Projeto Gênero, Raça e Cidadania no
Combate à Violência (2004-2005)
Realizado com o apoio financeiro da Secretaria Especial de Políticas
para Mulheres, órgão da Presidência da República, este projeto teve
como finalidade principal diminuir os índices de violência nas Escolas
Públicas de ensino fundamental em Salvador, bem como contribuir na formação de uma
consciência crítica acerca das problemáticas de gênero e raça e da importância social da
mulher, a partir da sensibilização e capacitação de professores e alunos para as questões de
Gênero, Raça e Cidadania.
Desenvolvido no período compreendido entre o segundo semestre de 2004 e primeiro semestre
de 2005, o projeto foi desenvolvido em três escolas municipais de Salvador, escolhidas a partir
do grau de incidência em registros de violência intra-escolar, bem como a sua localização em
bairros reconhecidos como violentos e com uma população constituída majoritariamente por
afro-descendentes de baixa renda.

Principais Atividades realizadas:
• Seminário de Sensibilização para professores apresentação e discussão do projeto
• Pesquisa de campo realizada nas três escolas sobre imagens e representações da violência de
gênero e raça entre jovens e adolescentes.
• Cursos de Sensibilização e Formação de Professores e Dirigentes no Combate à Violência de
Gênero e Raça; com uma carga horária de 30 horas-aulas em cada escola. Total de 120
professores sensibilizados. Esse mesmo curso foi ministrado para 60 alunos/professores do
Programa de Licenciaturas Especiais PROLE da UFBa
• Realização da Semana de Combate a Violência na Escola, envolvendo alunos e profissionais
das três Escolas trabalhadas.

Publicações:
• Caderno de Trabalho com o professor constituído de textos básicos que
possam contribuir na formação teórica sobre a temática, bem como
fornecer instrumentos de identificação de ações racistas e sexistas no
âmbito da escola.
• Cartilha “Se liga Galera”, trazendo questões relacionadas a
manifestações da violência racial e racista, no âmbito da escola, em
linguagem hip hop, amparada em artigos constitucionais e do ECA.
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