
1 

 

 

Universidade de Brasília- UnB 

Instituto de Psicologia- IP 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: (RE)CONSTRUÇÃO DE VALORES 

PARA A TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

Taysa Brasil Siqueira Mendes 

Orientadora: Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF 

2015 

 



2 

 

 

Universidade de Brasília- UnB 

Instituto de Psicologia- IP 

Coordenação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu 

 

 

 

 

 

 

 

Monografia apresentada ao Curso de Especialização em Educação em e para os Direitos 

Humanos, no contexto da Diversidade Cultural 

Orientadora: Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília-DF 

2015 

 



3 

 

TERMO DE APROVAÇÃO 

 

 

 

 

 Taysa Brasil Siqueira Mendes  

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: (RE)CONSTRUÇÃO DE VALORES 

PARA A TRANSFORMAÇÃO DA REALIDADE 

 

 

Monografia aprovada como requisito parcial para obtenção do título de especialização em 

Educação em e para os Direitos Humanos, no contexto da Diversidade Cultural ocorrida em 

14/11/2015. 

Aprovada pela banca formada pelas professoras: 

 

_________________________________________________________________________ 

Profa..Dra. Izabel Cristina Bruno Bacellar Zaneti (Orientadora) 

 

_______________________________________________________________________ 

Profa. Msa. Diana Mara Gerber (Examinadora) 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Taysa Brasil Siqueira Mendes 

 

 

 

Brasília-DF 

2015 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o 

mundo.  

(Paulo Freire) 
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RESUMO 

 

O tema desenvolvido durante o trabalho foi “A práxis dos direitos humanos na sala de aula 

e o reflexo nas relações sociais”. Buscou-se, portanto, investigar como os direitos humanos 

estão sendo discutidos nos ambientes escolares e como isso tem se refletido nas relações 

intraescolares, focando principalmente nas questões relativas ao bullying, prática muito 

frequente na realidade observada. Segundo estudiosos da área (CANDAU, 2008; 

BENEVIDES, 2007; CARBONARI, 2010 entre outros), os direitos humanos promovem 

uma reflexão da dignidade humana de forma a construir um novo olhar sobre o ser humano. 

Por isso, esta pesquisa buscou discutir a relação entre educação e direitos humanos, 

mostrando a inter-relação entre estes dois campos e a demonstração prática de ações que 

promovam valores humanos essenciais para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis 

entre as pessoas, visando assim mudanças positivas no ambiente escolar, que se torna cada 

vez mais hostil. A pesquisa teve por base a abordagem sociocultural construtivista, de cunho 

qualitativo. A realidade investigada foi a escola Centro de Ensino Fundamental 802 – 

Recanto das Emas, localizada em uma região administrativa do Distrito Federal. O público-

alvo da pesquisa foram 66 alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 

9 e 10 anos. Foram realizadas observações das turmas e entrevistas com duas professoras, 

regentes destas classes. Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: roteiro de 

entrevista e diário de bordo. Por meio das observações realizadas notou-se que o 

comportamento comum entre as turmas possuía características típicas do bullying. A partir 

desta confirmação foi elaborado em conjunto com as professoras regentes um projeto para 

promover a discussão sobre os direitos humanos em sala, focando em valores essenciais para 

um melhor convívio social. A execução do projeto promoveu reflexões e análises críticas de 

diversas posturas dos alunos. Estes momentos permitiram que os discentes se posicionassem 

em diversas situações que acontecem em suas realidades, foi uma oportunidade de 

estreitamento das relações grupais, além de um crescimento pessoal para todos os sujeitos 

ali presentes. Sabemos que a Educação em Direitos Humanos é uma formação gradual e 

contínua e que não se restringe a somente um projeto. Entretanto, esta pesquisa permitiu que 

fosse iniciada essa discussão e também pode-se notar a importância do desenvolvimento 

destes valores em sala, e o reflexo disso nas posturas dos sujeitos envolvidos no contexto 

escolar. Estas reflexões são muito importantes para que possam ocorrer mudanças nas 

relações estabelecidas no ambiente escolar, para que o convívio na escola possa se tornar 

cada vez mais harmônico e saudável, afastando desta instituição todo tipo de violência que 

fere a dignidade humana. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos, Educação em Direitos Humanos, valores. 
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INTRODUÇÃO 

Falar em direitos humanos é tratar da dignidade de cada ser humano, é esforçar-se 

para garantir o direito de todos sem restrição, independentemente de suas ações, condições 

sociais, econômicas ou físicas. 

De acordo com a concepção histórico-crítica, os direitos humanos são construídos 

historicamente e é uma luta permanente por emancipação. Ao mesmo tempo é contradição 

e depende das relações estabelecidas entre os indivíduos, e também de ações do Estado, 

então, muitas vezes, as ações não são concretizadas porque ao negligenciar o meu dever, eu 

nego o direito do próximo. 

Observa-se, no entanto, que os direitos humanos, por vezes, são confundidos com 

ações de ONGs ou outras associações que lutam para a concretização desses direitos, ou pior 

são vistos por muitos como direitos que só beneficiam pessoas com má conduta. Essa visão 

estagnadora acaba por restringir os direitos humanos a um grupo específico de pessoas, os 

chamados “homens de direito”, pois cumprem com seus deveres e, portanto, merecem ser 

amparados por esses direitos. Entretanto, os direitos humanos não são uma concessão, pelo 

contrário, uma de suas características é ser universal, ou seja, para todos. 

Desta forma, percebe-se que é necessário o esclarecimento dessas questões, e a escola 

é o lugar onde estão em formação os cidadãos que futuramente estarão agindo de maneira 

mais incisiva na sociedade, por isso é fundamental que essas crianças tenham a clareza sobre 

o assunto para que possam se sentir pertencentes desta luta e assim possam contribuir no 

processo de construção de uma sociedade mais justa e solidária.  

Ao mesmo tempo, é na instituição escolar que estabelecemos diferentes relações, 

criamos laços e também há o encontro de diversidades, que na maior parte dos casos geram 

discordâncias, trazendo como consequência debate de ideias, ou infelizmente, algo que está 

se tornando comum nas escolas, conflitos que se resolvem com diversas práticas de 

violência, pois a intolerância e a agressividade tem sido regra em algumas realidades. 

.Os profissionais de educação, de modo geral, notam que este espaço que deveria ser 

um lugar agradável, de convívio entre pares, que proporcionasse momentos significativos de 

aprendizagem; está cada vez mais permeado pela violência, tanto física, quanto psicológica, 

e que envolve os diferentes sujeitos deste ambiente, aluno, professor e os demais 

funcionários da escola. 

Assim, sentimentos como alegria, prazer, bem-estar, dão lugar ao medo, insegurança, 

solidão, dentre outros, que prejudicam os alunos que ali estão inseridos, gerando uma série 
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de reações, como a própria violência usada como autodefesa. Todo este quadro, que é a 

realidade de muitas escolas, tanto públicas como particulares, é uma questão complexa, que 

perpassa por diversos fatores. Um deles é que esta instituição está refletindo a violência 

presente em nossa sociedade atual.  

A afirmação de que a violência não é um problema presente somente na escola, não 

exime esta instituição de sua responsabilidade de educar os alunos, muito menos 

negligenciar estas situações e culpar os pais/responsáveis por não cumprir com seus papeis. 

Tanta escola como família tem o compromisso de educar o sujeito que se encontra sob sua 

custódia. Além disso, achar o “culpado” pela criança ser violenta não é o principal objetivo, 

mas sim, buscar soluções conjuntas entre escola e família para este aluno consiga repensar 

suas práticas. 

Percebe-se então, que alguns valores tão importantes para o convívio em sociedade, 

como respeito, solidariedade e cooperação, estão aos poucos perdendo espaço para outros 

valores, como competitividade, individualismo, dentre outros. Desta forma, é de 

fundamental importância desenvolvermos projetos nas escolas que busquem a ação-reflexão 

de valores que promovam mudanças positivas nas relações estabelecidas neste ambiente.  

Neste sentido, os direitos humanos, que tem como foco das ações a dignidade 

humana, traz uma visão diferente do outro, nos faz perceber que através da cooperação as 

conquistas podem ocorrer de forma mais eficaz, alcançando vitórias não só individuais, mas 

coletivas. Isso nos faz questionar: Será que o debate sobre direitos humanos pode agregar 

para uma convivência mais pacífica nas escolas? Como a discussão dos direitos humanos 

em sala contribui para convivência em sociedade? Até que ponto a discussão/construção de 

valores na escola reflete nas ações intraescolares? 

Estes e outros questionamentos propõe a relação educação e direitos humanos e o 

que cada área tem a contribuir mutuamente. Portanto, este projeto busca discutir a relação 

entre estes dois campos, mostrando a inter-relação entre ambos e a demonstração prática de 

ações que promovam valores humanos essenciais para o estabelecimento de relações 

saudáveis entre as pessoas. Este trabalho visa promover uma reflexão sobre a necessidade 

de se resgatar ou aprofundar valores muitas vezes esquecidos pela sociedade. A seguir o 

detalhamento dos objetivos deste trabalho. 
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Objetivo Geral:  

Refletir sobre a importância da práxis dos valores humanos em sala que contribuem para a 

convivência na escola e na sociedade. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analisar as relações sociais sob a ótica da educação em direitos humanos; 

 Discutir a relação dos valores humanos e a construção da cidadania; 

 Propor intervenções em que haja a ação-reflexão dos valores humanos em sala 

de aula; 

 Verificar o impacto destas intervenções na realidade escolar observada. 
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1.1. Direitos Humanos: conceito 

De acordo com as teorias críticas, os direitos humanos são processos de direito, pois 

segundo esta linha teórica a conquista destes direitos ocorre conforme as lutas e os contextos 

históricos de cada sociedade, ou seja, são dinâmicos e não obedecem a uma ordem 

previamente planejada. Ainda segundo esta perspectiva, os direitos civis e políticos devem 

ser garantidos assim como os direitos econômicos, sociais e culturais, e que ambos são 

indivisíveis, interdependentes, integrais e universais. 

Assim, os direitos humanos são uma construção histórica que tem como norte a 

dignidade humana, que também é produto do contexto e grupo social em que este valor é 

definido. Desta forma, os direitos humanos são uma luta permanente pela emancipação, pois 

ela é reflexo das contradições decorrentes das relações entre os indivíduos. Por isso, sempre 

terão direitos a serem conquistados. 

Ao se colocar em debate a questão dos direitos humanos muito se tem a discutir, 

inclusive a eficácia de acordos nacionais e internacionais e os respectivos órgãos que tratam 

do assunto. Entretanto, o próprio termo chama a luta todos que são “humanos”, e não 

somente instituições que trabalham para que isto seja garantido. Por isso, quando se reduz 

os direitos humanos a alguns direitos, ou a privilégios para um determinado grupo da 

sociedade, as ações desenvolvidas neste sentido acabam não se dirigindo em prol dos 

“direitos humanos”, mas sim, dos “direitos privados”.  

Essa visão hegemônica que até o momento predomina na sociedade em geral, foram 

concepções que estavam presentes até recentemente, nos discursos oficiais, como, por 

exemplo, as visões fragmentárias, que afirmam que direitos civis e políticos são mais 

importantes que os direitos econômicos e sociais; ou a perspectiva estagnadora que acredita 

que os direitos humanos existem para defender os transgressores da lei, ou ainda as visões 

elitistas que restringem os direitos humanos aqueles cidadãos que cumprem com seus 

deveres. 

Na perspectiva dos direitos humanos não cabe o juízo de valor, ou seja, quem 

“merece” ou não os direitos humanos. Neste sentido, uma pessoa que comete um crime deve 

sim ser julgada, mas não é por causa deste ato que ela deixa de ser humano, e por isso ela 

tem o direito de ser tratada como tal, sendo a lei aplicada de forma justa. Assim como uma 

criança, que mora na rua, tem direito à moradia, educação, saúde entre outras questões 

básicas, mas que tem estes direitos negados devido a diversos fatores, inclusive econômicos, 

que fazem com que ela seja vítima da desigualdade social. 
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A Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em Viena no ano de 1993, 

trouxe importantes contribuições no sentido de esclarecer essas questões. Segundo o 

relatório final, “todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e 

inter-relacionados”. (ONU, 1993). Esta definição esclarece que todos os direitos são 

fundamentais e importantes, e como consequência todos devem ser garantidos. Além disso, 

a realização de um direito implica na garantia do outro, ou seja, não há como atender 

plenamente o direito civil de um indivíduo, sem garantir também seus direitos sociais, por 

exemplo. 

 

1.2. Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) 

Após a Segunda Guerra o mundo estava devastado, seja fisicamente, seja 

psicologicamente com todo o ocorrido durante esta época. Desta forma, um grupo de países 

se reuniu e elaborou dois documentos marcantes para este momento: a Carta das Nações 

(1945) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), na época denominada de 

Declaração dos Direito do Homem. Apesar da importância deste último, servindo de base 

para a constituição de diversos países como o Brasil, a Declaração não tem efeito jurídico 

vinculante para os países signatários, ou seja, ela não tem efeito de lei, mas é somente um 

norte para que os Estados possam elaborar sua própria legislação (CAZUQUEL, 2004). 

A Declaração é composta por 30 (trinta) artigos que tratam de valores como: 

dignidade (presente no preâmbulo do documento), igualdade, liberdade, direito a vida, 

direito a não tortura enfim, o documento contempla os direitos: civis, políticos, sociais, 

econômicos e culturais. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi um marco nesta área pois 

representou um ponto de partida para a criação de vários órgãos, de nível nacional e 

internacional, dando um novo impulso para ações e discussões neste campo de estudo, e 

influenciando as legislações de diversos países. Contudo, sabemos que temos muito a 

caminhar neste sentido, pois há ainda muita injustiça e situações desumanas que nos 

impedem de nos acomodar nesta luta. 

 

1.3. Cidadania e Direitos Humanos: valores em comum 

A cidadania e os direitos humanos são conceitos que possuem características 

semelhantes, mas é necessário esclarecer algumas questões. Segundo Rocha e Carrara 

(2011), “o conceito de cidadania é caracterizado de acordo com a política, economia e 
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cultura de uma civilização, estando sujeito a transformações vinculadas a essas dimensões” 

(grifo nosso). Assim o conceito de cidadania está diretamente relacionado a uma sociedade 

específica, a um grupo social com determinadas características sócio-culturais. A própria 

origem da palavra dá a ideia de restrição, pois cidadania vem do latim “civitas” que quer 

dizer cidade, ou seja, aquele que vive na cidade e exerce seus direitos e deveres é um cidadão. 

Por consequência aqueles que não atendem a estes “requisitos” não são cidadãos, pelo menos 

naquele contexto social específico. 

Já os direitos humanos são direitos universais, e como o próprio nome diz são os 

direitos para todo e qualquer ser humano, ou seja, são direitos que visão proteger a dignidade 

humana, independente da condição física, social, sexual, econômica, cultural, ou qualquer 

outra característica daquele indivíduo. Assim, a cidadania é uma luta dos direitos humanos, 

mas este a ultrapassa, sendo mais amplo e abrangente. 

Benevides (s/d) afirma que a cidadania está diretamente associada a decisões 

políticas, ou seja, são direitos criados e definidos por lei. Já os direitos humanos são direitos 

válidos em qualquer parte do mundo, e que não precisam ser especificados em uma 

legislação própria para que sejam exigidos seu cumprimento.  

A autora dá vários exemplos de situações em que uma pessoa pode não ter 

plenamente garantida sua cidadania, mas que não podem ter seus direitos humanos violados, 

como os bebês, os índios e as pessoas com deficiência mental. Soares também dá como 

exemplo a escravidão para ressaltar que os direitos humanos são valores reconhecidos como 

essenciais para toda a sociedade e que ultrapassam a forma de organização política ou 

cultural de um determinado país. Assim, mesmo que ainda exista escravidão em muitos 

países, seja se forma velada, ou explícita, chegou-se ao acordo de que escravizar uma pessoa 

é ferir sua dignidade humana, é lhe negar seu direito à vida. 

Apesar dessas nuances, os direitos humanos buscam defender valores cidadãos, pois, 

aprender a ser cidadão e a ser cidadã é, entre outras coisas, aprender a agir com 

respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não-violência, aprender a usar 

o diálogo nas mais diferentes situações e comprometer-se com o que acontece na 

vida coletiva da comunidade e do país. Esses valores e essas atitudes precisam 

ser aprendidos e desenvolvidos pelos estudantes e, portanto, podem e devem ser 

ensinados na escola. (LODI; ARAÚJO, 2007, p.69 ) 

 

Ao desenvolver estas habilidades sociais nos alunos estaremos buscando formá-los 

na prática da cidadania, e ao mesmo tempo estaremos garantindo seus direitos de conviverem 

em uma sociedade mais justa e isso é promover os direitos humanos. 
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1.4. Educação e Direitos Humanos 

A construção de uma sociedade mais justa e igualitária depende de processos formais 

ou informais de educação, em que valores essenciais para esse convívio serão construídos e 

reconstruídos. A educação além de ser um direito em si é um propagador de outros direitos, 

pois através do processo educativo é possível difundir práticas e valores necessários para a 

construção da cidadania e de um contexto social pautado nos direitos humanos. 

A escola é um lugar privilegiado onde esse processo formativo ocorre, pois é um 

espaço que promove a socialização entre seus indivíduos. Nestas relações, os conflitos são 

uma consequência dessas interações e é neste sentido que a discussão sobre os direitos 

humanos encontra um de seus focos, o desenvolvimento social e emocional dos alunos.  

Portanto, para promover a construção de uma base para uma vivência cidadã no 

ambiente escolar, para que isso reflita nos diversos meios sociais, a escola deve promover 

uma formação contínua e sistemática em direitos humanos, em que valores como a liberdade, 

igualdade, justiça social, respeito as diferenças e construção da paz sejam trabalhados, 

discutidos e colocados em prática, de maneira a formar cidadãos ativos e críticos, capazes 

de reconhecer seus direitos e promover mudanças em seu meio. 

Enfim, 

a Educação em Direitos Humanos estabelece as condições da prática 

cidadã no cotidiano social e possibilita a vivência democrática e de 

enfrentamento às situações de desrespeito ao ser humano, através do 

desenvolvimento de perspectivas culturais inovadoras. (MERCADO; 

NEVES,2012, p.199) 

 

1.5. Educação em e para os direitos humanos: teoria e prática 

Segundo análise de Mercado e Neves (2012), o Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (2006) prevê que os direitos humanos devem ser promovidos em três 

dimensões: conhecimentos e habilidades; valores, atitudes e comportamentos; e ações. Esta 

última dimensão ressalta a importância da discussão dos direitos humanos não se restringir 

somente ao aspecto teórico, mas que isso se reflita em atividades práticas que provoquem 

mudanças de atitude, de postura. 

Para que isso ocorra, é necessário primeiramente que o ambiente escolar seja um 

espaço democrático, em que todos os sujeitos tenham uma participação ativa na gestão da 

escola. Além disso, a escola deve ter como princípio o respeito a diversidade e a 

subjetividade dos indivíduos que ali se encontram. Afinal, é contraditório uma instituição 

escolar falar de todos esses valores, sem colocá-los em prática em sua própria realidade. 
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É fundamental também para o estabelecimento de uma cultura de direitos humanos, 

que os mesmos sejam trabalhados de maneira transversal e interdisciplinar, ou seja, 

envolvendo diferentes áreas e não ficando restrita a uma disciplina ou a áreas afins. Neste 

caso, todas as atividades desenvolvidas devem considerar o contexto social e a experiência 

vivida pelos estudantes, permitindo, desta forma, que haja um diálogo, uma construção 

coletiva de conceitos e quebras de paradigmas, superando práticas centralizadas no 

professor. 

Por fim, a Educação para e em Direitos Humanos se faz no dia a dia escolar, desde 

as relações estabelecidas neste ambiente até as atividades sistematizadas que tem por 

objetivo a estruturação de valores e a construção coletiva de uma consciência social. Os 

instrumentos utilizados para que se alcance esta meta são diversos, pois dependerá dos 

sujeitos que fazem parte daquela realidade, entretanto, todas sempre terão como norteamento 

o respeito e a valorização da dignidade humana. 
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2. METODOLOGIA  

A pesquisa científica está intrinsicamente ligada a prática pedagógica, pois como no 

alerta Freire (1996):  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino [...] Enquanto ensino continuo 

buscando, reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e 

me indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo, educo e 

me educo. Pesquiso para conhecer e o que ainda não conheço e comunicar ou 

anunciar a novidade. (p.15) 

 

Assim, é necessário que o professor tenha o espírito investigativo, tanto para fazer o 

planejamento de suas aulas, quanto para perceber situações em sala, ou na escola que 

precisem de intervenção. Neste sentido, a pesquisa faz parte do cotidiano do professor, 

mesmo que esta pesquisa não se concretize em artigos, projetos de pesquisa entre outros 

trabalhos acadêmicos. Independentemente desses processos formais, a pesquisa serve de 

norteamento para as ações do docente. 

Para que isso ocorra, é preciso que o docente defina sua metodologia, que é 

estruturada de acordo com sua fundamentação teórica, refletindo em suas ações em sala de 

aula: a forma de planejar e executar suas aulas, sua maneira de interagir com os alunos, 

avalia-los, entre outros aspectos que fazem parte da rotina do professor. 

Portanto, esta pesquisa terá por base a abordagem sociocultural construtivista, já que 

permite que haja um diálogo entre pesquisador e o contexto pesquisado, abrindo 

possibilidades para fatos não esperados, flexibilizando assim a investigação e tornando-a 

mais condizente com a realidade observada. 

O contexto investigado é a escola em que trabalho atualmente. É uma instituição 

pública que localiza-se na região administrativa do Recanto das Emas-DF. É uma escola que 

atende o público de anos iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental), anos finais (6º ao 9º 

ano do Ensino Fundamental) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). As crianças que 

frequentam a escola fazem parte de uma comunidade que, em sua maioria, recebe bolsa-

família. Uma outra característica de parte dos alunos desta instituição é o envolvimento de 

suas famílias com o crime, mais especificamente, com as drogas. Há também o envolvimento 

de alunos com gangues e outros grupos criminosos. As famílias, em sua maioria, não são 

presentes na escola, entretanto, os responsáveis que frequentam a escola se mostram 

comprometidos e acompanham o progresso escolar dos alunos. 

Atuando como professora de anos iniciais, em uma escola localizada em uma região 

administrativa em que a maior parte da população tem renda baixa, percebo, através de 
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observação e de conversas entre minhas colegas que a relação entre os alunos está 

fragilizada, ou porque não há um diálogo entre todos presentes no grupo, ou porque o diálogo 

existente é permeado por preconceitos e atitudes que agridem o outro. Por isso, o público-

alvo da pesquisa será alunos do 4º ano do Ensino Fundamental, com faixa etária entre 9 e 10 

anos. Além disso, foi realizada uma entrevista com as professoras destas turmas para que 

suas percepções sejam analisadas e suas contribuições possam fazer parte da pesquisa 

também. Os instrumentos utilizados para a pesquisa foram: roteiros de entrevista e diário de 

bordo. 
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3. RESULTADOS 

A pesquisa foi realizada nas três turmas de 4º ano que tem na escola anteriormente 

citada. Em conversa com a equipe gestora e a equipe docente da escola para tratar dos 

detalhes da pesquisa e como seria desenvolvido o trabalho, as mesmas demonstraram 

bastante interesse em colocar em prática o que estava sendo sugerido.   

A partir desta confirmação, foi iniciado o primeiro passo da pesquisa, que era a 

observação das turmas, que será descrito no próximo tópico. Foi possível observar as 

crianças em diversos momentos da rotina escolar, como horário da quadra, lanche e 

intervalo. Vale ressaltar que a observação nas salas visava identificar como eram as relações 

estabelecidas neste espaço, por isso este será o foco nas descrições. 

 

3.1. Observação das turmas 

As turmas serão denominadas neste trabalho de turma “A”, “B” e “C”, definidas 

assim pela autora para manter o sigilo desta informação. A turma “A” tem um total de 15 

(quinze) alunos, sendo uma turma reduzida devido a uma aluna com necessidades 

educacionais especiais matriculada nesta classe. Observou-se que a turma, no geral, tem uma 

boa convivência entre seus pares e a professora, entretanto, notou-se também que há 

momentos em que a turma apresenta desentendimentos, principalmente os relativos a falta 

de respeito com os colegas, como a utilização de apelidos que ofendem o outro, de forma 

constante, ou seja, a prática do bullying. Observou-se que, na maioria das vezes, são os 

mesmos envolvidos nas discussões. 

Já a turma “B” tem 24 (vinte e quatro) alunos, e esta turma apresenta uma forma 

diferente de se relacionar, organizando-se em grupos de afinidade, o que não se observou na 

turma “A”, nem na turma “C”. Eles também apresentam uma postura bastante adequada com 

relação a docente. Apesar desta turma ter apresentado menos comportamentos agressivos 

entre os colegas durante o período de observação, as posturas notadas possuem as mesmas 

características do grupo anterior, que são os apelidos e ofensas entre si. E assim como na 

turma “A”, esta classe também apresentou as mesmas vítimas e agressores, ou seja, os 

sujeitos envolvidos nos conflitos eram, na maior parte das vezes, os mesmos. 

A turma “C” possui também 24 (vinte e quatro) alunos no total, sendo que os meninos 

predominam nesta sala. Esta turma tem uma dinâmica bem acelerada, entretanto, isso não 

quer dizer que os conflitos são constantes, apesar deles existirem. O relacionamento com a 

professora é bastante harmônico e os mesmos demonstram respeito em relação a mesma. Os 
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conflitos que existem entre os alunos mais uma vez envolvem sujeitos que utilizam de 

violência psicológica e moral para com os colegas, ações típicas do bullying. Geralmente 

praticado por alunos que demonstravam uma postura de liderança na sala. 

As três turmas, no geral, apresentaram características semelhantes tanto de 

companheirismo e amizade de um lado; conflitos e desrespeito de outro. Esses 

comportamentos típicos do bullying já haviam sido observados pelas professoras regentes, e 

por isso o interesse em trabalhar esta questão. Apesar destas posturas serem frequentes, elas 

não culminaram em violência física, entretanto, isso não quer dizer que estes 

comportamentos são menos agressivos, ou irrelevantes. 

Percebe-se que estes comportamentos refletem uma violência ainda maior, que é o 

preconceito, seja ele de que tipo for: de raça, gênero, religião, questões econômicas, entre 

outros. Segundo Antunes e Zuin (2007) o bullying é praticado contra grupos específicos, 

aqueles que estão fora do padrão “normal” da sociedade. Isso revela que o bullying reflete 

as desigualdades que se mostram na sociedade, ou seja, os preconceitos existentes nas 

relações sociais. 

Por isso, é fundamental a discussão dos Direitos Humanos neste contexto, pois 

segundo Candau (2008) deve-se propor na Educação em Direitos Humanos (EDH) a 

articulação de dois conceitos que parecem se contrapor: igualdade e diferença, para que 

possa se combater o preconceito. Ela defende seu ponto de vista da seguinte forma: 

[...]atualmente a questão da diferença assume importância especial e transforma-

se num direito, não só o direito dos diferentes a serem iguais, mas o direito de 

afirmar a diferença. Pessoalmente, inclino-me a defender que certamente há uma 

mudança de ênfase e uma questão de articulação. Não se trata de afirmar um pólo 

e negar o outro, mas de articulá-los de tal modo que um nos remeta ao outro. 

(CANDAU, 2008, p. 47) 

Desta forma, a pesquisadora mostra que a diferença é que constitui a nossa 

individualidade e nos faz ser sujeitos únicos na sociedade, ao mesmo tempo, ela não deixa 

de enfatizar que essa diferença não nos exclui de ter nossos direitos garantidos, ela afirma 

sim, que devemos lutar para garantir a “igualdade na diferença”.  

Para que isso aconteça, ela discorre sobre três dimensões fundamentais que devem 

nortear o processo educativo em direitos humanos, e que foi um consenso entre os 

educadores da área durante as conferências para se discutir esta questão. A primeira 

dimensão se refere a formação de sujeitos de direitos, capazes de articular ação e reflexão. 

A segunda diz respeito ao empoderamento de grupos sociais discriminados, dando voz a 
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estes atores sociais. Por fim, ela destaca a construção de sociedades democráticas a partir do 

resgate da memória histórica. 

Percebe-se que estas três dimensões estão ligadas a questão da igualdade e diferença, 

pois ao destacar a participação dos grupos minoritários da sociedade e a recuperação de suas 

histórias, que na verdade são nossas histórias, garantimos que os indivíduos se sintam 

sujeitos de direitos assim como qualquer um, sem que os mesmos percam suas identidades. 

Promovemos assim, um diálogo intercultural na educação em direitos humanos, como 

defende Candau (2008), e desta forma, reconstruímos aos poucos valores fundamentais 

como o respeito, que reflete diretamente nas relações interpessoais estabelecidas tanto na 

escola, quanto em outros ambientes. 

 

3.2. Entrevista com as docentes 

A entrevista com as professoras regentes das turmas pesquisadas buscou 

compreender a visão das mesmas sobre a temática, para ter subsídios para elaborar o projeto 

de intervenção, e também para perceber como os direitos humanos estavam sendo 

trabalhados naquela realidade. 

Segundo as entrevistadas, os direitos humanos podem ser definidos como os direitos 

fundamentais, básicos para toda a humanidade. Os exemplos citados pelas professoras foram 

o direito à vida e à alimentação. Uma das professoras disse ainda que os direitos humanos 

se referem a respeitar fisicamente e psicologicamente uma pessoa. 

A visão das duas corresponde aquilo que vem sendo discutido ao longo deste 

trabalho, em suas falas, as docentes transmitem o entendimento de que os direitos humanos 

são direitos que priorizam a dignidade humana e a justiça social. 

O documento citado por ambas que trata do tema foi a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. As professoras afirmaram que este documento é importante porque pauta 

as ações desenvolvidas tanto a nível marco, países, estados e governos; como a nível micro, 

cidades, regiões e escolas. Elas também colocaram que a Declaração serve de base para leis 

como o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Como foi discutido anteriormente a Declaração foi um documento bastante 

divulgado e serviu de base para diversos tratados e leis. No próprio documento há uma 

ressalva com relação a educação, apontando que devemos lutar por um ensino que prime 

pelo respeito a esses direitos. 
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De acordo com as docentes, atitudes desumanas são ações que vão contra a dignidade 

do ser humano, como por exemplo, aquelas que vão contra liberdade ou contra a vida, além 

de maus tratos e discriminação. Mais uma vez as professoras demonstram conhecer do 

assunto, quando ressaltam a questão da dignidade humana.  

Quando questionadas se os direitos humanos dos alunos são violados de alguma 

forma, nos diferentes ambientes em que a criança convive, as professoras foram enfáticas ao 

dizer que nos domicílios dos discentes não há uma estrutura familiar que dê um bom suporte 

para os mesmos, e sem minimizar a responsabilidade da escola, as professoras afirmaram 

que isso acaba deixando os alunos vulneráveis para o envolvimento com drogas e violência. 

Esse fato observado pelas professoras mostra a urgência em trabalhar esta temática 

em sala, pois assim como defende Benevides (2007) a Educação em Direitos Humanos busca 

uma mudança cultural, ou seja, através de discussões sobre o direito à vida e à igualdade 

poderemos atingir os alunos e o ambiente em que convivem.  

Sobre a relação entre educação e direitos humanos, as docentes sugeriram o trabalho 

a partir dos conteúdos ministrados nas disciplinas, em que se pudesse fazer um trabalho de 

conscientização, e que isso se refletisse na vida comunitária dos alunos. Além disso, 

realização de palestras, principalmente com os pais, com um cunho reflexivo. Por fim, uma 

das professoras sugeriu que houvesse um investimento na formação inicial e continuada dos 

docentes para que se pudesse trabalhar este tema com mais propriedade: “de modo geral, os 

professores estudarem mais sobre o assunto e a gente discutir mais nas universidades” (Fala 

de uma docente). 

Importante a docente ter ressaltado este ponto, pois para que haja um ensino de 

qualidade, baseado nos direitos humanos é necessário que o professor tenha tido a 

oportunidade de construir ao longo de sua caminhada, uma formação pautada nestes 

princípios, dando-lhe a segurança de trabalhá-los em sala. Contudo, muitas vezes, esta 

formação consiste em transmissão de informações que acabam gerando um paradoxo em 

sala: 

Dentre inúmeros equívocos, vale ressaltar, em primeiro lugar, o fato de que a 

educação de valores fundamentais à vida pública não pode consistir meramente 

na transmissão de informações, tais como o conteúdo da Declaração dos Direitos 

do Homem ou os princípios da Constituição da República [...] sua mera 

tematização não garante uma ação educativa vinculada a esses valores. 

Tampouco leva inexoravelmente à adesão, por parte dos alunos, de um modo de 

vida neles fundado. Pelo contrário, não é raro que a retórica democrática à qual 

se expõem os alunos seja acompanhada de atos de discriminação, exclusão, enfim 

de toda a sorte de violações concretas de direitos. Assim, não raramente a escola 
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acaba por contribuir para a manutenção de um enorme e indesejável fosso entre 

a proclamação de direitos e sua efetivação. (CARVALHO et al., 2004, p. 437) 

 

As professoras trabalham os direitos humanos em suas salas através de debates sobre 

o assunto, com materiais específicos ou não; conversas informais sobre temas relacionados 

como preconceito, discriminação, bullying e que são sistematizados através de produções de 

texto, por exemplo. 

Benevides (2007) complementa dizendo que os conteúdos relativos aos direitos 

humanos devem abarcar o conceito e a construção histórica desta área, além de trabalhar 

com questões como regras de convivência e valores, e que não sejam só discutidos, mas 

postos em prática, tanto pelos alunos, quanto por toda a comunidade escolar, fazendo com 

que todos reflitam sobre suas práticas, proporcionando assim uma transformação na 

realidade. 

 

3.3.  Construção do projeto “Trabalhando valores a partir da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” 

 

O Currículo em Movimento da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal 

(SEEDF) foi resultado da discussão dos diversos atores sociais envolvidos com a educação, 

principalmente dos docentes, ele reflete a realidade deste contexto social e revela a 

identidade das instituições do DF, pelo menos foi o que almejou a SEEDF com a elaboração 

deste currículo. Após a contribuição das diversas escolas que integram este sistema, o 

currículo foi sistematizado e virou um documento que se tornou oficial em 2013.  

Uma das características deste currículo é que o mesmo possui eixos transversais que 

são a base para os temas que vão ser trabalhados em sala. Então, o currículo está organizado 

de forma a contemplar, de maneira transversal, os conteúdos das disciplinas a partir de quatro 

temáticas. 

Um desses eixos transversais é a Cidadania e a Educação em e para os Direitos 

Humanos. O Currículo em Movimento discorre sobre estes dois conceitos e destaca dois 

documentos importantes que ligam a educação aos direitos humanos: o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos e as Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos 

Humanos.  

O primeiro documento orienta que a Educação em Direitos Humanos “[...] vá além 

de uma aprendizagem cognitiva, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem 

se envolve no processo de ensino-aprendizagem” e afirma que a escola deve promover “ [...] 
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uma ação pedagógica progressista e emancipadora, voltada para o respeito e a valorização 

da diversidade [...]” (SEEDF, 2013, p. 55) 

Já as Diretrizes primam pela formação do sujeito em três aspectos fundamentais: 

ético, crítico e político. Destaca-se o aspecto ético por buscar construir valores humanos 

como igualdade, liberdade, dignidade, justiça entre outros. Segundo o Currículo em 

Movimento a finalidade da Educação em Direitos Humanos é a formação na e pela vida e 

convivência. 

Este documento ressalta ainda que essa discussão deve ser contemplada nos Projetos 

Político-pedagógicos das escolas do DF, já que este último revela a identidade de cada 

instituição e por isso, a forma como cada escola trabalhará esta questão dependerá do 

contexto em que se encontra. 

Desta forma, vale a pena discorrer sobre os tópicos que tratam do assunto no Projeto 

Político-Pedagógico (PPP) da escola pesquisada. Segundo este documento a instituição em 

questão tem por público alunos do Ensino Fundamental, anos finais e iniciais, tanto de 

classes regulares quanto classes especiais, e alunos de Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

a noite. Além disso, a escola também oferece Educação Integral, e é contemplada por 

projetos como CID (Centro de Iniciação Esportiva), Proerd (Programa Educacional de 

Resistência às Drogas), entre outros.  

  Conforme descrito anteriormente e de acordo com o projeto pedagógico, o   

contexto social em que a escola se encontra é bastante vulnerável, onde os estudantes 

presenciam frequentemente situações de violência de diferentes tipos. Esta realidade reflete 

diretamente nesta instituição, e por isso são adotadas variadas estratégias para que isto não 

seja um empecilho para que a aprendizagem ocorra. 

Levando em consideração este contexto e as especificidades desta comunidade 

escolar, o projeto político desta escola não só discute estas questões, como propõe maneiras 

de trabalhá-las em sala, através de ações como, por exemplo, o projeto Ética e cidadania, 

que visa a discussão da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). 

O Projeto Político-pedagógico da escola tem por base valores como: “honestidade, 

responsabilidade, lealdade, justiça, flexibilidade, humor, solidariedade, humanidade, 

disponibilidade, empenho, coerência, amor, respeito, amizade, paciência” (p.18). Observa-

se que apesar destes valores não se refletirem na realidade escolar de forma plena, percebe-

se que são colocados como metas para serem alcançados por todos que ali contribuem. 
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Tendo estes pressupostos teóricos como base, e como suporte o Currículo em 

Movimento e o Projeto político da escola as professoras do 4º ano elaboraram em conjunto 

o projeto “Trabalhando valores a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos”, 

que teve como norteamento as quatro etapas sugeridas pela SEEDF (2013, p.59) para a 

formação em Direitos Humanos, que são: 

1. Sensibilização sobre a importância da promoção, defesa e garantia dos direitos 

humanos. 

2. Percepção dos problemas sociais, comunitários e familiares que ferem nossos 

direitos humanos. 

3. Reflexão crítica acerca desses problemas na tentativa de compreender por que 

eles existem e como solucioná-los. 

4. Ação por meio do estímulo à participação, inclusive das crianças e adolescentes. 

 

Optou-se pelo desenvolvimento dos artigos 1º ao 5º da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos pois a temática abordada nestes artigos era coerente com aquilo que se 

desejava trabalhar com os alunos, que era o trabalho com valores que contribuem para a boa 

convivência.  

 

3.4. Colocando em prática o projeto  

Desenvolvemos este projeto durante uma semana, e a cada encontro buscamos 

discutir os temas de forma pontual sem ser superficial, acompanhadas de atividades de 

sistematização para reforçar o aprendizado daquilo que foi desenvolvido durante os 

encontros, ao mesmo tempo que também era uma nova oportunidade para refletir sobre o 

assunto. 

Ao levantar as hipóteses iniciais dos alunos, questionando-os sobre o que seria 

direitos humanos, os mesmos citaram exemplos de alguns direitos básicos, como educação, 

saúde, moradia, comida.  

Durante a leitura da cartilha, os alunos fizeram diversos questionamentos, como os 

direitos dos presos e relataram casos de direitos negados de membros da família ou amigos. 

Na execução da atividade de sistematização, os discentes tiveram dúvidas em algumas 

afirmações. Na turma “A”, por exemplo, os alunos não souberam afirmar com certeza se a 

frase “somente as pessoas que cumprem seus deveres tem seus direitos humanos garantidos” 

era verdadeira ou falsa. 
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Percebe-se na fala das crianças a questão relativa ao “homem de direitos”, ou seja, 

somente aquela pessoa que exerce sua cidadania de forma plena adquiri seus direitos 

fundamentais, quase como uma moeda de troca, o “comportamento adequado” é igual a 

direitos garantidos. Isso vai contra os princípios dos direitos humanos, pois eles nascem e 

acompanham o ser humano independente de suas condições físicas, sociais, econômicas ou 

de qualquer outra natureza. 

Já na turma “B”, a incerteza foi em relação a seguinte afirmação “direitos humanos 

não incluem deveres”. A classe estava dividida, alguns diziam que todos têm direitos 

independente de cumprir com seus deveres de cidadãos e lembraram do exemplo dos presos. 

E outros afirmavam, que devemos cumprir com nossas obrigações para garantir nossos 

direitos. Apesar deste último argumento não ser de todo equivocado, devemos ter cuidado 

com o mesmo, pois ele tende a refletir a visão apontada anteriormente, pois como foi 

esclarecido posteriormente pela docente, os direitos humanos incluem deveres para com os 

outros seres humanos, mas o não cumprimento desses deveres não me exclui de ser protegida 

por estes direitos. 

Ao afirmar que o ser humano já nasce com direitos básicos que não lhe podem ser 

negados, devido a sua própria natureza humana, não quer dizer que este esteja isento de suas 

responsabilidades para com os outros seres humanos. Para garantir que todos tenham seus 

direitos básicos é necessário que eu cumpra com meu dever de agir para que esses direitos 

aconteçam. Para que o outro possa ter garantido o seu direito a igualdade, eu preciso tratá-

lo como igual a partir da sua diferença. Assim percebemos que os direitos humanos não são 

privados, mas coletivos, ou seja, são todos em prol de um só objetivo, o bem comum. 

Por último na turma “C” o debate foi em torno da afirmação:  “direitos humanos não 

incluem algumas pessoas (como bandidos e marginais) ”. Os alunos questionaram o porquê 

dessas pessoas terem seus direitos garantidos, apesar de terem cometidos vários crimes. O 

discurso se focava em “defesa de bandidos”.  

Benevides (s/d) alerta que este discurso está permeado de preconceitos, que são 

alimentados por um grupo social que acha mais cômodo responsabilizar um grupo mais 

marginalizado pela violência que ocorre na sociedade, e por consequência os caracterizarem 

como indignos de proteção pelos direitos humanos. 

No segundo dia, trabalhamos o tema “direito à igualdade”, e começamos o encontro 

fazendo a “Corrida dos diferentes” (detalhada no Anexo 1). Ao colocar para os alunos que 

eles participariam de uma corrida, a reação da maioria foi apostar entre seus pares quem 
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seria o vencedor, e também apontar quem seriam os últimos. Alguns, no início, se sentiram 

retraídos e nem queriam participar. Entretanto, quando foi explicado como seria a corrida, 

criou-se uma expectativa de quem ganharia a competição já que, com as condições que cada 

um se encontrava era difícil dizer quem se superaria de tal forma a chegar em primeiro lugar. 

Na turma “A”, por exemplo, o resultado foi o mais surpreendente, já que o vencedor foi o 

aluno que havia decretado minutos antes da corrida começar, que ele perderia, afirmando 

que “sua barriga” o impediria de ganhar. 

Na sua fala o aluno demonstra pré-conceitos já estabelecidos pela sociedade, a de 

que pessoas acima do peso não tem um bom desempenho em atividades físicas. Isso é 

preocupante, porque cria limitações para a criança que muitas vezes ela não tem, ou seja, é 

a sociedade que determina a identidade do sujeito, impedindo que o mesmo construa seu 

próprio caminho. É exatamente esses e outros paradigmas perpetuados na sociedade que os 

direitos humanos vêm discutir e reconstruir através de valores como igualdade e respeito. 

Na sala de aula, lemos e discutimos acerca da igualdade, e fizemos um comparativo 

com a corrida, levantando as impressões dos alunos e fazendo-os notar sobre as dificuldades 

que outras pessoas enfrentam no seu dia a dia, sejam físicas, sociais, econômicas, entre 

outras. 

Ao trabalhar com a música “Ser diferente é normal” – Gilberto Gil e Preta Gil, uma 

aluna da turma “B” afirmou “mesmo se você for rico e eu pobre, somos iguais, temos os 

mesmos direitos”. Esta discente conseguiu enxergar a igualdade nas diferenças. 

Outra aluna da turma “A” citou o exemplo de uma reportagem televisionada que 

tratou da questão de gênero: pais que permitiam que seu filho brincasse de boneca e se 

vestisse de menina. Sem aprofundar na questão, a docente aproveitou para tratar do respeito 

e dos direitos negados aos homossexuais.  

Os direitos humanos tratam de uma luta pelo respeito a individualidade de cada 

sujeito, e o respeito por sua singularidade. Neste sentido é necessário entender que os direitos 

humanos buscam proteger a subjetividade de cada um, sem deixar de lutar por aquilo que 

foi violado nesta trajetória de construção da identidade psicossocial: 

 

[...] é na singularidade do sujeito de direitos humanos que se radicam, por um 

lado, a exigência de não intervenção (deixar ser) e, por outro, de intervenção 

(ajudar a ser, a voltar a ser) em vista da reparação das violações como 

justicialidade, ou seja, como busca de restituição de direitos violados ou de 

compensação pelos direitos irrealizados. As atitudes – que são muito mais do que 

meros sentimentos morais – exigidas pela singularidade do sujeito conjugam a 
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indignação, a intransigência, a solidariedade e o amor. (CARBONARI, 2010, 

p.59) 

 

Fizemos uma interpretação de texto sobre a música, e em muitas respostas 

observamos vítimas de preconceito nos mais diversos níveis, uma confirmação daquilo que 

já havia sido notado anteriormente. 

No terceiro encontro tratamos do tema “direito à vida”, que está descrito no artigo 3º 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A reportagem 1escolhida para trabalhar com 

os alunos tratava do tema bullying e que aconteceu numa realidade próxima a deles. A partir 

da reportagem surgiram diversos questionamentos, desde o apontamento de situações 

semelhantes que aconteceram em sala, que ocorreram com elas próprias ou com outros 

colegas. 

Depois desta atividade inicial, partimos para a reflexão das atitudes de cada um, sem 

acusações ou julgamentos, mas foi uma oportunidade que cada um teve de pensar sobre suas 

ações. Alguns já se colocaram na posição de réus e começaram a se justificar, entretanto, foi 

esclarecido que naquele momento ninguém seria punido. Na turma “C” ocorreu até uma 

reconciliação entre dois colegas que muito se agrediam.  

Segundo Araújo e Nunes (2010), o bullying provoca o isolamento dos sujeitos no 

processo de aprendizagem, além de atrapalhar as relações estabelecidas neste espaço, o que 

afeta diretamente no progresso do aluno. Por isso, as autoras defendem uma educação de 

valores que trabalhe com questões como preconceito e discriminação. Pode-se notar neste 

caso, que o trabalho realizado pela professora, não só através deste projeto, mas ao longo do 

ano, refletiu em um ótimo resultado. 

Ao final deste encontro, foi proposto que os alunos fizessem uma lista de ações para 

melhorar o convívio em sala/escola. Dentre as ações propostas pelos alunos foi: “evitar 

brigas, bullying e palavrões”, “não fazer ‘exclusão’ com as pessoas”, “não jogar lixo no 

chão”, “aceitar as diferenças das pessoas”, “não se ‘desfazer’ das pessoas com deficiência” 

entre outras sugestões. 

Mais uma vez a educação em valores mostra o seu resultado, e que também é 

defendida por Benevides (2007) no processo formativo em educação em direitos humanos. 

                                                 
1  “Bullying: diferentes expressões de violência se confundem com brincadeiras” – Disponível em: 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2014/04/03/interna_cidadesdf,421106/bullying-

diferentes-expressoes-de-violencia-se-confundem-com-brincadeiras.shtml 

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2014/04/03/interna_cidadesdf,421106/bullying-diferentes-expressoes-de-violencia-se-confundem-com-brincadeiras.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2014/04/03/interna_cidadesdf,421106/bullying-diferentes-expressoes-de-violencia-se-confundem-com-brincadeiras.shtml
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Segundo ela, essa educação não deve ser só instrucional, como já foi apontado 

anteriormente, mas deve ser uma formação na vivência de valores: 

Isso significa criar, influenciar, compartilhar e consolidar mentalidades, 

costumes, atitudes, hábitos e comportamentos [...] os quais devem se transformar 

em práticas. Ser a favor de uma educação que significa a formação de uma cultura 

de respeito à dignidade da pessoa humana, significa querer uma mudança 

cultural, que se dará através de um processo educativo. (BENEVIDES, p. 346) 

 

O direito à liberdade foi o tema do quarto encontro. A dinâmica “Posso mas não 

devo, devo mas não faço”, permitiu que os alunos percebessem as nuances da liberdade. Das 

ações listadas pelos alunos tivemos: “posso praticar bullying, mas não devo”, “posso andar 

com uma Ferrari a noite, mas não devo”, “posso pegar a bola de uma colega, mas não devo”, 

“devo lavar a louça, mas não faço”, “devo lavar a limpar a casa, mas não faço”. Discutimos 

a questão da liberdade, com apoio da apostila e alguns comentários surgiram como um aluno 

da turma “A” que falou: “eu posso fazer, mas então vou preso”. 

 A liberdade, que se faz na relação com o outro, se vê restringida pelo próprio direito 

do outro a ter a sua liberdade, como observou-se na dinâmica, e é importante para as crianças 

perceberem as limitações de suas ações, notar até que ponto sua atitude afeta o outro. 

Partimos então para a simular o bullying, alguns grupos não representaram 

exatamente situações que se caracterizavam como este tipo de violência, mas a maioria 

retratou situações de violência escolar. As três turmas tiveram dificuldades em identificar 

como a liberdade de cada personagem (vítima, agressor e testemunha) era afetada em cada 

situação. Depois das intervenções realizadas, os alunos chegaram a conclusões como: a 

prática do bullying priva uma criança de seu bem-estar, seja vítima, seja testemunha. 

No último encontro tratamos da dignidade, abordando a questão da tortura, e mais 

especificamente, um tipo bem comum nas escolas: o bullying. Os alunos entraram em 

consenso de que o bullying é uma prática de tortura, e conversamos sobre este crime e das 

diferentes formas como se manifesta. 

Para concluir, fizemos uma pesquisa com os alunos das três turmas acerca do bullying 

e construímos com esses dados gráficos, que foram usados para a reflexão do tema. 

 

3.5.  Aprofundando a discussão do bullying 

 

Durante a avaliação de como foi a execução do projeto, as professoras notaram que 

o tema bullying precisava de um aprofundamento maior, pois os comportamentos dos alunos 
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no geral tinham melhorado, mas notava-se que algumas atitudes ainda permaneciam. Além 

disso, chegou-se à conclusão que este tema deve ser discutido constantemente, 

independentemente se ele ocorrer com maior ou menor frequência. 

Portanto, as docentes das três turmas decidiram dar continuidade ao tema, tendo 

como material de apoio uma apostila produzida pela Cartoon Network, que mantém um 

projeto chamado “Chega de bullying2” além de filmes que tratavam do tema, reportagens, 

palestras entre outros instrumentos. A culminância deste projeto foi a produção de um 

gráfico produzido a partir de uma pesquisa feita em sala e um mural com mensagens contra 

o bullying, como: “não pode ficar colocando apelidos nos outros”, “bullying não é legal, a 

pena é condenação”, “bullying é inapropriado”, “bullying não leva nada a ninguém”, todo 

este trabalho foi exposto na Semana da Inclusão da escola, previsto no Projeto Político-

Pedagógico e no calendário escolar. 

Buscou-se através destas ações não somente transmitir conceitos e repetir aquilo que 

os alunos já conhecem, seja por experiência própria, ou por casos já testemunhou, seja na 

sua realidade, seja em outros contextos conhecidos através da televisão ou da internet. 

Procuramos discutir o tema promovendo um debate que visava a emancipação dos sujeitos, 

assim como defende Antunes e Zuin (2007), de maneira que as mudanças de postura 

pudessem ocorrer de dentro para fora, se não poderia ser interpretado como uma imposição, 

o que contraria o discurso a favor da liberdade, seja ela na comunicação ou na forma de ser 

no mundo. 

Assim, através do diálogo aberto, onde vítimas e agressores se sentirem acolhidos e 

puderam refletir sobre suas ações, objetivou-se também fazer com que percebessem que a 

escola deve ser um ambiente agradável, e para isso devemos tomar atitudes coletivas em prol 

deste bem. Desta forma, buscou-se fortalecer as relações tanto docente-aluno, fundamental 

neste momento, como afirma Marriel (2006, p.46) apud Araújo e Nunes (2010) que “investir 

na melhoria da relação professor-aluno é um alvo a ser destacado, dada a sua relevância na 

atuação sob a violência e no desenvolvimento de características individuais, como a 

autoestima”; quanto as interações entre os alunos, visando estabelecer um ambiente mais 

harmônico e prazeroso. 

 

 

  

                                                 
2 Material disponível no site: www.chegadebullying.com.br  

http://www.chegadebullying.com.br/
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trajetória histórica dos direitos humanos revela que a luta pela garantia destes 

direitos para toda sociedade é acompanhada do esforço pelo reconhecimento destes 

princípios norteadores como fundamentais para qualquer ser humano. Foi uma conquista 

para o Brasil que sua Carta Magna esteja baseada nestes direitos. 

A educação, considerada como um meio essencial para se alcançar um dos objetivos 

dos direitos humanos, que é a formação em valores; está aos poucos assumindo este papel, 

colocando em prática preceitos fundamentados em documentos e diretrizes que orientam as 

ações neste sentido. 

A Educação em Direitos Humanos por sua vez, se torna a cada momento mais urgente 

para que ocorra efetivamente transformações na realidade escolar, de forma a consolidar 

atitudes verdadeiramente humanas. 

Considerando que a Educação em Direitos Humanos permite alcançar resultados 

positivos, buscou-se neste trabalho, fazer uma reflexão desta educação em valores e seus 

reflexos para a realidade pesquisada. 

Pode-se confirmar a hipóteses inicial de que esta formação proporciona momentos 

muito significativos de ação-reflexão. Ao mesmo tempo, é necessário ressaltar que o real 

impacto desta formação poderá ser verificado com mais efetividade a longo prazo, já que 

uma mudança de atitude requer a construção e reconstrução de valores já consolidados pelos 

sujeitos. Além disso a Educação em Direitos Humanos é um processo contínuo e gradual, 

que não pode se restringir a uma ação, ou um projeto, mas deve ser uma realidade cotidiana 

da escola, assim como ressalta Benevides (2007): 

 

O educador em direitos humanos na escola sabe que não terá resultados no final 

do ano, como ao ensinar uma matéria que será completada à medida que o 

conjunto daquele programa for bem entendido e avaliado pelos alunos. Trata-se 

de uma educação permanente e global, complexa e difícil, mas não impossível. É 

certamente uma utopia, mas que se realiza na própria tentativa de realizá-la, como 

afirma o educador Aguirre (1990), enfatizando que os direitos humanos terão 

sempre, nas sociedades contemporâneas, a dupla função de ser, ao mesmo tempo, 

crítica e utopia frente à realidade social. (p.348) 

 

Portanto, a Educação em Direitos Humanos é uma luta diária para a reafirmação e 

consolidação dos valores fundamentais que preservam a dignidade humana, e o educador é 

aquele que formará sujeitos capazes de agir segundo estes princípios. 
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Apêndice A- Projeto: Trabalhando valores a partir da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos 

 

Introdução - levantar hipóteses iniciais dos alunos sobre o tema, com as seguintes 

perguntas: 

 

 Vocês já ouviram falar em direitos humanos? 

 O que são direitos humanos? 

 Qual a importância dos direitos humanos? 

 Os seus direitos humanos são garantidos? 

 

Desenvolvimento – trabalhar a Declaração Universal dos Direitos Humanos por 

temas/valores importantes para um bom convívio escolar. 

Material de apoio: Cartilha “Direitos Humanos” – Ziraldo. Disponível em: 

<http://www.turminha.mpf.mp.br/multimidia/cartilhas/CartilhaZiraldodireitoshumanos.pdf 

>. Acesso em: setembro de 2015. 

 

Proposta de atividades: 

 

 Tema 1: O que são os direitos humanos?  

 Fazer a leitura da cartilha – páginas 2 a 13 

 Discutir com os alunos sobre a importância dos direitos humanos e como este tema 

é visto pela sociedade. Falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) e sua importância. 

 Atividade de sistematização: Em filipetas, escrever afirmações sobre a temática e 

depois, separar, com a ajuda da turma, quais são verdadeiras e quais falsas, exemplo: 

“Direitos humanos não incluem algumas pessoas (como bandidos e marginais).” 

ANEXO 1 

 

 

 Tema 2: Direito à igualdade ( art. 1º e 2º da DUDH) 

 Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem 

distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

http://www.turminha.mpf.mp.br/multimidia/cartilhas/CartilhaZiraldodireitoshumanos.pdf
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política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. 

 Dinâmica: Corrida dos diferentes – cada participante deve correr em condições 

diferentes, por exemplo: um participante deve correr de um pé só; o outro de costas, 

o outro de olhos fechados, etc. 

 Fazer leitura da cartilha – páginas 14 e 15, 22 e 23 

  Discutir com os alunos sobre o que eles entendem pela garantia da igualdade e como 

eles veem isso acontecendo na prática. Levantar as impressões sobre a dinâmica 

inicial. 

 Atividade de sistematização: Trabalhar com a música “Ser diferente é normal” – 

Gilberto Gil e Preta Gil, discutir com os alunos que a diferença é o que define a nossa 

subjetividade, mas mesmo assim temos igualdade de direitos, por isso devemos ser 

respeitados, e não excluídos por estas diferenças. 

 

  Tema 3 - Direito à vida (art. 3º da DUDH) 

 Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.  

 Escolher uma reportagem que fale sobre violência e debater com os alunos sobre o 

assunto. 

 Propor um momento em que cada reflita sobre ações violentas/agressivas que tenha 

tomado durante a semana e como poderia agir de outra forma. 

 Atividade de sistematização: Dividir a turma em grupos e cada um irá produzir uma 

lista de ações para melhorar o convívio na escola e em outros ambientes. 

 

 Tema 4 – Direito à liberdade (art. 4º da DUDH) 

 Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de 

escravos serão proibidos em todas as suas formas.   

 Leitura da cartilha páginas 16 a 19. 

 Dinâmica do POSSO MAS NÃO DEVO, DEVO MAS NÃO FAÇO. Fazer uma 

lista em que sejam colocados ações que cada um pode, ou seja, tem liberdade de 

fazer, mas não deve, por causa dos limites, e uma outra em que sejam colocados 

tarefas, mas por questão de liberdade não faz. 

 Debater sobre a questão da liberdade – os direitos e os deveres (limites). 
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 Atividade de sistematização: Como o bullying afeta nossa liberdade? Um grupo de 

alunos deve simular uma situação de bullying e a turma deve identificar como a 

liberdade está sendo afetada nesta situação, tanto para as vítimas, quanto para 

agressores e testemunhas. 

 

 Tema 5 – Direito à dignidade (art. 5º da DUDH) 

 Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano 

ou degradante.  

 Leitura da cartilha páginas 30 e 31. 

 Discutir a questão da tortura e compará-la com uma realidade da escola: o bullying. 

 Atividade de sistematização: Fazer uma pesquisa na sala e montar um gráfico a partir 

das informações fornecidas. Montar mural com sugestões de como combater o 

bullying na escola. 
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Apêndice B - Roteiro de entrevista 
 

1. Para você o que são direitos humanos? 

2. Você conhece algum documento (declaração/diretriz/acordo) que trate do tema? 

Cite algum exemplo e fale sobre sua importância. 

3. Em sua opinião, o que são atitudes desumanas? 

4. Você acha que os direitos humanos dos alunos têm sido violados de alguma forma, 

seja em casa ou na escola? 

5. Como você acha que a educação pode contribuir para a questão dos direitos 

humanos?  

6. Como você tem trabalhado esta temática em sala? 


