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O presente artigo traz o relato e a análise da inserção das duas pesquisadoras num 
projeto realizado no decorrer de 2014 em uma escola pública de Curitiba. Promovido 
pelo Instituto Não Violência, ONG que atua na prevenção da violência escolar e na 
promoção dos Direitos Humanos, a formação teve como público alvo os alunos do 
Ensino Médio e os profissionais da instituição, em dois momentos distintos. O 
programa voltado para os adolescentes contou com 6 módulos: Direitos Humanos e 
Diversidade; Juventude e participação social; Preconceitos e discriminação racial; 
Sexualidade e relações de gênero; Prevenção: risco e prazer; Drogas e outros 
vícios. As atividades possibilitaram captar a compreensão dos alunos sobre os 
temas abordados e a forma como agenciam sociabilidades no ambiente escolar e na 
comunidade, relacionando-se com estereótipos bastante disseminados. Com base 
nesta experiência, o artigo analisa as representações dos jovens sobre as 
problemáticas citadas e as relações de autoridade estabelecidas dentro e fora da 
escola. Percebeu-se nestes espaços grandes limites na construção de uma 
atmosfera democrática que promova vivências voltadas para uma educação em 
Direitos Humanos.	
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O presente artigo se propõe a trazer o relato e a análise da inserção das 

duas pesquisadoras em um projeto de formação em direitos humanos realizado no 

decorrer de 2014 em uma escola pública de Curitiba, com profissionais de todos os 

segmentos da instituição e cinco turmas de alunos do Ensino Médio (primeiro, 

segundo e terceiros anos).  

O projeto foi fruto de um trabalho realizado em uma parceria entre a 

Universidade Federal do Paraná, o Instituto de Educação para Não-Violência e a 

escola escolhida para receber o projeto, um colégio estadual de ensino fundamental 
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e médio em um bairro de classe média da cidade de Curitiba-PR, caracterizado por 

um processo de urbanização mais recente, pequenos comércios, casas mais 

antigas, pequenos conjuntos habitacionais, sobrados, e claros sinais de se ser um 

espaço em ascenção e valorização sócio-territorial. 

O Instituto de Educação para Não-Violência era uma organização do terceiro 

setor  de Curitiba que trabalhava com a promoção da cultura da paz e dos Direitos 

Humanos por intermédio de escolas e instituições de atendimento a crianças e 

adolescentes. O projeto foi realizado pelas duas pesquisadoras que na ocasião eram 

contratadas pela ONG. A parceria entre a organização e a Universidade Federal do 

Paraná se deu no sentido de fornecer certificação de curso de extensão das 

formações e capacitações ocorridas na escola e na produção de pesquisa resultante 

desse trabalho com os educadores e com os(as) alunos(as) da escola a partir do 

Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos (CESPDH-UFPR).  

O objetivo da realização das atividades na escola foi proporcionar tanto para 

adolescentes do corpo discente quanto para os profissionais da escola a 

oportunidade de refletir sobre os temas transversais à educação e sobre como 

podemos conhecer e promover uma cultura de Direitos Humanos. Além de gerar 

reflexões, visávamos também possibilitar a apropriação e consequentemente a 

operacionalização desses temas de modo a transformar o ambiente escolar em um 

lugar mais inclusivo e respeitoso, suscitando soluções melhores para os problemas 

do cotidiano escolar – em grande parte derivados dos conflitos geracionais e entre 

segmentos/indivíduos da instituição.  

A formação aconteceu no decorrer de um ano, sendo um grupo de formação 

continuada para os professores e demais profissionais da escola e um ciclo de 

oficinas específico para os alunos, conforme já mencionado. A formação dos 

professores contou com 5 módulos: Direitos Humanos: o que são e para que 

servem, DH e a Questão Racial, DH e Relações de Gênero, DH e os Direitos das 

Mulheres, Direitos LGBT. O programa voltado para os adolescentes contemplou 6 

módulos: Direitos Humanos e Diversidade; Juventude e participação social; 

Preconceitos e discriminação racial; Sexualidade e relações de gênero; Prevenção: 

risco e prazer; Drogas e outros vícios. Todos os eixos foram articulados de forma 

que os temas pudessem ressurgir a partir de outras perspectivas e articulando as 

categorias de estratificação social ou os marcadores sociais da diferença. As 

atividades possibilitaram captar a compreensão dos adultos e adolescentes sobre os 



temas abordados e a forma como agenciam sociabilidades no ambiente escolar e 

assim se produzem e reproduzem visões de mundo e perspectivas sobre regiões 

específicas dos direitos humanos. 

Com base nesta experiência, o artigo analisa as representações dos 

educadores e alunos(as) sobre as problemáticas citadas e repensa a possibilidade 

de uma educação em direitos humanos à guisa de fronteiras e limites morais e 

vivenciais numa escola concreta. Assim nos possibilita uma reflexão sobre as 

relações de autoridade e geracionais estabelecidas dentro e fora da escola. 

Percebeu-se nestes espaços grandes limites na construção de uma atmosfera 

democrática que promova vivências voltadas para uma educação mais inclusiva, 

práticas que contrastam com o discurso oficial e recentemente são palco de 

acirradas disputas no campo político, especialmente no que tange aos direitos de 

mulheres, crianças e jovens, negros, indígenas, comunidade LGBT e as demais 

chamadas “minorias” da modernidade. Antes, contudo, dedicaremos uma breve 

reflexão sobre a inclusão dos direitos humanos nos planos educacionais e como 

agenda política educacional em âmbito federal, conforme segue. 

 

Como e por que pensar uma educação em direitos humanos? 
 
 Partindo de diversos momentos de formação com adultos e adolescentes de 

escolas de Curitiba e Região Metropolitana, as pesquisadoras do elaboraram os 

encontros deste curso do Instituto Não-Violência com base em dilemas típicos de 

diversos ambientes escolares previamente observados. Partimos do pressuposto de 

que estas  instituições  aglutinam uma série de contradições oriundas da sociedade 

e do tempo histórico no qual vivemos, especialmente do que tange a práticas 

institucionais que supostamente estariam alinhadas com o respeito à diversidade e à 

possibilidade de problematização de como se controem relações e conhecimentos 

acerca dos marcadores sociais da diferença. Contudo, é preciso notar, quando 

falamos em uma educação para a cidadania dentro de escolas e com profissionais 

da educação, surgem problemas para operacionalizar este ideal e traduzí-lo em 

premissas e práticas pedagógicas.  

É sem dúvidas pela imersão no cotidiano escolar, marcado por um controle 

rigoroso do tempo disciplinar, do compromisso com avaliações e com o trabalho 

burocrático, que os agentes ficam mergulhados em uma percepção superficial 



acerca dos desafios contemporâneos vividos por escolas. Ao não haverem espaços 

de reflexão mais aprofundados, é comum vermos a reprodução automática de 

preconceitos comuns, como o machismo, o racismo ou o preconceito social. O 

objetivo da formação que descreveremos e analisaremos foi promover espaços de 

fala e capacitação em Direitos Humanos, para que os atores envolvidos no processo 

educativo possam compreender de modo mais profundo as contradições sociais que 

se evidenciam no chão da escola e procurar desenvolver condutas no sentido de 

ampliar o potencial da formação escolar, para além dos conteúdos formais 

tradicionais. 

Nossos objetivos enquanto coordenadoras das atividades realizadas estariam 

assim elencados: (1) Sensibilizar educadores/alunos para a necessidade imperativa 

dos Direitos Humanos na atualidade. (2) Refletir sobre as principais contradições 

sociais que são vivenciadas dentro das escolas, através da história das lutas pela 

conquista dos direitos humanos nas últimas décadas. (3) Problematizar assuntos 

polêmicos que são abordados com muita dificuldade dentro das escolas, como os 

conflitos étnico-raciais, os direitos das crianças e adolescentes e os direitos 

sexuais/reprodutivos. (4)  Discutir - através da história dos Direitos Humanos - o 

papel da escola democrática e sua missão de ampliar o acesso à cidadania e à 

participação política das comunidades.  

Nos primórdios dessa discussão, é necessário lembrar aqui, universalizar a 

educação era principalmente torná-la pública (não para todos de fato, como se 

postula hoje, mas a preocupação recaía principalmente sobre os integrantes das 

classes populares), laica e obrigatória. Evidentemente, nesse momento não havia 

nenhuma preocupação com a inclusão de todas as categorias de estratificação 

anteriormente citadas. Essa preocupação vai surgir principalmente na segunda 

metade do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, com a formação dos 

Estados de Bem-estar social na Europa e com o debate sobre direitos humanos na 

pauta de vários países, a preocupação é cada vez maior com a garantia de acesso à 

educação. O artigo 26º da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, diz 

que:  
Toda a pessoa tem direito à educação. A educação deve ser gratuita, pelo 
menos a correspondente ao ensino elementar fundamental. O ensino 
elementar é obrigatório. O ensino técnico e profissional deve ser 
generalizado; o acesso aos estudos superiores deve estar aberto a todos 
em plena igualdade, em função do seu mérito.  



Assim, com a concordância de 192 países, a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos sela o compromisso com a universalização da educação e o 

século XX é marcado por uma intensa preocupação política em ampliar o alcance da 

educação, não só em termos de público, mas também o tempo de permanência nos 

bancos escolares. Muitos esforços foram investidos, principalmente, em trazer as 

classes populares para interior da escola, que era vista como grande aposta na 

resolução dos problemas sociais, principalmente daqueles referentes à dificuldade 

de ascensão econômica. A escola seria “a instituição” capaz de politizar os 

indivíduos e nivelar as desigualdades de nascença.  

Falar em universalização da educação implica em dois fatores: (1) a 

ampliação de todas as parcelas da população (mulheres, brancos, negros, índios, 

católicos, evangélicos, espíritas, judeus, heterossexuais, homossexuais, transexuais, 

pobres, etc.) nos ambientes escolares, principalmente as classes populares e (2) a 

ampliação do tempo de permanência dos alunos nos bancos escolares 

(PESCAROLO, 2015). No que tange à Educação como direito humano fundamental, 

no Brasil, o Estado tem a obrigação de prover educação pública para todos até o fim 

do Ensino Fundamental 2, o 9º ano. Em contrapartida, as famílias possuem a 

obrigação legal de manter os filhos na escola obrigatoriamente até esta série. Ou 

seja, toda criança e adolescente têm o direito de estudar e, tanto o Estado quanto as 

famílias, possuem a obrigação legal e moral de garantir esse direito. 

Do ponto de vista mais panorâmico, é bastante recente a entrada dos Direitos 

Humanos como tema dentro dos programas educacionais, em nível internacional e 

nacional. Como apontado pelo Plano Mundial para Educação em Direitos Humanos 

da UNESCO (2006): 

A educação em direitos humanos pode ser definida como um conjunto de 
atividades de educação, de capacitação e de difusão de informação, 
orientadas para criar uma cultura universal de direitos humanos. Uma 
educação integral em direitos humanos não somente proporciona 
conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos para protegê-
los, mas que, além disso, transmite as aptidões necessárias para promover, 
defender e aplicar os direitos humanos na vida cotidiana. A educação em 
direitos humanos promove as atitudes e o comportamento necessários para 
que os direitos humanos de todos os membros da sociedade sejam 
respeitados. 

 
E é justamente pelo grau de abrangência do tema que sua operacionalização parece 

ser dificultosa no âmbito do cotidiano escolar: como acomodar a equação 

universalismo-particularismo, sem recair em uma defesa demagógica e esvaziada 



de sentido ético apreensível? Como abrir a caixa de pandora das relações de 

desigualdade e discriminação vividas dentro do espaço escolar, um espaço 

disciplinar-normativo por excelência? 

 De acorco com o plano nacional, de 2007, as metas a serem seguidas por 

uma educação em direitos humanos no Ensino Básico englobariam os seguintes 

pontos: 
a) a educação deve ter a função de desenvolver uma cultura de direitos 
humanos em todos os espaços sociais; 
b) a escola, como espaço privilegiado para a construção e consolidação da 
cultura de direitos humanos, deve assegurar que os objetivos e as práticas 
a serem adotados sejam coerentes com os valores e princípios da 
educação em direitos humanos; 
c) a educação em direitos humanos, por seu caráter coletivo, democrático e 
participativo, deve ocorrer em espaços marcados pelo entendimento mútuo, 
respeito e responsabilidade; 
d) a educação em direitos humanos deve estruturar-se na diversidade 
cultural e ambiental, garantindo a cidadania, o acesso ao ensino, 
permanência e conclusão, a equidade (étnico-racial, religiosa, cultural, 
territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação 
sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras) e a qualidade da 
educação; 
e) a educação em direitos humanos deve ser um dos eixos fundamentais da 
educação básica e permear o currículo, a formação inicial e continuada dos 
profissionais da educação, o projeto político pedagógico da escola, os 
materiais didático-pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação; 
f) a prática escolar deve ser orientada para a educação em direitos 
humanos, assegurando o seu caráter transversal e a relação dialógica entre 
os diversos atores sociais. (BRASIL, 2007) 
 

Ou seja, temos aqui a clara demarcação de que o projeto educacional para 

cidadania pós democratização deve contemplar uma vivência democrática interna, 

aprendida a partir da escola como microcosmos de uma sociedade redemocratizada 

pós-1988. 

O tema dos direitos humanos tem sido então cada vez mais demandado na 

formação de professores em função da progressiva universalização da educação em 

todo o Brasil, como atestam a existência de departamentos e comitês na Secretaria 

de Estado da Educação (SEED-PR), a exemplo do Departamento de Educação, 

Diversidade e Direitos Humanos. Assim falar em desigualdades não é apenas 

reduzi-las à sua dimensão econômica, mas pensar em todas as possíveis relações 

que são permeadas: questões de gênero, raça, orientação sexual, etc. Na entrada 

do século XXI são estas batalhas de identidade travadas no âmbito das tensões por 

direitos reais, por avanços na estrutura democrática que se colocam e querem dizer 

de si. Dessa forma, não é à toa que a escola pode ser pensada como um local 

privilegiado para a promoção e o exercício da cidadania e do respeito aos direitos 



humanos (ARAÚJO; AQUINO, 2001). Não há outra instituição com sua abrangência 

– e é precisamente os seus limites disciplinares que se confrontam com práticas 

mais democráticas e inclusivas; lugar por excelência de marcação social e sexual 

(ver BOURDIEU; PASSERON, 2014 e COLLING, 2004, respectivamente). 

Diante disso, como apontam os documentos legais que orientam uma 

educação voltada para a promoção dos direitos humanos, espera-se que os 

educadores, como representantes formadores desses valores acima citados, sejam 

eles mesmos engajados e promotores dos direitos humanos. Por isso, muitas vezes, 

surpreende a observação que contrasta com esse pressuposto oficial, mas que 

afinal diz do estado de retrocessos políticos vividos no cenário atual – inclusive no 

âmbito da discussão sobre Currículo, que é estrutural e tem efeitos duradouros. 

Deste modo é importante lembrar que no Brasil a universalização do ensino torna-se 

mais vigorosa a partir dos anos 1970 e o debate sobre direitos humanos no interior 

da educação é extremamente recente. Assumimos de saída que ainda há muito por 

caminhar no sentido de construir uma cultura voltada para a promoção dos direitos 

humanos nas escolas.  

Deste modo, dedicaremos a próxima sessão do texto a uma apreciação mais 

qualitativa de como se articulam a proposta formal de uma capacitação em direitos 

humanos e as práticas cotidianas de interação e as representações de alunos, 

educadores e comunidade sobre os eixos temáticos já apresentados, alinhados ao 

objetivo de promover uma problematização crítica dos marcadores sociais da 

diferença no contexto contemporâneo, no que tange aos direitos e liberdades 

fundamentais, tais quais os direitos de crianças e adolescentes, os direitos étnico-

raciais, os direitos sexuais e reprodutivos, o direito de participação social, etc. 

 

Dilemas entre representações e práticas: uma experiência possível de 
formação em direitos humanos dentro da escola  
 

 Se podemos desconfiar de uma causa para o já enunciado hiato entre os 

programas mundiais e nacionais para uma educação voltada aos Direitos Humanos 

e as práticas cotidianas escolares, é o fato consumado de que mobilizam temas que 

ainda são tomados como “tabus” no imaginário social. Uma destas representações 

está por exemplo no jargão do “excesso de direitos e ausência de deveres”, que vem 

sendo mobilizado na atualidade para explicar um suposto vazio moral e normativo e 



os supostos “valores perdidos” do passado. Como também apontantaram nossas 

observações da atmosfera escolar, 
Assim, é lícito supor que o questionamento puro e simples dos modelos 
autoritários, desacompanhado de uma consistente crítica social e política, 
esteja levando as relações sociais a patamares de individualismo que 
acabam por reforçar o egocentrismo e a anomia moral. (ARAÚJO; AQUINO, 
2001, p.11). 

 

Esse “sentimento de anomia” está sem dúvidas sendo enunciado dentro da escola, 

uma vez que muito comumente os adultos reiteram estereótipos do jogo social que 

colocam o jovem como “irresponsável”, “imoral” ou quando se queixam que “estes 

jovens de hoje em dia não querem nada com nada”, “não respeitam mais os 

professores”. Vemos aqui já de saída que o problema da autoridade se coloca como 

uma das principais “queixas” dos educadores – que interpretam as causas dos 

conflitos vividos no espaço escolar como sendo de responsabilidade exclusiva do 

alunado e de seus comportamentos “desajustados” às normas institucionais dadas 

como auto-evidentes. Pouco se encontram, porém, espaços de reflexão sobre o 

conteúdo do contrato estabelecido, que permanece tácito ou engavetado com o 

próprio Regimento Escolar, que é um instrumento evocado no nível discursivo, mas 

do qual os agentes não se apropriam – lendo, questionando, fazendo-o ser um 

instrumento vivo de regulação das relações intra-instituicionais, que são então 

sentidas como “anômicas”. Como aponta Aquino (1998), a crise na autoridade 

docente faz com que os conflitos na escola surjam todos confundidos com “violência 

escolar”.  

Posto isso, a formação dos educadores neste ambiente escolar específico 

teve um total de 20 horas de carga horária e contou com uma média de profissionais 

que oscilava entre 10 e 15 pessoas, público majoritariamente feminino, de faixa 

etária bastante abrangente. Os encontros foram realizados no decorrer do ano de 

2014, e tinham periodicidade mensal. A formação agrupou não apenas professores, 

mas também funcionários e funcionárias de outras posições na hierarquia 

institucional: equipe pedagógica, secretaria e administrativo, equipe de limpeza e 

funcionárias do refeitório. Este encontro de setores traz um confronto muito 

interessante de opiniões de agentes que costumam estar segregados no espaço da 

escola. As chamadas “tias” geralmente têm um grau de aproximação com a 

realidade comunitária dos alunos, enquanto que os professores respondem com 



maiores distâncias, queixando-se dos problemas disciplinares enfrentados em sala 

de aula e tendo menor tolerância às trajetórias particulares dos(as) alunos(as). 

A formação mostrou às pesquisadoras que, de modo geral, há no universo 

escolar representações bastante estereotipadas acerca do que vêm a ser os direitos 

humanos fundamentais. Isso não nos surpreendeu posto que já havíamos 

encontrado reiteradas vezes essas mesmas representações em outros momentos e 

espaços de formação de educadores, em escolas ou redes socio-assistenciais. 

No início do curso, ouvimos reiradas vezes os educadores consideram-nos 

como “coisa pra proteger bandido”. Podemos arriscar que os educadores não se 

percebem como também sendo agentes e receptores destes direitos. Surgiram 

também representações disseminadas de que nos faltaria punição no Brasil, que nos 

levaram a buscar desconstruir o mito da impunidade e a olharmos com mais cuidado 

a seletividade do sistema de justiça criminal do país. Certa vez, uma professora 

falou que achava um absurdo as regalias que os presos tinham: “eles têm pelo 

menos três refeições por dia – coisa que muita gente de bem não tem – banho, 

banho de sol, uma cama pra dormir às custas de nossos impostos” (sic). Ela seguiu 

dizendo: “Esse povo dos Direitos Humanos fica defendendo esses marginais e as 

famílias que eles destruíram, quem defende, quem cuida delas?”.  

O imaginário policialesco e vingativo surge com muita frequência, o que 

colocou às coordenadoras sempre o desafio de buscar estratégias argumentativas e 

pedagógicas para desconstruir este olhar. Em função de uma atmosfera 

peculiarmente difícil nesta escola específica – devida a um momento político interno 

delicado entre a direção e um grupo de funcionárias mais antigas na comunidade 

escolar – tivemos bastante dificuldade de desconstruir esta visão. Sentimos que a 

atmosfera de tensão inter-individual provocava constrangimentos nos momentos de 

formação conjunta. A falta de democracia interna é senão retrato-causa desta não 

apropriação da posição de cidadão que conhece e fiscaliza seus direitos. Essa 

concepção negativa dos direitos humanos é também identificada por Borges 

(s/data). Segundo o autor, é principalmente a partir dos anos 80 que se difunde uma 

carga crescente de preconceito contra a ideia de direitos humanos, justamente por 

causa de sua expansão. Podemos afirmar que o confronto com a diferença cultural – 

implicado no processo de democratização da educação – é o desencadeador desta 

reação conservadora à ampliação dos direitos humanos e do processo de inclusão 

cidadã para parcelas mais abrangentes da população, e em especial aos grupos 



identitários que se desenham no contexto contemporâneo, por vezes chamados de 

“novos sujeitos”. 

Há um dilema inerente ao processo de inclusão que chamamos de 

cidadania, desde os clássicos debates sobre o tema. Como apontam Botelho e 

Schwarcz (2012), 

Ser detentor legítimo de direitos e obrigações sugere, em primeiro lugar, 
que cidadania sempre envolve uma dinâmica de inclusão e exclusão, suas 
reivindicações são sempre reivindicações de inclusão no usufruto de 
direitos, e se criamos critérios para incluir alguém estamos, 
necessariamente, também excluindo outros. [...] um outro, cujas práticas e 
valores podem ser estigmatizados e identificados como “maus” ou “não 
cidadãos”.  

 

Este dilema social parece ser encenado dentro da escola, e se reveste de várias 

facetas, nas relações entre a equipe de professores e funcionários, nas relações 

entre educadores e educandos e nas relações entre pares, entre os adolescentes. 

Ressoa o ideal de que há perda de direitos de uns, se há ampliação dos 

direitos de outros. Como por exemplo nas colocações de uma professora que disse: 

“Preso tem direito, pobre tem direito, adolescente tem direito, idoso tem direito, 

negro tem direito, gay tem direito...e eu? Pra mim, o que o que tem?”. Ou ainda a 

fala de uma outra professora sobre vagas de estacionamento para idosos, dizendo 

que ficava muito brava quando ia ao shopping e não conseguia estacionar o carro 

porque tinha que respeitar as vagas para idosos, que precisavam permanecer livres. 

Ela disse: “Pra que tanta vaga pra velho, o que velho tem que fazer no shopping? 

Eles tinham é que ficar em casa!”. Deste modo, a construção do debate sempre 

exigia muito esforço de desconstrução e delicadeza diante de posições morais mais 

fechadas ao entendimento da importância da defesa dos direitos humanos 

universais. Assim, foi bastante “espinhoso” trazer esses temas para serem debatidos 

na escola, pois foi necessário enfrentar muitas resistências para que minimamente 

pudessem ser construídos outros olhares, outras formas de percepção. 

O encontro que teve como tema os direitos étnico-raciais enfocou a 

desconstrução do conhecido “mito da democracia racial no Brasil” (SCHWARCZ, 

2009) . Aparentemente, quando começamos a discutir  a necessidade de construção 

de um país mais justo e inclusivo para todas as raças e etnias, ninguém se opôs, 

todos concordam e não polemizaram. Porém, no decorrer do encontro, algumas 

nuances mais inconscientes vão surgindo. Sentimos reiteradas vezes a dificuldade 



discursiva dos profissionais em mencionar um indivíduo dizendo que ele é “negro”. 

Ao se referirem aos negros/afro-descendentes, usam a palavra moreno(a) ou 

moreninho(a), como sinal de polidez. Este mecanismo esconde contudo o 

sentimento socialmente constituído do racismo, de que a cor negra seria uma 

espécie de demérito a priori, e por isso haveria ofensa em operar com a palavra 

“negro”. Esses conteúdos demonstram precisamente o racismo velado.  

Ao abordarmos as políticas afirmativas surgem também os valores 

meritocráticos inculcados, que imputam somente à vontade individual de vencer a 

possibilidade de rupturas e mudanças na condição social e de classe. Quando o 

assunto foram as cotas raciais, a discussão ficou bem acalorada, como de praxe em 

nossas experiências de formação. A grande maioria dos educadores é contra as 

cotas raciais sob o argumento de que seria afirmar ainda mais o racismo, dando 

privilégios para os negros. Sentem que as políticas afirmativas de cotas são injustas. 

E ainda que seria uma espécie de “preconceito às avessas”, que desmereceria os 

méritos individuais, o que reiteraria uma causalidade racial. Percebemos que não há 

uma compreensão sobre como os efeitos das desigualdades sociais incidem sobre a 

falta de acesso. Há uma fortíssima crença na meritocracia no sistema social ou na 

ideologia do “dom” (BOURDIEU; PASSERON, 2014). 

Também apareceram afirmações de que “o próprio negro é racista” e que 

muitas vezes não quer se misturar com brancos ou interpreta erroneamente 

situações como preconceito, levando tudo para o lado errado. Que eles nem sabem 

mais como se referir ao negro sem ofendê-lo, que nessa época do “policamente 

correto” tudo é proibido. Mencionaram que um negro pode vestir uma camiseta 

escrito “100% negro”, mas se uma pessoa branca usar uma camiseta escrito “100% 

branco” vão dizer que  a pessoa é racista ou nazista. Apenas poucos funcionários, 

dentre eles uma funcionária negra que trabalhava na biblioteca da escola pensavam 

diferente. Essa funcionária relatou as dificuldades pessoais para chegar onde havia 

chegado. 

Quando abordamos as dimensões de gênero e sexualidade para falar sobre 

os direitos sexuais e reprodutivos, constantamos que há ainda um incômodo, certo 

“pânico moral” (WEEKS, 2010) e uma grande dificuldade dos profissionais da escola 

de falar abertamente sobre estas temáticas com os(as) alunos(as). Embora 

novamente aqui não se assumam preconceitos formais com relação a orientação 

afetivo-sexual, surgiram relatos repetidos de que precisam “engolir” os excessos que 



por vezes os alunos gays e as alunas lésbicas cometem. Deste modo os casais de 

alunos(as) homossexuais são alvo de um escrutínio diferente dos casais 

heteroafetivos. O caso do beijo em público parece gerar acirradas disputas sobre 

discernimento e conduta na escola. Muitos afirmam não se posicionar para não  

serem taxados de preconceituosos – e há um temor generalizado de sofrer algum 

tipo de processo legal. Também mais de uma vez pudemos escutar educadores 

afirmando que muitos alunos assumem um comportamento homo-orientado por puro 

“modismo”, já que enxergam que hoje em dia está sendo estimulada a 

homossexualidade. Vemos surgir assim o paradigma biologicista, que atribui valor 

de desvio ou doença a um padrão afetivo não heteronormativo (sobre o 

falocentrismo e a heterossexualidade compulsória, ver BUTLER, 1990).  

 Ainda que tenhamos avançado em muitos aspectos na inclusão das 

mulheres na educação formal, certos pontos da equidade de gênero permanecem 

sendo temas obscuros. A realidade do cotidiano escolar ainda se mostra bastante 

ambivalente neste sentido, e a manutenção do duplo padrão de moralidade entre os 

gêneros ressurge em múltiplas dinâmicas (nas relações entre alunado e 

profissionais). E como apontam Castro, Abramovay e Silva (2004) em pesquisa de 

abrangência nacional em escolas públicas e privadas de 13 estados brasileiros, o 

duplo padrão é aprendido com pais e professores, na comunidade e na escola, e 

reproduzido por adolescentes e jovens. É ainda preciso notar acerca dessa 

ambivalência que: 

No campo da educação a problemática de gênero não se reduz às questões 
de acesso ao ensino e ao desempenho escolar, batalhas que já foram 
travadas e estão sendo superadas. A questão mais séria é que a história de 
desigualdade entre os sexos, marcada pelos discursos que foram 
considerados verdadeiros mediante relações de saber e poder, sempre foi 
aceita sem indagações pela escola, lugar por excelência de marcação 
sexual. (COLLING, 2004) 

 

Quando tratamos da transexualidade notamos bastante resistência a 

desconstrução das dimensões sociais e culturais que constituem nosso desejo e 

sexualidade. Na escola ainda se reproduziam padrões bastante binários e 

heteronormativos, alinhados ao entendimento biológico e baseado na naturalização 

da anatomia sexual, esquecendo-se as dimensões políticas e históricas pertinentes 

ao gênero. Por isso notamos que as professoras de educação física e biologia eram 

exclusivamente responsabilizadas para trabalhar com o eixo de orientação sexual, 



que já está há muitos anos previsto em Lei deve ser ensinado. Esse binarismo 

construído sobre o sexo anatômico precisa ser descontruído se desejamos superar a 

desigualdade se gênero – que permanece como auto-evidente no âmbito das 

representações, das identidades e das subjetividades (ver, p.e., FLAX, 1991). É 

precisamente na dificuldade de problematizar ou reinterpretar esses padrões tígidos 

que se estabelecem situações de discriminação e violência. 

Homens fortes, mulheres frágeis ou delicadas, homens racionais, mulheres 

emotivas, homens ativos, mulheres passivas. Essas representações são 

compartilhadas pelas próprias mulheres em função de vivermos em uma sociedade 

marcada pela dominação masculina, como apontou Bourdieu (2011), um arbítrio 

cultural que convoca mulheres a cooperarem com sua própria dominação, que opera 

como simbólica, internalizada, naturalizada. Acerca disso: 
Essas imagens do feminino ancoradas na memória discursiva se 
incorporam às representações de mulheres atuais, transformadas, mas 
guardando as nuanças que fazem das práticas sociais um espaço binário 
assimétrico, cujas polarizações reforçam e justificam a divisão generizada 
do mundo. Ao feminino, o mundo do sentimento, da intuição, da 
domesticidade, da inaptidão, do particular; ao masculino, a racionalidade, a 
praticidade, a gerência do universo e do universal. (SWAIN, 2001, p. 69) 

 

As maiores questões nas quais foi possível perceber um forte machismo e 

binarismo, mesmo entre as mulheres, foi quando o tema é relacionamentos afetivos-

sexuais. Isso apareceu muitas vezes na medida em que os agentes falavam sobre 

os relacionamentos afetivos entre os(as) alunos(as). É majoritária a percepção de 

que as meninas andam “muito oferecidas, não se dão ao respeito e não se dão 

valor, estão muito fáceis” (sic). Há, neste sentido, uma dificuldade em reconhecer o 

avanço na garantia e na proteção dos direitos das mulheres – que num passado 

recente inexistiam, a exemplo das técnicas contraceptivas.  

O comportamento feminino ativo na relação amorosa, no sentido de se 

colocar como um sujeito que deseja e que tem uma posição ativa, é visto como 

conduta de meninas “atirada” – ou “biscate” na linguagem dos(as) alunos(as) –, 

conduta de ausência de valores. Um caso que apareceu repetidamente nessa 

escola: relato de situações em que fotos de meninas nuas ou semi-nuas “vazaram”, 

em especial em brigas e desentendimentos em que os namorados ou paqueras 

enviam para toda a escola. Muito comumente escutamos tanto adultos quanto os 

próprias adolescentes culpabilizam a menina, porque acham que ela “não se deu ao 

respeito” e que deveria ter previsto que algo assim poderia acontecer se ela 



mandasse uma foto sensual para seu parceiro. Ainda que as representações dos 

adultos sejam parâmetros na construção da sociabilidade dos(as) adolescentes, 

encotramos com estes(as) maior plasticidade para trabalhar nas oficinas temáticas. 

As oficinas para os(as) adolescentes aconteceram em cinco turmas do 

ensino médio, com dispensa de aula em 6 manhãs para cada um dos grupos, no 

decorrer do ano de 2014. As turmas variavam bastante de tamanho, flutuando entre 

dez e trinta e cinco alunos. Podemos observar que há um “afunilamento” no terceiro 

ano, em função de inúmeras situações de exclusão criam-se os evadidos.  No que 

tange aos alunos(as), quais as possibilidades de agências, quais os limites 

institucionais, como interagem e resistem a modelos de identidade colocados a 

disposição para as juventudes? 

De modo geral, a discussão introdutória sobre direitos humanos foi também 

alvo de muita polêmica. Em alguns grupos encontramos alguns alunos “líderes” com 

discursos bastante contundentes e construídos com base em pautas conservadoras, 

como a pena de morte, mais punição, e que se a pessoa cometeu um crime não 

deve ter muitas “regalias”. Ao tensionarmos estas percepções oriundas do 

imaginário comum, através de textos que mostravam sob diversas ótimas violações 

de direitos humanos – da mutilação de clitóris em países africanos, a morte de 

jovens negros nas periferias do Brasil – muitos(as) adolescentes responderam de 

maneira mais positiva, animando-se inclusive.  

Ao abordarmos junto aos alunos(as) os direitos da juventude, partimos de 

suas próprias representações sobre como eles se sentem percebidos pela 

sociedade. Muitas representações vieram à tona, evidenciando tanto os estereótipos 

negativos, quanto a exigência de uma juventude eterna, vista como a melhor fase da 

vida. A ambivalência de representações parece ser aqui uma dinâmica chave, 

montando-se um jogo complicado na identificação do que significa sair da 

adolescência, ser adulto, ser “gente grande”. Os conflitos com famílias e educadores 

é também muito presente, sentem-se não compreendidos e muito distantes 

daqueles que supostamente deveriam ser seus parâmetros morais. Nisso é 

fundamental mencionar a desconfiança e descrença com relação a instituição. Ainda 

que discordem de certas práticas, os(as) jovens se sentem silenciados(as). Certa 

ocasião em que estávamos em oficina, a polícia militar foi acionada pra atender uma 

situação que envolveu uma adolescente “indisciplinada” que discutiu com o 

professor, o qual arremessou um apagador nela. O policial da Patrulha Escolar – 



modalidade da PM-PR que atua no atendimento de situações em escolas estaduais 

– deu uma “corretiva” na aluna, que saiu chorando e calada.  

Ao desconstruirmos o mito da democracia racial partimos de experiência 

cotidianas dos próprios estudantes, muitos dos quais já foram abordados pela 

polícia, em diversas situações – devido a estereótipos construídos em torno de 

certos “sujeitos” e “marcadores” sociais, como raça-classe-geração. Escutamos 

inúmeros relatos de alunos com skate serem seguidos pelos seguranças de 

shoppings, ou pelos modos de se vestirem, ou usarem o cabelos – dentre outros 

adereços que são afinal nossos símbolos exteriorizados de identidade.  

As oficinas sobre direitos sexuais e reprodutivos foram mobilizadoras de 

risos, constrangimentos, conversas riquíssimas em sentidos e significados da esfera 

afetiva e sexual dos(as) adolescentes. Pela experiência prévia das pesquisadoras, 

discutir sobre gênero e sexualidade sempre mobiliza, pois diz da subjetividade, do 

desejo, dos sujeitos em sua intimidade.  Conversas indicaram que apenas da 

assumpção de que há muita informação hoje em dia, os(as) alunos(as) não sentem 

muito espaço de abertura dentro da escola pra falar sobre estes temas. O duplo 

padrão de julgamento aparece muito claramente, meninas e meninos são medidos 

de modos distintos. A depender da dinâmica e da composição das turmas, favorecia-

se ambientes mais democráticos, ou menos tolerantes. Alguns grupos tinham vários 

alunos(as) gays-lésbicas, de modo que a turma se harmonizava bem. Em outros 

grupos, menor disponibilidade de convivência com a diferença, sendo a gordofobia 

bastante presente. Há sim muitos jogos de inclusão-exclusão na dinâmica entre 

pares, e isso vai criando sociabilidades variadas, estratégias identitárias distintas de 

sobreviver no ambiente escolar, comunitário e social. 

Para falarmos sobre gênero, passamos por diversas temáticas, como 

trabalho doméstico, história do feminismo, violência de gênero e sexual, trans-lesbo-

homofobia, contracepção, cuidado de si, cuidado do outro. Em algumas das oficinas 

os alunos nos confrontaram com percepeções fundamentalistas sobre homens, 

mulheres e os papeis sexuais prescritos, repetindo comentários homofóbicos e 

machistas como os já ouvidos com o grupo de profissionais da escola. Mas pela 

própria vivência geracional o alunado foi mais receptivo com relaçãos aos eixos 

temáticos e a ideia geral de defesa dos direitos humanos fundamentais, dentro de 

suas regiões específicas. Muitos compartilharam suas experiência, e situações em 

que experimentaram homofobia, preconceito de classe, machismo, dentre outras 



situações que nos permitiam desconstruir mais organicamente os preconceitos 

vigentes e disseminados anti-cultura de direitos humanos e diversidade. 

 

Considerações finais: como ensinar direitos que não se fazem sentir? 
 

A oportunidade de realizar essa formação em uma escola junto aos 

educadores e alunos(a) possibilitou compreender dois jogo de espelhos: (1) o da 

escola com a sociedade, e (2) o dos educadores e educandos(as). Como 

microcosmos da sociedade para a qual esta socializando agentes, há muitos pontos 

de toque entre a atmosfera intra-institucional escolar e o atual cenário político de 

retrocessos no que tange a vários conjuntos de direitos: o avanço da PEC 171/1993 

que reduz a maioridade penal e criminaliza as juventudes periféricas; a saída dos 

currículos da chamada “ideologia de gênero”, levando junto boa parte da garantia 

formal curricular de trabalhar diversidade na educação; e o recente PL 5069/2013 

que representará se aprovado o maior retrocesso aos lentamente conquistados 

direitos sexuais e reprodutivos das mulheres no Brasil, especialmente no que tange 

ao direito legal ao aborto em caso de estupro. A escola perpetra e responde 

simultaneamente ao cenário de precarização do público e ao conservadorismo 

vigente? Como ensinar direitos se não se é sujeito de direitos e pleno cidadão? 

Como se torna pleno cidadão se não se é ensinado sobre direitos?  

Enquanto isso através do jogo de espelhos entre equipe e alunado, voltamos 

a nossa reflexão sobre autoridade e relações geracionais. É nítido que a crise da 

crença na instituição escolar, enquanto garantia de inclusão social e econômica (a 

falsa promessa), é sentida pelos seus representantes, professores e professoras, 

funcionários e toda a equipe – o descrétido na estrutura é descontado no agente. É 

sintomática a presença da polícia militar como instrumento perverso de controle 

social, dentro da instituição que deveria ser a maior promotora da democracia: a 

escola. O desgaste das relações de autoridade é então produto da  própria crise de 

sentido da escola, da função social das instituições escolares, do que se faz , se 

aprende e se ensina dentro da escola. Diante destes limitadores internos e externos 

é que nos parece justo afirmar que há muitos desafios ainda a serem enfrentados 

para a concretização de uma educação em direitos humanos na Educação Básica, e 

aqui nos remetemos mais especialmente a educação pública. 



Fazemos ainda, por fim, uma defesa das formações em Direitos Humanos 

nas escolas, precisamente porque avançam os retrocessos e vemos crescer as 

violências e a intolerância social e cultural com a diferença e a diversidade de 

gênero, raça, credo, orientação sexual. Parece que pensar o Brasil contemporâneo 

implica tensionar de novo o dilema da unidade na diversidade que está impresso na 

história política e identitária da formação do Brasil. O compromisso com a educação 

enquanto um direito humano fundamental e uma política de Estado deve vir alinhado 

com a construção de uma escola - e por extensão, de uma sociedade – mais justa e 

igualitária, menos violenta. Vimos também que tal discussão e reflexão são 

urgentes, pois paradoxalmente, na medida em que buscamos ampliar cada vez mais 

os direitos de todos(as) os(as) cidadãos(ãs) que estão descritos 

constitucionalmente, percebemos também ondas bastante conservadoras que 

envolvem os Planos Educacionais no Brasil, e como também não mencionar o 

retrógrado Estatuto da Família, que define família como união entre um homem e 

uma mulher – exluindo assim um imenso conjunto de famílias com outros arranjos, 

plurais.  

Deste modo, as experiências conduzidas e observadas no trabalho de 

formação em direitos humanos fornecem agências e reflexões mais inclusivas, mas 

ainda são muito cerceadas pela ausência de um ambiente democrático vivencial 

dentro dos espaços escolares, que reflete os limites da redemocratização em um 

nível estrutural e social, exigindo que repensemos a politização do social e os 

processos educativos, de socialização e de aprendizagem/transmissão de valores.  
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