu passado, 

a Europa Ocidental, em ruptura com as formas feudais de produção e apropriação da 

riqueza, foi moldando os significados das palavras moderno e pré-moderno, fazendo 

acreditar que elas poderiam ser caracterizadas, de forma absoluta e inequívoca, como 

experiências sociais de duas fases distintas história humana, duas fases que 

separariam dois mundos completamente divergentes e desencontrados, o da 

modernidade que nascia e o outro – o pré-moderno - cujo ocaso não seria apenas 

desejável como também inevitável. 

Definidos em termos de essência, na caracterização de cada um desses 

mundos, recorreu-se a palavras que os opunham radicalmente, estabelecendo-se 

contrastes absolutos entre eles: a palavra tradição, doravante significada de forma 

negativa, passou a caracterizar a lógica que regia e organizava as experiências sociais 

de um mundo estático e pretérito. É assim que tradicional e moderno passaram a ser 

utilizados como conceitos que separavam dois mundos, duas fases da história: a 

pretérita (significando o velho, o negativo, o superado) e a presente (significando o 

novo, a positividade e a redenção). 

No processo de construção e de dominação dos europeus sobre os povos de 

outros continentes, uma lógica similar àquela que foi inventada para separar a tradição 

e a modernidade foi forjada, reforçada e instrumentalizada, agora para caracterizar e 

distinguir a Europa ocidental - dinâmica e conduzida pelo progresso, pela filosofia das 

luzes e pelo conhecimento científico - do resto do mundo, supostamente estático e 

mergulhado nas trevas de uma fase primitiva da humanidade. Assim, a modernidade, 

entendida como o processo construtivo da identidade europeia ocidental, partiu de um 

antagonismo radical com o período imediatamente anterior de sua própria história 

para, em seguida, ao estabelecer o escravismo racial nas Américas e a colonização 

da África, construir uma narrativa na qual se apresenta uma incompatibilidade 

absoluta de sua história em relação ao restante da humanidade. 

De forma profundamente etnocêntrica, ao construir por meio da filosofia 

iluminista e da ciência os discursos fundantes da sua identidade, a Europa produziu 
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um conjunto de valores que norteará, por sua vez, a produção de uma narrativa da 

história humana na qual ocupa uma posição central e a partir da qual todas as outras 

sociedades seriam medidas e avaliadas. Segundo Gilroy (2102), a invenção da raça 

e do racismo constituiu o ponto mais elevado daquele processo de construção de 

identidade, não podendo deixar de ser lembrada como o momento culminante em que 

os europeus construíram para si uma ideia exclusivista de humanidade e 

estabeleceram sobre ela o monopólio narrativo. 

Edgar Morin, em entrevista ao Le Monde, em fevereiro de 2012, defendendo a 

concepção de um humanismo universalista, nos alerta a respeito da barbárie que pode 

se camuflar sob a suposta nobreza de determinados ideais: 

 

Cada cultura tem suas virtudes, seus vícios, seus conhecimentos, seus 
modos de vida, seus erros, suas ilusões. Na nossa atual era planetária, 
o mais importante é cada nação aspirar a integrar aquilo que as outras 
têm de melhor, e a buscar a simbiose do melhor de todas as culturas. 
A França deve ser considerada em sua história não somente segundo 
os ideais de Liberdade-Igualdade-Fraternidade promulgados por sua 
Revolução, mas também segundo o comportamento de uma potência 
que, como seus vizinhos europeus, praticou durante séculos a 
escravidão em massa, e em sua colonização oprimiu povos e negou 
suas aspirações à emancipação. Há uma barbárie europeia cuja 
cultura produziu o colonialismo e os totalitarismos fascistas, nazistas, 
comunistas. Devemos considerar uma cultura não somente segundo 
seus nobres ideais, mas também segundo sua maneira de camuflar 
sua barbárie sob esses ideais. 

 

A mesma Europa que, internamente, produzia discursos e providenciava 

avanços jurídicos em direção à liberdade e à igualdade formal de todos os indivíduos, 

externamente, concebia a escravidão dos negros africanos como um direito 

fundamentado na própria liberdade do homem europeu e em sua superioridade em 

relação às raças consideradas inferiores. Estranha é essa liberdade e igualdade 

natural entre todos os seres humanos, a não ser que esses dois conceitos estivessem 

reservados apenas à parcela europeia da humanidade. 

Em coerência com esse modo interno e externo de criar distinções e interpretar 

o mundo, participando tanto da sua construção como da sua justificação, a filosofia 

abria os caminhos argumentativos que, posteriormente, seriam empiricamente 

falsificados e anexados à cultura europeia como conhecimento científico sobre as 

desigualdades naturais entre os seres humanos. Tal é o caminho do conceito de raça 

e das concepções e doutrinas racistas que desde então o acompanharam. 
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Em termos filosóficos, Kant, no século XVIII, apropriando-se de ideias que já se 

encontravam em Hume, antecipava em relação à população da África Subsaariana os 

argumentos que, depois, seriam sucessivamente articulados e apresentados como 

científicos: 

 
Os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento 
que se eleve acima do ridículo. O senhor Hume desafia qualquer um a 
citar um único exemplo em que um Negro tenha mostrado talentos, e 
afirma: dentre os milhões de pretos que foram deportados de seus 
países, não obstante muitos deles terem sido postos em liberdade, não 
se encontrou um único sequer que apresentasse algo grandioso na 
arte ou na ciência, ou em qualquer outra aptidão; já entre os brancos, 
constantemente arrojam-se aqueles que, saídos da plebe mais baixa, 
adquirem no mundo certo prestígio, por força de dons excelentes. Tão 
essencial é a diferença entre essas duas raças humanas, que parece 
ser tão grande em relação às capacidades mentais quanto à diferença 
de cores. A religião do fetiche, tão difundida entre eles, talvez seja uma 
espécie de idolatria, que se aprofunda tanto no ridículo quanto parece 
possível à natureza humana. A pluma de um pássaro, o chifre de uma 
vaca, uma concha, ou qualquer outra coisa ordinária, tão logo seja 
consagrada por algumas palavras, tornam-se objeto de adoração e 
invocação nos esconjuros. Os negros são muito vaidosos, mas à sua 
própria maneira, e tão matraqueadores, que se deve dispersá-los a 
pauladas. (KANT, 1993: pág. 75-76). 

 

Observa-se, a partir desse excerto kantiano, que toda a argumentação que 

fundamentou o discurso científico das desigualdades raciais já se encontra aí 

presente: a dicotomia branco-negro, a ausência de sentimentos morais elevados, de 

talentos e de capacidade racional para a criação científica e artística, a tendência para 

a adoração fetichista e o apego à idolatria, entre outras tendências degradantes, 

confirmariam e justificariam, na visão do filósofo, a classificação dos negros africanos 

num lugar inferiorizado da natureza humana. Não bastasse isso, tais características 

também justificariam e autorizariam contra os negros toda sorte de violência física, 

incluindo o tratamento a pauladas. 

Gilroy (2007, p. 83), ao referir-se à explícita relutância de Kant em conceber os 

negros como pertencentes à família humana, chama também a atenção para o 

movimento teórico realizado por aquele autor: “do corpo para a mente”, das cores para 

a inferioridade de capacidade mental dos negros. Quando refletimos sobre o quanto 

as contribuições do Iluminismo foram decisivas para a construção de valores e 

aspirações democráticas do mundo contemporâneo, certamente que nos sentimos 

incomodados com as afirmações raciológicas daquela filosofia, pois, ainda que aos 

seus beneficiários europeus elas parecessem belas e democráticas, as narrativas 
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universalistas da filosofia do esclarecimento, incluindo aquelas produzidas por Kant, 

não foram capazes, de abranger a humanidade inteira. Mesmo em matéria de “mistura 

de raças”, a opinião kantiana antecipava a ideia - que posteriormente seria adotada e 

desenvolvida de forma radical por Gobineau - de que a miscigenação resultaria em 

um prejuízo para a espécie humana, produzindo indivíduos fracos e degenerados. 

A argumentação kantiana não se resumiu a um caso isolado no campo 

filosófico. Além de Hume, citado pelo próprio Kant, Hegel, na construção de sua 

Filosofia da História, repetindo e aprofundando o que já era filosoficamente difundido 

entre os europeus, não economizou palavras em sua descrição, caracterização e 

julgamento dos negros, destacando a ausência de sentimentos morais, de religião, de 

leis, o domínio da selvageria instintiva e do canibalismo, concluindo que “nada evoca 

a ideia do caráter humano” no que se refere aos africanos: 

 

A principal característica dos negros é que sua consciência ainda não 
atingiu a intuição de qualquer objetividade fixa, como Deus, como leis, 
pelas quais o homem se encontraria com a própria vontade, e onde ele 
teria uma ideia geral de sua essência [...] O negro representa, como já 
foi dito o homem natural, selvagem e indomável. Devemos nos livrar 
de toda reverência, de toda moralidade e de tudo o que chamamos 
sentimento, para realmente compreendê-lo. Neles, nada evoca a ideia 
do caráter humano [...] A carência de valor dos homens chega a ser 
inacreditável. A tirania não é considerada uma injustiça, e comer carne 
humana é considerado algo comum e permitido [...] Entre os negros, 
os sentimentos morais são totalmente fracos – ou, para ser mais exato 
inexistentes. (HEGEL, 1999, pág. 83-86). 

 

Hegel define a África como um continente sem história e no qual, preso no 

tempo, viveria um povo selvagem, desprovido de valores e de civilização.  A esse povo 

não poderia ser aplicado o humanismo universalista que justificava a liberdade, a 

igualdade e o direito. Negando a humanidade dos negros e justificando a instituição 

da escravidão dos africanos pelos europeus como um benefício para os próprios os 

escravizados, o mesmo Hegel salientava a ausência de conexões que levassem ao 

entendimento de negros e brancos como pertencentes à mesma espécie, afirmando 

que “a única conexão essencial entre os negros e os europeus é a escravidão... 

[podendo-se] concluir que a escravidão foi a ocasião do aumento do sentimento 

humano entre os negros” (HEGEL apud GILROY, 2012, p. 101). 

A razão, aquela que leva Hume, Kant e Hegel a proclamarem a condição pré-

humana dos africanos, ela própria está assentada em preconceitos, em concepções 

prévias naturalizadas e petrificadas pela moralidade e religiosidade europeia ao longo 
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dos séculos. A razão que a modernidade europeia erigiu para si mesma não passaria, 

assim, de “um sistema de narrativas e de discursos pretensamente conhecedores”, 

de “um reservatório, no qual a aritmética da dominação da raça vai buscar seus álibis” 

(MBEMBE, 2014, p. 57-58). 

De acordo com Mbembe (2014), não se pode afirmar que os filósofos 

iluministas, em suas elucubrações sobre os negros e a África, fossem movidos apenas 

por má-fé, podendo ser admitido que certa preocupação sincera com a verdade não 

estaria alheia àquele processo filosófico de construção do outro. Concordamos que 

existia, certamente, uma busca sincera de conhecer o outro. Essa busca, entretanto, 

sofre deslocamentos por efeito dos modelos de percepção e interpretação implícitos 

e não refletidos que precedem e orientam a produção dos discursos conscientes sobre 

a realidade. Ser sincero é demonstrar sem dissimulação ou disfarces nossos 

sentimentos e pensamentos. E os europeus fizeram isso muito bem em relação 

àqueles que eles definiram como negros. Quem será, portanto, capaz de dizer que 

Hume, Kant, Hegel, e tantos outros filósofos (e cientistas) não eram sinceros, que não 

estavam expressando de forma verdadeira e sem dissimulação o seu sentimento a 

respeito do modo de produção de conhecimento desse outro que eles abominavam? 

Sendo justamente essa sinceridade na aversão o que mais transparecia em seus 

discursos sobre os povos africanos, era também o que os faziam cegos em relação à 

verdade que eles tanto procuravam. 

É essa incapacidade de questionarem seus sentimentos e preconceitos que 

teria impedido os europeus de perceberem que seus discursos de conhecimento 

adquiriam a função básica de construção de um outro que, concebido como diferença 

absoluta, pudesse ser destituído de sua humanidade e transformado em objeto de 

instrumentalização prática e expropriação econômica. Nesse sentido, o que de real 

existe sob o conceito de raça é a transformação de pessoas em coisas e em formas 

degradadas de mercadorias. Não existindo enquanto fato físico natural, antropológico 

ou genético, a raça existirá como conjunto de ideias e descrições adequadas às 

necessidades de dominação dos europeus sobre os outros povos, especialmente 

sobre os africanos. A raça é, assim, uma “ficção útil” a partir da qual se justificaria toda 

sorte de opressão, expropriação, desumanização, criminalidade, catástrofes e 

carnificinas contra os povos negros. 

Para Mbembe (2014), assim como para Gilroy (2007), é na história do 

capitalismo que a origem da questão da raça e do Negro pode ser reconhecida. O 
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Negro teria sido a invenção primeira, o “primeiríssimo tema de raça” (MBEMBE, 2014, 

p. 299), que justificaria para os europeus a abolição de qualquer censura ou proibição 

em relação à violência ilimitada contra o outro e à adoção despudorada da identidade 

entre meios e fins. Numa escalada de desprezo e agressividade, de humilhação, 

espoliação e assassinatos, a modernidade europeia foi construindo uma máquina de 

moer e consumir seres humanos, ao mesmo tempo em que foi se erguendo rica, 

poderosa, com a capacidade de definir a verdade e a falsidade, o bem e o mal, assim 

como o destino de todos os outros povos. 

 

5.1 A negação contemporânea da raça 

 

De acordo com a Sociologia do conhecimento desenvolvida por Peter Berger e 

Thomas Luckmann (2013) a realidade é uma construção social. Essa afirmação traz 

como consequência para a Sociologia, e para as ciências humanas em geral, a 

responsabilidade de descrever como tal realidade é construída, ou seja, a 

responsabilidade de mostrar como certas percepções e entendimentos chegam a ser 

social e historicamente estabelecidos e aceitos como a realidade. 

Como consequência de se adotar essa tese, temos que admitir que nossas 

categorias de entendimento, nossas construções conceituais, nossas percepções, 

valores e sentimentos estão inevitavelmente atrelados aos modos como, em contextos 

sociais e históricos determinados, os seres humanos constroem sua realidade. 

Conceitos como raça, identidade e diferença pertencem ao contexto de construção da 

sociedade ocidental a partir da modernidade, estando amarrados, portanto, ao 

processo de expansão do domínio europeu sobre o mundo e aos interesses 

econômicos que moveram (e ainda movem) aquele processo. 

Outra consequência dessa tese é a de que, quando analisamos aqueles 

conceitos, não podemos supor que eles se constituem como um fato ou fenômeno da 

natureza. Ao conceber a identidade e a diferença como construções sociais ou, na 

linguagem de Durkheim, como fatos sociais, afirmamos que elas fazem parte de um 

processo coletivo de invenção, participando de uma mesma lógica de classificação e 

construção da realidade social. São, segundo a concepção de Barth (2011), pares 

dicotômicos e opostos inevitáveis a toda e qualquer forma de classificação. Nesse 

sentido, qualquer forma de classificação move-se em torno de processos arbitrários 

de identificação e de diferenciação, de seleção de similitudes e de discrepâncias. 
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Entretanto, em nossas leituras, temos a impressão de que os autores que se movem 

em torno do paradigma da diferença acreditam que a esta corresponderia uma 

realidade encontrada nas próprias coisas e que apenas a identidade seria uma 

construção, apenas a identidade seria um artifício construído pelo homem, 

reservando-se para a diferença um estatuto natural.  

Supor que as diferenças e as identidades já estão inscritas nas próprias coisas 

é recusar a ideia de que elas são o resultado de um processo sócio-histórico de 

construção, acreditando que se manifestam como um fato ou fenômeno da própria 

natureza. Por outro lado, aceitar que identidades e diferenças fazem parte do arbitrário 

cultural, não significa aceitar, como consequência, que não haja algo de específico 

que possa ser denominado, por exemplo, como subjetividade negra. Pelo contrário, é 

afirmar que uma subjetividade assim definida se constitui como resultado das 

experiências e processos interativos que predominam numa sociedade marcada por 

valores e produções de significados racistas e excludentes. Ou seja, a subjetividade 

é construída e marcada pelos contextos sociais e pelas experiências intersubjetivas 

determinadas por estes contextos. 

Quanto ao conceito de raça (e, como consequência, o de racismo), afirmar que 

se trata de uma realidade socialmente construída, seguindo a mesma lógica, significa 

compreendê-lo como resultado de contextos históricos e sociais determinados e que 

o fenômeno do racismo não está fixado como essência das relações entre os seres 

humanos. Nesse sentido, a raça e o racismo devem ser compreendidos como fatos 

sociais e, como tais, não estão fincados na natureza biológica humana, sendo o 

produto de relações sociais arbitrariamente construídas e que, historicamente, por 

meio de processos sociais de reprodução, foram sendo estabilizadas, normalizadas e 

institucionalizadas. Como consequência, as desigualdades entre os grupos 

socialmente classificados e identificados a partir do conceito de raça não são um 

produto de diferenças naturais entre eles, mas de relações de poder, de dominação e 

de exploração estabelecidas em sintonia com as formas da acumulação capitalista a 

partir da Idade Moderna. 

Sendo raça uma realidade socialmente construída, os efeitos sociais 

produzidos a partir de sua construção e classificação são, no entanto, bastante reais 

e efetivos, no sentido de que possuem uma atuação prática eficiente na produção e 

reprodução de formas de opressão e de sofrimento social, de hierarquias sociais e de 

desigualdades na apropriação dos capitais econômicos e simbólicos. Desse ponto de 
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vista, a ideia de raça possui uma função menos descritiva das diferenças biológicas 

entre os indivíduos do que construtiva da realidade social. Como consequência, a 

crítica atual, mais do que deter-se nos fundamentos da definição biológica da raça – 

pois que esses já foram amplamente demonstrados como falsos – deve voltar-se para 

as maneiras como essa ideia, conjugada com outras não menos importantes e 

perniciosas, foram constituindo o mundo moderno. 

Apesar de raça não ser, na atualidade, um conceito cientificamente validado, 

não se pode, por outro lado, simplesmente apagá-lo do vocabulário, como se esta 

ação fizesse desmoronar toda a estrutura de desigualdades, de dominação e de 

formas de opressão socialmente construídas e legitimadas por esse conceito ao longo 

de séculos. Não podemos simplesmente argumentar, com a simplicidade da lógica 

dos contos do Barão de Münchhausen, que, se raça não existe, não existe também o 

racismo, confundindo o processo científico de invalidação daquele conceito com o 

desaparecimento dos efeitos trágicos da opressão e da expropriação erguidas, 

conduzidas e justificadas sob sua bandeira. Não podemos ter a ilusão de que, agora 

que sabemos que as raças não existem, estamos no melhor dos mundos possíveis, 

que a humanidade é uma só, que somos todos iguais, que não há desigualdades e 

que caminhamos todos juntos, de mãos dadas e em fraternidade, para a construção 

de um mundo melhor. “Desinventar” cientificamente o conceito de raça não faz 

desmoronar o racismo. As clivagens e exclusões que antes eram justificadas pelo 

termo raça, são agora justificadas sob outros nomes, outras formas essencializadas, 

constituindo-se “um racismo sem raças” (MBEMBE, 2014, p. 20), no qual o negro 

ainda é a carne e o espírito disponibilizados do mercado de produtos baratos e de 

segunda categoria. 

A raça que, fabricada pela ciência, produzia e justificava mutilações sociais, 

hoje, negada pela ciência, continua ainda a produzir e a justificar velhas e novas 

formas de mutilações. Prisões, assassinatos, discriminações, ofensas e violações de 

todos os tipos ainda são perpetradas tendo por base os preconceitos raciais. Isso 

porque a raça se tornou parte do discurso e do imaginário do senso comum, 

constituindo-se como parte do habitus, isto é, dos esquemas de percepção e de ação 

que orientam os processos interativos e os modelos de relações entre os diferentes 

indivíduos e diferentes grupos sociais. Ela está no cerne da lógica de classificação, 

de estabelecimento e de legitimação das relações de opressão e exclusão que recaem 

sobre o ser humano negro. A raça, com ou sem a legitimação conferida pela ciência, 
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ainda é o destino que nos condena e a lógica paradoxal à qual nos apegamos, ainda 

que na luta contra os seus efeitos. 

O incômodo que sente o intelectual branco no Brasil, estrangeiro ou nativo, 

sociólogo, antropólogo (e, às vezes, geógrafos), quando o negro em sua luta pela 

construção de cidadania invoca a palavra raça, o leva a proferir uma acusação: a de 

que os negros estão racializando as lutas políticas e sociais. O que esses intelectuais 

esquecem, ou preferem esquecer, é que essas lutas desde sempre foram racializadas 

em nosso país. 

Não foi o africano que se autodesignou negro e não foi ele que atribuiu a si 

mesmo uma raça. Não foi o negro que criou o conceito que segrega, estigmatiza e 

constrói clivagens insuperáveis no seio da humanidade. A necessidade de designação 

do outro por um nome que, ao tempo mesmo em que classifica e separa, submete e 

oprime, não nasceu do espírito e do interesse do ser humano que por negro foi 

nomeado. O fervor do capitalismo mercantilista europeu, a colonização de povos de 

outros continentes, especialmente da África, a avidez europeia por serem os senhores 

de si mesmos e do mundo, é que justificou, sob a verdade da aparência e sob 

aparência de verdade, a negação desse outro de pele escura e a sua exclusão do 

mundo humano, levando à aceitação, em nome de Deus e da civilização, das mais 

infames barbáries praticadas ao longo da história da humanidade. 

A brutalidade e o terror racial não tiveram início com o desenvolvimento do 

racismo científico no século XVIII (GILROY, 2007). Entretanto, foi por meio dessa 

ciência que se tornou possível justificar e legitimar todas as barbáries anteriores e 

posteriores cometidas pelos europeus em nome das hierarquias raciais. 

A atribuição da identidade pelo outro, no caso, a do negro pelo branco europeu, 

é constituída de um julgamento e uma sentença: julgamento de inferioridade e 

sentença de submissão. Assim, do processo histórico de designação da racialidade 

pelos europeus aos não europeus, especialmente aos africanos e seus descendentes, 

emergiu e justificou-se toda uma estrutura de negação de reconhecimento, de 

submissão, coisificação e exploração. 

Por essas razões, ninguém está mais interessado em abolir o conceito de raça 

do que o ser humano que foi racialmente definido como negro pelo branco europeu. 

Por isso, quando certos críticos, brancos, da noção de raça acusam os movimentos 

negros de promoverem processos sociais de racialização, torna-se necessário 

demonstrar o quanto ainda está vigente essa noção na própria estrutura de 
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reprodução e justificação das desigualdades em nossa sociedade. A raça, ainda que 

não se deseje falar sobre ela, continua sendo o dispositivo social utilizado para 

construir clivagens e fundamentar processos de reprodução das formas de exclusão 

e desigualdade. É cômodo, portanto, acusar o negro de ser o construtor de gatilhos 

de novos conflitos raciais. Cômodo e profundamente desonesto do ponto de vista 

científico e acadêmico. 

Na atualidade, é amplamente conhecido nos meios científicos que os negros 

não constituem uma raça. Sua identidade, de forma alguma, é construída por 

recorrência a uma substância biológica que os separaria dos demais seres humanos. 

Pelo contrário, é por oposição a essa clivagem, arbitrariamente forjada no período 

moderno da história dos povos europeus em suas relações com os povos de outros 

continentes, que eles constroem suas identidades e orientam suas reivindicações e 

movimentos sociais. A noção de emancipação que brota desses movimentos tem 

como referência a unidade da espécie humana, de modo a projetar um futuro no qual 

aquilo que se constituiu pelo nome de direitos humanos seja, de fato, compreendido 

por todos os seres humanos como direitos para todos os seres humanos. Entretanto, 

aquela clivagem que sob os nomes “raça” e “negro” destituiu o ser humano de pele 

escura de direitos, apesar de não ser biologicamente e antropologicamente justificada 

na atualidade, é ainda um fato social fortemente estabelecido, continuando a produzir 

e a reproduzir formas de injustiça e de opressão. É, portanto, como oprimidos e 

injustiçados que os negros orientam suas manifestações e lutam por direitos. Mas, 

para que essa parte da humanidade seja reconhecida, à pergunta “quem são vocês 

que reclamam direitos iguais?” só pode haver uma resposta: somos aquela parte que 

foi classificada e excluída sob os nomes raça e negro. Essas palavras, “raça” e 

“negro”, portanto, não podem deixar de aparecer nos processos e lutas reivindicatórias 

de igualdade. 

Conforme nos ensina Mbembe (2014), quem inventou o Negro e a raça não 

foram os africanos e nem tampouco os outros povos subjugados pelo domínio colonial. 

O racismo é a consequência prática dos significados que os inventores dessas duas 

palavras a elas atribuíram. Negro e raça estão fundidos em um mesmo conjunto de 

significados, os quais foram construídos por outros - os europeus - para humilhar, 

degradar, dominar, excluir, explorar e expropriar o corpo e o espírito dos africanos e 

de seus descendentes: 
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Este nome [Negro] foi inventado para significar exclusão, 
embrutecimento e degradação, ou seja, um limite sempre conjurado e 
abominado. Humilhado e profundamente desonrado, o Negro é, na 
ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi 
transformada em coisa, e o espírito, em mercadoria – a cripta viva do 
capital. Mas – e esta é sua manifesta dualidade -, numa reviravolta 
espetacular, tornou-se o símbolo de um desejo consciente de vida, 
força pujante, flutuante e plástica, plenamente engajada no ato de 
criação e até de viver em vários tempos e várias histórias ao mesmo 
tempo (MBEMBE, 2014, p. 19). 

 

Também Appiah (1997), desenvolve a ideia, que já se encontra em Fanon, de 

que a própria categoria do negro foi uma invenção europeia, “pois os brancos 

inventaram os negros a fim de dominá-los” (p. 96). Isso significa que, no processo de 

construção de sua identidade, os europeus modernos, ao inventarem o negro, 

inventaram a si mesmos como brancos, num processo criativo do “eu” e do “outro” 

que justifica e legitima a dominação sobre o outro e a sua exclusão enquanto sujeitos 

de direitos. 

Como paradigma que determina as formas de percepção e de pensamento na 

modernidade, apesar de todas as críticas e formas de desconstrução ocorridas na 

atualidade, a raça continua determinar a construção de identidades dos indivíduos e 

grupos sociais. Ainda se confere centralidade analítica a esse termo, justamente 

porque os significados e valores a ele vinculados continuam funcionando como 

paradigma que orienta as formas de percepção, pensamento e ação de indivíduos e 

grupos na sociedade contemporânea. A raça marcou profundamente a construção da 

subjetividade das pessoas, penetrando nas fibras da cultura, tornando-se parte do 

habitus construído e dos processos cotidianos de compreensão, constituindo a 

consciência racista. Gerações sucessivamente e sistematicamente expostas a uma 

pedagogia da raça e do racismo foram socializadas sob a ideologia de um outro 

naturalmente inferiorizado e destituído de uma parcela significativa das qualidades 

que definem o humano. 

É por isso que o apelo para que os indivíduos e os grupos se desfaçam das 

ilusões destrutivas da raça, invocando a ciência como juiz e testemunha, mostra sua 

fraqueza irremediável na medida em que este termo expandiu seu poder explicativo 

para além do campo científico, alcançando o senso comum e as formas cotidianas de 

classificação e hierarquização. A luta por um humanismo global, contemplador de toda 

a humanidade, no qual nos libertamos das classificações e das hierarquias raciais, 

terá ainda um longo caminho pela frente, pelo fato inegável de que tanto os brancos 
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quanto os negros “estão presos conjuntamente pelos mecanismos da ‘raça’ que 

alienam uns aos outros e amputam sua humanidade” (GILROY, 2007, p. 33). Assim, 

liberar-se do conceito de raça não é um processo simples e dependente apenas da 

argumentação científica da sua inexistência. Ao difundir-se para o senso comum, a 

raça tornou-se um fato social com determinações muito fortes sobre os modos de 

percepção, os esquemas de pensamento e de ação das pessoas. Por isso, ela é ainda 

o paradigma que orienta os processos de exclusão e de produção de desigualdades 

na sociedade brasileira. Não é, portanto, anunciando a descoberta científica atual de 

que a raça foi um “equívoco” criado pela própria ciência que acordaremos na manhã 

seguinte livre de suas determinações sociais. A renúncia à noção de raça como 

instrumento de categorização, divisão e hierarquização da humanidade com base na 

aparência imediata dos indivíduos, especialmente na cor da pele, é, portanto, 

altamente improvável num futuro próximo, uma vez que o “imaginário óptico e visual” 

(GILROY, 2007, p. 57), que desde a sua invenção caracterizou o termo raça, torna 

inevitável para o senso comum a produção de distinções e hierarquizações. 

Estamos presos pela linguagem a uma estrutura de pensamento que não 

conseguimos ultrapassar, senão com a condição de produzirmos uma nova 

linguagem. Mas, uma nova linguagem não se inventa de súbito, como se pudéssemos, 

segundo o nosso simples desejo ou vontade, nos livrar dos sentidos e significados 

historicamente construídos e nos quais nossas maneiras de sentir, agir e pensar estão 

imersas. As mudanças na linguagem são produzidas por novas experiências, novas 

formas de interação, novos conhecimentos, que geram novos valores, novas crenças, 

novas formas de comunicação. As rupturas profundas do pensamento não são, 

portanto, uma dádiva do tempo imediato. Elas são mediadas por longos e lentos 

processos de pequenas mudanças, muitas vezes imperceptíveis, das relações que 

estabelecemos entre nós e com o mundo ao longo das gerações e dos séculos. 

Se hoje não conseguimos pensar para além da raça, a não ser de uma forma 

imprecisa e paradoxal que nos carrega de retorno a ela, é porque a raça se tornou o 

paradigma que conduz nosso pensamento e ação no mundo em que existimos e nos 

relacionamos: o mundo moderno, constituído predominantemente sob o domínio dos 

interesses econômicos, políticos, culturais, filosóficos e religiosos dos europeus. Um 

novo vocabulário, organizado na forma de uma nova teoria, só se torna possível na 

medida em que transformações consistentes ocorrerem na estrutura das relações 

sociais. É claro, certamente, que a utopia, como construção idealizada de uma 
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realidade social nova e superior, nos permite alguma forma de transcendência em 

relação ao mundo no qual estamos situados. No entanto, aquilo que imaginamos 

como transcendência do real ainda é limitado pela historicidade e pela força desse 

próprio real. Nossas próprias utopias são condicionadas e limitadas por aquilo que no 

presente determina as nossas aflições. 

E aquilo que aflige o ser humano negro do presente, local e globalmente, é a 

persistência de uma estrutura social racista, opressiva, excludente e produtora de 

desigualdades e hierarquias. Nenhum homem negro olha para si mesmo e, 

comparando-se a um homem branco, afirma: “eu sou, em termos de minha 

humanidade, em minha carne e em meu espírito, radicalmente distinto de você e isso 

nos impede de formar uma comunidade de seres livres e iguais”. De fato, o que se 

propõe é exatamente o contrário: embora se trate ainda de luta por reconhecimento, 

o reconhecimento que se busca é o de uma humanidade comum, de um destino 

humano comum compartilhado. Não se trata, portanto, da luta pelo reconhecimento 

de uma particularidade ou de uma singularidade essenciais em oposição ao outras 

particularidades e singularidades também essenciais. 

Gilroy (2016), Hall (2018), Appiah (1997), Mbembe (2014), e outros tantos 

intelectuais negros mobilizados em torno da temática e da luta contra o racismo, 

afirmam de forma decisiva que raça e negro não são categorias de essência, 

constituindo-se a negritude, fundamentalmente, como uma questão política. 

No interior do próprio pensamento de intenções libertárias podem se constituir 

armadilhas que nos levam de volta e nos vinculam aos modos opressivos de pensar 

e existir. Quando nos deixamos enredar no pensamento essencialista, ainda que 

intencionando afastar do pensamento do colonizador e enaltecer uma suposta 

autenticidade negra, como o faz Senghor quando afirma que “a emoção é negra, como 

a razão, helena”, caímos num alçapão teórico que nos leva cada vez mais para o 

interior do discurso do opressor, mantendo-nos presos estritamente em sua órbita de 

pensamento. Longe das qualidades da racionalidade que caracterizariam o ser 

branco, por oposição, para a construção da identidade negra restaria apenas o campo 

da emocionalidade, da sensibilidade, da vivência mística e das experiências corporais 

de produção de sentidos. 

Ao exaltar uma suposta essência negra, ao contrário de constituir uma nova 

forma de pensamento em oposição às concepções eurocentristas, esse pensamento 

se mostrava alinhado com aquilo que ele próprio pretendia rechaçar, orientando-se 
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segundo a lógica do pensamento do opressor. A proclamação da existência de uma 

alma negra, primitiva, pré-lógica e em continuidade orgânica com a natureza, que 

interpretaria o mundo a partir de categorias místicas e forças invisíveis opostas à 

racionalidade, acaba por confirmar o esquema que a filosofia, de Hume a Hegel, e a 

antropologia europeia, de Frazer (O ramo dourado) a Lévy-Bruhl (A mentalidade 

primitiva), conceberam para subalternizar e apartar os negros do restante da 

humanidade. A dominação colonial, nesse sentido, não se manifesta apenas como 

dominação econômica e política, mas como a forma mesma de estruturar o 

pensamento e de promover a construção das identidades sociais e raciais de 

colonizadores e colonizados (MIGLIAVACCA, 2016). 

Não existe uma essência à qual poderíamos nos referir como “alma negra”. Há, 

no entanto, uma condição que acompanha o negro e os negrodescendentes desde os 

princípios do processo colonizador europeu que desencadeou a modernidade: a 

inevitável condição de lutar por sua liberdade e a busca incessante da igualdade em 

um mundo que o produziu como desigual, como inferiorizado. 

Nesse sentido, as lutas negras não são expressões da exigência de 

reconhecimento de supostas diferenças raciais, étnicas ou culturais, mas da 

resistência contra a opressão historicamente constituída e justificada a partir das 

teorias racistas elaboradas pelos europeus no moderno processo de expansão da 

dominação sobre outros povos e continentes. Não são lutas étnicas, mas lutas 

antirracistas, lutas políticas de construção da cidadania em termos mais universais do 

que aqueles que até agora tem sido admitido e praticado. Trata-se agora de história, 

de política, de economia, de educação. Os que durante séculos foram excluídos e 

relegados a uma condição de inferioridade, sofrendo as formas de desigualdade e de 

opressão construídas naqueles planos, reivindicam hoje igualdade. Nesse sentido, 

quando mobilizam a palavra raça, como na oposição situacional raça negra/raça 

branca, o fazem com referência a marca (característica física) que o europeu elegeu 

para explorar, oprimir e expropriar os outros povos. Nesse sentido, a pele negra ainda 

é a marca que subjaz aos processos de classificação, de produção de identidades 

inferiorizadas e de exclusão no mundo contemporâneo. 

Como a população brasileira que sofre discriminação por conta da cor da sua 

pele, como reação, constrói para si mesma uma identidade divergente daquela que 

lhe é atribuída pelo opressor? A reação ao racismo pode desencadear formas de 

produção de identidade, mas estas não podem ser mobilizadas a partir da noção 
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biológica de raça ou da ideia de uma essência cultural absoluta e irredutível. Trata-se 

da construção de uma identidade predominantemente política, na qual a referência 

central é a cor da pele, tomada como sinal e marca manipulada pelos racistas para a 

produção de significados de inferiorização e de práticas de exclusão. Nesse sentido, 

a luta antirracista no Brasil não pode deixar de tomar como referência, para 

desconstruí-los, os sentidos e significados historicamente construídos nessa 

sociedade em torno da ideia de raça e de cor. As lutas pela cidadania, justiça e 

igualdade não podem, para a população negra brasileira, deixar de se orientar por 

uma noção politicamente construída de solidariedade na qual a cor da pele é 

mobilizada como referencial porque ela é o referencial adotado pela sociedade racista 

para construir formas de exclusão. Certamente que os efeitos ideológicos e práticos 

do racismo, dada a sua complexidade e as formas contraditórias com que se manifesta 

local e globalmente, não são, por si sós, capazes de unificar os negros em torno de 

uma identidade positiva, dependendo também da produção de uma estrutura de 

sentimentos fundada tanto na experiência passada da escravidão racial quanto nas 

formas contemporâneas de hierarquia, discriminação, injustiça e desigualdade 

assentadas na cor da pele. 

Appiah, no livro Na casa de meu pai (2014), se pergunta sobre o que as 

comunidades negras, na África e nos diferentes lugares do mundo, possuem em 

comum, possibilitando a construção de uma identidade negra genérica. Trata-se de 

uma mesma etnicidade, de uma mesma essência? Sua resposta é negativa, 

apontando para o fato de que existem diferentes culturas, diferentes tradições, 

diferentes religiosidades, diferentes comunidades, diferentes línguas e diferentes 

etnias negras, tanto na África quanto espalhadas no Novo Mundo. O que há de comum 

em meio a essa pluralidade de diferenças é a vivência de formas de opressão, 

exploração, exclusão social e discriminação baseadas nos sentidos historicamente 

construídos em torno do conceito de raça. A palavra negrofobia, segundo Pierucci 

(2008), sintetiza essa experiência de discriminação e exclusão: 

 

Noutras palavras, a possibilidade de uma identificação comum está no 
fato de que as comunidades negras, por mais diferentes que se saibam 
em recursos culturais e em passado histórico, têm sido, não obstante, 
olhadas e tratadas pela cultura dominante do Ocidente como ‘a mesma 
coisa’. Está na experiência da discriminação-com-exclusão. 
Discriminação racial com exclusão social (PIERUCCI, 2008, p. 158). 
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Concepção semelhante a essa é defendida pela antropóloga Eunice Ribeiro 

Durham (2004), no seu esforço teórico de compreensão da relação entre as lutas 

encetadas pelos movimentos sociais e a construção da cidadania. Segundo ela, é a 

carência em um bem social específico que define uma coletividade efetiva no interior 

de uma coletividade possível de participantes de um movimento reivindicatório. É a 

reivindicação de satisfação de uma necessidade específica que faz com que os 

indivíduos se mobilizem: “reivindicações passam a ser consideradas como 

instrumentos de mobilização, em vez de mobilização ser o instrumento da 

reivindicação” (Idem, p. 291). Ao se reconhecerem como carentes de uma 

necessidade específica, os indivíduos se mobilizam e lutam coletivamente pela 

superação dessa carência. Aquilo que aparecia inicialmente como individual torna-se, 

por meio da construção de uma identidade coletiva em torna de uma necessidade, 

uma necessidade coletiva. 

Na lógica que determina esse processo, o que se ressalta não é um suposto 

conjunto de características naturais que justificaria a existência de uma unidade 

essencial entre indivíduos. Pelo contrário, são as experiências cotidianas de opressão 

e as carências que dela resultam que podem constituir-se como atalhos para o 

estabelecimento formas de solidariedade e de construção identitária. O que explica o 

uso da palavra raça pelos negros brasileiros, portanto, não é o apego a um significado 

biológico e essencializado, mas as carências que são socialmente produzidas a partir 

da manipulação de conceito por uma sociedade que ainda é estruturalmente racista. 
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6. DA METODOLOGIA E TRAJETÓRIA DESTA PESQUISA 

 

 

A pesquisa que deu origem a esta dissertação é de natureza qualitativa, tanto 

no que se refere aos métodos de produção de dados e informações, quanto em 

relação à natureza interpretativa que nos guia na leitura das informações empíricas e 

na produção dos seus resultados. Segundo Bauer e Gaskell (2003), a busca pelos 

significados é a característica principal da investigação qualitativa, devendo o 

pesquisador esmerar-se na compreensão das significações que os próprios sujeitos 

pesquisados atribuem às suas ações. Somam-se a essa característica fundamental, 

o caráter descritivo de apresentação, o uso de métodos de observação participante, a 

formulação de questões abertas nas entrevistas, entre outras. No que se refere à 

primeira fase desta pesquisa, embora tenhamos desenvolvido algumas relações 

quantitativas25, elas serviram basicamente para a construção de noções gerais sobre 

as características e o comportamento dos sujeitos pesquisados. Os aspectos 

principais de nossa análise e interpretação foram construídos principalmente a partir 

das respostas às duas questões abertas do questionário aplicado na primeira fase, da 

observação in loco do comportamento dos alunos, realizado de 2017 a 2019, e das 

entrevistas abertas que realizamos ao longo de 2018 com alunos vítimas de bullying 

e de racismo. 

Na bibliografia utilizada a respeito dos aspectos metodológicos, além de Bauer 

e Gaskell, tomamos como referência Bogdan e Biklen (1994) para orientar nossa 

discussão e para justificar a diversidade de instrumentos de produção de dados e 

informações com os quais estamos trabalhamos: questionário com questões fechadas 

e abertas, na primeira fase; entrevistas abertas, observação de campo e descrição 

das formas cotidianas de interação entre os alunos, na segunda fase da pesquisa. 

Aqueles autores, ao definirem a investigação qualitativa, destacaram cinco 

características dessa abordagem, as quais podem estar presentes em maior ou menor 

grau nas pesquisas educacionais, conforme os objetivos que estas se propõem. No 

entanto, há que se destacar que em nossa busca do conhecimento do bullying e do 

 
25 Especificamente na primeira fase, fizemos a aplicação de um questionário caracterizado por questões 
e respostas fechadas, mas que também trazia duas questões abertas. Adiante, neste mesmo capítulo, 
apresentamos sucintamente alguns resultados desse primeiro momento de imersão na pesquisa e que 
foram decisivos quanto aos rumos que ela tomaria na segunda fase. 
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racismo no contexto escolar dos estudantes dos cursos técnicos de Automação 

Industrial e de Eletromecânica integrados ao ensino médio do Campus Avançado 

Sinop, procuramos descrever de forma detalhada e minuciosa as práticas observadas 

a partir de narrativas dos próprios alunos e da observação direta de suas formas de 

interação, especialmente aquelas norteadas por conflitos que, expondo sujeitos 

específicos a formas de desrespeito e humilhação, podem ser caracterizadas como 

denegação de reconhecimento recíproco, constituindo-se em formas patológicas de 

interação social (HONNETH, 2009 e 2011). 

Destacamos também o aspecto descritivo-narrativo da nossa pesquisa 

empírica, buscando com isso enfatizar como os alunos interagem, como interpretam 

suas ações e experiências, como definem a si próprios e aos outros, como são 

afetados e como reagem às práticas recorrentes em sua interação cotidiana. Nesse 

sentido, procuramos estabelecer nossa ênfase na dimensão processual, a qual está 

diretamente relacionada a uma forma densa de descrição (GEERTZ, 1989) das 

formas interativas no cotidiano escolar, de forma a lançar luz sobre a dinâmica das 

significações internas que rege as ações e relações interpessoais experienciadas 

pelos sujeitos pesquisados. 

Nessa dimensão (processual) da pesquisa qualitativa atribui-se grande 

relevância às estruturas significantes que orientam os atores em suas ações e 

interações sociais. O interesse pelo significado que os atores sociais atribuem às suas 

ações e reações cotidianas norteia o trabalho do investigador qualitativo, 

possibilitando a análise dos fenômenos em profundidade e complexidade, em 

contraposição ao interesse pela busca de causalidades simples e isoláveis que orienta 

os estudos quantitativos. As investigações qualitativas, para lembrar uma importante 

lição da Antropologia, voltam-se para o estudo de “fenômenos complexos, situados 

em planos de causalidade e determinação complicados” (DA MATTA, 1987, p. 18). 

Na área da educação e do ensino, assim como nas ciências sociais em geral, os 

estudos qualitativos voltam-se para o cotidiano, para o modo como os sujeitos 

pesquisados, orientados pelos conceitos e significados que constituem o senso 

comum e a moralidade do grupo no qual estão inseridos, constroem, interpretam, 

reinterpretam, vivenciam suas relações e orientam suas práticas (MINAYO, 2013). 

Nessa perspectiva, nosso esforço foi o de tentar fazer emergir das narrativas 

produzidas pelos próprios estudantes - do processo descritivo das suas formas de 

interação e do modo como justificam e interpretam seu próprio comportamento - as 
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ideologias e valores, os conceitos, as categorias pensamento e de ação por eles 

construídas e/ou acionadas em suas práticas. 

Nessa concepção da pesquisa qualitativa, tanto os relatos dos sujeitos 

pesquisados sobre suas experiências - construídos por meio de conversas informais 

e por meio de entrevistas em profundidade sobre as experiências subjetivas de alguns 

desses sujeitos em relação às formas de preconceito, ofensas e discriminação de que 

foram vítimas - quanto a descrição das suas interações cotidianas, construídas a partir 

da pesquisa de campo e da observação participante, compuseram a matéria-prima a 

partir da qual procuramos organizar os passos de nossa análise e construir uma 

interpretação sistemática e coerente. Tratando-se de uma pesquisa de caráter 

sociológico, a narração e a descrição das experiências subjetivas e individualizadas 

de sofrimento se tornaram cruciais para compor tais experiências como questão 

social, como sofrimento socialmente produzido, bem como as implicações políticas 

daí derivadas. 

Em nossa pesquisa, portanto, as narrativas do sofrimento individual não 

constituem um fim em si, mas funcionam como uma janela ou uma passagem entre o 

individual e o social, revelando os esquemas de percepção, de pensamento e de ação 

socialmente determinados que orientam os estudantes em seus modos cotidianos de 

interação e comportamento. Nessa perspectiva, o sofrimento dos indivíduos não pode 

ser analisado à parte das determinações sociais de comportamento e ação que 

definem opressores e oprimidos. Em um mundo coletivamente produzido e 

reproduzido, um mundo dominado por disputas entre grupos e indivíduos em 

condições desiguais, em que saltam às vistas as mais variadas formas de 

contradições, a análise sociológica crítica tem como responsabilidade tornar evidente 

as causas sociais do sofrimento individual e, desta forma, revelar como resultado de 

um sistema de relações o sofrimento que pesa sobre os indivíduos. Sofrimento 

individual e sofrimento social são faces de uma mesma moeda. Segundo a visão de 

Marx (2011), ao construírem sua história, homens e mulheres o fazem tanto sob o 

peso das circunstâncias presentes com que se defrontam quanto com aquelas 

legadas e transmitidas pelo passado. Determinações sociais sempre pesam sobre os 

indivíduos e grupos, abrindo oportunidades e limitações na construção de suas 

histórias de vida, nas maneiras como interpretam o mundo, nas formas como 

constroem suas relações, se solidarizam, oprimem e esmagam uns aos outros. 
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As narrativas individuais de sofrimento produzidas a partir das entrevistas e 

observações de campo tem como objetivo, inicialmente, a compreensão dos 

significados que os próprios sujeitos pesquisados atribuem às suas ações para, em 

seguida, por meio dos instrumentos teóricos e conceituais de que dispõe ou que 

constrói o pesquisador, apresentar uma nova compreensão da lógica interna que 

orienta o comportamento das pessoas do grupo social pesquisado. Por esse ângulo, 

o trabalho do pesquisador não pode se resumir à descrição do comportamento dos 

sujeitos envolvidos na pesquisa, assim como não pode limitar-se à apresentação das 

razões que os próprios pesquisados atribuem às suas ações. A tarefa fundamental do 

pesquisador é a de construir uma interpretação coerente e sistemática, embasada nos 

conceitos, métodos e teorias pertencentes ao campo de conhecimento no qual se 

situa e à tradição acadêmica com a qual dialoga. Tratando-se de uma concepção 

crítica de conhecimento, entendemos por metodologia não apenas as maneiras como, 

na relação com os sujeitos pesquisados, “recolhemos” os dados e as informações a 

partir das quais, em consonância com nossos valores ideológicos e compromissos 

políticos, formulamos hipóteses e construções analíticas. O modo como lidamos e nos 

articulamos frente às distintas tradições teóricas e ao conjunto implícito de valores que 

carregam é também, nesse sentido, parte do método. 

Não se trata, portanto, de invocar uma suposta objetividade ou neutralidade da 

pesquisa acadêmica, mas de traduzir para os nossos pares, na linguagem da 

comunidade da qual participamos, o comportamento dos sujeitos pesquisados em 

outro contexto social. Trata-se de um esforço de tradução, transformação e 

reinterpretação que guarda uma relação de reflexividade tanto com a tradição da 

comunidade acadêmica no qual estamos inseridos (para a qual apresentamos 

diretamente nossas hipóteses e teorias) quanto com os próprios sujeitos pesquisados 

e o contexto social no qual estão inseridos, constituindo-se a possibilidade de diálogo 

entre o campo acadêmico e o campo social que foi tornado objeto de estudo. 

Embora as teorias sociais possam, em certa medida, contribuir para a produção 

de transformações do comportamento social, elas não o fazem da mesma maneira e 

na mesma proporção que as ciências da natureza, estas diretamente ligadas às 

mudanças e inovações tecnológicas. A atuação das pesquisas sociais sobre o 

comportamento de indivíduos e grupos não é direta e não é realizada de forma objetiva 

e controlada, dependendo sempre das conjunturas ideológicas, culturais, políticas e 

dialógicas nas quais são realizadas nossas produções. Conforme Da Matta (1987) 
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observa, não é tão fácil mudar nossos valores e crenças como se pode trocar de 

automóvel, de televisão ou de celular. As transformações tecnológicas não estão 

apenas totalmente integradas ao nosso cotidiano por meio do sistema econômico, 

mas também integradas no nosso sistema de valores, gerando a expectativa e a 

necessidade de inovação constante. Por outro lado, as teorias sociais que produzimos 

são incapazes de produzir tecnologias para a solução de problemas como as 

desigualdades e opressões políticas e sociais. Não somos simplesmente capazes de 

gerar uma tecnologia ou um receituário de combate eficiente e direto às formas que a 

desigualdade e a opressão social assumem em nossa sociedade. Daí a necessidade 

do diálogo constante, do estabelecimento de mediações sociais, políticas e culturais 

que favoreçam tais combates. Nesse sentido é que a educação, em sua forma 

institucionalizada, é o campo mais ideologicamente disputado entre os distintos 

grupos de interesse, cada um procurando exercer hegemonia sobre ele. Do domínio 

desse campo é que depende a maior ou menor capacidade dos grupos sociais e 

políticos em construir políticas públicas orientadas para os seus intentos, sejam eles 

reacionários, de conservação ou de transformação social. 

Quanto ao aspecto empírico desta pesquisa, nós a realizamos em duas etapas: 

na primeira, um questionário com quinze questões, das quais treze fechadas e duas 

abertas (em anexo), norteou a produção das informações. O objetivo, além da 

caracterização dos sujeitos pesquisados e do contexto social no qual estavam 

inseridos, era a obtenção de informações sobre a incidência do bullying no ambiente 

específico do Campus Avançado Sinop e as formas mais comuns de desrespeito ou 

de intimidação ali praticadas. As dez primeiras questões buscavam recolher 

informações gerais sobre os alunos (idade, sexo, orientação sexual), a escolaridade 

dos pais e a situação familiar (casa própria, trabalho). A questão seguinte foi 

subdividida em vinte e quatro itens com o objetivo de identificar as formas de 

intimidação e de agressões sofridas ou praticadas pelos alunos. Duas outras questões 

tinham como objetivo verificar se os alunos sofriam ou praticavam bullying sobre os 

colegas e as motivações relacionadas a essa prática. Quanto às duas questões 

abertas, a primeira pedia ao aluno que já sofrera alguma forma de intimidação ou de 

agressão, ou que tivesse presenciado alguma dessas práticas contra algum colega, 

que fizesse um relato do ocorrido; a segunda questão aberta solicitava aos alunos que 

apresentassem sugestões quanto às melhores formas da prática do bullying ser 

combatida. 
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A primeira fase, baseada na aplicação do referido questionário, foi realizada em 

maio de 2017, época na qual o campus contava, no período diurno, em tempo integral, 

com um total de 140 alunos, os quais estavam distribuídos em dois cursos técnicos 

integrados ao ensino médio: Automação Industrial e Eletromecânica. A característica 

desses cursos como de tempo integral - frequentados pelos alunos no período 

matutino, das 7h00 às 11h30, e no período vespertino, das 13h00 às 17h30 - 

determinava um tempo de convivência dilatado entre eles, de pelo menos 9 horas 

diárias, podendo ser ainda incluído o horário do almoço, das 11h30 às 13h00, no qual 

muitos estudantes permaneciam no campus, lendo e fazendo atividades na biblioteca 

(sozinhos ou em grupos), jogando tênis de mesa, partidas de xadrez, conversando 

nos corredores, preparando coreografias de dança ou ensaiando as falas e 

expressões das peças teatrais relacionadas à disciplina de Artes ou, simplesmente, 

estabelecendo ou intensificando relações. Cada curso tinha apenas duas turmas, de 

calouros e de segundo-anistas, tendo o primeiro processo seletivo (“vestibulinho”) 

ocorrido no final de 2015, com início letivo no final de janeiro de 2016, cada turma com 

35 vagas. Do total dos 140 alunos, 117 responderam o questionário. Ou seja, do 

universo dos alunos dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, 83,57% 

participaram da primeira fase da pesquisa, conforme apresenta a figura 1: 

 

Figura 1: Taxa percentual dos alunos que participaram da 1ª fase da pesquisa 

 

Fonte: Autor 

 

Essa primeira fase teve um caráter muito mais de familiarização com o contexto 

social da pesquisa no qual estávamos nos inserindo, servindo para coletar as 

informações iniciais que nos ajudariam a organizar as fases posteriores, definindo não 
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apenas a metodologia e as estratégias a serem utilizadas, mas o próprio objeto de 

pesquisa sobre o qual nos debruçaríamos. Sobre a incidência do bullying e as formas 

mais comuns de desrespeito praticadas naquele contexto, verificamos, em primeiro 

lugar, que 62 dos 117 alunos que responderam o questionário (ou seja, 53%) 

afirmaram ter sofrido ou visto algum colega sofrer bullying, conforme apresenta a 

figura a seguir: 

 

Figura 2: Taxa percentual de resposta à pergunta “você já sofreu ou viu alguém sofrer 

bullying na escola?” e sobre as motivações mais comuns dessa prática 

 

Fonte: Autor 

 

Sobre as formas mais comuns de desrespeito e violência praticadas no 

contexto escolar do Campus Avançado Sinop, as respostas ao questionário revelam 

que entre os principais motivos da violência escolar estão os preconceitos 

relacionados à questão racial, à sexualidade e ao gênero. Treze alunos (21%) fizeram 

relatos nos quais se tornaram evidentes motivações relacionadas a preconceitos 

raciais, dez (16%) relataram motivações homofóbicas, dez (16%) afirmaram ter sofrido 

ou visto alguém sofrer bullying por estar acima do peso, além de outros seis relatos 

(9,67%) que apontam para preconceitos relacionados à aparência física, sem 

identificarem a característica física motivadora da prática do bullying. 

Esses dados indicam, primeiro, a enorme incidência de práticas de bullying no 

Campus Avançado Sinop. A violência nesse contexto escolar, manifestada na forma 

de agressões físicas e verbais, de ofensas e de humilhação, têm apontado para as 

dificuldades dos alunos na construção do reconhecimento intersubjetivo das 

diferenças, assim como para a tendência de reprodução de padrões discriminatórios 

e opressivos de comportamento em relação aos outros. Chamamos a atenção para o 
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resultado de que em torno de 21% dos relatos de práticas de desrespeito entre alunos 

em suas interações cotidianas apresentavam motivações relacionadas aos 

preconceitos raciais. Esse índice, que foi o maior entre todas as motivações 

declaradas pelos estudantes, despertou nossa atenção para o fenômeno do racismo 

no contexto escolar, de modo que ficamos cada vez interessados em analisar o 

impacto específico deste fenômeno - ainda que sem descuidar de outras formas de 

desrespeito e violência - no processo de construção de identidades e diferenças dos 

estudantes. Tomamos então a decisão de realizar, paralelamente à análise do 

bullying, um estudo específico sobre o preconceito e a discriminação racial no contexto 

escolar, conferindo a estes fenômenos um peso maior em nosso trabalho de pesquisa. 

Nesse sentido, os dados da primeira fase da pesquisa foram tanto reveladores quanto 

decisivos em relação à direção que, dali por diante, tomariam nossos estudos. A 

frequência das práticas de desrespeito relacionadas às motivações racialistas, com 

21% dos casos relatados, indicaram uma forte incidência de concepções racistas 

orientando as práticas interativas dos adolescentes no contexto escolar. 

Ainda no que se refere aos resultados da primeira fase, 32 dos 117 alunos que 

responderam o questionário - ou seja, 27,4% - afirmaram já ter maltratado algum 

colega da escola. Destes, 19 (59,4%) declararam ter agido motivados “por 

brincadeira”, por terem sido provocados ou por autodefesa, conforme representação 

na figura abaixo: 

 

Figura 3 – Taxa percentual de alunos que admitem ter maltratado algum colega e as 
respectivas formas em que isso é concretizado 

 

 

Fonte: Autor 
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Diante da pergunta “você tem alguma sugestão para acabar com o bullying?”, 

78 dos 117 alunos pesquisados (ou seja, 66,7%), apresentaram alguma proposta, 

enquanto 39 (33,3%) responderam negativamente a essa questão. Das formas 

sugeridas, 38 respostas (48,7%) destacaram palestras, campanhas de educação e de 

conscientização dos alunos, com envolvimento de toda a comunidade escolar, como 

aquelas que seriam as formas mais eficazes no combate ao bullying. 

 

Figura 4 – Respostas à pergunta “você tem alguma sugestão para acabar com o bullying?” 
e propostas de ações contra o bullying. 

 

 
 

Fonte: Autor. 

 

Nesse sentido, aproximadamente a metade dos alunos que apresentaram 

sugestões possui a convicção de que a melhor forma de lidar com o desrespeito e a 

agressão no interior da escola está relacionada ao investimento na formação dos 

alunos para o respeito às diferenças. Esses dados indicam que, apesar das 

manifestações de violência na escola, os alunos acreditam na capacidade que ela 

possui de produzir valores e comportamentos compatíveis com o respeito aos direitos 

e à dignidade humana. 

Na segunda fase da pesquisa, o material empírico para análise foi construído 

com base em observações in loco, registradas em um caderno de campo, das 

interações estabelecidas pelos alunos em sala de aula, durante as aulas de 

Sociologia, e em outros espaços de atividade e de convivência escolar, como os 

corredores do campus, durante os horários de intervalo e no horário de almoço, 

quando muitos dos alunos que residem nos bairros periféricos do município 

permanecem no Instituto. Também observamos e registramos aspectos das 

interações dos alunos em suas atividades de lazer, especialmente nos jogos de 

futebol de campo que ocorriam aos sábados, quando alunos do diurno se misturavam 

com alunos dos cursos subsequentes, do noturno, e alunos dos cursos de Formação 
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Inicial e Continuada (FIC), contando também com a presença de alguns professores. 

Esses jogos de futebol, como atividades desenvolvidas exclusivamente por pessoas 

do sexo masculino, foram interessantes para observação de certos rituais de 

masculinidade, envolvendo agressões físicas e verbais que, na maioria das vezes, 

manifestavam-se sob uma aparência lúdica. A partir de 2018, duas novas atividades 

de lazer, tênis de mesa e xadrez, com os projetos desenvolvidos pelos professores 

Washington e Denis, passaram a ser realizadas pelos alunos. Estas atividades 

também se constituíram em importantes espaços sociais de observação do 

comportamento dos alunos. 

Nesta fase, entre as técnicas de coleta de dados e informações, fizemos uso 

de entrevistas semiestruturadas e abertas, de anotações realizadas a partir de 

observações de campo e de conversas informais com os alunos. As entrevistas 

semiestruturadas, partindo de perguntas comuns dirigidas aos diferentes 

entrevistados, objetivaram a produção26 de informações sobre aspectos semelhantes 

vivenciados pelos alunos vítimas de bullying e de racismo no contexto das interações 

escolares. Algumas questões comuns foram colocadas para todos os alunos 

entrevistados e, conforme a necessidade, formulamos questões específicas para cada 

entrevistado de acordo com o andamento de seus relatos. As questões-chave para as 

entrevistas estruturadas foram: 1) Você já foi alvo de práticas de bullying ou de 

racismo no contexto escolar?; 2) Você pode nos contar sobre as situações de bullying 

ou de racismo pelas quais passou?; 3) O que, na sua opinião dá origem às práticas 

do bullying e do racismo no contexto escolar?; 4) Que iniciativas podem ser 

promovidas na escola para o combate ao bullying e ao racismo? 

 Essas questões-chave visavam a produção de narrativas, especialmente por 

alunos que se colocavam na posição de vítimas daquelas formas de violência. 

Conforme os alunos respondiam às questões, novas questões eram formuladas, de 

modo a incentivá-los a preencher possíveis lacunas em suas declarações. Em termos 

metodológicos, as questões abertas permitem descrever com maior riqueza de 

 
26 Utilizamos aqui o termo produção em lugar do uso consagrado do termo coleta. Os dois termos são, 
às vezes, utilizados como sinônimos, mas, do nosso ponto de vista, eles são marcados por diferenças 
nada sutis do ponto de vista epistemológico. O termo coleta, na pesquisa empírica, parece se aproximar 
mais de uma concepção positivista de ciência, na qual os dados supostamente se encontram in natura 
e disponíveis para serem recolhidos e utilizados em favor de um conhecimento objetivo e neutro sobre 
a realidade social. Quanto à palavra produção, ela pressupõe, de alguma maneira, uma ação do 
pesquisador na relação intersubjetiva que gera os sentidos interpretados da pesquisa. 
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detalhes os aspectos singulares dos discursos produzidos pelos sujeitos pesquisados 

(MINAYO, 2013; ZANTEM, 2004 BOGDAN e BIKLEN, 1994). 

Sobre o quantitativo de entrevistas, nossa intenção inicial, apresentada no 

projeto de pesquisa, era a de que, dos 117 alunos que responderam ao questionário 

da primeira fase, quatorze participassem das entrevistas (ou seja, em torno de 12%). 

Os participantes seriam escolhidos entre as vítimas de bullying - incluindo as práticas 

motivadas por preconceitos raciais -, assim como por aqueles que, por relações de 

amizade, possuíssem uma observação “privilegiada” dessas práticas entre os seus 

colegas, podendo ser utilizados como bons informantes e apresentar narrativas 

interessantes para a nossa pesquisa sobre o fenômeno. 

Tratando-se de uma pesquisa qualitativa, baseada principalmente em 

entrevistas, conversas informais e em observação de campo, após a primeira fase, 

consideramos - em concordância com nossa orientadora - que o projeto de entrevistar 

quatorze pessoas era excessivo. Reduzimos então essa quantidade para seis 

entrevistados, os quais tentaríamos distribuir nas categorias que, conforme indicaram 

os dados resultantes da aplicação do questionário na primeira fase da pesquisa, mais 

frequentemente produzem as vítimas de desrespeito e humilhação no contexto do 

Campus Avançado Sinop: racismo, machismo, homofobia e aversão às pessoas 

obesas. Das seis entrevistas realizadas, fizemos uso direto dos relatos produzidos em 

quatro delas, uma vez que, juntadas às narrativas e descrições que fizemos a partir 

das observações de campo e das conversas informais com os estudantes, as 

informações nelas encontradas se mostravam suficientes para alcançarmos uma 

interpretação empiricamente coerente e sistematicamente orientada em termos 

teóricos. Entretanto, ao mesmo tempo em que reduzíamos a quantidade de 

entrevistados e o uso direto dos relatos nelas encontrados, as descrições produzidas 

a partir das observações de campo e das conversas informais aumentaram em 

importância nos termos de sua contribuição para a nossa análise, enriquecendo-a com 

relatos e detalhes descritivos que não poderiam ser produzidos apenas a partir das 

entrevistas. 

Uma dificuldade que se apresentou na transição da primeira para a segunda 

fase da pesquisa: não havia como reconhecer, a partir do questionário, nem as vítimas 

e nem os agressores, uma vez que o questionário foi respondido sem a necessidade 

de identificação dos alunos. Sendo assim, como faríamos para selecionar os alunos a 

serem entrevistados e aqueles de quem mais nos aproximaríamos para buscar relatos 
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e informações sobre a prática de bullying e de racismo no campus? Outro problema é 

que, por uma questão de bom senso, não podíamos nos limitar apenas aqueles que 

participaram da primeira fase, ignorando estudantes que, embora não tivessem 

respondido o questionário, eram reconhecidos pelos seus colegas como vítimas 

costumeiras da prática de bullying ou de racismo. Além disso, no que se refere às 

observações diretas do comportamento dos alunos, que resultavam em anotações no 

que chamamos de “nosso caderno de campo”, não podíamos excluir os estudantes 

que não participaram da primeira fase, sob o risco de deturpar o contexto social 

“natural” ou “espontâneo” em que se desenvolve o processo interativo escolar e do 

qual participam todos os alunos. A decisão tomada foi, portanto, de incluir em nossa 

observação de campo todos os alunos das turmas que iniciaram os cursos em 2016 

e em 2017. Acrescente-se, ainda, a inclusão das duas novas turmas de primeiros anos 

em 2018, uma de Eletromecânica e a outra de Automação Industrial. Como os alunos, 

fora da sala de aula, não interagem espontaneamente na forma radical de segregação 

por turmas, não sendo possível isolá-los para efeitos de observação científica, as 

novas turmas também tiveram de ser incluídas em nossas observações. 

A grande dificuldade inicial que se apresentava, portanto, estava relacionada 

aos critérios que seriam definidos pelo pesquisador na escolha dos entrevistados. 

Essa dificuldade foi se dissipando na medida em que vários alunos, sabedores de 

nossa pesquisa desde a primeira fase, e outros que chegaram depois, se ofereceram 

para colaborar por meio das entrevistas e de conversas informais. Para as entrevistas, 

escolhemos entre aqueles alunos que já tinham se manifestado como vítimas de 

bullying (incluíamos sob esse termo as práticas machistas e as homofóbicas) e de 

práticas racistas. Como sabíamos, desde as informações produzidas na primeira fase 

da pesquisa, que as principais motivações para as práticas de desprezo, humilhação 

e intimidação no contexto do Campus Avançado Sinop estavam relacionadas aos 

preconceitos contra as diferenças, nosso preocupação passou a se voltar também 

para os modos como as identidades e diferenças são construídas naquele espaço 

escolar e como a intolerância e o preconceito atuam sobre esses processos 

construtivos. Para os alunos que se apresentavam como vítimas, uma pergunta óbvia 

nas entrevistas e nas conversas informais era a de como eles se definiam em termos 

identitários. As conversas informais, assim como o foco de nossa atenção nas 

observações de campo, foram realizadas de acordo com as ocorrências de bullying e 

de racismo percebidas e denunciadas pelos próprios alunos ou por professores. 
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No caso desta pesquisa, em termos teóricos e em coerência com a concepção 

social e intersubjetiva da construção da identidade defendida pelos autores da teoria 

do reconhecimento, assumimos o ponto de vista de que a identidade é uma 

construção social, na qual são distinguidos, por contraste ou oposição, diferentes 

grupos e que tais distinções grupais não são fixas, podendo variar conforme os 

contextos ou situações. Nesse sentido, tanto a identidade quanto a diferença são o 

resultado de construções sociais, são situacionais (contextuais) e contrastivas. Onde 

estão postas afirmações de identidade também estão postas, por oposição, 

afirmações sobre o outro, sobre o diferente27. 

 

 

  

 
27 Essa é uma concepção que se tornou clássica nas Ciências Sociais brasileiras, especialmente na 
Antropologia, desde a década de 1970, com a disponibilização de textos de Fredrik Barth, 
especialmente seu Grupos étnicos e suas fronteiras, e de Roberto Cardoso de Oliveira, com seu livro 
sobre Identidade, Etnia e Estrutura Social. 
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7. NARRATIVAS DE VIOLÊNCIA, PRECONCEITOS E SOFRIMENTOS 

 

 

Pensamos, inicialmente, em fazer deste um capítulo só de narrativas. De 

narrativas que o pesquisador construiria tomando como referências outras narrativas: 

aquelas construídas, através de testemunhos e entrevistas, por alunos vítimas de 

comportamentos preconceituosos e de maus-tratos no contexto escolar. Mas, 

pensamos, depois, que nenhuma narrativa se constitui de enredos puramente factuais 

ou objetivos. Que os fatos narrados pelos sujeitos que contam suas histórias, 

dramáticas ou singelas, já vêm carregados de interpretações e de visões de mundo e 

que, ao serem recontados por um outro narrador, novas interpretações se somam ou 

se sobrepõem às primeiras, acrescentando a elas o ponto de vista daquele que 

seleciona e reordena os fatos que tinham sido relatados em primeira mão. Por isso, é 

preciso advertir o improvável leitor desta dissertação que as narrativas que nos 

propomos construir já vêm carregadas de interpretações, no mais das vezes 

conduzidas pelas leituras dos autores e teorias de que nos apropriamos 

explicitamente desde o início de nosso trabalho. 

 

Os sofrimentos de B 

 

É hora do intervalo, entre 9:30 e 9:50 da manhã, do dia 15 de junho 
de 2017. Caminho pelos corredores do campus e, quase em frente à 
sala do Registro, vejo três meninas reunidas. Uma delas, B, do 1º ano 
do curso de Eletromecânica, está chorando. Chama a minha atenção, 
o fato de que se trata da mesma aluna que alguns dias antes tinha se 
dirigido ao NAPNE para reclamar de que estava sofrendo bullying. Me 
aproximo e pergunto o que está acontecendo e as duas outras alunas 
dizem que ela está chorando por ter sido chamada de “macaca” e de 
“sapatona” e que alguns alunos, principalmente do 2º ano, estão 
sempre ofendendo-a, utilizando-se desses termos. As duas colegas 
de B tentam acalmá-la e dizem que os meninos que fazem isso são 
uns idiotas, que é um absurdo o que fazem e que eles deviam ser 
punidos. Procuro saber quem são os alunos praticantes das ofensas 
sofridas por B. As alunas recuam e não querem dizer os nomes deles. 
Elas pensam que vou levar o caso para a coordenação e que, se os 
alunos forem punidos, as provocações se tornarão ainda piores. Eu 
digo que apenas gostaria de falar com eles, orientá-los, mas que é 
preciso que a coordenação fique sabendo e que tome providências. 
Elas dizem apenas que são alunos do 2º ano do curso de 
Eletromecânica, mas não revelam os seus nomes. Durante a nossa 
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conversa, B vai se acalmando e as colegas afirmam que precisam ir 
para a aula, que depois me contam mais detalhes sobre o acontecido. 
Quando elas se retiram, vou até a sala de coordenação e informo o 
coordenador sobre o que tinha presenciado e a conversa que tivera 
com as alunas.28 

 

Três dias antes, no dia 12 de junho de 2017, a aluna, acompanhada de outra 

colega, tinha ido até o NAPNE (Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades 

Específicas) para reclamar que estava sofrendo bullying. No meu caderno de campo, 

eu anotei: 

 

A aluna B reclama que vem sofrendo bullying por parte dos colegas 
do 2º ano de Eletromecânica. As ofensas, segundo ela, ocorrem 
principalmente em relação ao seu modo de andar e à sua cor, dizendo 
que ela anda como homem, que ela é homem e que tem atração 
sexual por meninas. A aluna, demonstrando visível sofrimento, afirma 
que já está cansada de ser alvo dessas práticas. Diz que quando ela 
passa, esses colegas do 2º ano29 dão risada e sussurram uma palavra 
específica que a deixa extremamente constrangida. Acrescenta que 
referem-se a ela com apelidos que denotam preconceito racial e que 
a palavra mais utilizada é “macaca” e que, às vezes, também utilizam 
a palavra “ogra”. Afirma que o aluno MV já presenciou alguns desses 
acontecimentos, que ele é testemunha de como ela tem sido alvo 
constante dessas práticas e que ele também saberia dizer os nomes 
dos alunos envolvidos. Perguntei se ela teria conhecimento de outros 
alunos vítimas dessa prática e a aluna respondeu que vários dos seus 
colegas da sala são alvos de ofensas e discriminações e que os 
praticantes são geralmente os alunos do 2º ano.30 

 

No dia 05 de dezembro de 2017, a mesma aluna foi até o NAPNE, desta vez 

para relatar que a sua colega Y estava sofrendo bullying da parte de dois colegas, um 

do 1º ano de Automação e outro do 1º ano de Eletromecânica. De acordo com o seu 

relato, as ofensas à Y, da parte desses dois outros alunos, eram repetitivas e 

escancaradas, tendo por características o apelo a questões raciais, sendo a aluna 

insistentemente chamada de “cabelo de bombril”. Conta B que um dos garotos teria 

dito à Y para ir à casa dele, pois que ele precisava de sua ajuda. Quando Y parou para 

 
28 Anotação no caderno de campo. 
29 Em 2017, havia dois segundos anos, um do Curso de Eletromecânica e outro do Curso de Automação 
Industrial. A aluna não fez referência às práticas de bullying por parte dos alunos do curso de 
Automação. Os alunos que em 2017 estavam no segundo ano terminaram o curso no final de 2018. Os 
que estavam no primeiro ano, estão hoje (2019) no terceiro. 
30 Anotação no caderno de campo. 



152 
 
 

dar atenção, o garoto teria dito que na casa dele tinha muita louça para lavar e que a 

mãe dele poderia usar um pedaço do cabelo dela como bombril. Pedi que B e Y 

relatassem esses acontecimentos para os coordenadores de cursos e que, também, 

fizessem ocorrência com a servidora C, que tinha sido designada pela direção do 

Campus para receber denúncias de prática de bullying entre os alunos. Alguns dias 

depois, conversei com os alunos para saber que motivações eles alegariam para agir 

daquela maneira. Eles estavam visivelmente preocupados e assustados, pois tinham 

recebido advertência da coordenação. Conversei com eles sobre a necessidade de 

respeito ao próximo, sobre regras de convivência, sobre direitos humanos, sobre 

como os preconceitos que eles estavam expressando são abomináveis, que as 

consequências para as pessoas que sofrem os preconceitos podem ser traumáticas 

e desastrosas, que o racismo é considerado crime inafiançável pela legislação 

brasileira e que há sérias consequências para quem os pratica. Eles disseram que 

não tinham consciência de que suas ações eram racistas e que não sabiam das suas 

consequências legais, que faziam apenas por brincadeira, que aquele seu 

comportamento não mais se repetiria e que iriam pedir desculpas à colega ofendida. 

Alguns dias depois, procurei a aluna e perguntei se eles tinham lhe pedido desculpas. 

A resposta foi negativa. 

No primeiro semestre de 2018, realizei uma longa entrevista com B (que está 

transcrita, junto com outras, nos Anexos desta Dissertação). Eu a selecionei para a 

entrevista porque ela já tinha se colocado à disposição para contar suas experiências 

como aluna vítima de preconceitos e ofensas raciais e porque, desde sua chegada no 

campus, tínhamos observado e registrado diversas ocorrências ligadas a ela. No 

processo seletivo para vaga no Instituto, para concorrer à vaga por cotas raciais, a 

aluna se declarou negra. Entretanto, durante a entrevista, na pergunta sobre como ela 

se identificava em termos raciais, afirmou, inicialmente, que era morena. Aos poucos, 

ao longo da nossa conversa, mas não sem hesitações, avanços e recuos, B foi 

assumindo uma identidade negra. 

De seus relatos, vai se tornando cada vez mais evidente que a vida escolar de 

B, desde a pré-escola, foi cercada de preconceitos e de humilhações relacionados às 

suas características físicas, principalmente os que apontavam para a cor de sua pele 

e para o fato de que tinha o peso acima daquele que era imposto pela sociedade como 

o padrão dominante de beleza. Não bastasse isso, no próprio lar em que passara a 

infância, junto a uma mãe que a abandonaria aos onze anos de idade, B teria sofrido 
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de maus-tratos psicológicos e das mais brutais violências simbólicas. Ao falar sobre 

as suas relações no âmbito familiar, durante a primeira infância, especialmente sobre 

aquela que teria sido desenvolvida com a mãe, a aluna, dominada por decepção e 

tristeza, se expressou assim: 

 

Professor, o senhor sabe que também tem a discriminação dentro da 
família. Porque eu morava com a minha mãe. E eu era morena, só 
que minha mãe também era morena. Só que eu era a encardida da 
família, literalmente. Ela me chamava de sebosa, ela falava “você é 
sebosa, você é preta”. Mas, ela também era. “Você é feia, seu cabelo 
é feio”. Porque o meu cabelo era cacheado. Até hoje eu não me olho 
direito no espelho. Por isso que eu pedi pra alisar meu cabelo. A 
minha mãe fala que eu sou feia, aí, eu chego na escola e falam que 
eu sou feia. Aí você pensa: “eu devo ser feia mesmo”. Você está 
começando a desenvolver sua autoestima e a sua própria família vem 
e te põe pra baixo. E aí você vai pra escola, pros seus amigos, e eles 
também te põe pra baixo. Você está normal, aí vem a pessoa e fala 
isso. Parece que vem alguma coisa e empurra o seu ombro pra baixo, 
entendeu? Dá uma dor, assim, no peito. Aí você respira fundo e tenta 
fingir que não acontece. Só que vai acumulando, vai acumulando, vai 
acumulando... até que um dia você se deita pra dormir e você se 
lembra... e... chora. 

 

Ao trazer à memória esses sofrimentos de sua primeira infância, a aluna não 

conseguiu conter as lágrimas. Fiquei ali, desorientado e em silêncio, esperando que 

ela conseguisse controlar a sua dor. Depois de certo tempo, B se recompôs, sorriu, 

se desculpou e pediu que continuássemos a entrevista. Sobre sua condição atual, 

afirmou que mora com o pai e a avó desde que foi abandonada pela mãe. Contou, 

sem detalhes, que o pai, aos 21 anos de idade, levou um tiro e que ficou paraplégico, 

tendo sido esse, aparentemente, o motivo de sua mãe ter abandonado a família. 

Outras complicações de saúde levaram seu pai a ter sérios problemas nos rins, 

necessitando de tratamento continuado de hemodiálise. A avó, que é professora na 

rede pública municipal, assumiu, desde então, a chefia da família, cuidando 

heroicamente do filho e da neta, tentando dar a estes uma vida digna e à neta, por 

meio do incentivo aos estudos, um bom futuro. Em sua narrativa, B afirma ter sofrido, 

simultaneamente, humilhações justificadas pelo fato de que era gorda e por ser negra, 

ainda durante a pré-escola: 
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Eu era gorda também e aí entrou o bullying e o racismo. Porque foi 
assim: eu não morava aqui e aí eu tinha o cabelo cacheado, eu era 
negra e era gorda. Era não, eu sou. Eu sou negra e tenho o cabelo 
cacheado. E aí eu era nova e tal e as meninas me chamavam de 
gorda, de rolha de poço, nega de cabelo pixaim, de cabelo duro, de 
toma banho não molha, todo esse tipo de coisa... bombril...  

 

 Tentando se livrar das ofensas e agressões verbais que sofria, B fez regime, 

emagreceu e alisou os cabelos: 

 

Aí, eu emagreci, aí eu alisei o cabelo e eu comecei a me tornar uma 
pessoa que eu não era, entendeu? Falavam do meu cabelo e eu pedi 
pra minha mãe alisar, porque elas falavam que o meu cabelo era de 
pixaim. Falavam que eu era gorda, e eu emagreci. Só que aí, uma 
coisa que continuou foi a cor. Ah, neguinha, neguinha, neguinha... 
Isso machuca, mas... assim que eu vim morar aqui em Sinop, tinha 
um menino que passava por mim e falava assim: “sua macaca”, “não 
fala comigo porque você é uma macaca”. 

 

Essas narrativas referem-se a fatos anteriores à sua entrada no Instituto, 

quando ainda era aluna do ensino fundamental. Entretanto, a sua chegada em nossa 

instituição não a livrou das agressões racistas, acrescentando-se a estas, ainda que 

B seja heterossexual, ofensas de caráter homofóbico: 

 

Quando eu cheguei no Instituto, aí já pegaram por outro lado, pro lado 
do gênero, entendeu? Pela minha forma de agir, minha forma de agir 
que veio decorrente disso. Que ela é sapatão, que ela gosta de 
menina. Eu lembro que passava na frente dos meninos que ficavam 
sentados ali no “refeitório” e eu escutei uma vez eles falando: olha lá, 
a macaca está vindo, tá passando a sapatão. Foi nesse dia que eu 
escutei, nesse dia que... tudo bem, vinham me falar que ele não 
gostava de gente morena. Eu falei, tudo bem, contanto que não me 
machucasse. Só que aí ele falou daquele jeito... eu escutei. Me 
machucou muito [choro...]. 

  

 Como é recorrente nas interpretações dos alunos, as agressões sofridas e as 

praticadas de uns contra os outros tendem a ser lidas ou interpretadas como 

“brincadeiras”. Mas, B sabe muito bem, por experiência própria, que essas coisas 

machucam. E, ao imaginar que não há na fala e na ação do outro que a machuca a 

intenção de ferir, ela se deixa envolver por esse enredo e pode fazer de conta que a 

exclusão e a recusa que recaem sobre ela não são verdadeiras, que não são reais. 

Então, ela se apega e torna explícita a interpretação mais disponível e mais 
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confortável de que tudo não passa de um jogo cômico entre alunos. Entretanto, 

implicitamente, nas entrelinhas de sua fala, B tem consciência de que esse é apenas 

um recurso para não pensar no significado verdadeiro do comportamento de seus 

colegas, um meio de disfarçar e de não aumentar o seu indizível sofrimento: 

 

Porque agora, as pessoas fala isso e eu levo na brincadeira. Eu 
tento... eu tento... porque se eu levar na brincadeira, eu não vou me 
machucar, entendeu? Então, eu tô levando na brincadeira. Mas, 
dentro da sala de aula tem esse tipo de brincadeira e eu brinco 
também com isso, só que as pessoas falam que eu não gosto muito, 
né? Tipo, a gente... Eles ficam falando: ah, sua preta vagabunda... 
Mas é uma brincadeira. Todos brincam com coisas assim, né? Não é 
nada pessoal. Até hoje não chegou ninguém dizendo que isso era 
pesado... 

  

Depois que transcrevi a entrevista de B, ao reler esse trecho de sua fala, me 

veio à memória o poema “Minstrel man” (Menestrel), do poeta Langston Hughes, que 

eu havia lido (e decorado) décadas atrás, em 1989, no jornal Folha de São Paulo, na 

tradução de Paulo Henriques Britto: 

 

Porque minha boca 
É larga de riso 

E minha garganta 
É funda de canto, 

Tu crês que não sofro 
Depois de conter 
O meu sofrimento 

Tanto. 
 

Porque minha boca 
É larga de riso 

Não ouves o grito 
No fundo de mim 

Porque os meus pés 
São leves de dança 

Não sabes que morro 
Assim. 

 

O sofrimento de B é análogo ao sofrimento revelado pelo poeta negro norte-

americano: o riso e o sorriso (apesar da dor), o sofrimento disfarçado, o grito sufocado, 

a felicidade apenas aparente caracterizam o relato da aluna, tal como o do Menestrel 

do poema. Na continuidade de sua narrativa, B vai se lembrando dos vários momentos 
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em que, no campus, na sala de aula ou fora dela, se sentiu desprezada ou ofendida 

por ser negra, por carregar consigo as marcas da negritude: 

 

Uma coisa que me machucou muito, falando de racismo, voltando, foi 
que eu voltei a ter o cabelo cacheado e tal. E aí, eu tava sentando 
bem na frente... e ninguém percebeu que eu me senti machucada, 
mas eu me senti. Falaram: “você, com o seu cabelo não dá pra gente 
ver o quadro, você não pode sentar aí na frente porque o seu cabelo 
tampa o quadro todo”. Eu posso fazer o quê, professor, eu vou raspar? 
[silêncio...]. Não tenho nada o que fazer. Então, eu saí, saí da frente 
do quadro, da primeira carteira. Doeu... Eu sentei encostada na 
parede porque aí não incomoda ninguém. 

 

Nas pessoas negras, a introjeção do preconceito racial produz um “senso de 

lugar”, num processo tácito de incorporação de um sentido inferiorizado de 

pertencimento e de representação da sua condição humana. Assim, ao tentar 

responder à indagação “quem sou eu?”, partindo das respostas já formuladas pela 

perspectiva branca-europeia, o ser humano negro não consegue ultrapassar a 

autodeclaração de uma identidade rebaixada, de uma humanidade desqualificada e 

castrada. É assim que, aderindo à razão do colonizador sobre o colonizado, ao olhar 

para si mesmo no espelho, o negro só poderia sentir-se, conforme traduziu Mbembe 

(2014, p. 55), como “o membro amputado da humanidade”, como parte de uma 

minoria que não tem razão de existir. 

É também assim que B, descrevendo os efeitos das discriminações que sofreu 

na família e no contexto escolar, resume bem esse sentimento de que fala Mbembe: 

 

Até hoje eu não olho direito no espelho. Por isso que eu pedi pra alisar 
meu cabelo. A minha mãe fala que eu sou feia, aí, eu chego na escola 
e falam que eu sou feia. Aí você pensa: “eu devo ser feia mesmo”. 
Você está começando a desenvolver sua autoestima e a sua própria 
família vem e te põe pra baixo. E aí você vai pra escola, pros seus 
amigos, e eles também te põe pra baixo... [E continua]: Professor, eu 
só estou vivendo. Eu tenho momentos de felicidade, mas não duram 
muito. Eu só tô vivendo, literalmente. Não é algo que eu falo, que eu 
vou pra escola e me sinto feliz. Não. Eu só vou para a escola, faço as 
tarefas e acabou. Tem dias que estou muito triste, mas eu chego aqui 
e tô feliz. Eu tô feliz pra vocês acharem que eu tô feliz. Eu não vou 
chegar aqui chorando. 

 

Os sofrimentos de Y 
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 Y é uma menina linda, atlética, extrovertida e engraçada. É uma das campeãs 

de atletismo do campus, tendo ganhado medalhas em todas as competições locais e 

em todos os JIFMT (Jogos do Instituto Federal de Mato Grosso) de que participou 

como representante do Campus Avançado Sinop. Participa também dos times de 

futebol, futebol de salão e handebol feminino, sempre se destacando por sua forma 

física e agilidade. Sua gargalhada vibrante ressoa pelo campus, alegrando algumas 

pessoas e escandalizando outras. 

 Quando chegou no Instituto, em 2016, ao entrar pela primeira vez em sua sala, 

o primeiro ano do curso Técnico de Eletromecânica Integrado ao Ensino Médio, viu 

que era a única menina negra da turma31, sentindo, já naquele instante, que iria sofrer 

muito. No final daquele ano, passados os quatro bimestres, ela soube, sem surpresa 

e nem tristeza, que iria ser reprovada. Fiquei pensando se ela, inconscientemente, 

não teria conduzido seus estudos para aquele resultado, tendo este se constituído 

para ela como um alívio, pois que desde o primeiro dia intuíra os sofrimentos futuros 

que viria a ter naquela turma. 

 Nascida na cidade de Peixoto, no Mato Grosso, filha de um homem branco com 

uma mulher negra, foi abandonada pelo pai, por influência de uma avó racista, antes 

mesmo do seu nascimento. Aos cinco anos de idade, a mãe, já vivendo com outro 

homem, e não tendo condições financeiras de sustentar a família, a entregou para 

seus avós maternos, que a trouxeram para Sinop. Conta Y que na primeira semana 

em que pisara em uma escola, ainda no “presinho”, teria sofrido, também pela primeira 

vez fora do ambiente familiar, a infâmia de um ato racista e que teria sido justamente 

a professora quem o praticara: 

 

Naquela mesma semana, eu sofri meu primeiro preconceito na 
escola. Na minha sala tinha muita menina branca, menino branco 
também, de cabelo liso... e, quando fomos aprender sobre folclore, a 
professora pegou uma caixa com um monte de livros e gibis. Daí, cada 
um foi ficando com um livro. Eu me lembro que uma menina ficou com 
o livro da sereia, outra ficou com o do boto-cor-de rosa. No fim, só 
sobrou dois livros, um do saci-pererê e outro da mula-sem-cabeça. E 
eu queria muito a mula-sem-cabeça. Eu já tinha um saci-pererê em 

 
31 Embora Y se considerasse, naquele momento, como a única menina negra da sala, havia outras. 
Entretanto, essas outras, principalmente por terem cabelos lisos, não foram identificadas, a princípio, 
por Y como negras. No Brasil, a fenomenologia da percepção de quem é negro e de quem não o é 
depende também de outras características, além da cor da pele. 
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casa porque minha mãe comprou uma pasta de folclore. Daí a 
professora disse: “não, você vai ficar com o saci porque é com ele que 
você se identifica mais”. Depois disso, na sala me chamavam de saci, 
entre outras coisas. 

 

A brutalidade psicológica e simbólica da professora não destoa do 

comportamento de que em geral são vítimas os alunos negros (pretos e pardos) nas 

escolas brasileiras, conduzindo-os para a construção de um sentido inferiorizado de 

reconhecimento e pertencimento racial. 

Quanto à família de Y, sendo os seus avós (que ela trata por pai e mãe) 

pessoas muito simples, pouco alfabetizadas e dispostas a acreditar que não existe 

racismo no Brasil, Y nunca foi preparada para reagir às afrontas recebidas de seus 

pares nas escolas por onde passou. “Meus avós nunca sentaram comigo e me 

explicaram: “olha, você vai sofrer preconceito e tal, porque eles acham que não tem, 

mas tem”. Na família, Y conta que também sofreu discriminação por causa do seu 

cabelo, especialmente da parte da mãe biológica: 

 

O pior preconceito que eu sofri foi quando eu tinha onze anos e a 
minha mãe, a minha mãe verdadeira, não a minha avó, porque ela 
não aceitava o meu cabelo armado, falou que era pra eu passar 
bastante creme e bastante água no meu cabelo que era pra não 
espantar os outros. Depois disso, eu não consegui mais me aceitar. 

 

A esses acontecimentos na vida de Y, outros foram sendo somados. As 

ofensas mais recorrentes que sofria estavam relacionadas à cor de sua pele e ao tipo 

de seus cabelos. Para meninas negras, crescidas e socializadas numa cultura 

caracterizada pelo ideário do branqueamento, os cabelos crespos acabam se 

constituindo em um ponto fraco no processo de constituição de sua identidade. Com 

Y não era diferente e as memórias que a perseguiam levavam a uma espécie de 

torturante eterno retorno para um mesmo ponto: seus cabelos: 

 

Eu lembro que quando estava na sexta série, um menino falou pra 
mim que meu cabelo era de bombril. Quando a professora de 
matemática estava explicando uma experiência que tinha a ver com 
física, a gente tinha que usar bombril. Ele, todo mundo, não só ele, 
deram exemplo do meu cabelo. Eu levava isso na brincadeira, mas 
quando chegava em casa, eu chorava, mas nunca contei pros meus 
pais. 
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Novamente, como tem sido frequente nos relatos dos alunos, tanto dos 

agressores quanto das vítimas, aparece a ideia de brincadeira. E tal como na narrativa 

de B, essa palavra adquire um sentido ambíguo, em que o explícito e o implícito se 

disfarçam, se escondem, mudam suas posições para produzir um efeito devastador 

sobre a consciência da pessoa negra, sobre o modo como ela olha para si mesma, 

sobre sua identidade. Ausência de sentido, bloqueios e medo tornam-se modos 

recorrentes de experimentar um mundo no qual a pessoa negra sente que não tem 

lugar, a não ser como oprimida, discriminada, inferiorizada. 

Em sua experiência como aluna do Instituto, na relação com os colegas, na 

construção das novas amizades, Y declarou: 

 

Quando eu cheguei no Instituto, eu era a única menina negra da sala. 
Tinha muitos gaúchos, alemães... Na hora em que eu cheguei e pisei 
o pé na minha sala, eu já sabia que eu ia sofrer. Eu sofri preconceito, 
mas não do modo como eu sofria em outros lugares, foi menos. Eu 
tinha um bloqueio comigo mesmo, não fazia projetos no primeiro ano 
porque eu tinha medo. Eu fiz alguns amigos, mas eu fiquei surpresa 
quando um deles me disse que, antes, não gostava de pessoas 
negras. Por causa da família, por ser gaúcho, descendente de 
alemães. Mas, em relação a mim, ele mudou depois que me 
conheceu. Ele me disse que comigo e com o meu primo, ele se sente 
bem e percebe que não é do jeito que ele pensava, mas com relação 
aos outros negros, ele ainda tem um pé atrás. Ele disse que ainda não 
consegue gostar das outras pessoas negras. 

 

Essa amizade a que Y se refere tem sido muito importante, tanto para o 

processo de reconstrução de sua autoestima, quanto para o seu 

autorreconhecimento. G, seu amigo inseparável, também conta com Y em seu próprio 

processo de reconstrutivo de identidade, tendo passado por várias experiências como 

vítima de preconceitos homofóbicos. 

Quando perguntei a Y sobre o papel da escola no combate aos preconceitos, 

ela, tomando novamente o amigo como exemplo, destacou também o papel da família 

nesse processo, defendendo uma relação mais próxima entre estas duas instituições 

básicas da sociedade moderna: 

 

Porque a criança não nasce com preconceito. É a sociedade, a 
família, que ensina isso... tanto que esse colega que eu falei pro 
senhor, ele falou assim: “Olha, eu não nasci não gostando de negros. 
Eu não nasci não gostando da sua cor e do seu cabelo. Eu nasci numa 
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família com preconceito e foi lá que eu aprendi isso”. A mãe e o pai 
dele falava contra pessoas negras, entende? Eu acho que tem que 
chamar os pais também porque é em casa que a pessoa aprende a 
ter preconceito. 

 

São vários os momentos da entrevista que Y faz referência aos tipos de cabelo. 

Sobre sua irmã, ela diz que tem o “cabelo liso igual índia”. Ao se referir aos seus tios, 

também negros, Y acentua o fato de eles terem cabelos lisos. Quando se refere à sua 

primeira semana na pré-escola, o que vem à sua memória, além da ofensa cometida 

por sua professora, é que “na minha sala tinha muita menina branca, meninos brancos 

também, todos de cabelo liso...”. Da mesma maneira, as ofensas que mais a 

traumatizam são aquelas que se referem ao seu tipo de cabelo: o menino que a 

convida para ir à sua casa para que sua mãe pudesse lavar a louça com o cabelo 

dela, pois que ele seria como bombril; a mãe que diz para ela passar muita água e 

creme nos cabelos para não assustar as outras crianças; os meninos do Instituto que 

riam dizendo que o cabelo dela não molha e que não dá pra lavar. Enfim, as 

experiências racistas que mais a afetam são aquelas relacionadas aos seus cabelos 

crespos, mas a recusa de sua cor, e a negação de si como pessoa dotada de uma 

dignidade própria e inerente, também é um dos resultados da discriminação que ela 

sofreu ao longo de seus ainda poucos anos de vida. 

Porque a raça produz uma clivagem na humanidade, porque segrega, exclui, 

degrada, degenera, desonra, avilta, humilha, produz sofrimento e morte, absorvida a 

sua lógica pelo dominado, ela tenderia a produzir um sentimento de repulsa de si 

mesmo naquele que o branco europeu marcou e nomeou com a palavra “negro”. 

Quem desejaria ser negro em um sistema dominado por tal compreensão? É essa a 

lógica, de negação de si própria, que faz com que Y afirme um desejo desesperado 

de alisar os cabelos e, se fosse possível, de encontrar a fórmula capaz de 

embranquecer sua pele: 

 

Porque você sabe quando as pessoas te olham de um certo jeito por 
causa da sua cor. E eu não consigo reagir porque tem algo em mim 
falando “o agressor está certo”. É isso que eu tenho dentro de mim, 
entendeu? 
 
Mas, professor, o meu cabelo eu não consigo aceitar. A cor não tem 
jeito, não tem como eu pegar cal e esfregar na pele pra ficar branca. 
Já o cabelo pega, pega muito. Mas, se Deus chegasse hoje, na minha 
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frente, e isso eu sempre falo para os meus amigos, e me dissesse “Y, 
você quer mudar fisicamente?”, eu mudaria. 

 

Ela carrega em si, marcada por sucessivas experiências de negação e 

discriminação, o medo de não ser aceita. E a esse medo vai se acrescentando uma 

vontade cada vez mais forte de tornar-se outra, de tornar-se branca, ainda que apenas 

sob um disfarce, como maquiagem, conforme indicam alguns trechos que 

selecionamos de sua entrevista: 

 

Depois desses preconceitos que eu sofri, em todo lugar que eu chego, 
pode ser em qualquer lugar, pode ser em supermercado, pode ser em 
escola, eu sempre fico com medo. Eu tenho sempre o medo das 
pessoas não me aceitarem porque eu sou negra, sempre. 
 
Eu não aceito ser negra. Eu tenho dezessete anos e, hoje, quando eu 
me olho no espelho, eu me acho nula, não vou mentir. 
 
Sobre esse negócio de eu não aceitar... agora é que eu estou 
tentando, sabe. Eu posso um dia aceitar minha cor, mas uma coisa 
que eu acho que nunca vou aceitar é o meu cabelo. Eu faço de tudo 
pra alisar, mas meus avós não deixam e nem meus amigos. 

 

 Falas como essa determinaram o tom da entrevista com Y e não pudemos 

deixar de pensar que recusa de si própria, a autonegação de reconhecimento que a 

acompanha, não seria o resultado de experiências apenas acidentais, ou de exceção, 

em uma sociedade cuja ideologia oficial afirma contemplar as diferenças em termos 

democráticos e igualitários. Ao contrário disso, a ferida profunda cravada na alma de 

Y é o resultado de um processo de socialização no qual camadas sucessivas de 

experiências, marcadas tanto por formas sutis quanto brutais de discriminação racial, 

vão determinando seu modo de ser e estar no mundo. Absorvendo a linguagem e os 

valores do opressor, ao invés de reagir combatendo os preconceitos e discriminações 

que recaíam sobre ela, não restava a Y senão pensar nos termos de uma lógica que, 

voltada para si própria, só podia ter como resultado a autonegação: 

 

A primeira coisa que eu penso comigo... em vez de pensar “porque 
esse piá é tão otário?”. Não, eu pensei: “porque que é que eu nasci 
assim, porque é que eu tenho esse cabelo?”. Porque quando uma 
pessoa negra nasce, a primeira coisa que ela tem que saber é que vai 
sofrer preconceito. Eu me culpo, entendeu? Por causa da minha cor 
eu sempre sofri preconceito, em todos os lugares onde passei. Porque 
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você sabe quando as pessoas te olham de um certo jeito por causa 
da sua cor. E eu não consigo reagir porque tem algo em mim falando 
“o agressor está certo”. É isso que eu tenho dentro de mim, entendeu? 

  

 Ao incorporar, portanto, o regime de representação dominante de beleza - 

orientado por uma lógica de desvalorização das características físicas associadas à 

população negra -, o efeito sobre a aluna é o inconformismo com a sua própria 

aparência e, ao invés de reagir contra os preconceitos sociais que determinam uma 

percepção social e individual exclusiva de beleza, ela os confirma e reforça.  

Não tem como aqui não retomar a fala dramática de Y, aparentemente, 

capitulando diante da razão dos opressores: 

 

Hoje eu me sinto mais forte. Eu ainda não consigo reagir às 
agressões, mas eu já consigo separar algumas coisas, separar as 
brincadeiras. Mas, professor, o meu cabelo eu não consigo aceitar. A 
cor não tem jeito, não tem como eu pegar cal e esfregar na pele pra 
ficar branca. Já o cabelo pega, pega muito. Mas, se Deus chegasse 
hoje, na minha frente, e isso eu sempre falo para os meus amigos, e 
me dissesse “Y, você quer mudar fisicamente?”, eu mudaria. 

  

E na sequência: 

  

Hoje eu não deixo ninguém mais me diminuir pelo fato da minha cor, 
do meu cabelo, mas, dentro de mim, eu não me aceito, não vou 
mentir. Eu acho que a pior mentira é mentir para si mesmo. Não 
adianta eu chegar aqui e falar pro senhor que eu me aceito. Não 
aceito. Mas eu espero mudar, eu só tenho dezessete anos e um dia 
eu vou mudar. 

 

No dia 14 de junho, data da paralização nacional em defesa da escola pública 

e dos Institutos Federais, encontrei Y na manifestação que ocorria na praça central da 

cidade. Ela estava radiante de uma alegria perceptível mesmo à distância. À sua volta, 

meninas e meninos do campus, encantados, diziam que ela estava linda. Me 

aproximei, curioso em relação aquelas manifestações tão rasgadas de elogios. Ela 

me olhou, sorriu, moveu a cabeça para lá e para cá, balançado os cabelos, e falou: 

“Você viu, professor? Alisei os cabelos!”. 

 

Os sofrimentos de G 
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 G é aparentemente um rapaz tranquilo, com movimentos corporais contidos, 

olhar sereno, fala cautelosa e refletida. Branco, de família católica gaúcha, 

descendente de alemães, cresceu cercado dos parentes que se reúnem nos finais de 

semana para o churrasco, além do tradicional chimarrão. Embora não seja tímido, é 

bastante discreto, não participando dos jogos de futebol que ocorrem nos finais de 

semana, dos jogos de xadrez ou das atividades artísticas de canto, dança e teatro 

frequentemente oportunizadas pelo professor da disciplina de Artes. Além disso, não 

frequenta os grandes grupos e não dá importância aos coleguismos e às amizades 

superficiais, preferindo construir, ainda que com poucas pessoas, relações mais 

profundas, comprometidas e duradouras. Autodeclarado homossexual, G tem sido 

vítima frequente de preconceitos homofóbicos, tendo sofrido no ambiente familiar as 

primeiras e mais traumáticas experiências relacionadas à sua sexualidade. Da mesma 

forma, o contexto escolar não lhe reservou experiências muito diferentes daquelas 

que já vivenciara em sua casa desde a primeira infância, passando por inúmeras 

situações de discriminação, maus-tratos e violência psicológica. Tendo sido educado 

em uma família extremamente conservadora, que reproduzia preconceitos em relação 

a todas as minorias sociais, não conseguiu evitar, por efeitos de um processo de 

socialização primária racista, de incorporar e manifestar seus próprios preconceitos 

em relação às pessoas negras. Ingressante, em 2016, na primeira turma de 

Automação Industrial, apesar do preconceito racial que adquirira em casa, aproximou-

se de Y, aluna negra com quem se identificou como vítima no sofrimento de 

preconceitos, tornando-se seu amigo e confidente, desde os primeiros dias de aula. 

passando a ser frequentador assíduo da casa dela. A amizade que passou a haver 

entre eles envolvia formas de confissão, de solidariedade, de mútua defesa e de 

proteção, havendo, por diversas vezes, um saído em defesa do outro, quando dos 

ataques realizados por outros estudantes. Foi também com ela que conseguiu falar 

pela primeira vez sobre sua sexualidade e com quem começou a buscar um suporte 

psicológico para seu sofrimento. Ao final de 2018, G se formou como técnico, prestou 

o ENEM e foi para a Universidade para prosseguir nos seus estudos, mas, sempre 

que lhe sobrava algum tempo, voltava para visitar os amigos, especialmente Y. 

 G, com base em sua própria experiência, adquiriu plena consciência sobre o 

poder da família no aprendizado e na reprodução das mais diversas formas de 

preconceitos sociais, especialmente os que se manifestam em termos de racismo, 

machismo e homofobia. Segundo ele, foi na sua própria família, aos oito anos de 
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idade, em uma agressão verbal do seu pai, que sofreu pela primeira vez o preconceito 

homofóbico: 

 

Olha, igual a Y falou, o preconceito fica sempre atrás da gente... e até 
mesmo na frente. Começa dentro da nossa família. Na minha família, 
eles já têm uma tradição. Eles são gaúchos e são conservadores ao 
extremo. Eles têm um conceito de que homem tem que ser forte, 
homem tem que ter... sabe? A mulher, na minha família, ela tem que 
lavar, a mulher tem que cuidar do filho, enquanto o homem assiste 
futebol. Ela não precisa estudar muito porque ela vai cuidar do lar. Já 
do meu lado, eu sempre fui uma pessoa sentimental, eu nunca gostei 
de futebol, sempre fui o contrário de tudo. Então, por isso, eu sempre 
sofri preconceito dentro da família. A primeira vez que eu me lembro 
de ter sofrido preconceito de homofobia foi com meu pai. Eu tinha uns 
oito anos. Foi um momento de raiva dele, ele estava conversando com 
minha vó e com minha mãe, eu fui chegar perto pra conversar com 
minha mãe e ele se estressou e falou algumas coisas pra mim. Eu 
fiquei mal porque nunca esperaria isso. Foi a primeira vez. Ninguém 
nunca tinha chegado pra mim dizendo “sua voz é isso, você é isso, 
você gosta disso”. 

 

 Nota-se, a partir do trecho acima citado, que G também tem consciência da 

educação machista que vigora em sua família, reservando-se à mulher os papéis que 

são definidos pela tradição patriarcal brasileira. 

Quando se refere à sua educação escolar, G afirma que desde sempre tem 

sido vítima de bullying, apesar da diversidade de pessoas da escola do bairro onde 

estudara. Quanto à origem dos preconceitos, ele acredita que as crianças reproduzem 

aquilo que aprendem na família, pois que ainda não possuem os valores que as 

permitem distinguir entre o certo e o errado. 

 

Na escola, eu sempre sofri bullying, eu sempre fui zoado. A escola 
que eu estudava era uma escola de um bairro pobre, tipo... de 
pessoas pobres. As pessoas eram misturadas, pessoas negras, 
pessoas brancas, sabe. Eu acho que as pessoas não conseguem 
trabalhar com a diversidade, principalmente com as crianças. As 
crianças, o que elas veem dentro de casas, elas repetem na escola. 
Porque elas ainda não sabem o que é certo e o que é errado. Elas 
viam o meu jeito diferente, de falar diferente, e elas me ofendiam. Elas 
falavam coisas que eu não gostava, me zoavam, me empurravam... E 
tudo o que eu sofri, em nunca falei pra ninguém.  
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Em relação ao trabalho escolar com a diversidade, G considera que o Instituto 

trata de forma insuficiente ou inadequada. Acredita que palestras sobre bullying 

destinadas a todos os estudantes acabam por não despertar o interesse de uma 

grande parcela deles, por uma predisposição negativa determinada por preconceitos 

já incorporados por eles. Afirma que tais palestras seriam mais bem aceitas se fossem 

dirigidas às pessoas que sofrem preconceitos, pois seria um modo delas falarem sobre 

seus sofrimentos, compartilharem experiências, se tornarem mais conscientes e 

adquirir forças para reagir. 

 

Palestras sobre bullying seria melhor para as pessoas que sofrem. 
Não para mostrar o opressor, mas pra falar do sofrimento, pra 
pessoas que sofrem dividir, pra elas ficarem mais conscientes pra 
poder reagir. Palestra, se você chamar uma pessoa que não for 
branca, os alunos não vão prestar atenção. Eu digo isso 
abertamente... aqui o preconceito é muito forte. Se ela também não 
for hetero, eles também não vão prestar atenção, principalmente o 
pessoal de uma outra sala que eu não vou citar... Eu acho que 
debates nas salas talvez funcionem melhor, não sei. Discutir na 
própria sala de aula, onde as pessoas já se conhecem, já tem uma 
intimidade maior, já tem uma certa abertura pra conversar. Você vai 
passar os três anos junto com os outros da mesma sala e eles vão te 
respeitar. Igual a Y, que já se abriu pra sala... Eu também já fiz isso. 

 

 Crê também, conforme o trecho anterior, que discussões nas próprias salas de 

aula produziriam melhores resultados, uma vez que os alunos já se conhecem e, por 

isso, teriam uma maior abertura para o debate. Acha que um dos principais pontos de 

apoio para as pessoas que sofrem preconceito é o da reunião com outras que passam 

por sofrimentos semelhantes: 

 

Eu acho que o que a pessoa que sofre o preconceito precisa é de 
apoio. Encontrar pessoas que passam pelas mesmas coisas que ela 
e poder conversar. Igual a Y, quando ela falou do que estava sofrendo, 
eu percebi que o sofrimento que ela estava passando era parecido 
com o meu. Entendeu? Ela falando sobre as coisas que ela sofria 
também me ajudava a falar pra ela sobre tudo o que eu sentia. Não é 
para comparar a dor, mas é pra dar um conforto, sabe. Isso eu acho 
que fortalece a gente, deixa mais seguro ter pessoas com que você 
possa falar, dividir os sentimentos... 
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 G insiste que o trabalho do Instituto no combate ao bullying é muito precário, 

que muitas vezes se faz vista grossa em relação a práticas agressivas e ao sofrimento 

das vítimas, não oferecendo nenhum suporte para aqueles que sofrem agressões: 

 
Olha, professor, aqui na escola, vocês falam tanto a respeito de 
bullying, que vai cair no ENEM a respeito disso, que a escola tem que 
defender os alunos desses tipos de agressores, mas não há nada, 
não há realmente nenhum suporte, nenhum tipo de ajuda a quem 
sofre as agressões. 

 

 Apesar dessa fala, quando perguntei se os alunos que entraram no Instituto em 

2018 sofriam de bullying e de preconceitos racistas tanto quanto aqueles que 

ingressaram em 2016, Y respondeu que eles sofrem menos e G justificou da seguinte 

maneira: 

 
É porque antes não tinha nenhuma base, não tinha nada. Agora, 
querendo ou não, começa a aparecer uma base. Os alunos falam 
mais sobre isso, denunciam mais. 

 

 A partir de minhas próprias observações de campo, confirmadas em vários 

momentos em vários pronunciamentos de alunos, que essa base a que G e Y se 

referem vem sendo construída, especialmente, a partir do trabalho dos professores 

da área das ciências humanas. 

 

Os sofrimentos de D 

 

D é uma menina inteligente e educada. De personalidade reservada, conversa 

pouco durante a aula e fica sozinha a maior parte do tempo em que está na escola. 

Na sala de aula, procura sentar-se sempre na primeira carteira da primeira fileira, 

presta muita atenção às falas dos professores e transcreve todas as anotações que, 

durante suas exposições, eles escrevem na lousa. Suas médias bimestrais são 

elevadas, é bastante estudiosa e procura desenvolver todas as tarefas que lhe são 

atribuídas pelos professores, tanto as realizadas em sala de aula quanto aquelas 

definidas como deveres para casa. 

Essas características não a marcariam como possível objeto de “zoeiras”, 

“brincadeiras” e ofensas praticadas por seus pares. D, no entanto, tem uma 

característica que a diferencia da maioria dos seus colegas de sala: seu peso está 
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acima da média e isso foi utilizado como motivo para que alguns alunos de sua turma, 

em algumas ocasiões, se dirigissem a ela de forma ofensiva, provocando-lhe 

frequentes dissabores. 

No caso da aluna D, a solução apresentada foi apenas de base psicológica e 

individualizada, tendo os profissionais de psicologia concentrado seus esforços no 

aumento da autoestima da estudante por meio de uma terapia que visava reduzir o 

impacto do preconceito que ela sofrera, com afirmações de que o comportamento 

ofensivo dirigido pelos alunos seria causado por inveja, pelo fato dela ser mais 

estudiosa que os outros, mais inteligente, etc. Ao mesmo tempo, na continuidade do 

processo terapêutico, segundo seus relatos, teria sido lhe aconselhado a realização 

um esforço de emagrecimento. Na memória de D, relatada na entrevista, a terapeuta 

teria se pronunciado da seguinte maneira: 

 

“Olha, realmente, talvez você esteja um pouco gordinha, mas tem 
como voltar, tem como você ficar ainda mais bonita, você é bonita, 
mas se você não se sente bem, a gente pode trabalhar isso. Vamos 
começar a caminhar, fazer exercícios físicos, aquilo que você gosta 
você vai trabalhar, colocar uma alimentação que você gosta, as coisas 
que você gosta, de uma maneira que você se sinta confortável. Isso 
me ajudou bastante”. 

 

D considera que o processo terapêutico pelo qual passou teria sido de grande 

valia, tendo ajudado na reconstrução de sua autoestima e de sua valorização pessoal. 

Um aspecto interessante que pode ser observado na entrevista (em anexo) é a 

capacidade de reflexão e articulação de D sobre a dinâmica do preconceito, 

apresentando com muita clareza como a nova conjuntura política do país teria 

favorecido e potencializado a manifestação de preconceitos e aversão aos diferentes. 

Ao falar sobre os comentários homofóbicos dos alunos, D fez a seguinte reflexão: 

 

Também tem muito comentário de homofobia. Por exemplo, falando 
assim: “olha esse aqui tá cortando pros dois lados”, “eu sabia que 
esse aqui ia virar”, “pessoas assim tem que matar mesmo”, como 
determinado político já falou. Eles fazem esse aproveitamento de 
falas de outras pessoas que, às vezes, os alunos assistem ou 
escutam e eles falam dentro da sala de aula [aqui a aluna faz 
referência ao candidato à Presidência da República que se destacou, 
ganhou notoriedade e que foi eleito a partir de um discurso de aversão 
às minorias e aos direitos humanos]. Atualmente, tem um grupinho 
fechado que foi se formando porque faziam comentários, viraram 
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amigos por terem uma ideia praticamente igual e, por fazerem coisas 
iguais, se juntam e viram amigos e hoje em dia são as que falam. 

 

A aluna chama a atenção também para as práticas machistas que, arraigadas 

na cultura brasileira, também são reproduzidas no contexto escolar. Ao perguntar 

sobre que tipo de bullying seria o mais praticado no campus, ela respondeu: 

 

Machismo. Muito bullying de meninos contra as meninas. Por 
exemplo, quando a gente organiza uma festa e todo mundo traz 
coisas, mas as meninas têm que trazer a comida. Ok, a gente sabe 
que tem determinadas meninas que sabem cozinhar melhor, faz um 
bolo, um brigadeiro... No momento da festa está todo mundo ali, mas 
no momento em que termina e que tem que ser feita a limpeza, os 
meninos se sentam e as meninas vão limpar. Então começam as 
falas: “varre melhor isso aí”, “aprendeu direitinho, hein?”, “mulher tem 
é que cuidar mesmo da limpeza”. Eles falam em tom de brincadeira, 
mas estão falando sério, falando realmente o que pensam. Muitas 
alunas aceitam isso, não questionam. Um professor percebeu isso e, 
no final de uma festa em sala, falou: “hoje, os meninos é que vão 
limpar”. Não ficou nenhum menino na sala, todos saíram pra não ter 
que limpar. Porque eles acham que é serviço de meninas. 

 

 D também faz referência aos preconceitos raciais reproduzidos tanto na família 

quanto na escola, a partir de frases que desqualificam o negro, colocando-o em uma 

posição social e pessoal inferiorizada: 

 

Outra coisa, por exemplo, que acontece a toda hora, é dizer “isso é 
coisa de negro, sendo que não tem nada a ver”. Por exemplo, na 
minha família a gente tinha o costume interno de falar assim “isso aí 
é serviço de preto”, aí a gente começou a olhar um para o outro e falar 
“não, não é serviço de preto, não é serviço de alemão, não é serviço 
de ninguém, isso aqui vai da pessoa. Se a pessoa não faz isso é 
porque ela não quer, não é porque ela é dessa raça”. Aqui se fala 
muito assim “isso aí que você está fazendo não é serviço de branco, 
não”. Implicitamente, a pessoa está dizendo que, se não é serviço de 
branco, quer dizer que é coisa de preto, de negro. Isso são 
brincadeiras que não tem por que a gente fazer. Toda brincadeira dói, 
dói em alguém. 

 

 Este tipo de comportamento tem sido muito frequente entre os alunos e, como 

se pode observar pela própria fala de D, é parte de um preconceito arraigado e que 

se reproduz, algumas vezes de forma sutil e outras de forma escancarada, no próprio 

ambiente familiar. 
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Os sofrimentos sofridos e os provocados por M 

 

São 14 horas do dia 15 de junho de 2017. A mãe do aluno M, do primeiro ano 

do curso de eletromecânica, adentra o campus aos prantos. Conversa primeiro com o 

atendente de alunos, o servidor K, para o qual reclama da mudança de 

comportamento que vinha acontecendo com o seu filho. Segundo ela, M estava muito 

agressivo com o irmão mais novo, com ela e com o pai e essa mudança estaria 

relacionada com a sistemática prática de bullying que seu filho vinha sofrendo no 

Instituto. Ela apresentou ao servidor o caderno do filho e nele estavam anotadas, em 

letras garrafais, frases ofensivas referindo-se à obesidade do aluno: “X-TETA”, 

“BALEIA”, “GORDO FILHO DA PUTA”. Ao tomar conhecimento desse acontecimento, 

como responsável pelo NAPNE, procurei alguns dias depois pela mãe do aluno, que 

repetiu as informações que tinha passado ao atendente de alunos. Ela também 

reclamou de uma suposta negligência com que a gestão escolar tratava da questão 

do bullying sobre o seu filho, que ela não estava suportando aquela situação, que iria 

transferi-lo para a escola na qual ele sempre estudara e onde, segundo ela, ele nunca 

teria sofrido esse tipo de agressão. No dia seguinte, conversei com o aluno sobre esse 

acontecimento e ele me disse que achava a situação normal, que era apenas 

“zoação”, brincadeira, e que se a mãe dele não tivesse visto o caderno, nada daquilo 

estaria acontecendo. Perguntei pela frequência com que essas “zoações” eram feitas 

e ele disse que com frequência era chamado de gordo e de baleia, mas que isso não 

o incomodava, porque ele era gordo mesmo e que ele não poderia afirmar para si 

mesmo que não era gordo. 

A história desse aluno é muito interessante porque ele não era apenas uma 

vítima de bullying, mas era também, segundo reclamações de vários de seus colegas, 

um dos praticantes mais ativos no cotidiano da instituição. Entre os relatos de ações 

praticadas por ele constavam ameaças de agressão física a colegas, piadas e ofensas 

machistas contra as meninas e racismo nas páginas do Facebook. Em relação às 

primeiras, seus pais já tinham sido notificados várias vezes sobre o seu 

comportamento, o próprio aluno já tinha sido advertido algumas vezes pela 

coordenação de curso e também tinha sido suspenso das aulas por três dias. Quanto 

às práticas machistas, os relatos indicavam que elas consistiam basicamente em 

provocações às meninas sobre divisão de tarefas, incluindo aquelas realizadas na 
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própria sala de aula em momentos de confraternização. Embora, essas práticas 

também se estendessem aos outros rapazes da sala, no caso de M, ele não perdia as 

oportunidades de explicitá-las verbalmente, fazendo piadas e provocações às alunas. 

Na conversa que tive com sua mãe, ela afirmava que o seu filho nunca tinha 

sido advertido na escola onde fez o ensino fundamental, que seu filho sempre teve 

um comportamento exemplar e que, ao passar a estudar no IFMT, pelas agressões 

que sofria e por má influência de alguns colegas, tudo isso fora alterado. Entretanto, 

ao conversar com o aluno, ele fez questão de negar as afirmações da mãe, dizendo 

que era ela que não dava um tempo pra ele, que era sempre uma “pegação no pé”, 

que ela não o deixava em paz, que os amigos caçoavam dele porque ela estava a 

toda hora na escola “enchendo o saco” e que ele não suportava mais aquilo. Também 

afirmou que, ao contrário do que a sua mãe disse, ele tinha sido várias vezes 

suspenso na outra escola e que ela não sabia disso porque o seu pai assinava as 

advertências e as suspensões, poupando-a de saber sobre essas ocorrências, pois 

ela era uma pessoa muito nervosa e preocupada. Contou-me que nas vezes em que 

foi suspenso, para poupar a mãe do nervosismo, em acordo com o pai, dizia a ela que 

estava passando mal, fingia-se de doente e ficava em casa. Como a mãe trabalhava 

fora, ela não chegava a saber desses fatos. Ao tomar conhecimento dessa complexa 

história de família, informei verbalmente a chefia de ensino e a coordenação do curso, 

além de pedir que o pai viesse conversar comigo a respeito dessa estranha narrativa 

de seu filho sobre o comportamento familiar. O pai nunca veio.  

Quanto ao racismo manifestado nas páginas do Facebook, e “curtido” por 

vários de seus colegas de classe, o aluno tinha postado a foto de uma mulher negra 

que, aparentemente, afastava-se de uma churrasqueira. Como comentário havia a 

seguinte frase: “Hoje fui fazer um churrasco e o carvão saiu correndo”. Foi RM, 

Técnica em Assuntos Educacionais do campus, que bastante preocupada com esse 

tipo de manifestação preconceituosa, me mostrou a postagem do aluno. Ela me disse 

que não era a primeira vez que observara esse tipo de comportamento entre nossos 

alunos e que precisávamos fazer alguma coisa a respeito. Ela mesma conversou com 

o aluno e ele retirou a postagem. Como responsável pelo NAPNE, conversei com o 

aluno e com os seus colegas de sala que tinham curtido a postagem, mostrando a 

gravidade daquele tipo de manifestação. Eles disseram que tudo não passara de uma 

brincadeira, que aquilo não fora dirigido a ninguém, que não tiveram consciência da 
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gravidade da postagem, que não eram racistas, que já tinham apagado a mensagem 

e que nunca mais aquilo se repetiria. 

A partir desse momento, passei a ter uma atenção mais detida em relação a 

esse aluno, tanto no que se refere ao bullying de que era vítima quanto aos conflitos 

em que se envolvia e às ameaças de violência que fazia. Aparentemente, a questão 

do racismo tinha sido apenas um evento pontual, mas as outras práticas continuavam 

sendo repetidas, ainda que numa frequência menor que antes. Num determinado dia, 

durante o mês de outubro de 2017, todo contente, ele veio me contar que estava 

fazendo academia, praticando futebol americano, que estava fazendo regime e que já 

tinha perdido oito quilos. Contou-me também que uma aluna tinha dado um “selinho” 

nele e que essa aluna teria dito que ele tinha um rosto muito bonito e que, se 

emagrecesse, ela ficaria com ele. 

Depois disso, percebia-se claramente que a autoestima dele estava se 

elevando e eu o via sempre pelos corredores, nos horários de intervalo, rodeado de 

colegas, mostrando os exercícios de força e de agilidade que aprendia nos treinos de 

futebol americano, mostrando as técnicas de lançamento da bola etc. Foi, portanto, 

uma grande surpresa, ao voltar das férias para o ano letivo de 2018, não mais 

encontrá-lo entre nossos alunos. Sua mãe o tinha transferido para a escola na qual 

fizera o ensino fundamental. 

 Entre seus amigos, destacava-se MV, que tinha sido reprovado no ano de 2016 

e que permanecera no primeiro ano de Eletromecânica, sala na qual M estudava. MV 

também era um aluno interessante, pois tinha boas relações com os alunos do 

segundo e do primeiro ano, entre os quais estavam alguns praticantes e algumas 

vítimas de bullying. Os dois alunos podiam ser vistos juntos, conversando, brincando 

e rindo, com bastante frequência nos corredores do campus. Segundo MV, a amizade 

deles ia além dos muros escolares, frequentando academia e fazendo atividades de 

esportes e lazer juntos e que ele é quem tinha dado conselhos para M fazer regime e 

emagrecer. O argumento utilizado foi o de que se M emagrecesse, as meninas 

acabariam se interessando por ele. MV era um dos alunos que tinham curtido a 

postagem racista no facebook e tinha sido várias vezes acusado de praticar bullying 

contra seus colegas. 

Conversei com ele no início do ano letivo de 2018, logo quando eu soube da 

transferência de M para a sua antiga escola. Nossa conversa foi informal, não tendo 

sido gravada porque, naquele momento, eu buscava apenas informações sobre os 
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motivos que teriam levado M a sair do Instituto. Não obstante, acabei aproveitando a 

ocasião para fazer algumas perguntas sobre a prática do bullying no campus. Comecei 

perguntando se ele já tinha sido vítima ou se já tinha praticado bullying ou racismo 

contra algum colega. Sua resposta foi a de que já tinha sofrido e que também já 

praticara bullying, especialmente na escola onde anteriormente estudara, mas que 

nunca tinha praticado qualquer tipo de preconceito racial. Contou-me que, no 

passado, no ensino fundamental, ele era um garoto gordinho e que as meninas não 

tinham muito interesse por ele e que, por isso, era bastante “zoado” pelos seus 

colegas. “Você não pega ninguém, seu gordo feio”, era o que falavam para ele. Seus 

colegas diziam essas frases rindo e ele também ria, pois na época achava que aquilo 

era apenas uma brincadeira. E quando alguma vez ficava chateado, relevava, porque 

não queria perder os amigos. Já no ensino médio, as coisas teriam mudado: “Eu fiquei 

magro, passei a frequentar academia e as meninas começaram a olhar e a gostar de 

mim. Então, às vezes, eu dava o troco e, sem querer, acabava fazendo bullying com 

alguns colegas. Na época, que foi principalmente no primeiro ano, eu não considerava 

que o que eu fazia era muito pesado, achava que o que eu fazia era apenas 

brincadeira”. MV contou também que, depois de algum tempo, aquelas brincadeiras 

deixaram de fazer sentido e que ele hoje as considera como atitudes de pessoas sem 

noção. Perguntei ainda sobre a “curtida” racista no facebook e ele disse que foi algo 

muito besta, mas que, da parte dele, não se tratava de racismo, pois na sua família 

tinha vários negros e que ele próprio não tinha a pele branca. 

 MV contou que M tinha sofrido bastante bullying no Instituto, especialmente de 

um outro aluno, do segundo ano, que sempre estava falando que ele era gordo e feio 

e que ele nunca iria pegar nenhuma menina. MV, que também era amigo desse outro 

aluno, disse que não sabia lidar muito bem com a situação e que ficava mal pelo que 

faziam com M, que não sabia se devia ou não criticar seu colega da outra classe. Os 

três nem sempre andavam juntos, pois, como eram de salas diferentes, tendiam a 

andar com outros da mesma sala. MV é que rompia com esse comportamento pelo 

fato de ter pertencido à classe que, em 2017, estava no segundo ano. O outro aluno 

provocava M dizendo que ele era como um elefante, personagem de um desenho 

animado que passava na televisão. Mas, M apenas ria dessas provocações e, pelo 

menos na aparência, “levava na esportiva”. Quanto ao MV, que não queria perder 

nenhum dos dois amigos, ficava sem reação e, segundo ele, nas poucas vezes em 

que ficavam juntos apenas os três, nada falavam sobre o assunto. Talvez pelo próprio 



173 
 
 

MV ter sido um garoto obeso e por ter passado por experiências de discriminação 

semelhantes às sofridas por M, eles tenham criado uma grande afetividade mútua, 

demonstrando em diversos momentos formas de solidariedade, de companheirismo e 

de proteção. No entanto, MV não conseguia ser sincero o suficiente para fazer críticas 

diretas ao outro colega pelo bullying que praticava contra M. 

 Perguntei se M praticava bullying contra alguém e MV disse que sim. Que como 

brincavam muito com o peso dele, ele também fazia brincadeiras com os outros. Que, 

o bullying que ele praticava era voltado principalmente contra as meninas, 

provocando-as com afirmações do tipo “menina só serve pra lavar louça” e outras 

frases de conteúdo semelhante. Afirmou que sempre tinha algum bate-boca entre M 

e as meninas na sala de aula e nos corredores, nos horários de intervalos das aulas, 

e que as reações das meninas às suas provocações também eram bastante 

agressivas: “cala a boca, seu gordo; você é burro, não sabe nada, seu X-Teta”. 

Perguntei, de novo, sobre a postagem da garota negra e a comparação com o carvão, 

se aquilo era voltado contra alguém específico e MV respondeu que não, que M tinha 

feito apenas uma “zoação” sem sentido, que ele apenas queria fazer graça e chamar 

a atenção: “ele chegou rindo na sala e mostrando a imagem postada no facebook, 

mas os outros reagiram chamando ele de babaca. Acho que ele não esperava por 

aquela reação, já que vários colegas da classe tinham curtido. Então, ele se sentou e 

ficou calado”. 

 MV também contou que viu a aluna B sofrendo bullying pelo mesmo aluno que 

provocava M. Disse que quando B passava, o outro dizia que ela era “uma menina 

num corpo de homem”, que ela era feia e que “parecia uma macaca”. Ao perguntar 

sobre a sua reação, e a dos outros colegas que assistiam a essas ofensas, disse, 

meio sem jeito: “a gente não dizia nada e as coisas ficavam por isso mesmo. Falar o 

que de uma coisa dessas?”. 

 Perguntei se ele sabia de algum aluno que, no campus, chegara a ser punido 

por prática de bullying e ele afirmou que essas práticas acarretavam, no máximo, uma 

comunicação aos pais ou uma advertência, do tipo: “você tem que parar com isso ou 

vai acabar recebendo suspensão”, mas que, além de M, ninguém nunca teria sido 

suspenso de verdade e que, no final, após as conversas com os coordenadores, eles 

voltavam a agir do mesmo modo. 

 Perguntei sobre o que poderia ser feito para acabar ou para diminuir a prática 

do bullying na escola e o aluno foi taxativo: “punição”. Informei a ele que, nas 
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respostas ao questionário da primeira fase da pesquisa, a maioria das sugestões para 

o combate ao bullying fazia referência às formas de diálogo e palestras de 

conscientização, com as medidas disciplinares ocupando um papel secundário. MV 

respondeu que diálogo não ia adiantar, que os alunos iam continuar fazendo o que 

sempre fizeram. “Tem que ter lei dizendo pra não fazer. Se fizer tem que ser punido e 

aí não vai repetir. Palestra não adianta nada. Quem pratica bullying não está 

preocupado com o que o outro sofre. Agora, uma orientação pra quem tá sofrendo 

bullying, isso é outra coisa. Eu acho que até pode funcionar. Um psicólogo poderia 

ajudar, poderia dar uma força pra quem sofre bullying”. 

 

As turmas de Eletromecânica e Automação de 2016 

 

Um aspecto interessante facilmente observável desde o início dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, de Eletromecânica e de Automação Industrial, 

em 2016, é a sua aparente diferença “vocacional”. Os professores, no seu 

relacionamento cotidiano com os alunos que em 2018 estavam no terceiro ano, 

acabaram construindo uma “tipificação idealizada” desses dois cursos, atribuindo ao 

curso de Eletromecânica uma vocação mais técnica e voltada para as ciências exatas 

e ao curso de Automação Industrial, um perfil mais interessado nas ciências humanas 

e artes. A dedicação às atividades relacionadas às artes, desenvolvidas pelo professor 

da disciplina, o gosto pela leitura, a participação em concursos de poesias, o visível 

interesse pelos temas desenvolvidos nas disciplinas de Sociologia, Filosofia, História, 

Português e Línguas Estrangeiras (Inglês e Espanhol), entre outros aspectos, 

marcavam fortemente as relações entre os professores e os estudantes dessa classe, 

enquanto o mesmo não ocorria em relação aos de Eletromecânica. 

Com certa frequência, os professores comentavam sobre essas diferenças e 

sobre como elas determinavam o desempenho dos alunos nas distintas disciplinas 

dos cursos. As respostas dos alunos a uma pergunta que fizemos para as duas turmas 

sobre os cursos superiores que pretendiam fazer também favoreciam a construção 

dessa tipificação: dos dezoito alunos que em 2018 frequentavam o terceiro ano de 

Eletromecânica32, quinze pretendiam fazer cursos superiores de exatas, três 

 
32 No primeiro semestre de 2016, essa turma contava com 35 alunos. No segundo semestre, chegou, 
por transferência do campus Cuiabá, um novo aluno. Três transferências para outras escolas ocorreram 
na passagem do primeiro para o segundo ano e doze alunos ficaram retidos no primeiro ano, de modo 
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pretendiam fazer cursos na área das ciências biológicas e nenhum tinha a intenção 

de fazer curso superior no campo das ciências humanas. 

Essa caracterização ou identificação em termos de áreas vocacionais, 

humanas versus exatas, era também reproduzida pelos próprios alunos, a ponto 

daqueles do terceiro de Eletromecânica se referirem aos do terceiro de Automação, 

com certa dose de ironia, como “o pessoal de humanas”. Dos vinte e sete alunos que 

frequentavam o terceiro ano de Automação Industrial, apenas cinco pretendiam fazer 

cursos superiores na área de exatas, enquanto os outros vinte e dois pretendiam se 

dirigir para os cursos de humanas e de biológicas (16 e 6, respectivamente). Segundo 

eles, sua entrada no Instituto Federal não teria sido motivada pela busca de uma 

formação técnica, mas pelo destaque desta instituição na formação de ensino médio 

e pelos seus resultados no ENEM, constituindo-se como uma referência nacional. 

Esta classe se destacou, ao longo dos três anos de curso, por sua participação nas 

atividades desenvolvidas pelo professor Paulo Sérgio, da disciplina de Artes, 

especialmente nas danças regionais e na formação do grupo “Flautistas de Pã”33 que, 

dos seus dez integrantes em 2018, cinco pertenciam àquela turma. Também 

participava de saraus literários e concursos de poesia promovidos pela UNEMAT de 

Sinop, com alguns alunos recebendo menções honrosas por seus poemas. 

Embora aquelas duas turmas tenham sido as primeiras dos cursos integrados 

no Campus Avançado Sinop, isso não contribuiu para a construção de formas de 

aproximação entre elas. Pelo contrário, suas relações foram marcadas pela afirmação 

de diferenças e pela construção de identidades estudantis opostas. Poucos eram os 

alunos, entre aqueles terceiros anos, que procuram interagir com os colegas do outro 

curso. 

Quando ao relacionamento interno em cada uma das duas turmas, apesar do 

terceiro ano do curso de Eletromecânica possuir menos alunos, havia mais separação 

em grupos e formas de isolamento individual do que no terceiro de Automação. Neste, 

com um total de 27 alunos, podia ser identificado com facilidade a existência de três 

grupos, os quais eram constituídos a partir das áreas de interesse de conhecimento 

 
que, no início de 2017, a sala era frequentada por 21 estudantes. Dois alunos se transferiram para 
outras escolas na passagem de 2017 para 2018 e outro se transferiu no primeiro semestre de 2018, de 
modo que, ao final daquele, a classe contava com apenas 18 alunos. 
33 O nome do grupo é uma homenagem à Pã, deus dos bosques e amante da música que, segundo a 
mitologia grega, teria criado uma flauta constituída por caniços de diferentes tamanhos, carregando-a 
sempre consigo. 
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e, aparentemente, também por diferenças econômicas. As divisões desta turma, no 

entanto, ao longo dos três anos, não provocaram grandes conflitos ou formas 

acentuadas e evidentes de isolamento ou discriminação de colegas. Quando se 

tratava da exigência de esforços conjuntos em direção aos projetos desenvolvidos no 

campus, ou mesmo do interesse específico da classe, eles demonstravam uma 

capacidade de união, organização e tenacidade que raramente pude observar em 

meus mais de vinte anos como professor de escolas de ensino médio. 

Já o terceiro ano do curso de Eletromecânica, com apenas 18 alunos, possuía 

4 grupos facilmente identificáveis, inclusive por sua separação espacial na sala de 

aula. Três dos alunos desta turma ficavam frequentemente isolados, não se 

integrando de forma estável a nenhum grupo. Um desses alunos, autodeclarado negro 

e homossexual, aparentemente, por sua altura e compleição física musculosa, não 

era incomodado diretamente por seus colegas. Era, no entanto, obrigado a ouvir as 

piadinhas de cunho homofóbico que frequentemente eram contadas na sala. Outro, 

de conformação física menor, branco e heterossexual, era vítima constante de 

“brincadeiras” grotescas, tanto físicas quanto verbais, de vários de seus colegas de 

sala. “Viadinho”, “boiola”, “gayzinho”, eram expressões frequentemente utilizadas por 

seus colegas na relação com esse aluno. Utilizo aqui novamente o termo “brincadeira”, 

ao invés de bullying ou homofobia, porque essa é a palavra que, conforme já 

chamamos a atenção nesta dissertação, os estudantes utilizavam ao justificarem suas 

práticas agressivas. No caso dos alunos desta sala, tanto na relação específica com 

esse aluno quanto nas suas interações cotidianas com os outros, insistentemente 

marcadas por esse tipo de comportamento34. O terceiro aluno que se isolava, o fazia 

porque, segundo ele próprio, tinha pouca ou nenhuma identificação com seus colegas 

de sala, considerando-os “babacas e imbecilizados”. 

Observei, em diversas ocasiões, práticas de agressão física entre alguns 

alunos do sexo masculino desta sala, com chutes, empurrões, socos, tapas nas 

costas, cascudos, entre outras. Havia uma espécie de ritualização desse 

 
34 A literatura sobre bullying tem dado atenção às declarações de motivação elaboradas pelos 
agressores, destacando-se a noção de brincadeira como a justificativa mais recorrente. A campanha 
“Bullying não é brincadeira”, promovido pelo Ministério Público de Santa Catarina, tenta conscientizar 
os estudantes de que as consequências dessa prática são mais graves do que eles supõem, 
provocando sofrimentos e danos muitas vezes irreversíveis nas vítimas. “Bullying não é brincadeira” 
também vem sendo utilizado em várias outras campanhas de combate ao bullying, de instituições 
públicas ou organizações não governamentais, tendo se tornado inclusive título de manuais e cartilhas 
de orientação de professores e alunos. 
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comportamento, praticado em distintas ocasiões, mas especialmente quando os 

professores devolviam as provas e trabalhos corrigidas. Em certas ocasiões, o 

agredido era o que atingia a nota maior; em outras, era o que tirava a nota menor. O 

terceiro dos alunos que geralmente ficavam isolados costumava participar, com certa 

satisfação, dessas práticas ritualizadas de masculinidade, mas, ao fim do processo 

ritual, voltava para o seu isolamento costumeiro. Práticas como a de esconder objetos 

pertencentes aos colegas também eram frequentes entre os garotos dessa turma, 

sendo que, em um desses momentos, o aluno que já apontamos como vítima 

preferencial de alguns dos rapazes desta sala teve a sua mochila “escondida” durante 

horas na lixeira do banheiro masculino. Enquanto ele chorava desesperado, 

procurando por sua mochila, seus colegas riam de satisfação. 

Dos dezoito alunos desta classe, seis eram do sexo feminino e piadinhas de 

cunho machista, muitas delas extremamente esdrúxulas, eram frequentemente 

dirigidas a elas. Também com certa frequência eram enunciados discursos que 

reproduziam ideias sobre o lugar apropriado das mulheres na sociedade, tendendo 

para uma naturalização da desigualdade de gênero. Conversei com elas a respeito 

dessas formas de desrespeito e suas falas indicavam que elas não se sentiam assim 

tão desrespeitadas quanto eu supunha, incorporando ideias e valores de aceitação da 

dominação masculina. A maioria delas escolheria profissões universitárias que, 

segundo sua concepção, as levariam a assumir posições de comando no “chão das 

fábricas” ou das obras onde trabalhariam. Esses setores, dominados por homens, 

exigiriam, segundo a imaginação delas, uma posição mais flexível em relação a certos 

aspectos preconceituosos da cultura masculina: “se você (sic) não for flexível, 

professor, como é que vai poder comandar um bando de peões no chão da fábrica?”, 

disse-me uma delas quando questionei sobre a sua reação. Tal posição, 

aparentemente realista, me deixou surpreso, pois eu imaginava que mulheres que 

escolhem profissões tradicionalmente vistas como masculinas, quebrando tabus e 

relações mecânicas de solidariedade, estariam, pelo menos em termos discursivos, 

na linha de frente do combate ao machismo. Esse comportamento “flexível” em 

relação às concepções machistas era completamente divergente daquele que 

orientava as alunas do terceiro ano de Automação, frequentemente dispostas e 

engajadas no combate às atitudes machistas, homofóbicas e racistas. 

Como professor de Sociologia, no próprio conteúdo da disciplina, os debates 

sobre temas que envolvem as relações sociais contemporâneas são obrigatórios e 



178 
 
 

frequentes. Discutimos nas duas salas, a partir das propostas do livro didático 

Sociologia para jovens do século XXI, que cada aluno, em 2018, recebeu do PNLD 

(Programa Nacional do Livro Didático), temas como “A questão da terra no Brasil”, 

“Violência e desigualdades sociais”, “Racismo e antirracismo no Brasil”, “Relações de 

gênero e dominação masculina no mundo de hoje”, entre outros. A receptividade dos 

alunos das duas classes no estudo e discussão desses temas foi completamente 

diferente, com os alunos de Automação participando com mais compromisso e 

naturalidade, enquanto os de Eletromecânica adotavam uma postura mais resistente 

e, às vezes, até agressiva, principalmente nas discussões sobre o racismo e sobre as 

questões que envolvem os direitos sociais e o direito das minorias na sociedade 

brasileira. Para alguns deles, qualquer discussão sobre direitos humanos e 

movimentos sociais era caracterizada como coisa de comunista, realizando 

frequentes enfrentamentos com os professores de ciências humanas, especialmente 

os das disciplinas de sociologia, história e filosofia. Um deles, durante uma aula sobre 

“movimentos sociais, cidadania e direitos”, chegou a me perguntar, de forma bastante 

irônica, se todo professor de humanas era comunista e petista, reproduzindo o ataque 

que certo setor da extrema-direita brasileira fazia contra aquelas disciplinas na escola, 

acusando-as de promoverem o que eles denominavam “marxismo cultural”. 

 

As turmas de 2017 

 

No ano de 2017, outras turmas vieram se juntar àquelas duas que iniciaram em 

2016. Foi formada uma nova turma de Automação Industrial e duas turmas de primeiro 

ano de Eletromecânica. Isso ocorreu porque vários alunos da turma de 2016 ficaram 

retidos no primeiro ano e 35 novos alunos foram matriculados neste curso. Assim, o 

ano de 2017 iniciou com uma turma de primeiro ano e uma outra de segundo ano de 

Automação, enquanto no curso de Eletromecânica, aquele ano iniciou com duas 

turmas de primeiro ano (A e B) e uma de segundo. Na recomposição para a formação 

dessas duas turmas, cada uma ficou com 23 alunos. Esses alunos seguiram 

separados ao longo de todo aquele ano, mas fatores como transferências e 

reprovações, fizeram com que fossem juntadas em apenas uma no ano de 2018. 

Quando as duas salas foram juntadas, em 2018, formando o segundo ano de 

Eletromecânica, a separação entre os alunos era evidente, com os das antigas A e B 

formando grupos isolados. Permanecia, no entanto, para além dessa divisão interna, 
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a separação principal entre alunos de Eletromecânica e alunos de Automação 

Industrial. 

 

As turmas de 2018 

 

Como a cada ano acontece, 2018 iniciou com duas novas turmas dos cursos 

técnicos integrados ao ensino médio, uma em cada curso. Dos 35 novos alunos de 

Automação Industrial, 21 eram do sexo masculino e 14 de sexo feminino. Dos 38 

alunos do curso de Eletromecânica, 35 eram calouros e 3 eram remanescentes da 

turma iniciada em 2017, sendo 22 do sexo masculino e 16 do sexo feminino. 

Pela primeira vez, nos três anos de existência do Campus Avançado Sinop, 

contava-se com turmas de primeiros, segundos e terceiros anos, o que colocava em 

interação, em período integral, em torno de 210 alunos. 

Em comparação com as turmas constituídas em 2016 e em 2017, em termos 

vocacionais, as de 2018 estão mais bem distribuídas, com equilíbrio entre as grandes 

áreas das profissões universitárias – exatas, biológicas e humanas – que os alunos 

pretendem ingressar no futuro. Ainda que nas duas turmas haja estudantes que 

pretendem exercer a profissão técnica após final do curso, a maioria afirma que 

escolheu estudar no IFMT por esta instituição estar entre as melhores em termos de 

aprovação no ENEM, o que aumentaria suas chances de cursarem universidades 

públicas. Esse aspecto, aparentemente, representa uma tendência, uma vez que as 

turmas anteriores também compartilhavam dessa intenção. 

Quanto ao relacionamento dessas duas turmas, as interações entre elas têm 

ocorrido com maior frequência e naturalidade do que nas anteriores, contribuindo para 

isso as novas atividades de lazer incorporadas no campus a partir de 2018, 

especialmente o xadrez e o tênis de mesa. Isso não quer dizer que os processos 

contrastivos de construção de identidades e diferenças não estejam presentes em 

ambos os cursos, pois, para além dos momentos de coesão genérica, cada classe 

mantém as formas de identificação e diferenciação específicas que separam e, muitas 

vezes, opõem os dois cursos. 

Uma característica diferenciadora que logo nos chamou a atenção sobre essas 

duas classes, foi em relação à disciplina, com os alunos de Automação mostrando-se 

mais colaborativos e comportados nas aulas e mais responsáveis na elaboração de 

trabalhos e atividades extraclasse propostas pelos professores. Por outro lado, 
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diversos alunos da classe de Eletromecânica, com certa frequência, mostravam-se 

indisciplinados, menos colaborativos e menos respeitosos em relação aos professores 

e aos seus próprios colegas. 

Ao longo do ano de 2018, particularmente no segundo semestre, diversos 

conflitos se tornaram manifestos nessa turma, principalmente aqueles relacionados à 

sexualidade e ao gênero. Ofensas, piadinhas e declarações homofóbicas e machistas, 

tanto em sala quanto em outros espaços do campus se tornaram mais frequentes e 

passaram a se tornar parte da convivência cotidiana dos alunos dos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio. Diversas denúncias desse tipo de comportamento 

chegavam nas coordenações dos cursos e no NAPNE, alertando-nos para a 

gravidade do problema. Aparentemente, o contexto político-eleitoral contribuía para o 

acirramento desses conflitos, induzindo os alunos a frequentes trocas de insultos e 

manifestações de preconceitos. Da turma do primeiro ano de eletromecânica, 

chegavam denúncias, feitas por algumas alunas, sobre o caráter misógino de que se 

revestia o comportamento de vários alunos dessa sala. Em minhas aulas de 

Sociologia, eu conversava com os estudantes sobre racismo, machismo, homofobia e 

outras formas de preconceito que interferiam nos processos interativos no contexto 

escolar, mas parecia que as sensibilidades caminhavam na direção contrária, a da 

intolerância. Depois de várias notificações e advertências, chegou o momento em que 

a Chefia de Ensino teve de convocar alguns pais para uma conversa mais franca sobre 

o comportamento de seus filhos. Como responsável pelo NAPNE, fui convidado a 

participar dessa reunião. A conversa foi longa e tensa, com alguns pais afirmando que 

deveriam ter sido chamados muito antes, que não estavam sendo informados 

adequadamente sobre o comportamento dos seus filhos, que estava havendo 

negligência da escola na relação com as famílias. Ao final do encontro, todos 

concordamos que deveria haver um esforço conjunto para que a convivência e a 

interação dos alunos daquela sala voltassem à normalidade. Depois desse diálogo, a 

tensão aparente entre os alunos foi diminuindo. O final de ano chegou e com ele as 

preocupações dos alunos voltaram-se para as tarefas escolares, concentrando-se nas 

provas, trabalhos e seminários que lhes garantiriam aprovação para o segundo ano. 

O retorno às aulas no começo do ano de 2019 parecia tranquilo. As interações 

dos alunos mostravam-se bastante amistosas, os grupos reunidos, contando suas 

aventuras de férias: sorrisos, gargalhadas, os meninos se empurrando, desafios no 

xadrez e no tênis de mesa, participação nas atividades de música, teatro e dança 
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organizadas pelo professor de artes. A prática de xadrez, que já constava nas 

atividades da disciplina de Educação Física nos anos anteriores, foi impulsionada, a 

partir de 2018, pela chegada de um novo professor no campus, Denis, tornando-se 

uma atividade crescente e apaixonada entre os alunos. Embora esse seja um esporte 

individual, com disputas de um contra um, o modo como ele foi se disseminando entre 

os alunos, sob a liderança desse professor, fez com que cada aluno que aprendia as 

primeiras regras e movimentos, buscando parceiros para os jogos, procurasse iniciar 

outros colegas nessa prática. Antigos desafetos tiveram a oportunidade de se 

encontrar e interagir sob novas condições, de forma a tornar aparentemente 

irrelevantes suas desafeições anteriores. Também o projeto de tênis de mesa, 

desenvolvido pelo professor Washington, teve papel importante no processo de 

socialização escolar dos estudantes, criando oportunidades de interação nas quais o 

esporte e o entretenimento contribuíram para uma convivência mais harmoniosa. 

Cheguei a comentar com a diretora do campus sobre a mudança de 

comportamento dos alunos, dizendo que eles tinham amadurecido, que as tensões 

tinham ficado no passado e que, agora, pelo menos os alunos daquela classe estavam 

no caminho da construção de uma convivência mais tranquila e colaborativa. 

Passaram-se os meses de fevereiro, março, abril e maio, até que algumas alunas me 

procuraram, dizendo que queriam falar comigo com urgência, que estava acontecendo 

uma coisa muito grave na turma e que alguma providência deveria ser tomada. 

Entre as alunas que me procuraram, estavam I e S. Elas queriam me relatar 

sobre o que denominaram de os “novos horrores” da turma. Estavam visivelmente 

preocupadas e pediam que eu intercedesse junto a gestão para que esta tomasse 

providências sérias quanto aos acontecimentos que seriam relatados. Imaginei que a 

preocupação delas ainda estaria relacionada às afrontas machistas que tinham 

dominado as interações da turma no semestre anterior e que, na opinião delas, tinham 

sido malconduzidas pela direção de ensino e pela coordenação do curso. Me 

procuravam porque acreditavam que as longas conversas sobre preconceitos que eu 

tivera com os alunos durante os meses de outubro e novembro de 2018, como 

professor de Sociologia e como responsável pelo NAPNE, tinham contribuído para a 

produção de resultados positivos no comportamento da turma. 

De fato, embora não fosse possível mensurar objetivamente os efeitos 

daqueles diálogos, podia-se perceber, ao longo dos primeiros meses do ano letivo de 

2019, conforme já exposto em parágrafo anterior, que as interações nessa turma 
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estavam menos carregadas de tensões e atritos explícitos, tendendo para uma 

convivência mais tranquila e respeitosa. Passeando pelos corredores do campus, eu 

podia notar com alegria que, nas relações entre esses alunos, os antigos desafetos 

tinham sido abandonados e, aparentemente, substituídos por uma nova forma de 

afetividade. Portanto, foi com muita surpresa que ouvi de I e S que novas práticas 

preconceituosas tinham emergido na turma e que estas se manifestavam sob a forma 

de racismo. Segundo as alunas, as piadinhas de mau gosto e ofensas contra as 

mulheres tinham retornado agora como piadinhas e ofensas dirigidas aos negros e 

que, entre as pessoas negras da sala, J era o alvo principal e que E, “que não é nada 

branco”, lidera esse tipo de “brincadeira”. Afirmaram que E teria começado a “brincar” 

(o verbo foi pronunciado por I fazendo aspas com os dedos) fazendo referência às 

coisas malfeitas como “coisas de preto” e que, devido ao fato de muitos colegas, 

meninos, tomarem E como uma espécie de liderança, imitando o seu comportamento, 

as brincadeiras estavam passando dos limites. 

Conversei também com as alunas L e T sobre o que estava ocorrendo na sala. 

Elas descreveram a situação, dizendo que era constrangedor para muitos alunos, mas 

que para outros não era, que para esses outros parece ser algo divertido. Que muitos 

riam das “brincadeiras” e que, a cada dia, mais alunos da sala começavam a participar, 

fazendo novos comentários e piadinhas racistas. Afirmaram que esse comportamento 

estava se alastrando na sala, que já estava passando dos limites do suportável. 

L e T são meninas de personalidade forte e decididas, da mesma maneira que 

I e S, a não se deixarem humilhar por ninguém. A primeira se reconhece como negra, 

mas em seu discurso é a identificação como mulher que se sobressai. A segunda, de 

pele clara, procura destacar uma ascendência negra em sua família e afirma que o 

racismo é abominável. Andam sempre juntas, sentam-se uma ao lado da outra na sala 

de aula, estudam e fazem juntas os trabalhos e atividades escolares extraclasse. 

Também juntas, elas enfrentam os modos agressivos dos meninos com uma incrível 

energia, principalmente quando esses fazem piadinhas machistas. No semestre 

anterior, em 2018, quando um comportamento claramente misógino se manifestou em 

alguns alunos da sala, ao lado de I e S, elas contestavam e resistiam sistematicamente 

às piadinhas e agressões machistas dos meninos da sala. 

Em nossa conversa, elas afirmaram que os meninos, insistentemente, dizem 

uns para os outros, especialmente nas situações em que algum deles comete um erro 
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ou em que pretende se pronunciar sobre um assunto determinado: “Ei, cala a boca. 

Olha a sua cor” ou, então, “lá vem você com esse serviço de preto”. 

Perguntei sobre a reação dos alunos que seriam alvos desse tipo de comentário 

e L respondeu que o alvo explícito e constante é apenas um, mas que “aparentemente, 

ele não liga”. Indaguei sobre como os outros alunos da sala reagem e T afirmou que 

muitos ficam constrangidos, mas que a cada dia mais alunos passam a achar graça e 

a participar, direta ou indiretamente, dessas manifestações. Contou que, num certo 

dia, J, o aluno que se tornara o alvo predileto dessas brincadeiras, começou a falar 

sobre alguma coisa de que ela não se lembrava mais e que alguém na sala falou: 

“Fica quieto, escravo, ninguém quer saber o que você pensa”. L comentou que, 

naquele momento, todo mundo se sentiu constrangido, que ninguém riu e que, por 

alguns minutos, o silêncio foi absoluto. Porém, terminada aquela aula, com a entrada 

do novo professor, a sala retomou sua conversa costumeira, normal, como se nada 

tivesse acontecido. Questionei sobre a reação do professor, e elas afirmaram que ele 

ficou chocado e disse que aquilo não podia acontecer, que era crime. Indaguei 

também sobre a reação de J e as alunas disseram que, naquele dia, ele também ficou 

constrangido, mas que se manteve em silêncio. 

E e J são grandes amigos. Frequentam a casa um do outro e, como 

frequentemente acontece com os grandes amigos, eles estão sempre juntos, na sala 

de aula, nos intervalos, no horário de almoço, nas atividades de lazer, nos jogos de 

futebol, enfim, na diversidade de atividades que o Instituto é capaz de oferecer aos 

seus alunos. Embora caminhem lado a lado, gostam de fazer provocações verbais 

entre si e, muitas vezes, também com os colegas mais próximos da turma. Tais 

provocações consistem no que eles chamam de “zoação”, com piadinhas e frases cuja 

intenção, na maioria das vezes, é o questionamento da masculinidade dos colegas. A 

cumplicidade desses dois amigos tinha se revelado até mesmo nos atos 

indisciplinares e nas afrontas machistas que, no semestre anterior, ao lado de vários 

outros colegas, tinham praticado contra várias alunas da turma. 

O problema é que, agora, era J quem estava na mira das “zoações” dos colegas 

e estas eram baseadas em preconceitos e ofensas de caráter racial. Além das alunas 

que tinham vindo me procurar, outros alunos da turma confirmaram as falas 

constrangedores de caráter racista dirigidas a J e que aquelas ocorrências já estavam 

assumindo proporções preocupantes, pois que não mais se limitavam a J, sendo 

utilizadas para ofensas a qualquer outro da mesma turma. Bastava alguém dizer 
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alguma coisa durante as aulas e lá vinha o comentário, desautorizando e reprimindo 

a sua participação: “Ei, cala a boca, olha a sua cor”. 

J é amigo de todos. Simpático e prestativo, é sempre requisitado pelos amigos 

para a maioria das atividades desenvolvidas pelos alunos no campus. Sua altura é 

acima da média e se destaca nas atividades esportivas, especialmente no futebol, no 

basquete e no vôlei, representando o Campus Avançado Sinop nas equipes que 

disputam os jogos escolares do município e os JIF’s. Na conversa que tive com ele, J 

era só preocupação. Mal conseguia se expressar sobre os preconceitos e ofensas 

racistas que sofria, mostrando-se, aparentemente, muito mais preocupado com o que 

poderia acontecer aos seus amigos do que com as afrontas que sofria: “professor, por 

favor, eu vou pedir pra eles parar e eles vão parar, eu tenho certeza!”, insistia ele, 

aflito. “Não sabia que isso estava incomodando as pessoas. Se eu soubesse já tinha 

pedido pra parar”. Expliquei a ele que a conversa com alguns dos meninos da sala 

não teria como objetivo puni-los, mas conscientizá-los do sofrimento que aquele 

comportamento poderia causar. Ele afirmou que não estava sofrendo por causa disso, 

que não ligava para as brincadeiras que seus colegas realizavam. Perguntei-lhe se 

ele já tinha passado por alguma experiência semelhante, em outras ocasiões ou em 

outros lugares. Ele afirmou que aquilo nunca lhe tinha acontecido, que todos gostavam 

muito dele, que aquela era a primeira vez e que ele não deixaria que voltasse a 

acontecer, pois agora estava consciente de que se tratava de um comportamento 

racista. Disse que seus amigos são boas pessoas e que pensavam que aquilo que 

tinham feito era apenas zoeira, que não era por maldade, mas que agora eles também 

estavam mais conscientes do quanto aquele comportamento era ruim. J era um dos 

meninos que, juntamente com E e outros colegas, tinham promovido atitudes 

machistas com algumas colegas de sala. Embora eu soubesse que aquele era, pelo 

menos na aparência, um problema superado, perguntei-lhe como estava sua 

interação, e a de seus colegas, com as meninas da classe, especialmente as que 

tinham feito denúncias contra eles. J, corroborando as minhas impressões sobre o 

relacionamento do grupo, afirmou que eles foram muito cobrados pela gestão e pelos 

seus pais e que, desde o começo do ano, a classe estava muito unida e que aquele 

tipo de brincadeira não existia mais. Quando saiu da sala onde conversávamos, J 

ainda mostrou preocupação com os seus amigos: “professor, não vai acontecer nada 

com eles, vai?”. 
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Conversei com a mãe de E sobre o comportamento do seu filho em relação a 

J. Ela se mostrou bastante preocupada e consciente da gravidade do problema. 

Confirmou a amizade entre os dois adolescentes e a presença frequente de J em sua 

residência. Disse que eles são amigos inseparáveis e que repreenderia rigorosamente 

o filho por aquele inaceitável comportamento. Afirmou que, agora que essa questão 

estava sendo apresentada, se lembrava de duas ocasiões em que na sua casa E se 

dirigira a J com brincadeiras daquele tipo, que ela tinha achado estranho, mas que 

não tinha atribuído aos fatos a importância devida. Afirmou também que aquele 

comportamento não tinha sido aprendido em casa, que ela e o esposo eram 

antirracistas convictos, que este era afrodescendente, que assumia a identidade negra 

e que quando ficasse sabendo das atitudes de filho ficaria decepcionado, que o 

repreenderia severamente e que ele precisava compreender a gravidade daquele 

comportamento. Afirmei que E precisava, naquele momento, muito mais de orientação 

do que de punição, mas ela afirmou que ele receberia da família as duas coisas, pois 

aquele comportamento era inadmissível, criminoso e que jamais poderia ocorrer de 

novo. Lembrei-lhe que no ano anterior, ela e vários outros pais de alunos da mesma 

sala tinham sido chamados para conversar com a Chefia de Ensino e com o NAPNE 

sobre o comportamento preconceituoso e discriminatório de seus filhos em relação a 

algumas meninas da turma. Ela afirmou que, de alguma maneira, o Instituto tinha sido 

omisso, pois que ela e os outros pais ficaram sabendo apenas quando os fatos já 

tinham assumido uma dimensão muito ampliada e que, quando se trata de 

preconceito, devemos cortar o mal pela raiz, não permitindo que assuma grandes 

proporções. Disse também que as conversas com seu filho, tanto as da escola quanto 

as da família, tinham produzido um ótimo resultado, pois que ele se tornara mais 

consciente e que tinha agora um ótimo relacionamento com as alunas em questão. 

Admiti que isso era verdadeiro, que o comportamento de E tinha mudado para melhor, 

mas que tínhamos que trabalhar ainda mais para que a superação de um preconceito 

não conduzisse, por processo de substituição, para a emergência de outros. 

Combinamos fazer um trabalho conjunto, Instituto e família, de afirmação de valores 

democráticos e de respeito às diferenças. 

Dois dias depois de eu ter conversado com a sua mãe, E me procurou, 

antecipando a conversa que teríamos no dia seguinte. Disse que estava arrependido 

e se sentia envergonhado pelo que tinha feito com seu amigo J. Afirmou que jamais 

tivera a intenção de ofendê-lo ou magoá-lo. “Professor, eu e o J temos a mesma cor, 
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nós somos muito, mas muito amigos mesmo. O que aconteceu não tem nada a ver 

com racismo e sei que, na verdade, eu fui um idiota”. Contou-me que quando soube 

que eu queria falar com ele, e que tinha chamado a sua mãe para conversar, ficou 

muito preocupado e que passou a pensar bastante sobre o seu comportamento, 

percebendo que era “uma coisa muito sem sentido”. Afirmou que pediu perdão a J e 

que jamais faria aquilo de novo com alguém. Eu disse a ele que, quando se trata de 

preconceitos, devemos estar sempre atentos, pois eles se manifestam sem 

percebermos e sem a consciência de que eles estão em nós. Aproveitei a ocasião 

para perguntar sobre como estava o relacionamento com os outros alunos da turma, 

especialmente com as meninas que, no ano anterior, tinham reclamado de serem 

constantemente ofendidas por ele, por J e outros meninos da sala. Ele disse que 

aquilo fazia parte do passado, que hoje não conseguia entender como tinha se 

comportado daquela maneira, que tinha pedido desculpas e que, agora, o seu 

relacionamento com elas era ótimo. 

No dia seguinte, recebi a mãe de J para conversar. Ela, inicialmente, mais 

preocupada com uma possível punição disciplinar a E, buscou protegê-lo, afirmando 

que o comportamento dele não era racista, que se tratava de uma brincadeira boba 

entre adolescentes. Afirmou também que J não se sentia ofendido pelo 

comportamento do amigo e dos outros colegas de classe, que não via intenção de 

maldade nas ações deles. No entanto, logo adiante, naquela mesma conversa, ela 

afirmaria que, de fato, aquelas brincadeiras tinham afetado o seu filho, que o tinham 

incomodado, causando-lhe momentos de angústia e de depressão. Segundo ela, J 

teria dito que não mais admitiria que falas como aquelas lhe fossem dirigidas. 

Em conversa posterior que tive com J, ele declarou: “professor, agora eu sei 

que é racismo, sim!”. Mas, imediatamente após essa afirmação, procurou isentar seus 

amigos e a si próprio, declarando que eles não tinham anteriormente uma 

compreensão clara sobre o que faziam: “antes, a gente não entendia as coisas dessa 

maneira”. Perguntei o que tinha provocado a mudança na sua compreensão – assim 

como na de seus colegas – sobre aquilo que anteriormente chamavam de brincadeira. 

J afirmou que tudo aquilo tinha gerado muito debate, muita discussão, com os 

professores, com os familiares, com os colegas, inclusive com outros que não estavam 

diretamente envolvidos, mas que se mostravam indignados: “professor, três meninas 

da sala vieram falar comigo que eu não podia deixar aquilo acontecer, que eu tinha 

que reagir, que amigos não fazem essas coisas com os outros. Sabe, elas até pararam 
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de conversar com o E”. J declarou que a própria mãe de E tinha conversado sobre 

isso com eles e que toda essa polêmica o tinha levado a pensar muito sobre o assunto, 

que tinha ficado triste e que chorou quando descobriu que aquilo tudo era racismo. 

Perguntei também como estava a sua amizade com E, pois eu tinha notado certo 

afastamento entre eles. Ele afirmou que ficou sozinho por alguns dias, mas que a 

amizade entre os dois tinha sido retomada e que, agora, a “cabeça” deles tinha 

mudado. 
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8. DISCUSSÃO: ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE O BULLYING E O RACISMO 

 

 

No cotidiano escolar, por meio de formas de aproximação e afastamento, 

identificação e estranhamento, aceitação e recusa, curiosidade e indiferença, ou 

ainda, pela percepção de semelhanças e diferenças de estilos, visões de mundo, 

ideologias, interesses, gosto, etc., os alunos tendem a se organizar em distintos 

grupos, construindo, a partir daí, seus círculos de amizade, colaboração, proteção, 

solidariedade, conflitos, competições, oposições e rivalidades. Nesse processo, eles 

atualizam, reelaboram, produzem e reproduzem práticas, representações, hierarquias 

e distinções que refletem as características das relações de oposição e de 

pertencimento que ocorrem em outras esferas da sociedade. É também sob a lógica 

que subjaz a esse processo que são produzidas as narrativas, os discursos e as 

práticas que determinam as formas de identificação e diferenciação - e, portanto, de 

construção das identidades e diferenças - que caracterizam as relações 

intersubjetivas no contexto escolar. 

Os processos interativos cotidianos que se estabelecem nesse contexto são 

marcados por relações de conflito e poder que, sofrendo a influência de características 

socialmente valorizadas ou desvalorizadas, produzem e reproduzem tanto as formas 

de identificação e de diferenciação que dignificam, elevam e engrandecem o eu e o 

nós, quanto aquelas que aviltam, humilham, desonram, desprezam, rebaixam e 

desumanizam o(s) Outro(s). Trata-se de um processo contrastivo de construção de 

identidades e diferenças (BARTH, 2011), sendo a sua lógica a da negação aos outros, 

aos diferentes, de qualquer reconhecimento de dignidade. A partir dessa lógica de 

denegação de reconhecimento, formas de discriminação e de violência simbólica são 

acionadas e se estabelecem relações de poder que inferiorizam e submetem o 

diferente, forçando-o ao assentimento de condições de inferioridade e de aceitação 

de padrões assimétricos de relações sociais. 

Entretanto, uma vez que as relações sociais de poder não são unidirecionais, 

não se propagando na forma simples e consecutiva das relações de causa e efeito, 

os grupos dominados não assimilam automaticamente as representações impostas 

pelos dominantes, opondo-lhes formas práticas e interpretativas de resistência e 

contestação. Em suas interações e experiências cotidianas, os alunos vítimas de 

bullying e de racismo frequentemente reagem e confrontam seus agressores. Esses 
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confrontos ocorrem sob a forma de questionamento e de recusa dos valores e dos 

significados manipulados pelos agressores em sua tentativa de justificar e legitimar, 

diante de seus pares, suas ações. Desses confrontos e questionamentos emergem 

múltiplas possibilidades de revisão dos valores, e de redefinição dos discursos e 

significados acionados pelos grupos dominantes no estabelecimento e normatização 

de formas opressivas de interação social. 

Movimentos de resistência e contestação às práticas e significados envolvidos 

no bullying e no racismo estão sendo continuadamente produzidos e reproduzidos no 

contexto escolar e em outros espaços socialmente construídos. O questionamento 

dos valores e sentidos que orientam as práticas de bullying e de racismo encontra 

oportunidades de se propagar tanto nas relações diretas entre os indivíduos - que 

ocorrem nas salas, biblioteca, corredores, cantinas e outros espaços coletivos de 

convivência - quanto nas formas de interação virtuais possibilitadas pela expansão do 

acesso à internet, orientando-se para a constituição de um clima de compreensão e 

de sentimentos comuns sobre aquilo que os regimes dominantes de representação 

das diferenças e as práticas de intolerância que deles emergem representam de 

nocivo para a convivência pacífica e respeitosa e para vida social democrática. Esses 

pontos de resistência e de desafios às práticas do bullying e do racismo se manifestam 

tanto na forma individualizada dos conflitos face a face, na formação de pequenos 

grupos de defesa e apoio mútuo, assim como na forma de movimentos sociais 

organizados e orientados pelo propósito específico de combatê-las. As chances de 

empoderamento das forças emancipatórias no espaço escolar ampliam-se na medida 

em que essa consciência comum vai se constituindo e refletindo no comportamento 

dos indivíduos, produzindo aquilo que, nos termos de Honneth (2009), é definido como 

o avanço da consciência moral da sociedade. 

Nesse sentido, os processos interativos que se desenvolvem no âmbito escolar 

podem ser interpretados como um jogo de forças no qual estão em disputa práticas, 

representações e valores e, em consequência, a capacidade de cada grupo em utilizá-

los para construir, negociar, estabilizar, fixar, institucionalizar e impor aos outros seus 

próprios significados e interpretações. Em outras palavras, trata-se de uma disputa 

pelo poder simbólico (BOURDIEU, 1989), sendo que os resultados dessa disputa 

definem as posições de poder que os indivíduos e grupos ocupam no interior do 
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campo no qual estão inseridos.35 O poder simbólico traduz-se, entre outras, na 

capacidade de nomear, de enquadrar e atribuir significados a coisas, lugares, 

pessoas, situações, etc. Por essa perspectiva, é também o poder de classificar, de 

separar, de estabelecer identidades e diferenças, de atribuir a elas significados e 

valores, de construir uma visão de mundo própria (autêntica) e, ao mesmo tempo, a 

capacidade de determinar a visão do mundo e o comportamento dos outros  

(BOURDIEU, 1996). 

Na linguagem de Hall (2016), significa o poder de construir as representações 

que se tornam dominantes (hegemônicos) e que orientam as relações entre os 

indivíduos e os diferentes grupos nas distintas dimensões que constituem a vida 

social. Trata-se, segundo esse autor, de disputas sócio-históricas pelo 

estabelecimento dos “regimes de representação da diferença”.  Por essa lógica, há na 

sociedade uma luta incessante pela hegemonia cultural ou, dito de outra maneira, pelo 

poder de instituir as formas de percepção e de representação, os significados e os 

valores que orientam o comportamento dos indivíduos. Por conseguinte, o domínio 

que um grupo exerce sobre outro nunca é absoluto, existindo sempre a possibilidade 

de mudanças nos desequilíbrios de poder e nas hierarquias socialmente construídas. 

Segundo esse autor, os sentidos são arbitrariamente construídos, 

compartilhados, disputados, estabilizados, contestados e desestabilizados por 

intermédio das relações de poder que se estabelecem nos distintos campos que 

constituem a sociedade. As próprias convenções linguísticas - e os códigos 

compartilhados que possibilitam a compreensão, a interpretação e a comunicação - 

são construídas pelos seres humanos através de processos sociais contínuos de 

disputa e negociação, adquirindo ao longo do tempo formas precárias de 

estabilização. E são essas convenções e códigos, arbitrariamente definidos, que 

determinam as “disposições e configurações de poder cultural” (HALL, 2018, p. 376), 

conferindo legitimidade às formas de interação entre os indivíduos e entre os grupos 

sociais. 

Construídas no interior de campos onde as relações de poder delimitam as 

possibilidades de ações de indivíduos e grupos, as identidades e diferenças são, em 

 
35 O conceito de campo refere-se aos espaços sociais institucionalizados onde os agentes (individuais 
ou grupais), movidos por diferentes interesses e estratégias, se enfrentam pela conquista de posições 
dominantes. Os grupos dominantes lutam pela conservação das relações de força socialmente 
institucionalizadas e legitimadas, enquanto os grupos dominados tendem a lutar pela transformação 
dessas relações. 
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sua constituição, necessariamente marcadas por aspectos coercitivos e impositivos, 

não se definindo como resultado de escolhas livres, conscientes e refletidas 

(BAUMAN, 2005; HALL, 2011). Identidades e diferenças são, desse modo, o resultado 

de processos de construção mediados por relações de poder, tanto no que se refere 

aos grupos com os quais os indivíduos definem suas relações de pertencimento e 

solidariedade, quanto em relação aos grupos com os quais definem relações de 

oposição, hostilidade e rivalidade. 

No jogo das forças que unem e separam indivíduos e grupos sociais em lutas 

identitárias, a capacidade de imposição e de resistência às coerções dos outros não 

se constitui, portanto, de forma igualitária. Com forças desiguais, os agentes que se 

defrontam nos contextos sociais de construção de identidades e diferenças o fazem a 

partir do capital simbólico desigual de que dispõem para negociar as formas de 

nomeação, os valores e os significados em torno dessa construção (BOURDIEU, 

2001). Assim, da quantidade de capital simbólico acumulado por cada indivíduo (ou 

cada grupo social no interior de um campo de disputas) resulta a sua maior ou menor 

capacidade de contestação e de resistência às imposições de nomeação e de 

significação das identidades e diferenças pelo(s) grupo(s) dominante(s). Como 

consequência, quanto menor a capacidade dos grupos dominados de contestar e de 

resistir às formas de imposição das representações e práticas dos grupos dominantes, 

mais facilmente tendem a se estabelecer, legitimar e naturalizar as formas de 

dominação e opressão arbitrariamente construídas e estabelecidas por aqueles 

grupos. No sentido oposto, quanto maior o seu poder de contestação e resistência, 

mais os grupos dominados se tornam capazes de construir e de estabelecer novas 

formas de percepção e de representação, novas imagens, novos valores, novos 

sentidos e significados, novas práticas sociais. 

Entretanto, conforme Bourdieu (2001) nos alerta, a capacidade de contestação, 

de resistência e de transformação de uma realidade adversa não depende apenas do 

simples desejo ou mesmo de uma tomada de consciência a respeito dos preconceitos 

que orientam o comportamento cotidiano dos indivíduos. Os esquemas incorporados 

de percepção, de pensamento e de ação - construídos ao longo dos anos, por meio 

da formas invisíveis e imperceptíveis de coerção social, através das sucessivas 

camadas de socialização nos grupos primários e secundários - mostram-se, no mais 

das vezes, tão arraigados, profundos e dotados de uma força tão extraordinária que a 

sua transformação se torna extremamente dificultosa. Para escapar das concepções 
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e processos de naturalização, e das concepções essencialistas deles advindos, é 

necessário, portanto, um grande esforço intelectual e prático voltado para a 

compreensão, análise e transformação dos processos que recriam continuadamente 

as estruturas objetivas e subjetivas das formas de desigualdade e de dominação. Em 

outros termos, o processo de descondicionamento e desdomesticação, com vistas à 

construção e ao estabelecimento de um novo habitus, só pode ser alcançado por meio 

de um treinamento prático intensivo, prolongado e sistemático, guiado, ao mesmo 

tempo, por um processo reflexivo crítico, cotidianamente atento e vigilante de 

superação dos preconceitos. 

Pelo fato dos preconceitos serem introjetados nos indivíduos através de 

camadas sucessivas de socialização, tornando-se mais arraigados quanto mais 

intensos e prolongados forem tais processos, nada garante que uma pessoa sobre a 

qual recai algum tipo de preconceito ou discriminação, pelo simples fato de estar na 

posição de vítima, tenha naturalmente mais facilidade no processo de desconstrução 

dos preconceitos sociais, incluindo aqueles que estão nela incorporados como 

próprios e que se orientam tanto para a desvalorização dos outros, como aqueles 

voltadas contra si mesma, debilitando sua autoconfiança, autorrespeito e autoestima. 

A tomada de consciência dos preconceitos é, desde o ponto de vista de Bourdieu, 

uma condição necessária, mas não suficiente, no processo de transformação do 

habitus que determina nossos esquemas de percepção, pensamento e ação. Por isso 

é que a luta contra o preconceito é também uma luta prática, sistemática, um exercício 

que requer vigilância obstinada e permanente, incessantemente atenta aos detalhes 

das experiências cotidianas próprias e alheias. 

Y, em sua narrativa, apresenta surpresa quando G, o novo amigo com o qual 

se identificava nos sofrimentos provocados por preconceitos, lhe contou que não 

gostava de pessoas negras. Essa surpresa decorre, aparentemente, do fato dela fazer 

a associação simples de que aquele que é vítima de preconceitos tende a não possuir 

preconceitos ou que é capaz de se livrar dos preconceitos com mais facilidade que os 

demais indivíduos:  

 
Eu fiz alguns amigos [no Instituto], mas eu fiquei surpresa quando um 
deles me disse que, antes, não gostava de pessoas negras. Por causa 
da família, por ser gaúcho, descendente de alemães. Mas, em relação 
a mim, ele mudou depois que me conheceu. Ele me disse que comigo 
e com o meu primo, ele se sente bem e percebe que não é do jeito 
que ele pensava, mas com relação aos outros negros, ele ainda tem 
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um pé atrás. Ele disse que ainda não consegue gostar das outras 
pessoas negras. 

 

Pouco depois, Y se refere novamente ao amigo, acrescentando informações 

relacionadas ao seu processo de socialização em um ambiente familiar dominado por 

preconceitos racistas e homofóbicos - como o próprio G deixa claro na entrevista (em 

anexo) que realizamos com ele. Segundo Y, 

 
a criança não nasce com preconceito. É a sociedade, a família, que 
ensina isso... tanto que esse colega que eu falei pro senhor, ele falou 
assim: “Olha, eu não nasci não gostando de negros. Eu não nasci não 
gostando da sua cor e do seu cabelo. Eu nasci numa família com 
preconceito e foi lá que eu aprendi isso”. A mãe e o pai dele falavam 
contra pessoas negras, entende? Eu acho que tem que chamar os 
pais também porque é em casa que a pessoa aprende a ter 
preconceito. 

 

Há na fala de Y uma consciência aguda de que já no processo de socialização 

primária, no contexto familiar, os preconceitos vão tomando forma e conteúdo. 

Relendo a sua entrevista, ao deparar-me novamente com a referência que ela faz aos 

seus tios, de pele escura e cabelos lisos que, no desejo de parecerem mais belos, 

apegavam-se a uma valorização excessiva de sua “lisura” capilar - o que os 

aproximava, supunham eles, de uma estética branca -, não pude deixar de pensar na 

minha própria infância de menino de família negra-parda e as questões da cor da pele 

que nos atingiam: “mãe, eu sou mais preto que o Vanderlei?”, “mãe, quem é mais 

preto, eu ou a Regina?”, eram os exemplos das preocupações estéticas mais 

recorrentes na aurora de nossa vida. Lembrei-me das muitas vezes em que, entre 

irmãos e primos, colocávamos nossos braços lado a lado e buscávamos a sentença 

de um adulto sobre a cor de nossas peles, sobre quem seria “mais branco” e quem 

seria “mais preto”. Ou seja, sobre quais de nós, na condição de seres inferiorizados, 

estariam mais bem posicionados na hierarquia das cores. Meus primos, meninos 

negros de cabelos lisos, restavam sempre vencedores: “A pele do Fulano é a mais 

escura, mas ele é o mais branco porque tem os cabelos lisos”, sentenciava algum 

adulto presente. 

Acrescento aqui esse relato pessoal apenas para deixar mais evidente como 

certas categorias de entendimento, que servem para classificar e atribuir valores 

positivos ou negativos às pessoas, já se fazem presentes desde o momento em que 
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emergimos no mundo como recém-nascidos, determinando nossa percepção, nossos 

valores, nossa consciência e nossas práticas. E a raça, como categoria de percepção, 

entendimento e ação - por força da violência simbólica instaurada desde o princípio 

de processo de socialização familiar -, lá está, inevitável e irresistível, ainda que a 

palavra não seja pronunciada, orientando o processo construtivo das identidades e 

diferenças, dos sentimentos, julgamentos e sentenças que produzimos sobre os 

outros e sobre nós mesmos. Como aspecto estruturante da consciência coletiva, ela 

marca profundamente a construção da subjetividade das pessoas na sociedade 

brasileira, penetrando nas fibras da cultura, tornando-se parte inexorável do habitus e 

dos processos cotidianos individuais e grupais de compreensão, de julgamento e de 

ação, constituindo a consciência racista.36 Dessa maneira, gerações sucessiva e 

sistematicamente expostas a uma pedagogia da raça e do racismo foram sendo 

formadas pela ideologia de um outro naturalmente inferiorizado e destituído de uma 

parcela significativa das qualidades que idealmente definem o humano. 

Ao lado da categoria “raça”, a ideologia do branqueamento, como um ideário 

que opera no campo da subjetividade de brancos e negros - produzindo neles, entre 

outras reações, a aversão à pele escura e, especificamente nos negros, o desejo de 

mutação estética -, está fincada nos recônditos mais obscuros da cultura brasileira, 

pronto para emergir nas relações cotidianas, nas tomadas de decisões individuais 

conscientes e inconscientes. Desde esse ponto de vista, a ideologia do 

branqueamento, sob a forma de um conjunto de representações, crenças, valores e 

sentimentos comuns, determina as percepções, os sentimentos, as escolhas e as 

práticas individuais dos brasileiros. 

Gostaria, aqui, de retornar a um aspecto referente ao modo como D foi ajudada 

a encontrar a sua solução individual para os problemas de bullying que vinha sofrendo. 

Esse retorno nos possibilita ilustrar como certo modo de lidar com o bullying, 

frequentemente utilizado por especialistas, pode estar a serviço da reprodução das 

formas de opressão, confirmando práticas preconceituosas ao invés de combatê-las 

através dos processos desconstrutivos possibilitados pela crítica. D narra que, durante 

uma fase em que, por estar “acima do peso”, sofria intensa perseguição e humilhação 

 
36 À maneira de Durkheim (2010), aqui, a palavra consciência não implica em processos reflexivos de 
construção de pensamentos, de revisão de conceitos e ideias, mas em interiorização dos padrões de 
percepção, pensamento e ação irrefletidos que, constituindo o tipo psíquico da sociedade, determinam 
as práticas individuais. 
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da parte de seus pares, ela teria sido direcionada por seus pais para a realização de 

um tratamento terapêutico com uma psicóloga. Aparentemente, o resultado alcançado 

a partir dos aconselhamentos que envolveram aquela intervenção profissional teria 

sido positivo, pois a aluna conta que reencontrou uma autoconfiança e uma 

autoestima que pareciam perdidas. As técnicas de intervenção utilizadas tinham como 

objetivo atacar diretamente as causas e os sintomas da desarmonia emocional pela 

qual passava a aluna, interpretando, no entanto, essas causas como originadas 

objetiva e subjetivamente nela própria. Em termos práticos, a aluna foi orientada a 

realizar dietas de emagrecimento por meio da mudança de seus hábitos alimentares. 

E lá está: por vias tortas, a psicologia escolar voltada para o combate ao 

bullying procurava escrever o certo. Estranho procedimento que confirmava, não sem 

certa sutileza, a razão preconceituosa que recaía sobre a aluna. Por meio dessa 

pragmática de cura do bullying,  o que precisava ser atacado - aquilo que deveria ser 

objeto de transformação - não era o preconceito social que determinava as ofensas 

dos agressores, mas a obesidade de D. Há aqui uma inversão de perspectiva, de 

modo que a obesidade é tomada como causa do preconceito, quando na verdade ela 

é o seu objeto. Por essa lógica, as origens do sofrimento da aluna estariam localizadas 

nela própria e, portanto, o seu hábito alimentar é que deveria ser alterado. Como 

consequência dessa compreensão, a receita passa a ser o emagrecimento. 

Acreditamos que os processos terapêuticos, pelas características diretas de 

sua intervenção, são capazes de produzir resultados efetivos sobre o tratamento dos 

sintomas que envolvem o sofrimento individual, contribuindo para a diminuição de 

suas dores e angústias. No entanto, a solução focada apenas no indivíduo, 

encontrada na forma de terapia, não procura posicionar-se criticamente em relação 

aos significados sociais negativos construídos em torno das diferenças. Nesse 

sentido, sob o ponto de vista que adotamos nesta dissertação, as dietas e outras 

formas de “tratamento” que propõem o emagrecimento conformam-se e reproduzem 

aqueles significados sociais negativos em torno daquela diferença específica e, ao 

invés de contestá-los, contribuem para a sua reprodução. 

Ora, porque investir energias e esforços em tentativas de superação dos 

preconceitos, quando podemos conformar e adaptar as vítimas aos padrões estéticos 

dominantes? A vítima, adaptada ao regime de representação estética dominante, 

através de esforços e sacrifícios pessoais, procura alterar a sua forma física e, tendo 

alcançado esse objetivo, passa a se ver como bela, elevando sua autoestima. Ao 
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mesmo tempo, cresce a sua aceitação e aprovação social, elogios são dirigidos à sua 

pessoa (“parabéns, você conseguiu”) e desaparecem as ofensas e maus-tratos. 

Problema resolvido. Por outro lado, se a vítima não consegue adaptar-se, se fracassa 

a sua intenção e seu esforço de se deixar absorver pelo padrão dominante, sobre ela 

recairá a culpa. Nesse caso, os maus-tratos e humilhações não apenas continuam, 

como podem ter a sua prática justificada. Legitima-se, assim, a conduta dos 

opressores e culpabiliza-se a vítima (“sofre porque quer”, “você viu como ela come?”, 

“que esforço ela realmente fez para ficar magra?”). Nesse processo de intervenção, a 

ausência de reflexão crítica marca o receituário construído pela terapeuta, deixando 

intactas as estruturas sociais de produção e reprodução de preconceitos e formas de 

opressão. É contra esse tipo de procedimento que se dirige a crítica construída por 

Bazzo (2017), e que aqui acolhemos, em relação às psicologias e pedagogias 

centradas no indivíduo. 

Para tornar ainda mais evidente o fato de que esse tipo de intervenção está 

associado à manutenção das desigualdades, podemos fazer uma comparação, ainda 

que caricatural, substituindo a personagem vítima de preconceito contra obesos por 

uma que fosse vítima de sucessivas ofensas racistas e que, durante o processo 

terapêutico, como solução, fosse apresentada a ela a necessidade de um esforço para 

o clareamento de sua pele. Depois de algumas sessões de terapia, de sessões de 

autoajuda e de tentativas de elevação da autoestima, o profissional da psicologia 

escolar ou psicoterapeuta, seguindo a mesma lógica utilizada com o primeiro paciente, 

poderia se expressar assim: “só que você, de fato, está um pouco pretinho. Vamos 

dar uma clareada na sua pele para que você se sentir melhor e tudo estará resolvido, 

ok?”. 

Não soa bizarra ou absurda essa proposição? E não é essa a solução que vem 

sendo apresentada pelos setores dominantes da sociedade brasileira há mais de 

duzentos anos e que, constituindo-se em um habitus profundamente arraigado na 

nossa cultura - ou seja, tornando-se parte da nossa consciência coletiva sob a forma 

da ideologia do branqueamento - vem sendo introjetado na consciência das pessoas, 

orientando seu comportamento e práticas cotidianas? Por meio dessa estranha lógica, 

ao mesmo tempo que inferiorizamos o negro e negamos o seu direito à existência, 

fazemos apologia da miscigenação e afirmamos, com base nela, que vivemos em uma 

sociedade racialmente democrática. O racismo brasileiro é, conforme afirmou 

Munanga em entrevista à Revista Fórum, em 2012, “o crime perfeito”, pois ao mesmo 
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tempo em que discrimina, gerando desigualdades e sofrimento, culpabiliza a vítima. 

Ao contrário de representar uma integração democrática do negro na sociedade, o 

branqueamento representa uma radical recusa da diversidade, dando prosseguimento 

à perspectiva cunhada pelas elites brasileiras, desde o século dezenove, de limpeza 

étnica por meio de uma política de extinção do negro brasileiro. Essa é a lógica que 

tem orientado nossas relações com a diferença: suprimindo as diferenças, suprime-

se a intolerância, pois que já não haverá o outro, já não haverá a quem negar, rechaçar 

e destruir e alcançamos, assim, no melhor dos mundos possíveis. 

 

8.1 Narrativas de sofrimento compartilhadas  

 

Duas tendências distintas se destacaram em nossa interpretação das 

narrativas e descrições produzidas a partir das entrevistas e da pesquisa de campo: 

de um lado, uma tendência negativa em termos da construção das identidades, 

produzindo nas vítimas uma privatização do sofrimento que leva frequentemente ao 

mutismo e ao isolamento social. Frente a uma disposição e configuração cultural que 

a oprime, e ainda que sinta como injustas as experiências de desprezo e as ofensas 

dirigidas contra ela, a vítima se isola porque acredita que “o sistema sempre vence”, 

que não existe a possibilidade de mudança. Adotando o silêncio e afastando-se das 

relações face a face com seus pares, ela constrói a ilusão de que pode se retirar dos 

jogos de poder instituídos no contexto social que a oprime. Trata-se de uma tentativa 

de resistência, mas por ser caracterizada pelo silêncio e pelo mergulho no mundo 

privado da subjetividade, acaba por resultar em apagamento e invisibilidade. Nessa 

primeira tendência, observa-se também que, muitas vezes, as vítimas produzem uma 

compreensão na qual veem a si mesmas como culpadas pela situação de sofrimento 

em que se encontram. 

Ao privatizarem seu sofrimento, aqueles que passam por experiências de 

ofensa e de discriminação acabam por anular sua própria capacidade de contestação 

e resistência diante das formas normatizadas de opressão social e individual. Daí o 

afastamento e o isolamento frequentemente descrito pelos pesquisadores que 

observam o comportamento de alunos que passam pela experiência de preconceito e 

discriminação direcionada por seus pares. Esse comportamento, que adotam como 

forma isolada de resistência em relação às frequentes situações de humilhação e 

desrespeito, dificulta, entretanto, nas vítimas a percepção de que as ações dos 
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agressores são geralmente orientadas por certos padrões de identificação e de 

diferenciação socialmente construídos e que estes padrões estão assentados em 

preconceitos. Diante da dificuldade de compartilharem com outras vítimas suas 

experiências de sofrimento, a compreensão do contexto opressivo no qual estão 

inseridos se torna limitada, percebendo suas próprias diferenças específicas como 

responsáveis pelas formas de opressão de que são vítimas. O resultado é o 

sentimento de culpa, a recusa e a negação de si mesmo. De forma crescente, esses 

sentimentos acentuam o mutismo, o afastamento dos outros e a depressão. Sobre 

essa tendência, já existe uma vasta literatura disponível e a mídia tem colaborado 

para dar visibilidade a essa temática. O cinema e a televisão têm inclusive explorado 

o assunto na forma de dramatização e espetáculo37. Não são raros, e tem sido cada 

vez mais divulgados pelos meios de comunicação de massa, os casos de depressão 

e mesmo de suicídio de adolescentes vítimas de bullying no contexto escolar38. 

A ausência de oportunidades de compartilhamento de suas experiências de 

sofrimento, de injúria e menosprezo, gera, nas vítimas, dificuldades de articulação e 

de construção de categorias descritivas e analíticas para compreensão e interpretação 

dos processos interativos nos quais essas práticas são ativadas. Justamente, as 

formas privadas de resistência não são capazes de acionar processos de 

transformação social, uma vez que não são elevadas e articuladas em formas públicas 

de indignação e resistência. Ou seja, não são articuladas e nem transformadas em 

debates e discussões públicas ou em movimentos sociais. De um ponto de vista 

crítico, reconhece-se, aqui, a necessidade de criação de oportunidades, no espaço 

escolar e em outras instâncias da sociedade, de trocas de experiências e de 

articulação, nas quais as próprias vítimas de preconceito e discriminação possam 

construir formas de compreensão de suas próprias vivências que ultrapassem a 

postura submissa da mea culpa e articulá-las às práticas públicas de resistência já 

existentes ou à construção de novas. Articulação, no sentido que aqui intencionamos, 

significa a produção de narrativas e de outras formas discursivas que, partindo das 

próprias experiências e vivências dos sujeitos, possibilitam a formação de estratégias 

 
37 A Netflix, por exemplo, lançou em 2017, uma série, com o título “Thirteen reasons wy”, traduzido 
como “Treze razões por que”, que tem o bullying e suas consequências como tema. 
38 Inúmeros sites da internet têm procurado tornar visível a relação entre o bullying e o suicídio na 
adolescência. Ao digitar no Google “suicídio de adolescentes provocados por bullying”, em 19/09/2018, 
o site informa “aproximadamente 1.560.000” referências sobre o tema, entre as quais centenas de 
relatos/notícias de suicídio no mundo todo. 
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e de ações contrárias ao estabelecimento e à expansão das formas opressivas de 

relações sociais. Vejamos, mais uma vez, uma fala de Y: 

 
A primeira vez que eu falei sobre preconceito na minha vida, do que 
eu sofri, foi aqui no Instituto, com a professora de história. Tanto que 
no primeiro ano... eu lembro que no final do ano a gente estudou sobre 
preconceito e... eu não queria falar daquilo, porque eu nunca tinha 
falado pra ninguém. Quando eu fui contar pra professora, eu não 
consegui contar. Eu tive que sair da sala pra me recuperar. E aí eu 
contei pra minha sala inteira. E eu ficava com medo de contar pra eles 
pensando que eles iam me massacrar. Mas, não. Eles me apoiaram 
e me deram conselhos. Por causa disso, por causa da professora que 
me deu apoio, e dos meus amigos das outras salas, é por causa deles 
que hoje eu conto, que eu não tenho medo de enfrentar. Hoje, eu não 
deixo ninguém mais me diminuir pelo fato da minha cor, do meu 
cabelo, mas, dentro de mim, eu não me aceito, não vou mentir. Eu 
acho que a pior mentira é mentir para si mesmo. Não adianta eu 
chegar aqui e falar pro senhor que eu me aceito. Não aceito. Mas eu 
espero mudar, eu só tenho dezessete anos e um dia eu vou mudar. 

 

Apesar de Y dizer que ainda não se aceita, o compartilhamento de algumas de 

suas experiências de sofrimento com colegas de sala, que também foram 

discriminados, permitiu a ela, em princípio, a superação do medo de falar com os 

outros sobre seus sofrimentos. Essa superação constituiu-se, para ela, como o 

primeiro passo da articulação, levando-a a uma mudança de concepção sobre a sua 

dignidade pessoal e à convicção de que não pode deixar que ninguém a diminua por 

causa da sua cor e dos seus cabelos. A atividade de compartilhamento desenvolvida 

pela professora de história foi mediada por uma discussão sobre preconceitos, de 

modo que não se tratava apenas de confidências ou de desabafos para a produção 

de alívios psicológicos individuais, mas de explicitação, discussão e desconstrução 

dos preconceitos que estão na base das práticas cotidianas mais comuns de 

discriminação: o racismo, o machismo e a homofobia. 

G, outro aluno que entrevistamos, amigo citado de Y, narra que desde a infância 

teria discriminado por sua sexualidade. Ele destaca a necessidade de 

compartilhamento entre as pessoas que, como vítimas, passam por experiências de 

discriminação. Em sua narrativa, ele também salienta a importância da mediação dos 

professores, especialmente os de humanas, nesse processo: 

 
Eu acho que o que a pessoa que sofre o preconceito precisa é de 
apoio. Encontrar pessoas que passam pelas mesmas coisas que ela 



200 
 
 

e poder conversar. Igual a Y, quando ela falou do que estava sofrendo, 
eu percebi que o sofrimento que ela estava passando era parecido 
com o meu. Entendeu? Ela falando sobre as coisas que ela sofria 
também me ajudava a falar pra ela sobre tudo o que eu sentia. Não é 
para comparar a dor, mas é pra dar um conforto, sabe. Isso eu acho 
que fortalece a gente, deixa mais seguro ter pessoas com quem você 
possa falar, dividir os sentimentos... No primeiro ano, até o meio do 
ano, de todos os servidores e professores, a única pessoa que falava 
sobre essas questões era a professora de história. Todos os outros 
professores percebiam que tinha alguma coisa errada em todas as 
salas, mas nenhum tomava a iniciativa de dizer “a gente tem que falar 
sobre isso”. A partir do segundo semestre, os professores de 
humanas começaram a falar mais sobre esses assuntos, a fazer 
debates... e isso foi muito importante. Com as discussões na sala, a 
gente começou a perceber... eu pelo menos percebi que não era culpa 
minha, que eu, com o meu jeito, com meu modo de falar, não fazia 
mal pra ninguém. Porque eu nunca cheguei em alguém e ofendi, 
nunca falei você é isso ou aquilo... Eu é que sou ofendido com o jeito 
que as pessoas olham, com as coisas que elas dizem sobre mim, com 
as risadas quando eu passo. 

 

Também D e B referem-se à necessidade de compartilhamento como forma de 

dar início ao processo de articulação discursiva e de construção de reações individuais 

e coletivas contra os preconceitos que estão na origem das ofensas, agressões e 

discriminações que ocorrem no contexto escolar. Conforme se expressa D na 

entrevista: 

 
Por mais que eu não tenha afinidade com a pessoa, eu procuro por 
ela e começo a falar das coisas que eu já passei. Eu falo, olha não 
liga pra isso, porque a pessoa fala isso porque não gosta de você ou 
porque você faz algo bom, algo que ela não faz. Você não precisa 
ficar se preocupando com a opinião dos outros. Você tem tudo para 
ser uma pessoa assim, assim, assim... quanto mais você ligar, mais 
elas vão falar, então não tem necessidade. Você tem que olhar para 
o futuro, você tem que olhar no espelho e dizer eu posso, eu quero, 
eu consigo. 

 

Embora nessa fala, ainda não se perceba claramente o processo de 

desconstrução das categorias preconceituosas que mobilizam as ofensas e maus-

tratos praticados no contexto escolar, ela manifesta a necessidade de 

compartilhamento como um ponto de início e de apoio na construção do autorrespeito 

pela pessoa discriminada. A consciência dessa necessidade leva D a tomar a iniciativa 

de procurar aqueles que ela percebe que passam por experiências semelhantes às 

suas, de confortá-los, mas também de lhes inspirar resistência. 
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Nesse ponto, seguindo a teoria do reconhecimento desenvolvida por Honneth 

(2007, 2009, 2015), acolhemos a sua hipótese de que o compartilhamento das 

experiências subjetivas de sofrimento torna possível articular reações coletivas de 

indignação e resistência. O compartilhamento dessas experiências torna possível a 

transformação daquilo que é experienciado como subjetivo, individualizado e privado 

em uma compreensão intersubjetiva que, ampliada através do diálogo na esfera 

pública, articula-se em torno do conceito de injustiça. Ainda segundo Honneth, o 

processo de articulação possibilita a explicitação dos preconceitos que estão na base 

da produção dos sentimentos morais que envolvem a denegação do reconhecimento 

das diferenças. Ao mesmo tempo, possibilita também uma compreensão discursiva e 

consciente sobre a formação desses sentimentos e a sua transformação por meio de 

um processo meticuloso e sistemático de desconstrução ou, na linguagem de 

Bourdieu, de um processo de descondicionamento e recondicionamento orientado no 

sentido da construção de um novo habitus. 

Souza (2000), ao analisar a teoria crítica do reconhecimento produzida por 

Charles Taylor, afirma que “quando se instaura um abismo entre nossos sentimentos 

morais e o nosso conhecimento reflexivo” (p. 101), tanto a vida individual quanto a 

coletiva tornam-se problemáticas e nos levam à uma situação de incompreensão. A 

capacidade de articulação torna-se, nesse contexto, fundamental, pois, como “ponte 

sobre o abismo”, possibilita a construção de formas de conexão entre os sentimentos 

que se manifestam separados de qualquer reflexão ou ponderação e a atividade 

reflexiva, que se manifesta na forma discursiva, consciente, num processo em que os 

sentimentos morais são compreendidos, interpretados, reinterpretados e 

transformados em formas de indignação e ação. 

Nesse processo, a percepção inicial do sofrimento como característica 

subjetiva, individualizada e fragmentada amplia-se em direção à uma consciência 

articulada sobre a natureza social das causas do sofrimento. Essa consciência reflete-

se então sobre o próprio sofrimento privado, expulsando do indivíduo sofredor o 

sentimento de culpa pelo seu próprio sofrimento. Uma consciência assim articulada 

torna-se capaz de dizer “eu não sou a causa da minha própria dor”, construindo por 

meio de um processo intersubjetivo, ou seja, com os outros com os quais se identifica 

nos seus suplícios, a ponte sobre o abismo a que se referem Taylor (1987) e Souza 

(2000). Essa ponte, portanto, só pode ser construída na medida em que um processo 

intersubjetivo de articulação e transformação discursiva passe a atuar sobre os 
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sofrimentos privados, tornando possível a construção de narrativas conscientes e 

refletidas que os reconheçam como efeitos das ações dos preconceitos e 

discriminações sociais que recaem os diferentes. A articulação deve ser entendida, 

portanto, como um processo de explicitação discursiva das causas sociais do 

sofrimento individual. 

 
A articulação é, portanto, a transformação discursiva dos nossos 
sentimentos morais de inconscientes e irrefletidos em conscientes e 
refletidos possibilitando-se saber de onde se vem, quem se é e para 
onde se quer ir. A articulação permite a constituição narrativa da 
identidade que possibilita uma condução da vida consciente. Nesse 
sentido, uma identidade não articulada reflexivamente é uma 
identidade fragmentada. A articulação permite, no entanto, não apenas 
nossa compreensão e conscientização dos nossos próprios 
sentimentos morais, mas possibilita também no limite, graças à 
distância crítica que a reflexão enseja, a modificação dos nossos 
próprios sentimentos (SOUZA, 2000, p. 101). 

 

Consequentemente, um dos meios de lutar contra as formas de denegação do 

reconhecimento é o de criar, por meio do compartilhamento de experiências de 

reconhecimento denegado, oportunidades de articulação discursiva que levem à 

explicitação dos princípios, valores e sentimentos que, sob as vestes do preconceito, 

orientam as ações individuais e grupais de discriminação e de maus-tratos. Nesse 

processo, as minorias vítimas de opressão buscam tornar visível o seu 

descontentamento através da construção de discursos críticos e de manifestações 

públicas de indignação e resistência. É uma luta que ocorre tanto no campo teórico 

quanto no campo prático, tanto como processo de desvelamento e de desconstrução 

das ideologias que justificam e legitimam práticas opressivas, quanto como ações e 

manifestações coletivas diretas contra as formas de injustiça socialmente instituídas. 

Nas narrativas dos alunos que entrevistamos, o sentimento de impotência, a 

tendência para o silêncio, o afastamento das interações face a face e o apego às 

formas virtuais de interação são as formas individualizadas de proteção que eles 

encontram. D, por exemplo, vítima frequente de gordofobia, se expressa da seguinte 

maneira sobre esses sentimentos: 

 
Por você ser chamada assim, você cria o seu mundo, que é o seu 
quarto. Você ali dentro da sua rede social, em que talvez você se 
passe por outra pessoa, fora dela você não é. Ali você coloca que é 
forte, que ninguém te abala, que você tem uma autoestima. Mas, na 
verdade você se sente cansada, não quer sair dali, não tem vontade 
de nada, não tem motivos pra sair... até de sair pra comer... se torna 
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difícil relacionar com os outros. Porque você fala: se uma pessoa que 
eu conhecia, que eu considerava minha amiga ou um colega fez isso 
comigo porque uma pessoa desconhecida não vai fazer? Então causa 
uma depressão, uma vontade de não socializar com ninguém. Você 
se fecha no seu quarto e ali você está no seu conforto porque ninguém 
fala com você, ninguém pode te atingir. 

 

B, por sua vez, em outro exemplo, fala dessa tendência de cada um isolar-se 

em seu próprio sentimento: 

 
Normalmente, é cada um com seu sentimento e com isso tem muita 
gente sofrendo. Esse ano, na minha opinião, está melhor do que no 
ano passado, mas ninguém fala dos próprios sentimentos, é todo 
mundo fingindo uma felicidade extrema, sendo que tem muita gente 
que, à noite, sofre, chora. No ano passado, a gente era um pouco 
mais aberto em relação ao que a gente passava. Mas, hoje em dia, 
acho que as pessoas aprenderam a esconder. 

 

Honneth (2009) refere-se a esse esconder-se - esse afastar-se do mundo, o 

silêncio, o sentimento de impotência e o sofrimento isolado, na forma de depressão, 

que atingem os indivíduos ofendidos e discriminados - como aquilo que caracteriza o 

aprisionamento e a permanência do descontentamento ao âmbito dos espaços 

privados. É necessário que esse descontentamento se revele publicamente, que se 

manifeste como indignação e que se justifique como luta por justiça. Daí a 

necessidade estratégica da construção de oportunidades de compartilhamento das 

experiências de denegação de reconhecimento, da articulação dos sentimentos de 

injustiça em formas discursivas que possam contrapor-se aos preconceitos 

construídos em torno das diferenças e às relações sociais patológicas que a eles se 

seguem. 

Essa noção da necessidade de articulação entre a esfera individual e a esfera 

social, através de processos de reflexão e de articulação discursiva entre as próprias 

vítimas de preconceitos, aparece claramente nas falas de G: 

 

Eu acho que o que a pessoa que sofre o preconceito precisa é de 
apoio. Encontrar pessoas que passam pelas mesmas coisas que ela 
e poder conversar. Igual a Y, quando ela falou do que estava sofrendo, 
eu percebi que o sofrimento que ela estava passando era parecido 
com o meu. Entendeu? Ela falando sobre as coisas que ela sofria 
também me ajudava a falar pra ela sobre tudo o que eu sentia. Não é 
para comparar a dor, mas é pra dar um conforto, sabe. Isso eu acho 
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que fortalece a gente, deixa mais seguro ter pessoas com que você 
possa falar, dividir os sentimentos... 

 

Nesse processo, além do conforto psicológico individual alcançado pelo 

compartilhamento das experiências de sofrimento, constitui-se a possibilidade de 

confrontação com os preconceitos sociais que regem as relações de denegação de 

reconhecimento e de, assim, transitar para uma compreensão crítica dessas relações. 

Essa transição é que se torna possível articular a esfera da liberdade individual e a 

esfera da liberdade social, ou seja, da realização institucional da liberdade: o “eu” 

mudo da experiência subjetiva do sofrimento transita para um “nós” 

intersubjetivamente construído e que, agora, articulando suas percepções e 

experiências a partir do conceito de injustiça, justifica sua indignação e exigência de 

reconhecimento adequado.39 

As lutas por reconhecimento se articulam no interior de um campo (BOURDIEU, 

2005), compreendendo-se este como o espaço social no qual ocorrem os conflitos e 

lutas de interesses. As contradições sociais que mobilizam os sujeitos em luta por 

reconhecimento criam oportunidades para que estes se reposicionem constantemente 

no interior do próprio campo, possibilitando sua transformação num processo histórico 

incessante de reconstrução. No choque dos valores e interpretações mobilizados 

pelos sujeitos que lutam por reconhecimento num campo determinado constitui-se o 

habitus, podendo este ser compreendido como uma espécie de percepção pública 

que orienta as ações e os estados de espírito individuais e grupais. Mudanças de 

percepção pública produzem alterações tanto no estado de espírito individual quanto 

no coletivo, construindo novos valores e sentimentos e/ou trazendo à tona aqueles 

que foram sufocados pelas práticas e padrões dominantes. 

Honneth, assim como Bourdieu, orienta-se por uma concepção conflitiva das 

mudanças sociais, de forma que as alterações na percepção pública são interpretadas 

como o resultado das disputas que ocorrem nos distintos campos ou esferas da 

sociedade. Na concepção de Honneth (2009), os movimentos sociais são construídos 

na forma de lutas por reconhecimento e são essas lutas que possibilitam a construção 

dos novos valores que conduzem o avanço moral e jurídico da sociedade. A 

 
39 A expressão “exigência de reconhecimento adequado”, aqui, não se refere ao reconhecimento de 
uma identidade essencialista e pré-social dos sujeitos. Ao contrário, significa a exigência de tratamento 
igualitário em conformidade com os princípios já socialmente institucionalizados e materializados na 
forma do direito nas sociedades democráticas. 
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construção, pelos movimentos sociais, de mecanismos discursivos a partir dos 

princípios norteadores da Declaração Universal dos Direitos do Homem, 

especialmente o princípio da dignidade humana (do homem como um fim em si 

mesmo), e dos princípios igualitários inscritos nas Constituições das sociedades 

democráticas, permitem legitimar a criação de condições institucionais para o respeito 

à diversidade e para o avanço na esfera do reconhecimento das diferenças. No âmbito 

do direito, a criação de um aparato legislativo formal voltado para a proteção das 

minorias, fruto das lutas instauradas pelos movimentos sociais, possibilita que esses 

próprios movimentos se orientem para uma nova fase, aquela da efetivação, por meio 

de políticas públicas, dos direitos que ainda permanecem como conquistas apenas no 

plano formal. 

Entretanto, a luta em si não é garantia de que as transformações sociais 

ocorram sempre numa direção favorável às forças emancipatórias, levando 

incessantemente ao avanço moral das sociedades. A ascensão do fascismo e do 

nazismo na Europa, nas décadas que sucederam a Primeira Guerra Mundial até o 

término da Segunda Guerra, foi uma demonstração clara de que as mudanças podem 

ocorrer na direção da barbárie, opondo obstáculos poderosos às lutas pela 

emancipação. 

Conforme Honneth (2001, 2015), Bourdieu (2005a, 2014a, 201b, 2018) e Taylor 

(1997, 1998, 2014), nossas ações ocorrem sempre em ambientes sociais nos quais 

certas disposições culturais e configurações de poder, certas crenças, valores e 

práticas já se encontram institucionalizados. Assim, nossas ações já se encontram, 

de certa forma, determinadas – ou melhor, orientadas – por ‘razões’ socialmente 

institucionalizadas. Isso não significa que nossas ações se constituam como respostas 

automatizadas às determinações sociais. O indivíduo moral, informado pela 

diversidade de orientações previamente institucionalizadas socialmente, revela sua 

autonomia ao avaliar reflexivamente como deve agir. Nesse sentido é que sua 

subjetividade – intersubjetivamente constituída a partir das experiências e vivências 

dos indivíduos nos campos sociais em que estão inseridos – aparece como 

autorrelação, como liberdade individual. 

Buscando fundamentação em Hegel, Honneth, na obra Sofrimento de 

Indeterminação (2007), afirma: 

 
Sempre temos que conceber a liberdade como uma forma específica 
de autorrelação: apenas quando um sujeito de fato avalia 
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reflexivamente como deve agir, podemos então falar propriamente de 
liberdade individual (p. 92). 

 

O reconhecimento mútuo requer que os indivíduos/grupos estejam situados em 

um horizonte de valores e significados compartilhados. Sem o compartilhamento de 

certos padrões valorativos, que situem os indivíduos em um contexto comum de 

significados, o reconhecimento recíproco tem chances mínimas de ocorrer. Não é a 

diferença em si a fonte do reconhecimento, mas o conjunto de valores compartilhados 

que possibilitam atribuir significados às diferenças específicas entre grupos e 

pessoas. Evidentemente, esse conjunto de valores e os significados que dele derivam 

precisam estar assentados em princípios democráticos. 

As lutas identitárias, portanto, não se reduzem a lutas pela admissão ou 

reconhecimento, a partir da exposição/apresentação de determinadas marcas ou 

sinais, da existência em si das diferenças. Modos de classificação, diferenciação e 

identificação estão invariavelmente presentes nos processos de construção social da 

realidade (BERGER e LUCKMANN, 2013). A luta por reconhecimento se manifesta 

como uma disputa, sempre renovável, pela atribuição dos valores e significados que 

orientam os processos de identificação e de diferenciação social e individual. Nesse 

processo, os sentidos e os valores que orientam nossa compreensão do mundo são 

móveis, instáveis, provisórios, de modo que sua aparente estabilidade, em contextos 

sociais determinados, depende das relações de poder que se institucionalizaram 

socialmente, determinando o comportamento (o habitus, na linguagem de Bourdieu) 

dos diferentes indivíduos e grupos que constituem o campo ou esfera na qual ocorrem 

as disputas. Dependendo do significado que se atribui a uma diferença, pode-se 

pretender admiti-la e aceitá-la enquanto existente como parte normal de como o 

mundo é (e de como deve ser), como também admiti-la enquanto existente, mas, ao 

mesmo tempo, recusá-la como parte de como o mundo deveria ser. Tanto a tolerância 

quanto a intolerância são, nesse sentido, constituídas a partir dos significados 

atribuídos às diferenças. 

Na luta por reconhecimento, dada uma diferença não admitida ou socialmente 

desprezada, a reivindicação/exigência do lado dos desprezados é tanto a superação 

da recusa da diferença, quanto a admissão social de que ela em si é portadora da 

mesma dignidade que as demais. O que significa também que a luta por 

reconhecimento está atrelada, inevitavelmente, à luta pela igualdade. 
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De acordo com Honneth (2009, 2015), a subjetividade dos indivíduos emerge 

dos processos e relações intersubjetivas que se desenvolvem no mundo cotidiano. 

Isso significa que a construção do “eu” se dá inevitavelmente mediada pela relação 

com os outros. A afirmação de quem sou eu só é possível na medida em que, desde 

o princípio da minha existência, faço parte de um mundo social que, complexo, 

contraditório e mutável, orienta a formação das sínteses provisórias que se 

manifestam sob a forma da consciência que tenho de mim mesmo e dos outros. Para 

esse autor, a qualidade e a intensidade das relações que ocorrem durante o processo 

de socialização primária - ou seja, daquelas relações que ocorrem desde a infância 

no âmbito familiar - tem um papel fundamental na construção da subjetividade e 

identidade dos indivíduos. Em condições ditas normais - de cuidado, proteção e de 

dedicação amorosa na relação mãe-filho, estendendo-se esse modelo na relação com 

os outros membros familiares (por exemplo, pai e irmãos) - a tendência é a construção 

da autoconfiança e do amor-próprio na criança. Caso contrário, em predomínio de 

situações de maus-tratos físicos ou psicológicos, desrespeito, desprezo, indiferença 

ou abandono nas relações que ocorrem naquele âmbito, o processo de construção da 

subjetividade (do “eu”) infantil é negativamente afetado, levando à uma tendência de 

perda da confiança em si e no mundo. Sem essa autoconfiança inicial, passam a 

predominar nos indivíduos o medo, a insegurança, a autonegação e a culpa, tendendo 

para a dificultação de atitudes de enfrentamento e de exigência de respeito pelos 

outros.  
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CONCLUSÃO 

 

 

A escola adquiriu no mundo contemporâneo uma enorme importância enquanto 

instância socializadora, tendo uma parcela significativa de responsabilidade na 

produção e reprodução de valores e de comportamentos dos alunos, assim como nas 

imagens e representações que eles constroem sobre o mundo, sobre si mesmos e 

sobre os outros. Trata-se, além disso, de um espaço social contraditório que, não 

imune às influências externas, reproduz em seu interior os processos conflitivos que 

se desenvolvem nas mais diversas instâncias da vida social. 

O âmbito escolar, portanto, não pode ser interpretado como imune às formas 

de produção e reprodução dos padrões de desigualdades e das formas de opressão 

social que estruturam os âmbitos mais gerais da sociedade contemporânea, 

revelando-se como um espaço social de desrespeito aos direitos básicos de cidadania 

e reproduzindo formas de intolerância, de violência física, psicológica e simbólica 

contra as diferenças. Assim, como instância socializadora, assume uma grande 

importância na reprodução dessa estrutura, não apenas na replicação das ideologias 

legitimadoras das formas de dominação, mas também na construção mesma de 

desigualdades das oportunidades, por meio de formas de inclusão e exclusão 

diferenciadas, para os distintos grupos sociais. 

Nesse contexto, nossa pesquisa buscou compreender o bullying e o racismo 

no interior dos processos conflitivos de construção social de identidades e diferenças 

no contexto escolar, possibilitando perceber, por meio de pesquisa empírica, a sua 

relação com o sofrimento social dos alunos. 

Inspirados em um referencial teórico múltiplo, de viés crítico, partimos da 

compreensão de que tanto o bullying quanto o racismo se manifestam no cotidiano 

escolar como formas de denegação de reconhecimento das diferenças, interferindo 

negativamente nos processos de construção identitária dos alunos, especialmente 

daqueles pertencentes às minorias sociais. Contrariamente às relações de 

reconhecimento recíproco, que levam à constituição do respeito mútuo e da 

autonomia pessoal, as experiências de degradação moral advindas da negação do 

reconhecimento ou do reconhecimento inadequado trazem, como consequência, 

barreiras na construção da autoconfiança, do autorrespeito e da autoestima dos 

indivíduos, dificultando a estruturação e a autoafirmação em termos de identidades 
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positivas e levando, frequentemente, à produção de sentimentos de vergonha diante 

de si próprios e de inferiorização diante dos outros com os quais interagem 

cotidianamente. 

Verificamos também que a exposição cotidiana a situações de desprezo, 

humilhação, maus-tratos, violência psicológica e simbólica tem produzido dois tipos 

de consequências: de um lado, o silêncio e o isolamento social; de outro, como reação 

às manifestações de denegação de reconhecimento, podem emergir práticas 

conscientes de contestação e de resistência, na forma de discursos críticos, protestos 

verbais, debates, reflexões e ações que questionam a legitimidade e a justiça dos 

padrões opressivos de relações sociais que se reproduzem na escola e em outros 

contextos sociais. Isso significa que as relações sociais de poder não são 

unidirecionais, não se propagando na forma simples e consecutiva das relações de 

causa e efeito e que, portanto, os grupos dominados não assimilam automaticamente 

as representações impostas pelos dominantes, opondo-lhes formas práticas e 

interpretativas de protesto e refutação. 

Em suas interações e experiências cotidianas, os alunos vítimas de bullying e 

de racismo frequentemente reagem e confrontam seus agressores. Esses confrontos 

ocorrem sob a forma de recusa e de questionamento dos valores e dos significados 

manipulados pelos agressores em sua tentativa de justificar e legitimar, diante de seus 

pares, suas ações. Desses confrontos e questionamentos emergem as múltiplas 

possibilidades de revisão dos valores e de redefinição dos discursos e significados 

acionados pelos grupos dominantes no estabelecimento e normatização de formas 

opressivas de interação social. 

Movimentos de resistência e contestação às práticas e significados envolvidos 

no bullying e no racismo estão sendo continuadamente produzidos e reproduzidos no 

contexto escolar e em outros espaços socialmente construídos. O questionamento 

dos valores e sentidos que orientam as práticas de bullying e de racismo se propaga 

tanto nas relações diretas entre os indivíduos - que ocorrem nas salas, corredores, 

cantinas e outros espaços coletivos de convivência - quanto nas formas de interação 

virtuais possibilitadas pela expansão do acesso à internet, orientando-se para a 

constituição de um clima de compreensão e de sentimentos comuns sobre aquilo que 

as práticas de intolerância representam de nocivo para a convivência pacífica e 

respeitosa e para vida social democrática. Esses pontos de resistência e de desafios 

às práticas do bullying e do racismo se manifestam tanto na forma individualizada de 
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conflitos face a face, na formação de pequenos grupos de defesa e apoio mútuo, 

assim como na forma de movimentos sociais organizados e orientados pelo propósito 

específico de combatê-las. As chances de empoderamento das forças emancipatórias 

no espaço escolar ampliam-se na medida em que essa consciência comum vai se 

constituindo e produzindo o avanço da consciência moral da sociedade. 

Nossa pesquisa reforça a concepção de que o compartilhamento das 

experiências subjetivas de sofrimento torna possível às vítimas de preconceito e 

maus-tratos articular reações coletivas de indignação e resistência. Ou seja, torna 

concebível a transformação daquilo que é experienciado como subjetivo, 

individualizado e privado em uma compreensão intersubjetiva que, ampliada através 

do diálogo na esfera pública, articula-se em torno do conceito de injustiça. Entretanto, 

para que essas possibilidades se tornem realizáveis, as motivações ou razões 

preconceituosas que orientam as relações opressivas necessitam ser trazidas à tona, 

explicitadas e confrontadas com as razões, valores e sentimentos que embasam as 

práticas de respeito às diferenças. Essa é uma tarefa a que a crítica se propõe e que 

deve embasar os processos teóricos e práticos de desconstrução dos paradigmas que 

orientam a formação dos regimes de representação preconceituosos e 

discriminatórios. 

Em termos práticos, nas relações cotidianas, o processo de articulação 

possibilita a explicitação dos preconceitos que estão na base da produção dos 

sentimentos morais que envolvem a denegação do reconhecimento das diferenças. 

Ao mesmo tempo, possibilita também uma compreensão discursiva e consciente 

sobre a formação desses sentimentos e a sua transformação por meio de um processo 

meticuloso e sistemático de desconstrução ou, na linguagem de Bourdieu, de um 

processo de descondicionamento e recondicionamento orientado no sentido da 

construção de um novo habitus. 

A luta por emancipação na sociedade brasileira passa, necessariamente, pela 

contestação dos sistemas de representação dominantes arbitrariamente construídos 

ao longo de nossa história. Os valores que estão na base do sistema de produção das 

representações negativas - e os sentidos nelas incorporados - precisam ser 

desconstruídos e, ao mesmo tempo,  precisamos construir novos sentidos e novos 

regimes de representação, substituindo aqueles que, historicamente estabilizados na 

forma de visões de mundo e padrões de comportamento preconceituosos, estão a 

serviço da dominação e opressão. Por consequência, a conquista de uma vida 
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emancipada se faz necessária a construção de uma cultura na qual os sentidos 

compartilhados expressem os valores e as concepções democráticas de respeito às 

diferenças e das desigualdades sociais. 

Consideramos que na conjuntura política atual a educação se revela como um 

campo de conflitos extremados de interesse e que do interior e do exterior do espaço 

escolar manifestam-se vozes de resistência, que gritam contra as políticas de 

desmonte e precarização da educação pública e a favor da construção de uma 

sociedade mais justa, como também se manifestam aquelas vozes que, tendo por 

projeto o aprofundamento das desigualdades e da submissão das diferenças. É nesse 

sentido que as batalhas travadas no campo educacional refletem as disputas pela 

hegemonia em torno de valores, visões de mundo e projetos de sociedade. 
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ANEXO 1: Questionário 1ª Fase 

 

PESQUISA SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E BULLYING 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA SOBRE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS E 

BULLYING (Disponibilizado através do google drive) 

 
 

1. Idade:    

2. Escolaridade:   

3. Estado civil: (   ) solteiro (   ) casado ( ) separado 

4. Sexo:    

5. Orientação sexual:   

6. Escolaridade do pai:   

7. Residência própria: (    ) sim ( ) não 

8. Bairro onde mora:   

9. Trabalha? (   ) Sim ( ) Não 

10. Escolaridade da mãe:    

11. Marque abaixo se você passou e/ou passa por estas situações na escola em 

que estuda atualmente: 

 
Marque em caso afirmativo Muitas 

vezes 
Algumas 

vezes 
Nenhuma 

vez 
a) Insultam-me    

b) Colocam-me apelidos vergonhosos    

c) Ameaçam-me    

d) Dizem coisas negativas sobre mim ou sobre 
minha família 

   

e) Insultam-me por causa de alguma característica 
física 

   

f) Levo socos, chutes e empurrões    

g) Riem de mim e me apontam    

h) Fazem com que os outros não gostem de mim    

i) Inventam que eu furto coisas de meus colegas    
j) Puxam meu cabelo ou me arranham    

k) Não me deixam fazer parte do grupo de amigos    

l) Estragam minhas coisas    

m) Ignoram-me completamente, me dão um “gelo”    

n) Insultam-me por minha cor ou minha raça    

o) Pegam meu dinheiro ou minhas coisas sem minha 
permissão 

   

p) Fazem piadas do meu sotaque    

q) Encostam-me contra a parede    

r) Forçam-me a agredir outro colega    

s) Humilham-me por minha orientação sexual    

t) Perseguem-me dentro ou fora da escola    

u) Assediam-me sexualmente    

v) Fui obrigado a entregar meu dinheiro ou minhas 
coisas 
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w) Abusam sexualmente de mim    

x) Fazem agressões virtuais (redes sociais)    

Outras Situações: 

12. Você já teve seus direitos violados na sua escola atual? (  )Sim  (  )Não 

Se sim, marque quem o maltratou abaixo: 

Marque em caso afirmativo Muitas vezes Algumas vezes 

Colegas de sala   

Colegas de outras salas   

Professores   

Coordenadores/Diretores   

Funcionários   

Obs.: 

13. Você já maltratou alguém na sua escola atual?  (  ) Sim (  ) Não 

Se sim, marque uma justificativa abaixo: 

(  ) Porque me senti provocado 
(  ) Por brincadeira 
(  ) Não sei 
(  ) Porque acho que eles merecem 
(  ) Porque sou mais forte 
(  ) Porque quero ser popular 
(  ) Falaram de mim ao meu professor 
(  ) Porque não sou castigado (a) na escola 
(  ) Porque quero dominar o grupo 
(  ) Porque eles são diferentes dos demais 
(  ) Outro motivo, explique:    

 

14. Você já sofreu ou viu alguém sofrer bullying na escola? Relate o ocorrido 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Você tem alguma sugestão para acabar com bullying? 
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ANEXO 2: ENTREVISTAS 

 
 
Entrevista com B: 
 
 
Do ponto de vista étnico-racial como você se define? 
 
Morena 
 
E as outras pessoas, seus colegas, também lhe definem dessa maneira? 
 
É, na verdade, preta. Elas falam preta. 
 
E como você se sente com essa definição? 
 
Normal, é tipo assim: se fosse para me agredir, assim “sua preta” (uso de um tom 
forte), mas é “preta”. É diferente, depende da pessoa que fala e como fala. 
 
Quando você se inscreveu no “vestibulinho”, como você se declarou do ponto 
de vista étnico? 
 
Eu me declarei negra. 
 
Na escola, você já sofreu bullying ou racismo da parte de seus colegas? 
 
Resposta: Já. Eu era gorda também e aí entrou o bullying e o racismo. Porque foi 
assim, eu não morava aqui e aí eu tinha o cabelo cacheado, eu era negra e era gorda. 
Era não, eu sou. Eu sou negra e tenho o cabelo cacheado. E aí eu era nova e tal e as 
meninas me chamavam de gorda, de rolha de poço, nega de cabelo pixaim, de cabelo 
duro, de toma banho não molha, todo esse tipo de coisa... Bombril...  
 
Em que época isso acontecia? 
 
Isso acontecia desde que eu estudava no “presinho” ainda. Aí eu comecei a me 
defender. E aí eu me tornei uma pessoa estourada, podemos dizer. 
 
Você se acha agressiva? 
 
Não, professor, não chega a esse ponto... às vezes, quando precisa ser, eu sou. 
Porque é assim, se for pessoas que eu tenho intimidade, que eu aceito a brincadeira 
e quando eu brinco com ela, ela aceita a brincadeira, tudo bem. Só que pessoas que 
eu não conheço, não converso, não tenho intimidade, me chamar de cabelo de 
Bombril, eu vou olhar pra ela e vou falar: porquê? Se ela continuar, eu vou me exaltar, 
eu vou. E aí que eu imagino que é por isso, porque quando eu era pequena eu tinha 
que me defender daquilo que falavam de mim. E com isso eu me tornei uma pessoa 
estourada. E aí, agora eu tô conseguindo tirar essa personalidade de mim. É ruim pra 
mim e é ruim pras pessoas em volta, porque desde o “presinho”... Aí, eu emagreci, aí 
eu alisei o cabelo e eu comecei  a me tornar uma pessoa que eu não era, entendeu? 
Falavam do meu cabelo e eu pedi pra minha mãe alisar, porque elas falavam que o 
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meu cabelo era de pixaim. Falavam que eu era gorda, e eu emagreci. Só que aí, uma 
coisa que continuou foi a cor. Ah, neguinha, neguinha, neguinha... Isso machuca, 
mas... assim que eu vim morar aqui em Sinop, tinha um menino que passava por mim 
e falava assim: “sua macaca”, “não fala comigo porque você é uma macaca”. 
 
Quando isso aconteceu, você se lembra? 
 
Foi no oitavo e no nono ano, durante dois anos. 
 
E quando você chegou no Instituto, como foi a sua experiência? 
 
Quando eu cheguei no Instituto, aí já pegaram por outro lado, pro lado do gênero, 
entendeu? Pela minha forma de agir, minha forma de agir que veio decorrente disso. 
Que ela é sapatão, que ela gosta de menina. Eu lembro que passava na frente dos 
meninos que ficavam sentados ali no “refeitório” e eu escutei uma vez eles falando: 
olha lá, a macaca está vindo, tá passando a sapatão. 
 
Eu me lembro de uma situação em que você chorou... 
 
Foi nesse dia que eu escutei, nesse dia que... tudo bem, vinham me falar que ele não 
gostava de gente morena. Eu falei, tudo bem, contanto que não me machucasse. Só 
que aí ele falou daquele jeito... eu escutei. Me machucou muito (choro...). 
 
Essas situações se repetiram depois? 
 
Não. Que eu escuto, não. 
 
Trata-se de uma pessoa específica ou várias pessoas? 
 
Uma só que eu escutei. Porque agora, as pessoas fala isso e eu levo na brincadeira. 
Eu tento... eu tento... porque se eu levar na brincadeira, eu não vou me machucar, 
entendeu? Então, eu tô levando na brincadeira. Mas dentro da sala de aula tem esse 
tipo de brincadeira e eu brinco também com isso, só que as pessoas falam que eu não 
gosto muito, né? 
 
Você brinca como? 
 
Tipo, a gente... Eles ficam falando: ah, sua preta vagabunda... Mas é uma brincadeira. 
Todos brincam com coisas assim, né? Não é nada pessoal. Até hoje não chegou 
ninguém dizendo que isso era pesado. E tanto que quando falam com as pessoas que 
brincam desse jeito, a gente para... 
 
E você brinca de que maneira? 
 
Falo da mesma forma que eles falam comigo. Se eles me agridem, eu também agrido. 
 
Você sente necessidade de discutir com os colegas que sofrem esse tipo de 
bullying ou de racismo para ver o que vocês podem fazer contra isso? 
Professor, muito, muito, muito mesmo. Não tanto o racismo, mas muito o bullying. 
Porque essa escola, por dentro é... Por dentro... vocês são os professores... É como 
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se fosse uma batata. Você bota ela pra cozinhar. Por fora ela não está fria? Quando 
você corta ela e come, ela não está quente? Vocês são os professores, vocês são a 
casca, nós é (sic) o miolo. Por dentro desse miolo, vocês não sabem o que acontece, 
vocês não sabem a forma que cada um se trata aqui, entendeu? Aqui, a gente tem 
muito homossexual... e tudo bem, mas as pessoas agridem muito eles, muito. E eles 
aceitam, eles não podem fazer nada. É o que eles são... se eles reclamam, eles são 
agredidos novamente. 
 
Você acha que há mais bullying contra homossexuais do que contra outras 
diferenças? 
 
Não, aqui o bullying é muito... característica física. Testa, nossa! Testa é muito. Testa 
é tipo assim: “testa de amolar facão”. Uma coisa que me machucou muito, falando de 
racismo, voltando, foi que eu voltei a ter o cabelo cacheado e tal. E aí, eu tava 
sentando bem na frente... e ninguém percebeu que eu me senti machucada, mas eu 
me senti. Falaram: “você, com o seu cabelo não dá pra gente ver o quadro, você não 
pode sentar aí na frente porque o seu cabelo tampa o quadro todo”. Eu posso fazer o 
quê, vou raspar? (silêncio...) Não tenho nada o que fazer. 
 
Qual foi a sua reação? 
 
Eu saí, saí da frente do quadro, da primeira carteira. Doeu... 
 
E onde você foi sentar? 
 
Eu sentei encostada na parede porque aí não incomoda ninguém. 
 
Que outras características físicas, além das que você falou, você já viu serem 
utilizadas na prática do bullying? 
 
Baixinha. Tem um menino que tem problema, ele é do primeiro ano, acho que se não 
me engano, são dois ou três. Tem um que é bem pequenininho... tem um que é 
magrinho..., ele anda assim (imita), tem um que anda bem carcunda (sic), assim. Ele 
passa em frente às pessoas e elas falam assim: há, há, há, olha ele, não sei o que, 
não sei o que... tem pessoas que são gordas e o bullying é muito pesado sobre elas. 
Há brincadeiras que passam do limite, tipo assim, uma brincadeira que eu vi no início 
do ano: um determinado aluno chegou numa aluna do primeiro de Automação, que 
ela é... sabe... e disse que um amigo dele queria ela. E isso, na nossa sala virou uma 
chacota do caramba. E ele falava: não, porque ela é feia; não, porque ela é gorda. Na 
nossa sala tem a D, que é gorda. No ano passado... aliás, até hoje fazem cada 
brincadeira com a D. Eles fazem na intenção de brincadeira, mas acabam dando 
aquelas alfinetadas, entende? 
 
Porque você acha que as pessoas fazem bullying com as outras? 
 
Para se sentirem superiores às outras, questão de superioridade. O que faz o 
bullying... as outras pessoas riem, e eles sempre é o maiorzão. Porque eles sempre é 
que tem coragem de fazer a brincadeira com a pessoa. 
 
São mais meninos ou mais meninas que fazem bullying? 
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Muito mais meninos. As meninas fazem, só que de uma maneira restrita. É mais, entre 
meninas, na sala. O senhor pode perceber que tem um grupo enorme de meninas e 
um grupo pequeno. Esse grupo pequeno ofende o grupo maior. Ou por elas não terem 
as características que eles consideram de beleza, ou por elas serem... Que nem a 
Bruna: no ano passado perguntaram se ela era sapatão por causa do jeito de agir, de 
andar. A gente sabe que todas essas aqui não pode chegar perto dessas outras. Aí 
cria uma espécie de rancor. Ali na sala tem muitas formas diferentes de bullying. Tem 
a questão religiosa. Aqui tem muito bullying de religião. Se você usa saia, já começam 
a falar “olha a crente do cu quente”. Eu odeio quando fazem isso. As pessoas ofendem 
as outras para se sentirem melhores do que elas. Você acaba se recolhendo mesmo, 
você vai se diminuindo. 
 
Você se afastou dos colegas de sala por causa do bullying? 
 
Dos que praticam, sim. Você não fala com eles. Quando eles fazem bullying. Você 
devolve o bullying, porque pra você se defender você tem que fazer contra ele 
também. Então acaba que os dois estão errados. 
 
Quando você sofreu ou quando sofre bullying, você procurou conversar com 
outros colegas buscando apoio ou compartilhar seus sentimentos? 
 
Não. Normalmente é cada um com seu sentimento e com isso tem muita gente 
sofrendo. Esse ano, na minha opinião, está melhor do que no ano passado, mas 
ninguém fala dos próprios sentimentos, é todo mundo fingindo uma felicidade extrema, 
sendo que tem muita gente que, à noite, sofre, chora. No ano passado, a gente era 
um pouco mais aberto em relação ao que a gente passava. Mas, hoje em dia, acho 
que as pessoas aprenderam a esconder. Vou te falar, exemplo, vamos fazer, tipo toda 
semana, uma terapia em grupo. Ótimo: metade da sala vai topar ou a sala inteira. Vai 
sentar aquela roda, cada um vai falar sobre a sua vida. Depois daquela roda sabe o 
que vai acontecer? Deboche. Vai rir, vai.. “ai, meu Deus, isso é um drama”. Muitos vai 
estar ali só pra escutar pra depois debochar. Tipo assim, “te chamaram de pretinha 
é...? pretinha”. “Há, há, há, mas você não é preta, do que está reclamando?”  
Uma coisa que eu fiquei super surpresa quando eu descobri: a L. é órfã, a J. é órfã e 
são... tipo... você olha para as duas e é notável que elas não têm uma vida 
maravilhosa. Não é o tipo de coisa que você imagina, entendeu? Aí, você descobre 
que muitos alunos da sala foram abandonados pelo pai, só ficou com a mãe, que 
vivem um estilo de vida difícil, que tem aluno que cuida dos irmãos. Eu até acho que 
isso devia ser discutido no Conselho de Classe. Tem muito professor que não se 
integra com o aluno e chega e julga o aluno sem saber o que se passa. “Ah, você não 
fez o trabalho tal dia, não vai ter oportunidade de fazer novamente”. O professor não 
quer saber porque, não senta com o aluno e pergunta “porque você não conseguiu 
fazer o trabalho?” Tem aluno que ia dizer: “porque eu sou responsável pela minha 
casa, porque eu sou responsável por lavar, passar e cozinhar e ainda estudar num 
período tão complicado como esse, e eu tenho que cuidar do meu pai, eu tenho que 
cuidar do meu irmão, e minha mãe trabalha o dia todo e como eu vou fazer um trabalho 
que eu tenho que sentar pra fazer, sendo que eu tenho muitas outras coisas pra fazer 
também”. Porque a gente não tem uma vida só aqui, entendeu? 
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Vocês acham que a escola (os professores e a gestão) tem realizado ações para 
acabar ou diminuir com o bullying? 
 
Não. Eles veem algo que para a gente é muito grave como se fosse apenas um drama. 
A gente chega no professor e conta e ele fala: “tá, depois eu vou falar com ele”. E não 
vai. E a gente vê os professores conversando, a gente não é doido: “Ah, esses alunos, 
eles são muito dramáticos, não é tudo isso. É porque é adolescente, adolescente é 
assim”. 
[o que a aluna está dizendo, por meio desse exemplo, é que muitas vezes os próprios 
professores contribuem para o processo de naturalização das formas de ofensa e 
desrespeito que ocorrem no ambiente escolar]. 
 
Na sua opinião, o que pode ser feito para reduzir ou para acabar com as práticas 
de bullying e racismo na escola? 
 
Professor, só conversar não adianta. Se chamar um palestrante e trazer aqui no 
auditório, com todo mundo sentado, não vai adiantar. O palestrante fala que bullying 
é isso, que bullying é aquilo, que o aluno entra em depressão. Que você pode não 
achar, mas pode estar sofrendo, que você pode estar fazendo bullying, vamos parar 
com isso e tal”. Os alunos vão estar mexendo no celular, vão estar deitados, vão estar 
dormindo, vão estar ignorando. E quando saírem, vão começar a falar: “Ah, eu nunca 
sofri bullying, isso não é verdade, isso é uma mentira, ninguém tem depressão por 
conta de bullying...”. Tem umas palestras também que, meu Deus, ninguém merece. 
[Depois dessa entrevista, procurei conversar com vários alunos a respeito de que 
atividades seriam interessantes para sensibilizar os seus colegas sobre bullying, eles 
concordaram que palestras não dariam certo, que os alunos ouvem o palestrante, mas 
não dão importância alguma ao que eles falam. Isso contraria algumas falas da 
primeira fase da pesquisa, quando as palestras foram apontadas como muito 
importante no processo de conscientização. Entretanto, elas afirmaram que promover 
reuniões de pequenos grupos de alunos que sofrem bullying para que possam trocar 
experiências e dar apoio uns para os outros seria muito proveitoso]. 
 
Como então chegar nessas pessoas e fazer com que elas se tornem sensíveis a 
essas questões? 
 
Tipo assim, tem que se colocar no lugar do outro. Tem uma experiência de quando eu 
tinha oito anos e quando eu sofria muito mais bullying do que hoje. A gente escrevia 
cartas para o colega, tipo anonimamente, durante três meses, sobre o que a gente 
estava sentindo, relatando o que acontecia desde tristeza e alegria, pra ele tentar se 
comover e se colocar no lugar da outra pessoa. Só depois, no final, é que revelava 
quem era. Os alunos trocarem cartas contando sobre essas coisas e só quem escreve 
é que sabe pra quem está mandando. Quem recebe não sabe quem mandou. 
[Instantes antes dessa fala, tinha entrado outra aluna na sala que eu estava usando 
para a entrevista. Ela estava procurando por B, pois iam embora juntas na mesma 
transporte escolar. Ela ficou ouvindo e, mesmo sabendo que a entrevista era com a 
sua colega, e não com ela, também passou a participar. Embora, eu não a tivesse 
escolhido e convidado para entrevista, e nem ela tivesse se oferecido, achei 
interessante que, um pouco pelo acaso e por impulso, ela também participasse] 
Você está normal, aí vem a pessoa e fala isso. Parece que vem alguma coisa e 
empurra o seu ombro assim pra baixo, entendeu? Dá uma dor, assim, no peito. Aí 
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você respira fundo e tenta fingir que não acontece. Só que vai acumulando, vai 
acumulando, vai acumulando... até que um dia você deita pra dormir e você se 
lembra... e... chora. 
Professor, o senhor sabe que também tem a discriminação dentro da família. Porque 
eu morava com a minha mãe. E eu era morena, só que minha mãe também era 
morena. Só que eu era a encardida da família, literalmente. Ela me chamava de 
sebosa, ela falava “você é sebosa, você é preta”. Mas, ela também era. “Você é feia, 
seu cabelo é feio”. Porque o meu cabelo era cacheado. 
 
E como era se olhar no espelho? 
 
Até hoje eu não olho direito no espelho. Por isso que eu pedi pra alisar meu cabelo. A 
minha mãe fala que eu sou feia, aí, eu chego na escola e falam que eu sou feia. Aí 
você pensa: “eu devo ser feia mesmo”. Você está começando a desenvolver sua 
autoestima e a sua própria família vem e te põe pra baixo. E aí você vai pra escola, 
pros seus amigos, e eles também te põe pra baixo. 
 
Como você se sente hoje na escola? 
 
Professor, eu só estou vivendo. Eu tenho momentos de felicidade, mas não duram 
muito. Eu só tô vivendo, literalmente. Não é algo que eu falo, que eu vou pra escola e 
me sinto feliz. Não. Eu só vou para a escola, faço as tarefas e acabou. Tem dias que 
estou muito triste, mas eu chego aqui e tô feliz. Eu tô feliz pra vocês acharem que eu 
tô feliz. Eu não vou chegar aqui chorando. 
Eu moro com meu pai e com minha vó. Minha vó cuida da gente porque meu pai é 
cadeirante e ele faz hemodiálise. 
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Entrevista com D: 

 

Você já passou por alguma situação de bullying? 
 
Sim, já sofri e sofro até hoje e na minha sala conheço pessoas que também sofrem. 
O bullying que eu sofria antigamente era diferente do tipo que eu sofro hoje. Antes, 
era relacionado ao meu peso. Eles me chamavam de gorducha, “rolha de poço”, 
baleia. Teve um tempo que eu me ofendia, eu achava ruim. Para mim, era uma 
situação bem constrangedora, mas depois eu comecei a fazer acompanhamento com 
psicólogo, trabalhar essa questão e melhorei, psicologicamente. Tudo aquilo me 
afetava, eu tive até início de depressão. Era bem constrangedor. É uma coisa que 
você sofre, e às vezes você não sabe o porquê. E quanto mais você não gosta, mais 
eles fazem. A partir do momento em que você fala eu não sou assim, isso não me 
afeta, as pessoas param de praticar isso, porque elas veem que não te atinge. A 
pessoa que faz acha normal, mas a pessoa que sofre, que está sofrendo, para ela não 
é normal. É uma coisa desnecessária, é uma coisa que não tem por quê. 
 
Quando você reage diretamente, ela persiste na prática do bullying? 
 
Exato. Se você fala “eu não gosto, porque você me chama assim?”, aí vai vir: “ah, se 
ela não gosta, eu vou chamar mais. Porque aí eu vou estar incomodando ela, vou 
estar causando um desconforto emocional”. Assim, tudo, o humor da pessoa muda 
com isso, você fica estressada ou você só quer o seu quarto, você se isola do mundo. 
Por você ser chamada assim, você cria o seu mundo, que é o seu quarto. Você ali 
dentro da sua rede social, em que talvez você se passe por outra pessoa, fora dela 
você não é. Ali você coloca que é forte, que ninguém te abala, que você tem uma 
autoestima. Mas, na verdade você se sente cansada, não quer sair dali, não tem 
vontade de nada, não tem motivos pra sair... até de sair pra comer... se torna difícil 
relacionar com os outros. Porque você fala: se uma pessoa que eu conhecia, que eu 
considerava minha amiga ou um colega fez isso comigo porque uma pessoa 
desconhecida não vai fazer? Então causa uma depressão, uma vontade de não 
socializar com ninguém. Você se fecha no seu quarto e ali você está no seu conforto 
porque ninguém fala com você, ninguém pode te atingir. 
 
E a sua família, como reagia a esse seu isolamento? 
 
A minha família me apoiou bastante. Primeiramente, a minha mãe falou “nós 
precisamos tratar isso a fundo, porque te afeta, isso é perceptível, você está numa 
fragilidade assim que não é normal, nós vamos te levar num psicólogo”. Começamos 
um trabalho com um psicólogo e, depois de um tempo, ele comentou: “olha, realmente, 
talvez você esteja um pouco gordinha, mas tem como voltar, tem como você ficar 
ainda mais bonita, você é bonita, mas se você não se sente bem, a gente pode 
trabalhar isso. Vamos começar a caminhar, fazer exercícios físicos, aquilo que você 
gosta você vai trabalhar, colocar uma alimentação que você gosta, as coisas que você 
gosta, de uma maneira que você se sinta confortável. Isso me ajudou bastante”. 
Naquela época, a minha mãe tinha começado a fazer Direito e ela já sabia de algumas 
coisas. Então, ela foi na escola questionar. Ela falou assim: esses alunos, talvez eles 
não sofram isso, mas eles fazem e, se nada for feito com eles sobre isso, mais eles 
vão praticar, não só com ela, mas com outras pessoas. Isso deu motivação para a 
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escola fazer palestras, pessoas maravilhosas fizeram palestras... tinha trabalho, tinha 
oficina pra gente fazer. Era uma coisa assim: quanto mais os professores viam que 
você não tinha contato ou afinidade com uma pessoa, ele formava as duplas na sala 
justamente com a pessoa que você não tinha contato pra trabalhar o porquê você não 
gosta daquela pessoa. Porque é assim, se eu não gosto de uma pessoa, deve ter 
alguma coisa que eu vejo nela que tem dentro de mim e talvez eu não aceite. Ou, 
simplesmente, eu vejo um motivo nela para chamar a atenção... porque se eu pratico 
com ela, todo mundo vai estar me notando. Então, começou a ser trabalhado “porque 
você não gosta dela, quais são seus motivos, porque e como começou?”. Foram 
questionamentos que fizeram eles pensar e se colocar no lugar do outro. A partir disso 
começou uma reflexão e essa reflexão eu posso dizer que foi significativa, porque a 
partir daí pessoas que me chamavam... ou que eu não tinha nenhuma afinidade, a 
gente se tornou um grupo, uma família dentro da escola e aquilo foi levado durante 
dois, três anos maravilhosos juntos. 
 
E quando você chegou no Instituto, como foi? 
 
É assim: tem sempre uma pessoa que, de imediato, na primeira visão dela, tem algo 
que incomoda ela. Seja o seu cabelo, seja o modo de você agir, seja a sua fala... 
porque às vezes a pessoa não gosta de determinado sotaque que você tem. Ou acha, 
assim, vamos supor, “ah, cabelo encaracolado é feio, eu não gosto”. Aí já começam 
aqueles olhares que te causam desconforto; mas... nenhuma fala. Durante os anos 
que vão passando, conforme você expõe suas opiniões e essa pessoa, que de 
primeira vista já tinha algo que não gostava em você, ela vê um motivo pra te criticar, 
pra te atingir. Às vezes, ela nem é contra a sua opinião, por dentro ela nem discorda 
de você, mas ela só faz isso pra criar um conflito com você. 
 
Que tipo de bullying é mais praticado aqui no Instituto? 
 
Machismo. Muito bullying de meninos contra as meninas. Por exemplo, quando a 
gente organiza uma festa e todo mundo traz coisas, mas as meninas têm que trazer 
a comida. Ok, a gente sabe que tem determinadas meninas que sabem cozinhar 
melhor, faz um bolo, um brigadeiro... No momento da festa está todo mundo ali, mas 
quando termina e que tem que ser feita a limpeza, os meninos se sentam e as meninas 
vão limpar. Então começam as falas: “varre melhor isso aí”, “aprendeu direitinho, 
hein?”, “mulher tem mesmo é que cuidar da limpeza”. Eles falam em tom de 
brincadeira, de ironia, mas estão falando sério, falando realmente o que pensam. 
Muitas alunas aceitam isso, não questionam. Um professor percebeu isso e no final 
de uma festa em sala, falou: “hoje, os meninos é que vão limpar”. Não ficou nenhum 
menino na sala, todos saíram pra não ter que limpar. Porque eles acham que é serviço 
de meninas. 
Também tem muito comentário de homofobia. Por exemplo, falando assim: “olha esse 
aqui tá cortando pros dois lados”, “eu sabia que esse aqui ia virar”, “pessoas assim 
tem que matar mesmo”, como determinado político já falou. Eles fazem esse 
aproveitamento de falas de outras pessoas que, às vezes, os alunos assistem ou 
escutam e eles falam dentro da sala de aula (aqui a aluna faz referência ao um dos 
candidatos à presidência da república que se destacou e ganhou notoriedade por sua 
aversão às minorias). Atualmente, tem um grupinho fechado que foi se formando 
porque faziam comentários, viraram amigos por terem uma ideia praticamente igual e, 
por fazerem coisas iguais, se juntam e viram amigos e hoje em dia são as que falam. 
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Pessoas que pensam assim estão aparecendo cada vez mais pessoas porque eu 
acho que isso não foi bem trabalhado em sala de aula. E eles também fazem esse 
tipo de comentário entre eles próprios, um chamando o outro de “viado”, de gay... Se 
um deles abraça um colega, ou demonstra algum tipo de carinho por outro colega, 
eles já começam a falar: “Ih, tá virando viado” ... 
 
Você acha que o desempenho escolar da pessoa que sofre bullying é afetado? 
 
Sim, completamente.  Porque se você está ali e alguém começa a te constranger, 
você começa a ficar desconfortável. As suas idas a escola não têm tanta motivação, 
porque você está perdendo amigos, você perdeu confiança, você perdeu respeito por 
essas pessoas e, como elas te afetaram, você procura não ver elas todos os dias, não 
se enturmar com outras pessoas com medo que você sofra o que você já sofreu. Afeta 
as relações e afeta o interesse pelos estudos. Porque se você não está bem com as 
pessoas na escola, a escola não vai ser vista como um lugar bom, que você quer ir 
todos os dias. 
 
Isso acontece com você? 
 
Já aconteceu. Hoje, não acontece mais. Porque eu reagi de uma forma diferente. Eu 
procurei pontos positivos em mim, que eu gosto, motivações pessoais pra superar e 
mostrar para as pessoas que faziam bullying comigo que eu não sou o que elas 
pensam, que eu sou alguém intelectual, que eu alguém que tem o poder de mudar 
opiniões de pessoas, que tem o poder de se reerguer, de não ficar por baixo. Porque 
se você é atingido, quanto mais você se deixa levar, influenciar, mais você está sendo 
prejudicado. E isso eu aprendi olhando pra mim mesma. Toda vez que eu chegava 
em casa chorando, ou que eu chorava, que deixava de sair por eu ter sofrido alguma 
coisa, eu pensava: “porque eu estou assim?”, “por que uma pessoa me causou isso?” 
Eu podia ter uma vida totalmente diferente. Isso só depende de mim. Isso começa 
comigo. Eu não posso ser essa pessoa, eu não o sou assim. E eu fiz isso, eu faço 
isso. Se a pessoa me chama de alguma coisa, se ela diz, “ah, você está gordinha, 
você não consegue praticar determinado esporte”, eu falo, “não, eu consigo; eu não 
sou assim como você está pensando”. Eu trabalho naquele esporte até eu ficar boa 
naquilo e aí eu mostro pra ele que eu consigo. Porque quanto mais você trabalha 
naquilo que as pessoas falam que você não consegue, mais você mostra pra elas o 
quanto você é diferente do que elas pensam. 
 
Na sua sala, você acha que outras pessoas que sofrem bullying conseguem 
reagir da forma como você reage, como a mesma força com que você reage? 
 
Eu acho que não, principalmente se se é algo que nunca aconteceu com ele e 
aconteceu recentemente, porque às vezes ele se fecha e não se permite pensar em 
outras coisas, ele fica só lembrando do que já aconteceu, mas ele não pensa que ele 
podem mudar, que ele pode transformar, que ele pode mudar a opinião de pessoas 
sobre ele. Então, ele começa a se fechar e fica ali trancado no quarto, no conforto da 
casa dele, com pessoas que não fazem isso com ele e isso gera... Isso não ocorre de 
uma hora para outra, isso tem que ser trabalhado muitas e muitas vezes porque varia 
de cada um, porque as vezes a força que a pessoa tem, por mais que você converse 
com a pessoa e diga “não, você pode mudar isso, você tem o poder de mudar isso”. 
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Quando você vê uma pessoa sofrendo por causa do bullying, vocês conversam 
entre si na sala ou fora da sala, depois da aula ou em algum outro lugar? 
 
Sim, por mais que eu não tenha afinidade com a pessoa, eu procuro por ela e começo 
a falar das coisas que eu já passei. Eu falo, olha não liga pra isso, porque a pessoa 
fala isso porque não gosta de você ou porque você faz algo bom, algo que ela não 
faz. Você não precisa ficar se preocupando com a opinião dos outros. Você tem tudo 
para ser uma pessoa assim, assim, assim... quanto mais você ligar, mais elas vão 
falar, então não tem necessidade. Você tem que olhar para o futuro, você tem que 
olhar no espelho e dizer eu posso, eu quero, eu consigo. 
 
No Instituto, que outros motivos além do que você narrou são utilizados para a 
prática do bullying? 
 
Etnias, religiões... por exemplo, seu eu sou ateu e aquela pessoa está falando que 
acredita em Deus, eu vou falar “Deus não existe. Você pediu pra ele e nada aconteceu. 
Ele não existe ou ele não gosta de você?”. Outra coisa, por exemplo, que acontece a 
toda hora, é dizer “isso é coisa de negro, sendo que não tem nada a ver”. Por exemplo, 
na minha família a gente tinha o costume interno de falar assim “isso aí é serviço de 
preto”, aí a gente começou a olhar um para o outro e falar “não, não é serviço de preto, 
não é serviço de alemão, não é serviço de ninguém, isso aqui vai da pessoa. Se a 
pessoa não faz isso é porque ela não quer, não é porque ela é dessa raça”. Aqui se 
fala muito assim “isso aí que você está fazendo não é serviço de branco, não”. 
Implicitamente, a pessoa está dizendo que, se não é serviço de branco, quer dizer que 
é coisa de preto, de negro. Isso são brincadeiras que não tem por que a gente fazer. 
Toda brincadeira dói, dói em alguém. 
 
Quem pratica o bullying não percebe a dor do outro ou o faz justamente porque 
percebe? 
 
Muitas vezes a pessoa não percebe, principalmente se é algo cotidiano. Se ela faz 
com colegas da turminha dela, que são as chamadas panelinhas de sala de aula, que 
é um grupinho determinado, um grupinho x e um grupinho y. Se no grupo brincam 
com você, você vai estar brincando da mesma forma. Só que, às vezes, a pessoa não 
fala pra você ou para o grupo, mas ela está sentindo. 
 
Como é a sua família, como você foi criada? 
 
Eu nasci numa cidade do interior. Até os meus seis anos eu morei em fazenda. Minha 
família é do interior, família simples. 
 
Só punição pode surtir efeitos positivos no combate ao bullying? 
 
Não. Principalmente se for um aluno que não gosta muito de estar na escola. Quando 
o aluno recebe suspensão, ele fica fora da escola fazendo as coisas que gosta. Por 
mais que os pais briguem com eles, ele não vai usar aquele tempo pra refletir, mas 
pra fazer outras coisas. 
 
  



233 
 
 

Entrevista com Y e com G: 

 

Vocês já sofreram bullying na escola? 
 
Resposta de Y: Eu acho que eu sofro bullying desde que eu nasci e desde que eu 
pisei o pé na escola. Na minha família por parte de pai (eu moro com meus avós 
maternos), meu pai foi embora para o Maranhão e minha mãe é minha vizinha. Eu, 
meus avós, minha mãe, meus tios, todos nós somos pretos, negros. Tem uma parte 
da família que é da parte do meu pai que é branca, meus avós, meus tios e o meu 
próprio pai são brancos. Tanto que só eu e mais cinco primos somos negros. Quando 
minha mãe estava grávida de mim, nos últimos meses, a minha avó paterna fez o meu 
pai se separar dela porque minha mãe era preta e porque ela sabia que eu ia nascer 
negra. Aí aconteceu todo um fato: quando eu nasci, lá em Peixoto, minha mãe veio 
para Sinop e me deu para os meus avós maternos, para os pais dela porque ela não 
tinha condições de cuidar de mim. Depois de 5 anos, nós viemos para cá. Nesse 
tempo, a minha mãe estava trabalhando e teve o meu outro irmão, que é branco, que 
ela só tem eu e ele, mas entre nós não tem nenhum preconceito. Mas, só que por 
parte de pai tem esse conflito. 
Quando eu fui no meu primeiro dia na escola, com seis anos, eu já briguei. Mas, não 
foi por causa da minha cor. Mas, naquela mesma semana, eu sofri meu primeiro 
preconceito na escola. Na minha sala tinha muita menina branca, menino branco 
também, todos de cabelo liso e quando fomos aprender sobre folclore, a professora 
pegou uma caixa com um monte de livros e gibis. Daí, cada um foi ficando com um 
livro. Eu me lembro que uma menina ficou com o livro da sereia, outra ficou com o do 
boto-cor-de rosa. No fim, só sobrou dois livros, um do saci-pererê e outro da mula sem 
cabeça. E eu queria muito a mula-sem-cabeça. Eu já tinha um saci-pererê em casa 
porque minha mãe comprou uma pasta de folclore. Daí a professora disse: “não, você 
vai ficar com o saci porque é com ele que você se identifica mais”. Depois disso, na 
sala me chamavam de saci, entre outras coisas. Meus avós nunca sentaram comigo 
e me explicaram “olha, você vai sofrer preconceito e tal”, porque eles acha que não 
tem, mas tem. Depois disso, eu saí do presinho ainda sofrendo bullying. Na televisão 
também... eu sempre soube... eu nunca gostei de ter boneca preta, nunca gostei, tanto 
que até determinado tempo, acho que em 2008, lançaram aquela boneca que tinha 
cheirinho, eu sempre queria a “moranguinho” e quando lançou a uva, acho que é uva, 
que é a boneca... né, minha avó ia comprar, mas eu nunca quis. E até hoje, eu 
nunca..., eu falo, com dezessete anos, eu não..., a B. até fica muito brava comigo, 
mas eu não aceito ser negra, eu não aceito. 
Eu lembro que quando estava na sexta série, um menino falou pra mim que meu 
cabelo era de bombril. Quando a professora de matemática estava explicando uma 
experiência que tinha a ver com física, a gente tinha que usar bombril. Ele, todo 
mundo, não só ele, deram exemplo do meu cabelo. Eu levava isso na brincadeira, 
mas quando chegava em casa, eu chorava, mas nunca contei pros meus pais. 
E depois disso, quando eu via na televisão que as princesas eram todas brancas, que 
nas novelas, a protagonista e a antagonista eram sempre pessoas brancas, entre 
outros fatores que a gente vê na mídia, eu falo, eu não aceito ser negra. Eu tenho 
dezessete anos e, hoje, quando eu me olho no espelho, eu me acho nula, não vou 
mentir. Depois disso, na minha família também, os meus tios por parte de mãe, que 
eles são negros mas tem cabelo liso, eles não acha bonito cabelo cacheado. Eu acho 
assim, se uma pessoa não acha bonito cabelo cacheado, não é preconceito. Ela 
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apenas não acha bonito. Mas, assim, a forma que a pessoa se dirige à outra falando... 
o olhar demonstra muito. Depois desses preconceitos que eu sofri, em todo lugar que 
eu chego, pode ser em qualquer lugar, pode ser em supermercado, pode ser em 
escola, eu sempre fico com medo. Eu tenho sempre o medo das pessoas não me 
aceitarem porque eu sou negra, sempre. Exemplo, eu fazia inglês na Wizard e, nos 
meus primeiros dias, eu fiquei bem afastada e eu não sou assim. Eu sou uma 
pessoa..., né... espontânea. Eu dou risada em todo lugar, mas onde eu chego e não 
conheço, eu me afasto, me isolo com medo de não me aceitarem por causa da minha 
cor. Se um menino fala que quer ficar comigo, eu não acredito... É que quando eu 
tinha doze anos, eu queria ficar com um menino, mas ele disse que não ficaria comigo 
porque eu era negra. Professor, eu já sofri muito, muito, muito... 
Quando eu completei quinze anos, o meu pai veio me ver. Foi quando eu conheci ele. 
Ele não tem preconceito, só a minha vó, a mãe dele. Ela faz de tudo... pra ela, eu não 
sou neta. Ela gosta das outras, que se parecem com ela porque tem a pele branca. 
Já meu pai, não. Ele retornou pra me ver e, também, pra pagar pensão. Hoje nós 
temos uma relação... boa. 
 
Você ficou magoada com seu pai, com sua avó? 
 
Não. Eu sou uma pessoa que não guardo mágoa e nem rancor. Eu falo que quando a 
pessoa faz, ela vai pagar, independente da forma que for. Amanhã, depois... enfim, 
ela vai pagar. Mas, assim, sobre esse negócio de eu não aceitar... agora é que eu 
estou tentando, sabe. Eu posso um dia aceitar minha cor, mas uma coisa que eu acho 
que nunca vou aceitar é o meu cabelo. Eu faço de tudo pra alisar, mas meus avós não 
deixam e nem meus amigos. 
 
E aqui no Instituto, como é a sua relação com os outros? 
 
Quando eu cheguei no Instituto, eu era a única menina negra da sala. Tinha muitos 
gaúchos, alemães... Na hora em que eu cheguei e pisei o pé na minha sala, eu já 
sabia que eu ia sofrer. Eu sofri preconceito, mas não do modo como eu sofria em 
outros lugares, foi menos. Eu tinha um bloqueio comigo mesmo, não fazia projetos no 
primeiro ano porque eu tinha medo. Eu fiz alguns amigos, mas eu fiquei surpresa 
quando um deles me disse que, antes, não gostava de pessoas negras. Por causa da 
família, por ser gaúcho, descendente de alemães. Mas, em relação a mim, ele mudou 
depois que me conheceu. Ele me disse que comigo e com o meu primo, ele se sente 
bem e percebe que não é do jeito que ele pensava, mas com relação aos outros 
negros, ele ainda tem um pé atrás. Ele disse que ainda não consegue gostar das 
outras pessoas negras. 
 
Você, em algum momento se sentiu ofendida por outros colegas aqui no 
Instituto? 
 
Sim, várias vezes. E eles zoam muito com o meu cabelo e eu não gosto. Eles me 
chamam de cabelo de bombril e eu fico mal com isso.  
[Nisso, G, que era outro entrevistado, fez a seguinte narrativa: Professor, estávamos 
eu e a Y voltando do almoço e dois amigos da escola zoaram com o cabelo dela. Ela 
não falou nada, riu e levou na brincadeira, mas eu não gostei, sabe. Eu levaria como 
ofensa. É bom fazer brincadeira? É bom, eu acho legal. Mas é bom fazer brincadeira 
que a pessoa ria junto, não pra você rir da cara da pessoa. A gente estava voltando 
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do almoço e eles zoaram, de diversas formas, com o cabelo dela. Depois que a Y saiu, 
eu cheguei nessas pessoas e falei: “gente, para! Eu não gostei disso, disso e disso e 
eu tenho certeza que ela também não gostou. Mas, eles falaram com uma convicção 
tão grande que ela tinha gostado que, no mesmo dia a tarde, eles chegaram, me 
chamaram e chamaram a Y e ficaram oprimindo ela pra ela dizer na minha frente que 
ela não tinha ficado ofendida. Olhando na cara dela, eles sabiam que ela não tinha 
gostado, mas pressionaram pra ela dizer que estava tudo bem, que eles podiam 
continuar. E, realmente, eles continuaram]. 
Y continuou: professor, eles falam coisas do tipo “olha, não passa no corredor porque 
está escuro, senão você vai se camuflar e ninguém vai te ver”, que o meu cabelo não 
molha, que não dá pra lavar,.. Falar isso comigo, eu falo “ah, cala a boca”, mas é o 
modo como falam, na agressão, entende? A última foi quando eu estava com uma 
amiga minha na fila, e eu nem estava falando com eles, estava os três juntos nos 
banquinhos, e um deles falou assim: “Ah, Y, depois vai lá em casa”. Eu perguntei “pra 
quê?” e ele disse: “pra você lavar a louça com o seu cabelo de bombril”. Eu falei com 
o coordenador geral (aqui, ela devia estar se referindo ao Diretor de Ensino), mas ficou 
por isso mesmo. Aí, eu respirei, pensei bem... A primeira coisa que eu penso comigo... 
em vez de pensar “porque esse piá é tão otário?”. Não, eu pensei: “porque que é que 
eu nasci assim, porque é que eu tenho esse cabelo?”. Porque quando uma pessoa 
negra nasce, a primeira coisa que ela tem que saber é que vai sofrer preconceito. Eu 
me culpo, entendeu? Por causa da minha cor eu sempre sofri preconceito, em todos 
os lugares onde passei. Porque você sabe quando as pessoas te olham de um certo 
jeito por causa da sua cor. Mas, sobre o cabelo é o que mais me choca. 
 
E na família, vocês não conversam sobre isso? 
 
Não. Na minha família a pessoa que mais conversa comigo é a minha irmã. Ela já 
sofreu muito. Ela tinha cabelo liso igual índia, mas, com oito anos, ela colocou fogo e 
o cabelo dela ficou ruim e ela sofreu vários preconceitos, teve muitas dificuldades, 
inclusive pra entrar na faculdade. Tanto que quando ela fez ENEM, ela não pegou 
cotas porque ela acha errado... Ela conversa comigo e diz “Yasmin, não deixa 
ninguém te massacrar, te passar por cima, pelo fato de você ser negra, de ter cabelo 
cacheado. Ela me dá muito apoio. E, com ela, e com meus amigos, da mesma forma. 
Eu enfrento muita coisa aqui e na minha vida fora por causa dos meus amigos. Eles 
me ajudam muito. Eu falo para minha mãe que eles são quase tudo para mim, depois 
da minha família. E eu não consigo reagir porque tem algo em mim falando “o agressor 
está certo”. É isso que eu tenho dentro de mim, entendeu? O pior preconceito que eu 
sofri foi quando eu tinha onze anos e a minha mãe, a minha mãe verdadeira, não a 
minha avó, porque ela não aceitava o meu cabelo armado, falou que era pra eu passar 
bastante creme e bastante água no meu cabelo que era pra não espantar os outros. 
Depois disso, eu não consegui mais me aceitar. 
 
Hoje, você se sente mais forte ou mais frágil do que quando aqui? 
 
Hoje eu me sinto mais forte. Eu ainda não consigo reagir às agressões, mas eu já 
consigo separar algumas coisas, separar as brincadeiras. Mas, professor, o meu 
cabelo eu não consigo aceitar. A cor não tem jeito, não tem como eu pegar cal e 
esfregar na pele pra ficar branca. Já o cabelo pega, pega muito. Mas, se Deus 
chegasse hoje, na minha frente (isso eu sempre falo para os meus amigos) e me 
dissesse “Y, você quer mudar fisicamente?”, eu mudaria. Porque, professor, a pior 
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coisa é você chegar num estabelecimento e ficar com medo, não do cartão não passar 
ou de faltar dinheiro. Você ter medo de ter o dinheiro, o cartão ter um limite bom pra 
passar e a pessoa ter preconceito da forma que você é...  
 
Você já sofreu algum preconceito ou foi constrangida por causa da sua cor em 
algum estabelecimento comercial? 
 
Já. Eu estava num supermercado e uma mulher olhou pra mim e falou “você vai 
comprar o que? É que você é negra, né, e está comprando essas coisas. Você tem 
condição?”. 
A primeira vez que eu falei sobre preconceito na minha vida, do que eu sofri, foi aqui 
no Instituto, com a professora de história. Tanto que no primeiro ano... eu lembro que 
no final do ano a gente estudou sobre preconceito e... eu não queria falar daquilo, 
porque eu nunca tinha falado pra ninguém. Quando eu fui contar pra professora, eu 
não consegui contar. Eu tive que sair da sala pra me recuperar. E aí eu contei pra 
minha sala inteira. E eu ficava com medo de contar pra eles pensando que eles iam 
me massacrar. Mas, não. Eles me apoiaram e me deram conselhos. Por causa disso, 
por causa da professora que me deu apoio, e dos meus amigos das outras salas, é 
por causa deles que hoje eu conto, que eu não tenho medo de enfrentar. Hoje eu não 
deixo ninguém mais me diminuir pelo fato da minha cor, do meu cabelo, mas, dentro 
de mim, eu não me aceito, não vou mentir. Eu acho que a pior mentira é mentir para 
si mesmo. Não adianta eu chegar aqui e falar pro senhor que eu me aceito. Não aceito. 
Mas eu espero mudar, eu só tenho dezessete anos e um dia eu vou mudar. 
 
A escola trata de maneira adequada as ocorrências de bullying e preconceitos 
que nela ocorrem? É suficiente o modo como ela lida com essas questões? 
 
Insuficiente, com certeza. Agora é que o Instituto vem melhorando. Quando os alunos 
faziam denúncias sobre preconceitos, não só racial, não havia um tratamento rígido, 
não era levado muito a sério. Agora é que o Instituto vem melhorando. Só agora é que 
os alunos que fazem essas coisas estão recebendo advertência. Antes, não era feito 
nada. 
A aluna em sua resposta reclamou que, no princípio, nos dois primeiros anos de 
funcionamento, ou seja, 2016 e 2017, a escola tratava de forma insuficiente as 
questões relacionadas aos preconceitos e às práticas de bullying, sugerindo que as 
coordenações fazem vista grossa dessas práticas, tratando-as como questões sem 
relevância. 
 
Você acha que a escola tem que ser mais severa com as manifestações de 
preconceito e com a prática de bullying? 
 
Sim, sim. Porque a criança não nasce com preconceito. É a sociedade, a família, que 
ensina isso... tanto que esse colega que eu falei pro senhor, ele falou assim: “Olha, 
eu não nasci não gostando de negros. Eu não nasci não gostando da sua cor e do 
seu cabelo. Eu nasci numa família com preconceito e foi lá que eu aprendi isso”. A 
mãe e o pai dele falava contra pessoas negras, entende? Eu acho que tem que 
chamar os pais também porque é em casa que a pessoa aprende a ter preconceito. 
Tem que chamar e dizer “olha, não gosta da cor, tudo bem, mas pelo menos respeita 
e deixa brincadeirinha de lado”. 
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Que tipo de ação a escola poderia fazer pra combater o bullying e os 
preconceitos? 
 
Acho que palestras, campanhas, dinâmicas, projetos... pra mostrar pra todo mundo 
que todo mundo é igual. 
 
Nesse momento, o G intervém: 
 
Palestras sobre bullying seria melhor para as pessoas que sofrem. Não para mostrar 
o opressor, mas pra falar do sofrimento, pra pessoas que sofrem dividir, pra elas 
ficarem mais conscientes pra poder reagir. Palestra, se você chamar uma pessoa que 
não for branca, os alunos não vão prestar atenção. Eu digo isso abertamente... aqui o 
preconceito é muito forte. Se ela também não for hetero, eles também não vão prestar 
atenção, principalmente o pessoal de uma outra sala que eu não vou citar... Eu acho 
que debates nas salas talvez funcionem melhor, não sei. Discutir na própria sala de 
aula, onde as pessoas já se conhecem, já tem uma intimidade maior, já tem uma certa 
abertura pra conversar. Você vai passar os três anos junto com os outros da mesma 
sala e eles vão te respeitar. Igual a Y, que já se abriu pra sala... Eu também já fiz isso.  
 
Fala um pouco sobre os preconceitos que você já sofreu. 
 
Olha, igual a Y falou, o preconceito fica sempre atrás da gente... e até mesmo na 
frente. Começa dentro da nossa família. Na minha família, eles já têm uma tradição. 
Eles são gaúchos e são conservadores ao extremo. Eles têm um conceito que homem 
tem que ser forte, homem tem que ter... sabe? A mulher, na minha família, ela tem 
que lavar, a mulher tem que cuidar do filho, enquanto o homem assiste futebol. Ela 
não precisa estudar muito porque ela vai cuidar do lar. Já do meu lado, eu sempre fui 
uma pessoa sentimental, eu nunca gostei de futebol, sempre fui o contrário de tudo. 
Então, por isso, eu sempre sofri preconceito dentro da família. A primeira vez que eu 
me lembro de ter sofrido preconceito de homofobia foi com meu pai. Eu tinha uns oito 
anos. Foi um momento de raiva dele, ele estava conversando com minha vó e com 
minha mãe, eu fui chegar perto pra conversar com minha mãe e ele se estressou e 
falou algumas coisas pra mim. Eu fiquei mal porque nunca esperaria isso. Foi a 
primeira vez. Ninguém nunca tinha chegado pra mim dizendo “sua voz é isso, você é 
isso, você gosta disso”. 
Na escola, eu sempre sofri bullying, eu sempre fui zoado. A escola que eu estudava 
era uma escola de um bairro pobre, tipo... de pessoas pobres. As pessoas eram 
misturadas, pessoas negras, pessoas brancas, sabe. Eu acho que as pessoas não 
conseguem trabalhar com a diversidade, principalmente com as crianças. As crianças, 
o que elas veem dentro de casas, elas repetem na escola. Porque elas ainda não 
sabem o que é certo e o que é errado. Elas viam o meu jeito diferente, de falar 
diferente, e elas me ofendiam. Elas falavam coisas que eu não gostava, me zoavam, 
me empurravam... E tudo o que eu sofri, em nunca falei pra ninguém. 
A primeira vez que eu fui falar sobre isso com uma pessoa foi com a Y. Dentro de 
casa também nunca falei. É um tabu falar sobre isso na minha casa. Meus pais jamais 
aceitariam. Eles sabem que eu sou assim, mas eles só falam entre eles, como se eu 
sofresse de uma doença que eu tenho que curar. Pra eles, eu tenho que parar de ser 
assim. Teve um final de ano que estava toda a família reunida na casa da minha tia. 
Ela estava fazendo uma comida e eu fui falar com ela. Quando eu vi, tinha uma roda 
de umas dez pessoas... sabe, quando você percebe que estão falando e rindo de 
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você? Eu tinha uns quatorze anos e eles tinham vinte, vinte e cinco. Eu me senti muito 
oprimido e, durante os três dias que eu fiquei lá, eu não falei nada, fiquei sem falar 
nenhuma palavra, com medo delas falarem e rirem de mim. 
Eu sempre fui visto como o do contra na família. Teve uma vez..., o senhor se lembra 
quando um rapaz roubou uma bicicleta e fizeram uma tatuagem na cabeça dele? Eu 
fui totalmente contra. Não que ele não devesse ser punido, mas quem tem que punir 
é a lei, não as pessoas. Porque todo mundo erra e se fosse pra punir todos os nossos 
erros, a gente não estaria mais aqui. Eles estavam discutindo e eu falei a minha 
opinião e, quando eu falei, todos eles ficaram contra mim. Ali eu vi que a minha família 
não era o que eu esperava. Eles sempre tiveram uma posição contra mim, 
independente do que for. Se eu achar alguma coisa certa, eles vão achar errado. Pra 
toda a minha família, eu tenho que ser uma voz calada. Eu não voz ativa na minha 
família. Tudo o que eles pedem, eu não falo. Eu tenho medo. 
 
Y interfere: Professor, a família do G. é igual a minha. São católicos fervorosos, a 
diferença é que são brancos. Pra eles, se está na Bíblia tem que seguir. Homem foi 
feito pra se casar com mulher e mulher foi feita pra se casar com homem. O pai, a 
mãe, os tios de G. sabem que ele é gay. O que eles fazem? Eles excluem G. pra ele 
mudar. Não é que eles não gostem dele, mas eles falam mal do G. na frente dele que 
é pra ele cair na real, pra ele pensar assim “eu tenho que me curar”. A real deles é 
essa. Tanto que ele contou pra mim que já tentou gostar de menina, já tentou... 
entende? E eu falei pra ele que não adiante, que ele já nasceu assim. Eles acham ou 
que é uma doença que pode ser curada ou que é apenas um momento de confusão 
na cabeça dele. 
 
G., você se culpa de alguma coisa? 
 
Olha, eu não queria ser assim. Eu sou assim, tudo bem. Mas, eu não queria ser gay. 
As pessoas falam “você é gay porque você quer”. Não. Eu não sou gay porque eu 
quero, eu não escolhi gostar de homem, eu nunca quis sofrer isso. Eu nunca quis 
passear com os amigos e as pessoas que estão passando, ao ouvirem a sua voz (sic), 
fiquem rindo de você, fazendo deboche. Quando eu cheguei no IF, eu achei que as 
coisas iam melhorar, mas eu ainda fiquei com muito medo. Eu me fechei e as únicas 
pessoas com quem eu falava eram A e I, principalmente com I. Aí, a gente foi pro 
JIF’s, em Tangará. Logo quando chegamos, uma pessoa deixou muito explícito o 
preconceito dela contra mim. Junto com outras pessoas, eles ficaram rindo de mim. 
Essas pessoas eram colegas daqui do campus, de uma outra sala. Eu me senti... Eu 
fiquei pensando: “por que é que eu sou assim? Eu não queria ser assim. Eu não 
escolhi ser assim”.  Eu me senti culpado, sabe. E eu vi que alguns professores daqui 
do campus viram isso e não falaram nada. Deixaram pra lá, como se tudo fosse mudar 
quando chegássemos em Sinop. Como se eu pudesse esquecer. Pra mim, era como 
se eles apoiassem o que outros alunos estavam fazendo comigo, entende? Quando 
eu cheguei no hotel, eu fiquei um tempão chorando. 
Eu acho que o que a pessoa que sofre o preconceito precisa é de apoio. Encontrar 
pessoas que passam pelas mesmas coisas que ela e poder conversar. Igual a Y, 
quando ela falou do que estava sofrendo, eu percebi que o sofrimento que ela estava 
passando era parecido com o meu. Entendeu? Ela falando sobre as coisas que ela 
sofria também me ajudava a falar pra ela sobre tudo o que eu sentia. Não é para 
comparar a dor, mas é pra dar um conforto, sabe. Isso eu acho que fortalece a gente, 
deixa mais seguro ter pessoas com que você possa falar, dividir os sentimentos... 
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No primeiro ano, até o meio do ano, de todos os servidores e professores, a única 
pessoa que falava sobre essas questões era a professora de história. Todos os outros 
professores percebiam que tinha alguma coisa errada em todas as salas, mas nenhum 
tomava a iniciativa de dizer “a gente tem que falar sobre isso”. A partir do segundo 
semestre, os professores de humanas começaram a falar mais sobre esses assuntos, 
a fazer debates... e isso foi muito importante. Com as discussões na sala, a gente 
começou a perceber... eu pelo menos percebi que não era culpa minha; que eu, com 
o meu jeito, com meu modo de falar, não fazia mal pra ninguém. Porque eu nunca 
cheguei em alguém e ofendi, nunca falei você é isso ou aquilo... Eu é que sou ofendido 
com o jeito que as pessoas olham, com as coisas que elas dizem sobre mim, com as 
risadas quando eu passo. 
 
Y interfere: Lembrando que a professora de português, junto com a professora de 
história, elas fizeram um debate nas duas salas e a pergunte era: “a mídia é ou não é 
difusora de preconceitos?” Os alunos foram divididos em dois grupos, um que dizia 
que a mídia era difusora e outro que defendia que ela não era difusora. A partir desse 
debate, a gente percebeu que havia um conflito muito grande entre as duas salas.  
 
G retoma a palavra: professor, eu acho assim, não querendo defender uma sala ou 
querendo defender a outra, mas a minha sala, eu acho que é uma sala incrível. Na 
minha sala, nunca, nenhum aluno me ofendeu ou falou de forma explícita contra mim. 
Eles sempre ficaram do meu lado, em todos os momentos. Mas, a outra sala, que é o 
terceiro ano de Eletro, eles já me aprontaram, já fizeram bullying e cyberbullying 
comigo, diretamente. Isso já vem de antes, mas, assim, de um peso, de uma 
proporção desse tamanho foi agora, bem recente. Há menos de um mês, a gente 
estava fazendo trabalho no laboratório. Só que a gente já tinha terminado a tarefa e, 
na minha sala, a gente estava vendo algumas coisas a respeito de alguns políticos, 
de alguns candidatos da política. Aí, a gente estava entrando no twitter e eu acabei 
esquecendo a minha conta aberta. Uma semana depois, depois da aula de uma sexta-
feira, eu fui pra casa da A. pra almoçar, e uma pessoa me mandou uma mensagem, 
falou assim: “G., seu twitter foi raqueado”. Eu abri o twitter e tinha coisas horríveis. 
Coisas que..., coisas minhas, coisas que eu escrevi pra mim e que eles publicaram 
pra todo mundo. Tipo, no twitter tem uma pasta que você guarda coisas e que ninguém 
vê. Eles citaram pessoas, ofenderam pessoas, pessoas de quem eu gostava, como 
se fosse eu que estivesse ofendendo. Essas pessoas sabem que eu não sou assim. 
Eu conversei com elas e elas me disseram que sabiam que não era eu, porque eu 
nunca iria tratar alguém grosseiramente como daquela forma que eles fizeram. Tinha 
coisas horrendas, umas cinquenta publicações. Eu apaguei todas as publicações e 
excluí minha conta. Quando eu cheguei na escola, à tarde, pra fazer trabalho com 
minha amiga, procurei o professor da matéria e perguntei se ele tinha usado o 
laboratório com a outra sala. Ele disse que sim e eu perguntei quem tinha sentado no 
computador que antes eu tinha usado. Ele disse o nome de quatro pessoas dessas 
quatro, eu descartei uma. Eu conversei, então, com uma dessas três pessoas e ela 
colocou a culpa nas outras duas. Quando eu fui conversar com essas duas pessoas 
pra entender por que elas tinham feito isso, elas disseram que não tinham sido elas. 
Mas, elas se contradiziam o tempo todo, a todo momento. No final, eu disse: “eu vou 
levar isso pra coordenação. Se foram vocês, me falem. Eu vou tentar entender e isso 
fica aqui”. Essas pessoas, elas simplesmente debocharam da minha cara, riram. 
Então, eu fui na direção falar a respeito. A direção “cagou”. Tipo assim: “você sabe 
que não tinha que estar mexendo com twitter no laboratório”; “como é que eu vou fazer 
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se eu não tenho provas?”; “Se você mostrar que realmente foram eles, aí, dá pra fazer 
alguma coisa. Porque se não tiver prova de alguma coisa, eu nem posso chamar eles 
pra conversar”. 
Olha, professor, aqui na escola, vocês falam tanto a respeito de bullying, que vai cair 
no ENEM a respeito disso, que a escola tem que defender os alunos desses tipos de 
agressores, mas não há nada, não há realmente nenhum suporte, nenhum tipo de 
ajuda a quem sofre as agressões. 
 
Y interfere: Professor, nós não temos nenhuma voz ativa em nada aqui. Eu amo muito 
o Instituto, não vou mentir para o senhor. Eu agradeço a Deus por ter me colocado 
aqui dentro, agradeço muito, o ensino é muito bom. O problema é esse: tem muitos 
alunos que começam a pegar raiva do Instituto, que só vem aqui pra estudar e não 
participam de nenhum projeto. E isso acontece porque eles sofrem preconceitos e de 
bullying. O nosso colega M., por exemplo, ele não é flor que se cheire, ele praticava 
muito bullying. Mas, foi por causa do bullying que ele sofria que ele foi embora, que 
transferiu pra outra escola. 
 
Vocês acham que os alunos do primeiro ano de hoje, 2018, sofrem mais com 
bullying e preconceitos do que os alunos das turmas de 2016? 
 
Y: Não. Eles sofrem menos. 
 
G: É porque antes não tinha nenhuma base, não tinha nada. Agora, querendo ou não, 
começa a aparecer uma base. Os alunos falam mais sobre isso, denunciam mais. 


