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Violências de gênero e educação em direitos humanos

Silvia Pedreira
A despeito de todos os avanços e conquistas na direção da
equidade de gênero, persiste entre nós uma forma perversa de
manifestação do poder masculino por meio da expressão da violência
física, sexual ou psicológica, que agride, amedronta e submete não só
as mulheres, mas também os homens que não se comportam segundo
os rígidos padrões da masculinidade dominante.
Não são raras as vezes em que as vítimas desse tipo de violência
são responsabilizadas pelo que sofreram. Em casos como o estupro de
uma mulher, o assassinato de uma travesti ou de um gay, é comum
surgirem perguntas como: o que a vítima estaria fazendo naquele local
e naquele horário? Como se vestia? Estaria acompanhada ou só?
Dançando, bebendo, divertindo-se? Muito frequentes nos inquéritos
policiais, nos processos judiciais, nas matérias de jornal e nas conversas
informais, essas indagações ou comentários nos indicam como a
discriminação social por gênero ou por orientação sexual ainda pune,
na maioria das vezes, as vítimas de agressões com xingamentos,
insultos, difamação e abusos sexuais. De algum modo, com sua
postura ou atitude, a vítima estaria contrariando interesses
hegemônicos que se impõem pela força.
Esse tipo de violência, oriunda do preconceito e da desigualdade
entre homens e mulheres e apoiada no estigma de virilidade masculina
e de submissão feminina, é denominado violência de gênero. Embora a
maioria dos registros de violência, em razão de orientação sexual e
identidade de gênero, estejam relacionados à violência física, cabe
ressaltar a presença danosa da violência simbólica nas práticas
preconceituosas e discriminatórias.
Apesar de avanços legais na proteção dos direitos de cidadania
desde a infância, observa-se a uma conjugação perversa da
superioridade de gênero e ou geracional, manifestada nas atitudes
violentas de pais, padrastos, tios, que deixa muitas meninas ou jovens
subjugadas às vontades de parentes ou de outros homens adultos. Tal
violência pode se manifestar por meio de ameaças, agressões físicas,
constrangimentos e abusos sexuais, estupros, assédio moral ou sexual.
Em alguns casos, observa-se a complacência de outras mulheres,
inclusive de mães, que, em geral, não conheceram outra perspectiva
de vida que não a da exploração social e sexual masculina.

os profissionais que as atendem banalizam o problema,
desqualificando-as. Com o intuito de superar esta deficiência, há várias
iniciativas de capacitação de gestores/as e operadores/as do direito
para garantia de atendimento respeitoso.
Embora dirigida, na maioria das vezes, às mulheres, a violência
doméstica afeta todo o grupo familiar. E tem repercussões negativas: o
desempenho escolar infantil ou juvenil pode ser abalado, acarretando
o abandono da escola. O medo pode tomar conta das crianças e dos
jovens que convivem com tal situação. É possível ocorrer também a
reprodução de gestos ou atitudes violentas por filhos e filhas em seu
grupo de pares. Na escola, a discriminação a determinados grupos
considerados frágeis ou passíveis de serem dominados é exercida por
meio de apelidos, exclusão, perseguição, agressão física e algumas
brincadeiras , que punem com insultos e violência física os meninos
que se comportam como mulherzinhas . Além disso, a depredação
de instalações ou atos de vandalismo são algumas das manifestações
públicas da violência por parte daqueles que querem se impor e se
afirmar pela força de seu gênero. Essas práticas reafirmam que a
masculinidade vem associada, desde a infância, a um modo de ser
agressivo, de estímulo ao combate, à luta.
Considerando que a escola é um lugar de construção de
identidades e onde os estudantes podem exercitar o direito e o
respeito à diferença, é importante que educadores/as observem o
espaço escolar, quem o compõe e as relações que se estabelecem,
para reconhecer as implicações entre as relações de gênero e as
manifestações de violência.
Nesse sentido, enfrentar a violência de gênero na escola na
perspectiva de uma educação em direitos humanos supõe, entre
outras ações:
desconstruir estereótipos tradicionais relacionados ao feminino e
ao masculino trabalhando as potencialidades individuais sem que
modelos arcaicos de gênero restrinjam o leque de possibilidades
dos meninos e meninas;
comprometer-se com a desconstrução de um imaginário social
que associa diversas violências às noções de virilidade e
masculinidade, evitando que essa simbologia viril imprima às
agressões o caráter de afirmação identitária;

Os episódios de violência intrafamiliar envolvendo homens e
mulheres revelam conflitos familiares diversos, que obedecem à lógica
cultural que institui uma divisão moral entre homens e mulheres no
espaço privado, delimitando seus direitos e suas obrigações. Qualquer
motivo pode gerar brigas e discussões que terminam em agressões
físicas, por mais banais que sejam. Tais situações tornam-se frequentes
ao longo do tempo e raramente são visíveis.
A violência física, sexual ou psicológica, associada ao uso de álcool
e/ou outras drogas, a conflitos conjugais, familiares ou de vizinhança, a
situações de extrema precariedade material, é, em geral, identificada
equivocadamente apenas como um sinal da pobreza ou da
desestruturação social que acomete certos grupos sociais, não sendo
reconhecida como violência de gênero. Vencer essa visão reducionista
permitirá conferir a esse problema social as definições que ele
realmente possui, o que desfará a cortina de fumaça que encobre o
sofrimento e o adoecimento físico e psíquico de mulheres e crianças de
todas as classes sociais envolvidas em tal situação.
A defesa da integridade física e psíquica das mulheres submetidas a
situações de violência tem sido o eixo central da luta feminista.
Compreender como a violência doméstica e familiar contra as
mulheres expressa a hierarquia de gênero ajuda a torná-la mais visível e
contribui para avançar nas muitas conquistas sociais instauradas no
âmbito da defesa dos direitos humanos.
O enfrentamento público de tal problema é uma etapa ainda mais
dura, que envolve idas aos serviços de saúde, às delegacias de polícia,
ao Instituto Médico-Legal ou aos serviços de apoio jurídico. Em geral,

oferecer formas alternativas de reconhecimento social, entre os
homens, e entre as mulheres, já que ambos têm visto na violência
uma forma de adquirir prestígio;
tornar as violências sexuais um tema primordial de discussões nas
salas de aula e no diálogo com as famílias;
preparar os profissionais das escolas para lidar com casos de
violência sexual, a fim de construir um ambiente de apoio às
vítimas dessas agressões e estabelecer um espaço de escuta e de
auxílio no encaminhamento dos casos.
Trata-se, portanto, de tarefa que envolve todos/as os/as educadores/as
na construção de práticas educativas que sejam capazes de promover
diálogos e rever as relações que se dão no ambiente escolar na
perspectiva do respeito à diferença e à igualdade, contribuindo para a
superação das assimetrias nas relações entre homens e mulheres, entre
negros/as e brancos/as, entre brancos/as e indígenas, entre
homossexuais e heterossexuais e para a qualidade da educação para
todos e todas.
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Esse texto é uma adaptação livre de trechos das páginas 73-77 do livro de conteúdo
Gênero e Diversidade na Escola: formação de professoras/es em Gênero, Orientação
Sexual e Relações Étnico-Raciais. Rio de Janeiro: CEPESC; Brasília: SPM, 2009 e das
páginas 40-41 de ABRAMOVAY, M.(coord.).Revelando tramas, descobrindo segredos:
violência e convivência nas escolas. Brasília: RITLA, SEEDF, 2009.
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Outras expressões particulares de violência de gênero são a lesbofobia, homofobia e a
transfobia, manifestadas por meio da discriminação de lésbicas, gays, bissexuais,
travestis e transexuais.
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Dando continuidade às reflexões teóricas e práticas do lema
2106 - Direitos das Mulheres: compromisso de todos/as -, os conteúdos
apresentados nas diferentes seções desse boletim buscam discutir o conceito
de gênero, iniciado no número anterior, o lugar social da mulher, manifestações
de violências e mecanismos de proteção.
Num momento em que o Brasil vive um período de retrocesso e graves ameaças
ao exercício da democracia e da cidadania, esperamos que as ideias aqui
apresentadas possam contribuir para reafirmar o compromisso cotidiano com
práticas educativas que questionem as desigualdades de gênero e desnaturalizem
as diversas manifestações de violência contra todos/as que não se enquadram no
padrão de gênero socialmente aceito.

Datas
Significativas
Junho
04
Dia Internacional das
Crianças Vítimas de
Violência

05
Dia Internacional do
Meio Ambiente e
Universal da Ecologia

12
Dia Mundial e Nacional
da Luta contra o
Trabalho Infantil

Para aprofundar e ampliar esse compromisso, reiteramos o convite para que você,
educador e educadora, nos envie sugestões de materiais, atividades pedagógicas
e informes de eventos realizados nas escolas sobre a temática dos direitos
humanos e do lema 2016 para divulgarmos na Fan Page
Novamerica/Nuevamerica e nesse boletim. O e-mail para envio é
escola@novamerica.org.br. (Destacar o email)

Dia Internacional Contra
a Tortura e Dia Nacional
Contra as Drogas

Contamos com sua participação para fortalecer o Movimento de Educadores/as
em Dirietos Humanos - MEDH.

Julho

26

09

Participe
Coloque na agenda
Em julho, teremos o Seminário Nacional
"Educar em tempos difíceis: dialogar com
as diferenças, construir democracia". Em
breve, divulgaremos mais informações.
Acompanhe também as demais atividades
do Movimento Socioeducativo Educar em
Tempos Difíceis no site
www.novamerica.org.br
Visite o site do Observatório de Educação
em Direitos Humanos em Foco http://observatorioedhemfoco.com.br e
curta a Fan Page Novamerica/Nuevamerica.

Dia Internacional do
Desarmamento Mundial

13
Dia da Promulgação do
Estatuto da Criança e do
Adolescente/ECA

20
Dia Internacional da
Amizade

Temos Direito!
2016,10 anos da Lei Maria da Penha (Lei n 11.340).
Apesar da lei ter contribuído para a redução em cerca de 10% a taxa de
homicídio contra as mulheres dentro das residências(dados do IPEA/2015), a
violência segue vitimando milhares de brasileiras.Mulheres jovens e negras são
as maiores vítimas(Mapa da Violência de 2015).

Cara educadora e educador, Nesse espaço, reafirmamos a nossa convicção de que a escola, em especial, a sala de aula, são espaços privilegiados
para refletir sobre modos de pensar e de se relacionar da/na sociedade, identificar e desconstruir preconceitos e discriminações.
Lembramos que, apesar de organizadas em séries, as atividades aqui propostas, podem ser adequadas à faixa etária e às características dos/as
alunos/as e inspirarem outras situações.

A boa nova é a proliferação na Internet de redes sociais feministas,
denunciando o assédio, agressões e atitudes machistas, tais como: Blogueiras
Feministas, Think Olga, Me avisa quando chegar, Lutas Feministas, etc.

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

Ensino Fundamental

1º, 2º e 3º anos

4º, 5º e 6º anos

7º, 8º e 9º anos

Dando continuidade à proposta iniciada no boletim de abril/maio, essa atividade retoma a discussão
sobre o conceito de gênero como uma construção social, buscando superar a visão de que as diferenças
entre homens e mulheres são frutos,unicamente, de determinações biológicas.

Essa atividade favorece a discussão sobre a construção dos gêneros feminino e masculino, com
base em atitudes e comportamentos social e culturalmente aceitos, que os conformam e acabam por
naturalizar as desigualdades e as violências de gênero.

Iniciar a atividade distribuindo letras das músicas “Faixa
Amarela”, de Zeca Pagodinho, “Sóum tapinha não dói”, do
Bonde do Tigrão e “Tapa na cara”, de Zeca Camargo e Luciano.

Ler a história de Ruth Rocha, “Faca sem ponta, galinha sem pé”, da editora Ática. O livro discute a
questão de gênero, a partir do cotidiano de dois irmãos - Joana e Pedro - cujas brincadeiras, preferências e
atitudes reforçam os estereótipos de homem e de mulher. Um dia, passando juntos sob o arco-íris, eles
trocam de sexo. Caso você não tenha o livro na biblioteca da escola, a história, em slide show,está
disponível na internet.

Distribuir fragmentos das crônicas "É menina" e "É menino", de Gregório Duvivier, publicadas no
jornal Folha de São Paulo, em 16 e 30 de setembro de 2013, respectivamente.
"É menina, que coisa mais fofa (...) daqui a pouco começa a falar, daí não para mais (...). Ela não
larga dessa boneca por nada, já podia ser mãe(...).Qual é a sua princesa preferida ... quem é o
seu príncipe ..., já se maquia dessa idade, ... finalmente largou a boneca, já tava na hora, agora
deve tá pensando besteira, soube que virou mocinha, ganhou corpo(...) essa menina é um
perigo, vai ter que voltar antes de meia-noite(...). Menino é outra coisa(...) se o seu pai descobrir,
ele te mata(...) quando é que vão casar, ... quando é que vão ter filho, ele tá te enrolando, barriga
pontuda deve ser menina, é menina”.
"É menino, a cara do pai, a cara da mãe, esse menino vai ser safado, só quer saber das meninas,
só brinca com as meninas, nem parece menino, mas é menino, tem pipi de menino, tem que
botar ele no futebol, não é possível que ele odeie futebol, todo menino gosta de futebol, ele
ainda vai descobrir que gosta, tem que levar ele pro estádio, ele tem é que passar mais tempo
com o pai, isso é falta de pai, ele tem é que sair da aba da mãe(...).Já saquei qual é a dele, é muito
esperto, finge que é menina pra se aproveitar delas, esses são os piores, também não precisava
se vestir de menina(...) coitado dos pais dele, (...). Tem que botar no escoteiro que dali ele vai
direto pro Exército(...)".

Organizar a turma em um grande círculo e fazer a cantoria.

Estimular o debate sobre as questões de gênero apresentadas pela história. Explicar que a história foi
escrita há quase vinte anos. Perguntar se hoje em dia ainda é assim.Menina não chuta chapinha, não joga
bola? Menino não chora e não fica se olhando no espelho? As ideias sobre meninos e meninas daquele
tempo são iguais hoje em dia?
Convidar as crianças a passarem por um arco-íris imaginário. Peça para os meninos falarem tudo o
que lhes vem à cabeça quando imaginam viver um dia de mulher: como ocupariam o tempo, o que mais
iriam gostar de fazer, o que iriam sentir, com quem iriam se relacionar. Em seguida, faça as mesmas
perguntas para as meninas responderem sobre um dia sendo homens. Deixe as crianças se manifestarem
espontaneamente, e anote os dados no quadro de giz ou papel pardo, em colunas separadas, para
meninos e meninas.
Com esta atividade as crianças experimentam a troca de lugares sociais (menino/menina;
homem/mulher). Importante ficar atento/a às questões e anseios trazidos pelas crianças, procurando
evidenciar as desigualdades de gênero construídas historicamente por uma cultura machista.
Uma forma de adequar esta atividade às crianças menores é, por exemplo, propor perguntas
específicas a serem feitas pelas crianças: “Mamãe, quando você era pequena a vovó podia trabalhar
fora?”“Vovô, quem pediu para namorar, você ou a vovó?”
Outra sugestão é conversar sobre o mundo que elas gostariam de ter, perguntando: “Se fosse fazer
um mundo bem legal, de que cor ele seria? “Que gosto ele teria? “Com que bicho, com que flor se
pareceria?”
Essa conversa pode ser enriquecidacolocando as crianças para dialogarem entre si para explicarem
porque fariam um mundo deste ou daquele jeito (ex: “meu mundo é azul porque...”). Ou, ainda, pedir às
crianças que desenhem o mundo que elas inventaram. Os desenhos poderão compor um grande painel
da turma. O fechamento da atividade pode ser a criação de um texto coletivo contando como é “um
outro mundo possível”.

Mosaico

Nota triste: (se possível, colocar uma carinha triste) em
26/04/16, deputados estaduais de Alagoas aprovaram a Lei
867, que institui o Projeto Escola Sem Partido que,
contraditoriamente, em nome da pluralidade de ideias proíbe
que professores/as expressem opiniões e/ou realizem
atividades que possam estar em desacordo com as convicções
religiosas ou morais dos pais ou responsáveis pelos
estudantes. Projetos semelhantes transitam em outras
instâncias legislativas, pondo em risco a função da escola
como um espaço de debate e de enfrentamento a todas as
formas de discriminação.

Distribuir os fragmentos dos textos e pedir que, espontaneamente, um aluno e uma aluna leiam
para o grupo.
Em seguida, estimular um debate sobre a forma como nossa cultura considera o que é próprio ao
gênero masculino e feminino. Perguntas que ajudam: meninos e meninas são educados de forma
diferente? Que comportamentos apontados nos textos indicam o que é considerado correto para
meninos e meninas? Esses comportamentos podem influenciar/afetar a vida e o desenvolvimento de
meninos e meninas? De que maneira? Vocês percebem algumas dessas diferenças no seu dia a dia?
Vocês consideram que a forma como a masculinidade é reforçada tem a ver com a desigualdade e a
violência de gênero contra mulheres e homossexuais?
Fechar o debate, fazendo uma síntese dos comentários e uma reflexão sobre o caráter perverso
da cultura machista e sexista, que exclui e produz sofrimento a todos/as que não se adequam ao
padrão de gênero estabelecido.

Em seguida, solicitar que três estudantes leiam cada uma
das letras. Observar as reações da turma e dos/as alunos/as
que estão lendo as músicas.
Ao final, abrir uma roda de conversa, indagando sobre as
reações e sentimentos que as músicas despertaram neles.
Perguntas que ajudam: quais versos chamaram a atenção de
vocês? Por quê? Vocês acham que o amor, a dor e o ciúme
justificam a violência? Quem ama, pode bater e até matar? O
que pensam dos ditados que dizem que “mulher gosta de
apanhar”, “briga de marido e mulher, não se deve meter a
colher”, “ciúme é uma forma de amor”? Vocês conhecem
outras músicas, ditos populares, atitudes mensagens da mídia
que incitam a violência, desqualificam a mulher e/ou exaltam a
força física masculina.
Ampliar o debate perguntando se percebem esses tipos de
violência na comunidade/bairro e/ou na escola e se
conversam sobre esse tema com amigos/as ou na família.
Estimular a turma a refletir sobre diferentes formas de
violência de gênero, desde as mais sutis, como músicas,
brincadeiras, até xingamentos, assédios, pressões psicológicas
e agressões físicas.
Finalizar o debate apresentando a Lei 1.340/2006,
contando a história de Maria da Penha Maia Fernandes, que
por vinte anos lutou para ver seu marido agressor preso e que
deu nome a referida lei.
Como desdobramento, solicitar que, em grupos, criem
outras letras ou músicas que denunciem a violência contra
mulheres e afirmem a igualdade de gênero.

Finalizar a atividade com a música "Masculino e Feminino", de Pepeu Gomes, disponível na
Internet, solicitando que destaquem os versos que consideram mais significativos.

Nota que nos anima: (se possível, colocar uma
carinha feliz)O repúdio do MEC, expresso em
04/05/16, aos projetos de lei desse tipo e daqueles
que visam proibir a discussão de gênero e
diversidade sexual nas escolas, que contrariam as
bases, marcos e diretrizes legais da educação
brasileira.
Mais informações sobre estes projetos nas páginas
do Facebook contraescolasempartido e
liberdadesparaensinar.

Sites sobre o tema:
Observatório de Violência Contra a
Mulher
CFEMEA - Centro Feminista de Estudos e
Assessoria
ONU Mulheres
Valente não é violento
CAMTRA - Casa da Mulher Trabalhadora

Vídeos, disponíveis no youtube:
Silêncio das Inocentes - documentário sobre a Lei Maria da Penha.
Bate nela- vídeo que mostra a reação de meninos incentivados a
bater numa menina.
Micromachismos: están ahí, aunque a veces no queramos verlos.
Literatura infantil e juvenil:
A princesa que escolhia / Ana Maria Machado - Rio de Janeiro:
Objetiva, 2012.
O príncipe que Bocejava / Ana Maria Machado - Rio de Janeiro:
Objetiva, 2012.

