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RESUMO 

 

A presente pesquisa sistematiza os estudos, reflexões e investigações acerca da temática da 

Educação em Direitos Humanos e a cultura da escola. Como questão norteadora busco 

compreender: quais são os sentidos atribuídos por profissionais da educação, de uma escola da 

Rede Municipal de Natal, à Educação em Direitos Humanos? Pressuponho, inicialmente, que 

o desconhecimento de princípios e diretrizes da Educação em Direitos Humanos bloqueia a 

construção de ações com potencial de mudanças à uma cultura em Direitos Humanos na escola. 

Diante disto, objetivo ao longo desta pesquisa compreender os sentidos atribuídos por 

profissionais da Educação Básica acerca de suas ações e práticas pedagógicas na cultura da 

escola e sua relação com a Educação em Direitos Humanos, bem como, identificar bloqueios e 

potenciais de mudanças à construção de uma cultura em Direitos Humanos na escola. Para isso, 

utilizo a metodologia da entrevista compreensiva de Kaufmann (2013); Silva (2006), através 

da qual defino como unidade de referência as falas de cinco professoras que atuam em 

diferentes funções dentro da escola. Ao fazerem referência às suas ações e práticas pedagógicas 

desenvolvidas no cotidiano da escola demonstram uma certa dificuldade ao tentar estabelecer 

a relação dessas – ações e práticas pedagógicas –, com a Educação em Direitos Humanos. 

Contudo, para além das definições contidas nos documentos oficiais ou trazidas por muitos 

autores conhecedores da temática, é possível constatar que há uma compreensão acerca dos 

Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos na prática, aplicado ao cotidiano da escola 

e à sua cultura. Esse estudo aponta para existência de lacunas em diversas instâncias da 

formação dessas professoras, tanto na inicial quanto na continuada, o que revela a necessidade 

de uma reformulação e reposicionamento dos currículos, inclusive das escolas. Aponta ainda 

para a necessidade de uma articulação mais equilibrada entre os conhecimentos produzidos 

pelas universidades e os saberes desenvolvidos pelos professores em seu cotidiano, no que 

tange à temática da Educação em Direitos Humanos.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Direitos Humanos. Cultura da escola. Cotidiano escolar. 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

The present research systematizes the studies, reflections and investigations about the theme of 

Education in Human Rights and the culture of the school. As a guiding question, I try to 

understand: what are the meanings attributed by education professionals, from a school Natal 

Municipal School, to Human Rights Education? I assume, initially, that the ignorance of 

principles and guidelines of Human Rights Education blocks the construction of actions with 

potential for change to a culture in Human Rights at school. In view of this, the objective of 

this research is to understand the meanings attributed by Primary Education professionals about 

their actions and pedagogical practices in the school culture and its relation with Human Rights 

Education, as well as to identify blocks and potential changes to the construction of a culture 

of human rights at school. For this, I use the methodology of the comprehensive interview of 

Kaufmann (2013); Silva (2006), through which I define as a unit of reference the statements of 

five teachers who work in different functions within the school. When referring to their actions 

and pedagogical practices developed in the daily life of the school they demonstrate a certain 

difficulty in trying to establish the relation of these - actions and pedagogical practices -, with 

Education in Human Rights. However, in addition to the definitions contained in the official 

documents or brought by many authors who are knowledgeable about the subject, it is possible 

to see that there is an understanding about Human Rights and Human Rights Education in 

practice, applied to the daily life of the school and its culture. This study points to the existence 

of gaps in several instances of teacher training, both in the initial and in the continuing, which 

reveals the need for a reformulation and repositioning of curricula, including schools. It also 

points to the need for a more balanced articulation between the knowledge produced by the 

universities and the knowledge developed by teachers in their daily life, regarding the theme of 

Human Rights Education. 
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A Flor e a Náusea 

 

Preso a minha classe e a algumas roupas,  

vou de branco pela rua cinzenta. 

Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjoo? 

Posso, sem armas, revoltar-me? 

 

[...] 

 

Uma flor nasceu na rua! 

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 

garanto que uma flor nasceu. 

 

Sua cor não se percebe. 

Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 

É feia. Mas é realmente uma flor. 

 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 

e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

 

(Carlos Drummond de Andrade) 
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1. ORIGEM DA PROBLEMÁTICA 
 

 

 

 

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem 

 e, assim descobrindo-se, com eles sofrem, 

mas, sobretudo, com eles lutam”. 

 

(Paulo Freire) 

 

 

 

1.1 Sobre a implicação da pesquisadora em movimentos de rupturas  

 

 

Ao iniciar esta escrita sinto a necessidade de refletir acerca de minhas implicações e, ao 

fazê-lo, inevitavelmente sou conduzida a refletir sobre seu sentido. Para isso, busco em Barbier 

(1985, p. 106) a confirmação daquilo que já desconfiava: “O contexto do pesquisador, sua 

formação, seus grupos de referência, os gostos intelectuais do momento desempenham um 

papel decisivo”. Para mim, estar implicada significa abrir mão de uma posição de 

pseudoneutralidade – a qual julgo ser impossível de existir dentro do universo de uma pesquisa 

acadêmica, sobretudo em educação. Assumo, pois, minhas implicações no sentido de seu 

reconhecimento. Assim, reconhecer minhas implicações direciona-me ao reconhecimento de 

pertencimento com o objeto deste estudo, o qual está diretamente ligado à minha trajetória. Isso 

significa dizer que essas implicações são anteriores ao processo de profissionalização, uma vez 

que foi ainda na formação enquanto estudante do Ensino Fundamental que encontro as 

primeiras inquietações, o que torna longo o caminho que me trouxe até aqui.   

 Trago como cenário inicial de minha trajetória as escolas públicas enquanto primeiro 

espaço público que frequentei como estudante durante todo o ensino fundamental (Escola 

Estadual Prof.ª Lourdes Guilherme) e médio (Escola Estadual Prof.º Anísio Teixeira). E agora, 

ao refletir acerca desse percurso, dou-me conta que praticamente toda minha vida estive 

presente nesse espaço, primeiro enquanto estudante do ensino fundamental e médio, depois 

enquanto professora de História e gestora de uma escola da rede municipal de Natal. Não posso 

desconsiderar o fato de que parte do que sou hoje, certamente resulta do muito que internalizei 

da cultura dessas escolas por onde estive, seja como aluna, seja como professora ou gestora.  
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Meu pai, inicialmente agricultor no interior da Paraíba e depois pedreiro aqui em 

Natal/RN e minha mãe, dona de casa, trabalharam muito para que não me faltasse o básico. 

Ambos só frequentaram a escola até o 4º ano primário – utilizando aqui o termo usado por eles. 

Desde muito cedo, percebi o sentido da educação como oportunidade, talvez a única, de 

construir uma vida melhor, diferente da vida dos meus pais, tios e avós. Contudo, a precariedade 

que permeava a educação pública, da qual eu dependia, foi algo logo cedo observado, mesmo 

que eu não compreendesse muito bem porque faltava professor frequentemente na escola ou 

porque todo ano eles precisavam fazer greve – odiava ficar em casa sem ter nada para fazer. 

Também não apreendia as razões pelas quais a merenda não chegava, além de sua qualidade 

duvidosa, a falta de livros didáticos e por que, na sala de aula, não havia cadeiras e mesas 

suficientes para todos, o que me obrigava, muitas vezes, a sentar no chão para anotar a matéria 

do quadro. 

Recordo-me que foi na escola, ainda no ensino fundamental, que me percebi como 

alguém que não conseguia ver graça nas frequentes atitudes que envolviam violência, ameaças 

e desrespeito aos grupos de meninas, negros, gays e deficientes da escola. Muitas vezes, essas 

atitudes estavam presentes de forma sutil no repertório infindável das ditas “piadas” carregadas 

de preconceitos direcionadas a esses grupos. Nessa época, já estava presente em mim um 

posicionamento de enfrentamento ao que se costuma denominar de “brincadeira”, mas que eu 

já chamava pelo nome certo: preconceito. Mas só depois de muito tempo, já na Universidade, 

foi que pude elaborar melhor essa compreensão, suas origens e finalidades. 

Desse modo, mesmo essa escola, de estrutura e educação precárias, fez muito por mim: 

despertou-me o desejo de ser melhor, de continuar estudando e de frequentar uma universidade 

e, não por acaso, de me tornar professora. Consegui entrar para o curso de História – 

Licenciatura e Bacharelado, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte –, no meu 

primeiro vestibular, fato que, para mim e para minha família representou uma vitória sem 

precedentes. Por mais que eu queira, por melhor professora que eu tente ser, sei que nunca 

conseguirei retribuir para a sociedade tudo o que essa instituição transformou e continua 

transformando em minha vida – enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Ao concluir o curso de História, tinha certeza que havia escolhido o melhor curso para 

mim, como também reafirmava a certeza pela escolha da profissão de professora como uma 

maneira de contribuir com a transformação da sociedade. Só que eu não queria ser apenas 
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professora, queria ser Professora de História de escola pública. Sabia do tamanho das 

dificuldades e do peso da responsabilidade, mas, concluindo o curso de História, segui com o 

desejo secreto e nada pretensioso de mudar o mundo. A meu ver, não tinha uma maneira melhor 

de alcançar esse objetivo do que abraçando a profissão docente.  

Um ano após ter concluído a graduação de História, passei no concurso público para o 

quadro permanente como professora de História da rede municipal de educação de Natal. Iniciei 

a minha vida profissional no ano de 2004, na Escola Municipal Professor Waldson Pinheiro, 

localizada no Conjunto Vale Dourado – Zona Norte da Cidade, em turmas dos anos finais do 

Ensino Fundamental. Nos meus primeiros anos de profissão, eu praticamente morava na escola, 

chegando para trabalhar um pouco antes das 7h da manhã até às 11h30; em seguida, almoçava 

rapidinho e retornava no começo da tarde para realizar projetos com os meus alunos da manhã 

juntamente com a professora Nely Sandra, de Educação Física. 

Não por acaso, António Nóvoa (2017) afirma serem esses os anos mais importantes da 

vida profissional de um professor. Realmente, esses anos tiveram uma importância gigante para 

mim, porque pude experimentar, estudar, criar, conviver com outros professores – e assim, pude 

aprender com eles aquilo que devo fazer e aquilo que não devo fazer enquanto docente – e, 

principalmente, pude conviver de maneira mais próxima com meus alunos – os melhores que 

eu já tive até hoje. Levarei comigo, vida a fora, as dores e as delícias desses primeiros anos de 

profissão. Nesses projetos, conseguíamos desenvolver atividades relacionadas às questões 

ligadas ao universo dos nossos alunos: drogas, violência, escolhas, dentre outras. Geralmente 

as temáticas eram sugeridas pelos próprios alunos. Eu ficava encarregada por conduzir os 

estudos e discussões relativos aos temas propostos e, depois, decidíamos o formato (dança, 

teatro, cartazes, dentre outros) que iríamos socializar para o restante da escola Nesse momento, 

a professora Nely Sandra conduzia os ensaios com os alunos para as apresentações.  

Em 2009, optei por ter dedicação exclusiva na rede municipal de educação de Natal e, 

assim, realizei outro concurso para assumir uma segunda matrícula como professora de História 

e fui encaminhada para a Escola Municipal Ferreira Itajubá, localizada no bairro das Quintas – 

Zona Oeste da cidade, onde passei a dar aulas à noite para as turmas da Educação de Jovens e 

Adultos.  Dois anos depois, no ano de 2011, fui eleita democraticamente gestora dessa escola 

e, assim, iniciava-se outra importante fase da minha vida profissional. Para ser professora, eu 

havia recebido todo um arcabouço de conhecimentos durante toda minha formação inicial na 
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universidade, a qual foi complementada pela formação continuada nas escolas em que atuei. 

Porém, agora eu estava gestora, e para essa função definitivamente não estava preparada. Mas 

desejava tanto seguir com o desejo secreto de mudar o mundo que a função de gestão me 

pareceu ser, a princípio, uma excelente oportunidade de alcançar meus objetivos, agora não 

mais apenas do lugar de minha sala de aula, mas de um outro, bem mais desafiador. 

A gestão me possibilitou perceber, de imediato, duas coisas muito importantes: a 

primeira foi que, se eu acreditava que na função de gestora minhas ideias e ideais teriam uma 

maior abrangência dentro da escola, logo de imediato concluí que, para tornar isso possível e 

fazer uma boa gestão, eu precisaria ter que, necessariamente, ir além dos muros da escola; a 

segunda foi que a realidade da escola pública é de uma complexidade tamanha que, para 

enfrentá-la, eu precisaria buscar novos conhecimentos, outros saberes. Isso porque é na gestão 

de uma escola pública que o professor toma conhecimento daquilo que, de fato, é a educação 

pública, em todas as suas dimensões: pedagógica, política, administrativa, financeira e humana. 

É desse lugar que podemos ter a oportunidade de obter uma visão mais ampliada desse 

conjunto, muito maior e mais complexa do que, a princípio, nossa sala de aula pode nos 

oferecer. 

Foi durante esse período que os aspectos relacionados a cultura da escola despertaram 

em mim as primeiras inquietações. Logo nos primeiros anos, ao tomar contato com todas as 

dimensões da escola nos seus três turnos, percebi haver muitos bloqueios que impediam os 

avanços necessários às mudanças propostas por nossa gestão. Havia um modo de fazer, uma 

cultura arraigada que resistia às novas propostas de mudanças, principalmente por parte dos 

professores. Era comum ouvir das coordenadoras: “aqui é assim mesmo, aqui é difícil mesmo”. 

Violência e desrespeito entre os alunos, desrespeito dos alunos e dos pais desses alunos com os 

professores – e dos professores com os alunos e com as famílias –, estrutura precária, falta 

constante de professores, enfim, o cotidiano da escola estava impregnado por uma cultura do 

não respeito ao outro e as condições precárias da escola agravava ainda mais essa situação.  

Na busca por conhecimentos que pudessem contribuir para o enfrentamento dessas 

dificuldades, eu tive que estudar mais. Foi nesse momento que surgiu a oportunidade de 

participar da especialização em Educação em Direitos Humanos, oferecida pelo Centro de 

Educação da UFRN. E mais uma vez pude experienciar uma grande transformação em minha 

vida pessoal e profissional, pois essa especialização foi muito importante porque me 
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possibilitou enxergar a realidade da cultura da escola na qual eu estava gestora, sendo que, a 

partir daquele momento, com um olhar mais crítico e consciente. Com os novos conhecimentos, 

foi possível propor às coordenadoras da escola incluir temáticas relacionadas aos Direitos 

Humanos dentro dos projetos da escola e aperfeiçoar as práticas de atendimento e 

acompanhamento junto aos alunos.  

Diante disso tudo, reconheço que minhas implicações com o objeto de estudo estão 

diretamente ligadas ao fato de ser professora e de ter estado gestora de uma escola da rede 

municipal de educação de Natal. Diante dessa última experiência, ter vivenciado e enfrentado 

os desafios da função, buscando contribuir para a construção de uma escola pública mais 

humanizada e de referência para a comunidade e de ter participado do curso de especialização 

em Educação em Direitos Humanos. 

Ter concluído essa especialização assume particular importância por ter despertado em 

mim o anseio por contribuir com a pesquisa em educação relacionada à Educação em Direitos 

Humanos e à cultura da escola, sobretudo para rede municipal de educação de Natal/RN, na 

qual atuo. Foi o intuito de atender a esse anseio que me direcionou ao mestrado em educação, 

ao mesmo tempo em que passo a me assumir, também, como professora e pesquisadora da área. 

A presente pesquisa sistematiza os estudos, reflexões e investigações acerca da temática 

da Educação em Direitos Humanos e a cultura da escola. Como questão norteadora, bucso 

compreender quais são os sentidos atribuídos por profissionais da educação, de uma escola da 

Rede Municipal de Natal, à Educação em Direitos Humanos. Pressuponho, inicialmente, que o 

desconhecimento de princípios e diretrizes da Educação em Direitos Humanos bloqueia a 

construção de ações com potencial de mudanças a uma cultura em Direitos Humanos na escola. 

Diante disto, objetivo, ao longo desta pesquisa, compreender os sentidos atribuídos por 

profissionais da Educação Básica acerca de suas ações e práticas pedagógicas na cultura da 

escola e sua relação com a Educação em Direitos Humanos, bem como, identificar bloqueios e 

potenciais de mudanças à construção de uma cultura em Direitos Humanos na escola. 

Nesse trabalho de pesquisa comungo com as ideias de Paulo Freire (1996), quando 

afirma que não há neutralidade na educação. A educação tem sempre um objetivo, ou vários, e 

é preciso reconhece-los e assumi-los. Por isso, diante do cenário atual da educação brasileira, é 

importante reafirmar que o papel da escola e da educação é, também, o de lutar pela cidadania, 

pela democracia, pela garantia de direitos. E não tem como empreender essa luta sem que seja 
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pelo caminho da formação política dos sujeitos. E é na busca por assumir esse papel 

protagonista da educação, da escola e do professor, que a Educação em Direitos Humanos se 

coloca como possibilidade. 

E para compreender o que é Educação em Direitos Humanos é  preciso, inicialmente, 

apreender o conceito de Direitos Humanos, o qual tem como princípio a afirmação de que 

embora estejamos mergulhados num mar de diversidades, pois é preciso reconhecer que somos 

todos essencialmente humanos e, por assim ser, somos todos titulares de iguais direitos. Para 

Comparato (2003), as noções de igualdade entre os humanos surgem ainda no período axial 

(VIII a II a.c.) e somente vinte e cinco séculos depois o ocidente passa a promover essas noções 

através da Declaração Universal de Direitos Humanos. Ao longo de toda história da 

humanidade e, mais especificamente, do período que nos habituamos a denominar de Idade 

Média, até os dias atuais, vem sendo construído esse conceito amplo e complexo, e por isso 

mesmo, muitas vezes mal compreendido, que é o que entendermos como o sentido de Direitos 

Humanos na cultura da Escola.  

De uma forma objetiva, são considerados Direitos Humanos1 todos os direitos 

relacionados às esferas civil, política, econômica, social e cultural, dos quais os cidadãos são 

detentores. Partindo do princípio de que os Direitos Humanos são direitos construídos 

historicamente através de lutas e conquistas envolvendo diversos sujeitos históricos e, portanto, 

de modo não natural, fica clara a sentença de que o direito não se efetiva por si só, há sempre a 

necessidade da sua busca e conquista. 

Compreendendo que os direitos conquistados necessitam de uma luta contínua para sua 

efetivação. E é nesse sentido, através da reafirmação dessas lutas e conquistas, que 

compreendemos a Educação em Direitos Humanos como sendo um processo metodológico que 

tem os Direitos Humanos como eixo central, objetivando sua defesa, valorização e 

fortalecimento. E é nessa justa medida que reafirmo a importância da educação, da escola e do 

professor em assumir o papel de protagonistas na tentativa de empreender a luta pela formação 

política dos sujeitos. 

                                                 
1 A discussão sobre Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos encontram-se no capítulo 3, tópico 3.1 
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Na Educação Básica, essa luta tem como cenário a escola, com implicações diretas em 

sua cultura, o que nos leva à necessidade de melhor compreendermos o que queremos dizer 

com cultura da escola. Inicialmente, a compreensão que temos acerca da cultura da escola2 está 

diretamente relacionada ao campo das diferenças, das particularidades, daquilo que torna cada 

escola única, diferente de todas as outras, ou seja, é a sua marca, o seu DNA, o que difere da 

compreensão de cultura escolar. Portanto, para nós, quando nos debruçamos sobre a cultura da 

escola, levamos a cabo uma iniciativa que compreende a possibilidade de desvelar o 

estabelecimento de ensino como um todo, seu cotidiano, que é influenciado por múltiplas 

dimensões, dentre as quais, a dimensão da cultura escolar. Essa dimensão compreende o 

contexto histórico da instituição, sua localização geográfica e, por fim, a dimensão social e 

cultural da comunidade escolar na qual ela está inserida. 

Desse modo, a cultura da escola assume, neste trabalho, um papel relevante, ao mesmo 

tempo de diferenciação, pois, apesar de considerar as inúmeras semelhanças entre as diversas 

instituições de ensino, é importante reconhecer que as escolas possuem, ao mesmo tempo, 

elementos que as diferenciam umas das outras. Dito de outra maneira, percebe-se que cada 

estabelecimento de ensino é detentor de uma identidade própria que se relaciona com as 

singularidades que expressam identidades diferenciadas. Ou seja, apesar da escola parecer igual 

fisicamente e seguir praticamente as mesmas leis que orientam seu regimento e funcionamento 

– especialmente nas escolas públicas –, sempre existe algo diferente que a define e a caracteriza 

como única, que pode ser reconhecido como sua marca de identidade. 

O grande desafio que se impõe é estabelecer a relação entre a Educação em Direitos 

Humanos com a cultura da escola. Por essa relação, compreendo ser a capacidade de articulação 

que os profissionais da educação conseguem realizar, dando sentido as suas práticas de maneira 

que elas estejam articuladas a “um processo sistemático e multidimensional orientado à 

formação do sujeito de direito e a promoção de uma cidadania ativa e participativa” (BRASIL, 

2009, p. 25), capaz de fomentar a construção de uma cultura em Direitos Humanos na escola.  

Nesse sentido, a Educação em Direitos Humanos apresenta-se como uma possibilidade 

concreta a ser abraçada frente aos diversos desafios que se apresentam atualmente em nossa 

                                                 
2Sobre cultura da escola e a distinção desta com a cultura escolar, será ampliada no capítulo 3, tópico 3.3 
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sociedade e a escola configura-se como um cenário propício para construção de práticas cada 

vez mais inclusivas.  Para tanto, é preciso reconhecer e realizar a educação como direito 

humano, talvez, um dos mais importantes direitos. 

Contudo, dadas as inúmeras questões que envolvem essa temática, não acredito que as 

mudanças necessárias serão obra do acaso. Para que esse processo ocorra, faz-se necessária a 

articulação de uma diversidade de atividades pedagógicas, a qual tem como objetivo 

desenvolver não apenas o conhecimento acerca de, mas também e, principalmente, atitudes, 

sentimentos e práticas sociais que contribuam para a efetivação dessa cultura dentro e fora da 

escola. Isso significa também abraçar o desafio de um reposicionamento dos currículos, tanto 

da formação de professores – com vistas a promover a articulação equilibrada entre os 

conhecimentos produzidos pelas universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos 

pelos professores em suas práticas cotidianas relacionadas à temática da Educação em Direitos 

Humanos –, quanto do currículo escolar, como via de possibilidade em exercitar ações e 

práticas pedagógicas na direção da construção de novos saberes e fazeres capazes de levar à 

transformação do processo educacional vigente. 

No que se refere ao currículo da escola, isso requer especial atenção, uma vez que todos 

nós que somos profissionais da educação temos a compreensão de que o Projeto Político 

Pedagógico de qualquer escola é permeado por uma dada visão de mundo, de sociedade, de 

pessoa, e que essa visão parte de uma escolha. É com base nessa visão que a escola faz uma 

escolha política que privilegia um determinado conjunto de saberes, que necessariamente 

expressa um determinado conjunto de crenças e valores.  

Se pretendemos defender uma escola democrática, os gestores, os professores, os alunos 

e as suas famílias devem ser estimulados a participarem ativamente da vida dessa escola. Assim 

sendo, é  importante sua análise a partir das acões e práticas dos professores no cotidiano da 

escola, pois toda e qualquer educação está permeada de valores. O que o discurso da 

neutralidade esconde, na verdade, é uma escolha política a favor da permanência de uma dada 

realidade e não sua transformação. Na sequência dessa introdução explicito os princípios 

metodológicos, o modo de construir o objeto de estudo e a forma de organização desse texto 

resultante da sua forma de construção. 
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2. PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 
 

 

 

 

“O conhecimento acontece justamente 

 quando a ciência cartesiana e positivista 

 não o reconhece”. 

 

(Jacques Ardoino) 

 

 

2.1 Sobre o modo de fazer 

 

 

A escolha de uma metodologia de pesquisa faz-se dentro de um conjunto de experiências 

formativas. Por conseguinte, para melhor compreender o universo que permeia a cultura da 

Escola Municipal Professora Emília Ramos e os sentidos atribuídos pelas professoras acerca da 

Educação em Direitos Humanos, a presente pesquisa assume a metodologia da entrevista 

compreensiva de Kaufmann (2013) e Silva (2006, 2012) e reúne em seus princípios 

metodológicos na abordagem multirreferencial de Ardoino (1998), atribuição de sentidos numa 

abordagem antropológica de Augé (1996), artesanato intelectual de Mills (1986) e os aportes 

de Elias (1970) acerca de configuração e interdependência. 

A metodologia da entrevista compreensiva configurou-se, inicialmente, como um 

desafio pessoal, considerando que minha formação inicial como bacharel e licenciada em 

História me remete à familiaridade com um modo particular de realizar pesquisa em que é 

atribuída um certo grau de importância para as questões que envolvem a verificação da 

veracidade das fontes históricas utilizadas. Ou seja, o historiador, ao realizar a sua pesquisa, 

precisa verificar a veracidade de suas fontes com o objetivo de confrontar os fatos. Despir-me 

desse modo de fazer pesquisa foi, sem dúvidas, uma necessidade que a metodologia me impôs 

num primeiro momento, uma vez que ela lida com outros elementos norteadores. 

Nesse rico processo de descobertas que o ato de pesquisar proporciona, ao assumir o 

desafio de ser professora e pesquisadora na área da educação, sinto a necessidade de adotar a 

perspectiva do artesanato intelectual de Mills (1986), na medida em que estabeleço uma relação 

direta entre o ser pesquisador enquanto artesão com este trabalho. A esse respeito, Silva (2006, 
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p.38) considera que o trabalho de pesquisa é um trabalho de artesanato intelectual, uma vez que 

o pesquisador/artesão vai “[...] ampliando-o com flexibilidade e criatividade, tendo, entretanto, 

clareza de que a objetivação se constrói pouco a pouco, graças aos instrumentos conceituais 

colocados em evidência e organizados entre eles”. E isso exige do pesquisador desenvolver 

habilidades, empreender esforços, vencer as dificuldades que surgem em busca da produção 

artesanal da pesquisa. 

Nesse sentido, Mills (1986, p. 61) considera a pesquisa um produto resultante de um 

processo metaforicamente associado ao trabalho de um artesão, mas que tem liberdade para 

começar sua execução, produção e planejamento de forma autônoma. O pesquisador, enquanto 

artesão, está no comando desse processo que desenvolve “[...]sua habilidade, bem como é um 

meio para desenvolver-se a si mesmo como homem [...]. Vive no seu trabalho e através dele, e 

esse trabalho o manifesta e revela para o mundo”, uma vez que o produto do seu trabalho o 

define e o torna visível ao mundo. 

O sociólogo Jean-Claude Kaufmann, (2013, p. 14), criador da metodologia da entrevista 

compreensiva, destaca o campo de pesquisa como sendo o lócus de onde emerge toda teoria 

“[...] é o ponto de partida da problematização teórica sugerida pelos fatos”. O autor defende 

que, ao optar por realizar pesquisa qualitativa, faz-se necessário que o pesquisador considere a 

existência de uma dimensão improvisada, intransferível e em grande parte autoconstruída 

presente nesse tipo de pesquisa, o que exige do pesquisador uma postura mais aberta frente ao 

seu objeto de pesquisa. Ao defender sua metodologia, faz duras críticas ao modo usual de 

realizar pesquisa científica na sociologia, principalmente ao ideal científico de uma pretensa 

neutralidade do pesquisador. 

Nessa metodologia, a fala do outro é o eixo central de todo processo. Desse modo, 

mediante a escuta atenta e nosso compreender, buscamos reconhecer os nossos 

sujeitos/professores para além do seu lugar de fala, em sua completude, dotados de qualidades, 

detentores de liberdade e de imaginação criadora. O que nos remete à escuta sensível em Barbier 

(1998, p. 188), o qual nos explica ser esse um tipo específico de postura assumida pelo 

pesquisador, o qual 

[...] procura compreender por “empatia”, no sentido rogeriano, o “excedente” 

de sentido que existe na prática ou na situação educativa. Ela aceita deixar-se 

surpreender pelo desconhecido que sem cessar anima a vida. [...] é como a 

arte de quem esculpe na pedra que, para fazer surgir a forma, deve primeiro 

passar o trabalho no vazio, desbastando o que há a mais. 
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Faz-se necessário enfatizar que a metodologia exige do pesquisador uma postura de 

abertura na busca por desvelar todo o conjunto de sistemas simbólicos que surge através da fala 

do outro, que tem algo importante a dizer, pois é detentor de um dado ponto de vista, possuidor 

de valores e valorações e de um repertório e leitura de mundo. Enfim, é ao mesmo tempo 

complexo e contraditório. É a partir e através da fala desse outro que elaborei a minha fala e 

dissertei acerca do meu objeto de estudo. Dessa fala, carregada de sentidos e valores, daquilo 

que é dito e até mesmo silenciado, é possível estabelecer uma mediação para uma melhor 

compreensão do contexto social pesquisado. Porém, para haver a compreensão dos sentidos, 

faz-se necessária a elaboração de um esquema que permita, ao mesmo tempo, organizar o 

pensamento e compreender a constituição desse sentido como sentido social, meio e expressão 

da cultura da escola ora estudada. 

Ao desvendar as muitas nuances dessa metodologia, Silva (2012, p. 453) a situa “[...] 

em um plano epistemológico de base nitidamente etnográfica e que se inscreve em um processo 

que parte da observação em escuta dos fatos do cotidiano contemporâneo”. Assim, dentre os 

muitos aspectos inovadores presentes nessa metodologia, destaco dois que, a meu ver, são os 

mais importantes e que melhor a caracterizam. O primeiro diz respeito à proposta de uma 

verdadeira inversão do método de pesquisa. Ou seja, ao invés do pesquisador definir um objeto 

e ir a campo para confirmar sua hipótese, na entrevista compreensiva ocorre um processo 

inverso: o objeto de estudo é construído a partir das questões/hipóteses que são forjadas 

mediante uma estreita ligação com o campo onde a pesquisa é realizada.  Isso implica dizer que 

a teoria é construída a partir dos dados que, através de uma escuta sensível, permite ao 

pesquisador compreender as ações de um dado contexto social. 

O segundo aspecto que merece ser destacado e que é particularmente importante na 

entrevista compreensiva, refere-se ao referencial teórico. Nessa metodologia, podemos 

observar que são os dados coletados através da entrevista que apontam para a construção do 

referencial, mediante as questões/hipóteses que vão surgindo a partir da interpretação dos 

mesmos. Esses aspectos foram importantes para decisão da escolha da entrevista compreensiva 

como metodologia para elaboração dessa pesquisa, uma vez que considero que ela é capaz de 

possibilitar uma melhor compreensão da multiplicidade dos sentidos que os professores 

atribuem as suas ações e práticas pedagógicas na cultura da escola e a relação delas com a 
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Educação em Direitos Humanos, identificando bloqueios e potenciais de mudanças à 

construção de uma cultura em direitos humanos na escola. 

A metodologia da entrevista compreensiva nos remete ao princípio da complexidade 

(MORIN, 2015) e por extensão ao trabalho de pesquisa dentro de uma abordagem da 

multirreferencialidade (ARDOINO, 1998).  

Para Morin (2015, p. 5), a complexidade 

[...] é uma palavra-problema e não uma palavra-solução […]. Sua primeira 

definição não pode fornecer nenhuma elucidação: é complexo o que não pode 

se resumir numa palavra-chave, o que não pode ser reduzido a uma lei nem a 

uma ideia simples. Em outros termos, o complexo não pode se resumir à 

palavra complexidade, referir-se a uma lei da complexidade, reduzir-se à ideia 

de complexidade. Não se poderia fazer da complexidade algo que se definisse 

de modo simples e ocupasse o lugar da simplicidade. 

 

Dificilmente encontraria uma palavra que melhor explicasse os fenômenos que 

pertencem ao campo da educação, pois, ao buscar perceber as suas problemáticas, reconheci a 

necessidade de desenvolver um olhar múltiplo que possibilitasse uma melhor compreensão dos 

fenômenos educativos, sem desconsiderar toda sua carga de complexidade. Essas escolhas 

implicam, necessariamente, num rompimento com o pensamento linear, unitário e reducionista, 

característico do paradigma cartesiano, ao tempo em que se busca privilegiar o heterogêneo 

como ponto de partida para a construção do conhecimento. 

Essa escolha se justifica pelo fato da abordagem multirreferencial ver a educação como 

uma função social global que perpassa o conjunto dos campos das ciências do homem e da 

sociedade, além de assumir uma posição crítica e de criação científica que se propõe a realizar 

uma leitura plural do objeto a partir de diferentes ângulos. 

De acordo com Jacques Ardoino (1998, p. 4), criador da multirreferencialidade, a 

escolha por realizar pesquisas no campo das ciências humanas traz algumas exigências. Uma 

delas é que estejamos abertos às possibilidades de uma multiplicidade de “[...] explicações, ou 

de olhares, ou de óticas, de perspectivas plurais para dar conta um pouco melhor, ou um pouco 

menos mal, da complexidade dos objetos”. Essa perspectiva se conecta diretamente com nosso 

objeto de estudo. Ou seja, para ele a análise multirreferencial  
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[...] das situações das práticas dos fenômenos e dos fatos educativos se propõe 

explicitamente uma leitura plural de tais objetos, sob diferentes ângulos e em 

função de sistemas de referências distintos, os quais não podem reduzir-se uns 

aos outros. Muito mais que uma posição metodológica, trata-se de uma 

decisão epistemológica. (ARDOINO, 1998, p. 7). 

 

Esses princípios sumarizados, impossíveis de serem contornados nos processos 

interpretativos, apresentam nas práticas a abordagem qualitativa, ao reconhecimento relação da 

implicação entre sujeito e objeto, ao jogo de sentidos que percorrem as relações estabelecidas 

em uma rede de interdependências.  

A busca por uma melhor compreensão de processos interpretativos conduziu-me a 

leitura de Bourdieu (2001), que assume uma dupla função na medida em que para explicar é 

necessário compreender inicialmente as condições sociais; e essa compreensão do mundo só é 

possível a partir do momento em que se estabelece o processo relacional com o outro. O autor 

considera velha e ultrapassada a distinção entre uma coisa e outra, pois para ele [...] “é preciso 

ser dito que compreender e explicar são a mesma coisa” (BOURDIEU, 2001, p. 700). Essa 

afirmação remete ao sentido assumido da palavra compreender ao definir como um dos 

objetivos: ‘compreender os sentidos atribuídos por profissionais da Educação Básica acerca de 

suas ações e práticas pedagógicas na cultura da escola e sua relação com a Educação em Direitos 

Humanos’. Os sentidos identificados, as valorações atribuídas pelos interlocutores/professores 

do seu fazer cotidiano na escola são, de fato, nesta pesquisa, entendidos como mediação para 

sua ação na escola. 

Os sentidos na abordagem sócio antropológica de Marc Augé (1996, p. 09) 

correspondem ao “[...] sentido social, isto é, o conjunto das relações simbolizadas, instituídas e 

vividas entre uns e outros no seio de uma coletividade que esse conjunto permite identificar 

como tal”. Isso implica dizer que esse sentido emerge da relação entre processos identitários e 

alteritários, os quais são fundamentais para compreensão do sentido enquanto sentido social. 

Isto é, o indivíduo, mediante interações em meio à coletividade, desenvolve a capacidade de 

construir sua identidade com base em múltiplas referências construídas coletivamente a partir 

das relações que ele estabelece com outros indivíduos. É, portanto, o “[...] sentido que os 

humanos em coletividade dão à sua existência” (Ibidem, p. 43). 

Pude perceber de outra forma os sentidos nos discursos por meio da teoria de Norbert 

Elias (1978), definidos dentro de um sistema de configurações que implica em determinadas 
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posições que os indivíduos ocupam no jogo das relações sociais e de poder. Ao relacionar os 

aportes de Elias com Marc Augé, percebi também que essas relações são responsáveis por unir 

os polos da identidade e da alteridade dos indivíduos, que, mediante uma dada configuração, 

estabelecem conexões em teias de interdependência. 

Os conceitos de configuração e interdependência desenvolvidos por Elias (1970) trazem 

uma contribuição importante para essa pesquisa, na medida em que nos conduz em direção da 

compreensão de aspectos relacionados ao universo do cotidiano da escola, das relações 

presentes nesse cotidiano que refletem as escolhas e os caminhos trilhados pelos 

sujeitos/professores. Esse cotidiano revela, também, o movimento complexo dessas relações e 

sua rede de interdependência. Segundo o autor, esse movimento presente nas relações sociais 

pode ser compreendido como um jogo, na medida em que se apresenta como uma espécie de 

lei geral do funcionamento social, que se impõe como um imperativo do qual ninguém poderia 

fugir. Para Elias (1970, p. 142), a configuração [...] “forma um entrançado flexível de tensões. 

A interdependência dos jogadores, que é uma condição prévia para que formem uma 

configuração, pode ser uma interdependência de aliados ou de adversários”, uma vez que vai 

depender da configuração vigente do jogo a ser jogado. 

Nas relações que se constituem e que se configuram no espaço escolar, e até mesmo 

fora dele, a configuração seria, portanto, uma abrangência das dimensões dessas relações, o 

modo de existência em que o ser social age e reage contra as possibilidades de interações diante 

das emergências impostas pelo cotidiano. Portanto, se os indivíduos estão ligados entre si por 

laços relacionais de configurações dinâmicas específicas, isso implica dizer que essa 

configuração é sempre provisória e irá responder aos jogadores e às regras do jogo num dado 

tempo e espaço. Essa compreensão é importante porque ela nos faz perceber a importância do 

lugar para formação dos indivíduos a partir do lugar social que eles ocupam, assim como 

também, como eles estabelecem suas relações com as normas e as regras que organizam o 

cotidiano desse lugar. Em suma, compreendemos que esse todo social é o que se configura parte 

da cultura desse lugar. 
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2.2 O campo de pesquisa e seus interlocutores  

 

 

Inicialmente, havia estabelecido como critério de escolha para realização dessa pesquisa 

identificar dentro da rede pública municipal de Natal uma escola que já tivesse histórico em 

desenvolver ações e práticas pedagógicas no campo da Educação em Direitos Humanos. Como 

não foi possível identificar uma escola que se encaixasse nesse critério, optei por escolher uma 

escola que tivesse um histórico de possuir uma cultura de educação humanizadora e que fosse 

preocupada com a construção da cidadania. Também contribuiu para a escolha o fato de a escola 

ser bem-conceituada dentro da rede municipal, tanto pela SME como pelos gestores da rede, 

além de receber com muita frequência diversos pesquisadores de instituições do Ensino 

Superior, tanto privadas quanto públicas. 

Diante disso, optei por realizar essa pesquisa na Escola Municipal Professora Emília 

Ramos, localizada na Rua Dantas Barreto, 419 – no bairro de Cidade Nova, na Zona Oeste de 

Natal. Seu prédio é próprio, construído pela Prefeitura Municipal de Natal no ano de 2009, tem 

uma estrutura com dois pavimentos (térreo e primeiro andar) que contam com 12 salas de aula, 

banheiros, 01 sala para os professores, 01 sala de informática, 01 biblioteca – que também 

funciona como sala de leitura, 01 sala de atendimento educacional especializado, 01 secretaria, 

01 sala para receber os arquivos da escola, 01 cozinha com espaço multifuncional e mobiliário 

onde é servida a merenda dos alunos – também utilizado para realização de reuniões, 

apresentações e para circulação, 01 sala para direção da escola e 01 guarita. Há ainda, no 

subsolo, espaço para estacionamento, o que também é utilizado para as brincadeiras das 

crianças. 

Com base no Censo Escolar de 2016, a escola tinha 821 alunos matriculados, sendo 614 

nos anos iniciais do ensino fundamental e 207 na EJA (NATAL, 2017). Destes, 39 apresentaram 

algum tipo de deficiência, sendo 4 com deficiência auditiva, 7 com deficiência física, 20 com 

deficiência intelectual, 6 com múltiplas deficiências e 2 com autismo infantil. Sendo que 12 

alunos estão matriculados no atendimento educacional especializado. Ainda de acordo com os 

dados do Censo Escolar, de 2016, 100 alunos participaram de atividades complementares de 

leitura, escrita e jogos no Programa Mais Educação. 
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Em 2017, contava com o seguinte quadro funcional: 72 professores, sendo desses, 70 

efetivos e apenas 02 em regime temporário; 06 secretários, 02 em cada turno, sendo 03 

pertencentes ao quadro efetivo e 03 ao quadro terceirizado; 03 porteiros diurnos e 03 noturnos; 

02 merendeiras e 02 auxiliares de serviços gerais responsáveis por realizar a limpeza da escola 

(todos terceirizados); a equipe pedagógica conta com 01 coordenadora para cada turno (manhã, 

tarde e noite) e 01 professora responsável pelo atendimento educacional especializado. A gestão 

é composta por uma gestora administrativa financeira e outra pedagógica, eleitas 

democraticamente conforme a Lei Complementar nº 147, de 04 de fevereiro de 2015. Para 

atender a demanda de, aproximadamente, 821 alunos a escola dispõem, portanto, de 94 

profissionais da educação, segundo informações da gestão. 

 

 

ORGANOGRAMA DA ESCOLA 

Fonte: Projeto Político Pedagógico EMPER  
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2.3 Os dispositivos da pesquisa  

 

 

Dentro desse universo da comunidade escolar era preciso definir quem seriam as 

interlocutoras que melhor pudessem contribuir com minhas reflexões. Para isso, contei com a 

ajuda das gestoras da escola para escolha das professoras com base nos seguintes critérios para 

compor o quadro de entrevistadas: 

• Ser professor de escola pública da rede municipal de Natal que desenvolvesse ações 

voltadas à construção de uma cultura em Educação em Direitos Humanos 

• Ter um histórico de envolvimento e pertença com a comunidade na qual atua, para 

além da atuação dentro da escola 

Com base nos critérios acima estabelecidos, foram escolhidas: 02 gestoras: Rosa e 

Maria (01 administrativo financeiro e 01 pedagógica); 01 coordenadora pedagógica: Anita; e 

02 professoras: Anastácia e Florbela. 

Ao adotar como metodologia a Entrevista Compreensiva, tenho a oportunidade de 

trabalhar com seus dispositivos, os quais auxiliam na busca da construção do objeto de estudo 

e seu posterior desvelamento. Nesse sentido, a referida metodologia apresenta, especificamente, 

os seguintes dispositivos de trabalho:  

• organização dos critérios necessários para situar nossos interlocutores – o quadro de 

entrevistados, 

• o roteiro de entrevistas semidiretivas,  

• elaboração das fichas de interpretação, 

•  elaboração de planos evolutivos.  

Passo a seguir à explicação do que vem a ser cada um deles e sua utilidade dentro da 

metodologia com base em Kaufman (2013) e Silva (2006). 
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O quadro de entrevistados 

 

 

O quadro de entrevistados tem a finalidade de situar os sujeitos/atores/autores na 

pesquisa e no texto. Ao longo de todo o texto, os sujeitos são situados em suas falas tomadas 

de sentidos que são fundamentais para o desenrolar da verdadeira trama que se constitui a 

pesquisa, e que os torna coautores do seu processo de construção.  

Para sua organização, defini critérios, tais como o turno de trabalho; a função que 

ocupa e a forma de ingresso; o tempo na função e se exerce função paralela seja como docente 

ou com outra atividade; o tempo em que atua nessa escola, onde fez a sua formação inicial; ter 

feito outro curso no âmbito da formação continuada e, finalmente, a área da sua formação 

continuada. 

Embora tenha havido a autorização prévia, por parte das interlocutoras escolhidas para 

pesquisa, de identificação pelos nomes próprios de cada uma delas, optei por dar nomes 

fictícios, relacionadas a personagens da história que tinham uma relação direta com traços das 

personalidades identificadas em cada uma delas. Desse modo, o quadro de entrevistadas foi 

composto por Rosa Luxemburgo, Florbela Espanca, Anastácia, Anita Garibaldi e Maria da 

Penha, conforme podemos ver logo abaixo. 
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QUADRO 01 - ENTREVISTADAS 
 

 

NOME E 
IDADE 

TURNO DE 
TRABALHO 

FUNÇÃO E 
FORMA DE 
INGRESSO 

TEMPO 
NA 

FUNÇÃO 

FUNÇÃO 
PARALELA À 

ESCOLA 

TEMPO 
NA 

ESCOLA 

IES – 
FORMAÇÃO 

INICIAL 

FORMAÇÃO 
CONTINUADA 

ÁREA DA 
FORMAÇÃO 

CONTINUADA 

LOCAL E DATA 
DA 
ENTREVISTA 

ROSA 
LUXEMBURGO 

43 anos 

 
Matutino 

Vespertino 
Noturno 

Gestora 
administrativo 

financeiro eleita 
democraticamente 

 
 

2 anos 

 
 

Nenhuma 

 
 

9 anos 

 
UVA 

 Pedagogia 

Especialização em 
psicopedagogia, 
PROFA, PNAIC 

 
Educação e 

gestão escolar 

Manhã - 22 de 
maio de 2017, 
sala de 
informática da 
escola 

FLORBELA 
ESPANCA 

35 anos 

 
 

Vespertino 

Professora dos anos 
iniciais (2º ano) 

concursada 

 
 

9 anos 

Coordenadora 
pedagógica no 

Estado 

 
 

8 anos 

 
UFRN 

 Pedagogia 

Mestrado em  
Educação, PNAIC. 

 
Educação com 

foco em 
alfabetização 

Tarde - 23 de 
maio de 2017, 
sala dos 
professores da 
escola 

ANASTÁCIA 

50 anos 

 
Matutino 

Professora dos anos 
iniciais (5º ano) 

concursada 

 
30 anos 

 
Trabalho social 

“arte na calçada” 

 
 

30 anos 

 
IFESP 

 Pedagogia 

Especialização em 
Educação de 
Jovens e Adultos, 
PROFA, PNAIC 

Educação com 
foco em 

alfabetização 

Manhã - 25 de 
maio de 2017, 
sala da direção da 
escola 

ANITA 
GARIBALDI 

39 anos 

 

 
 

Matutino 
Vespertino 

Coordenadora 
pedagógica 

indicada pela 
gestão e aprovada 

pelo conselho 
escolar 

 
 

3 anos 

 
 

Nenhuma 

 
 

16 anos 

 
UNP 

 Pedagogia 

Especialização em 
Psicopedagogia, 
PROFA, PNAIC 

 
Educação com 
foco na prática 
de sala de aula 

Tarde - 25 de 
maio de 2017, 
sala da direção da 
escola 

MARIA DA 
PENHA 

43 anos 

 
Matutino 

Vespertino 
Noturno 

Gestora pedagógica 
eleita 

democraticamente 

 
 

2 anos 

 
Supervisora do 

PIBID 

 
 

12 anos 

 
UFRN 

Pedagogia 

Especialização em 
Psicopedagogia; 
Gestão de ensino e 
aprendizagem; 
PNAIC 

 
Educação e 

gestão escolar 

Manhã - 29 de 
maio de 2017, 
sala da direção da 
escola 

Fonte: Elaborada pela autora 
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O roteiro de entrevistas 

 

 

O roteiro de entrevista deve ser elaborado com uma certa flexibilidade e pode ser 

ajustado de acordo com as necessidades observadas após a realização da entrevista piloto (ou 

entrevista teste), o qual deve ocorrer antes de partir em definitivo para o campo. Para elaboração 

desse roteiro, é necessário que se faça uma reflexão acerca daquilo que, verdadeiramente, nos 

interessa buscar no campo, aquilo que o campo pode nos revelar e que serão essenciais para a 

realização da pesquisa. Desse modo, é imprescindível uma postura de envolvimento ativo nas 

questões, por meio de entrevistas semidiretivas, realizadas inicialmente a partir dos blocos ou 

eixos temáticos que servirão para conduzir a conversa com os interlocutores.  

Com base nessas considerações, foi elaborado o roteiro das entrevistas definindo três 

blocos ou eixos principais e um complementar.  

• O primeiro bloco trata da história dos sujeitos, sua experiência de atuação e 

formação profissional de um modo geral e na escola mais especificamente;  

• O segundo diz respeito as concepções e sentidos dos sujeitos entrevistados acerca 

da educação, do cotidiano e da cultura da escola, os principais bloqueios e 

potencialidades da escola, expectativas e projetos profissionais, os saberes 

pedagógicos necessários à sua prática, Direitos Humanos e Educação em Direitos 

Humanos;  

• O terceiro bloco traz as relações que as professoras estabelecem com os documentos 

nacionais de referência em Educação em Direitos Humanos, suas relações com os 

demais docentes, com os alunos, com os pais, com o Conselho Escolar, com a gestão 

da escola e com a comunidade;  

• Por último, o inusitado, ficou reservado para algum aspecto que fugiu do roteiro, 

mas que as entrevistadas consideram importante registrar. 
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QUADRO 02 - ROTEIRO DE ENTREVISTAS  
 

 

 

1) História do sujeito  

• Experiência de formação e atuação profissional 

• Experiências de formação e atuação na escola 

 

2) Concepções e sentidos  

• Educação - ação docente na escola 

• O cotidiano da escola (cultura escolar) 

• Bloqueios e potencialidades 

• Expectativas e projetos 

• Saberes pedagógicos necessários 

• Direitos Humanos 

• Educação em Direitos Humanos 

 

3) Relações entre…  

• Ação do Professor e os documentos nacionais de referência em Educação em Direitos 

Humanos 

• Com os demais docentes, os alunos, os pais 

• Com o conselho escolar 

• Com a gestão escolar 

• Com a comunidade 

 

4) Inusitado 

• [o que escapa ao roteiro em relação à Cultura da escola e Educação em Direitos Humanos – 

paradoxos e contradições] 

 
 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
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As fichas de interpretação e os planos evolutivos  

 

 

As fichas de interpretação e os planos evolutivos constituem importantes instrumentos 

da metodologia. Elas servem para que, após a realização da escuta flutuante – que são as 

diversas vezes que ouvimos os áudios das falas das interlocutoras, com o objetivo de nos 

familiarizarmos com o seu conteúdo, possamos iniciar a transcrição de trechos das falas, 

considerando o que foi construído até então como base da pesquisa e definidos como questão 

de partida, pressuposto e objetivos. Os princípios acima descritos nos auxiliam no processo de 

escuta e se faz sensível, observando os lugares do outro – professor/interlocutor, as relações 

que ele estabelece aos seus processos alteritários – suas influências e implicações, a rede de 

interdependências e sua fala sobre a educação e direitos humanos percebida em processo de 

configuração. Nesse processo de uma escuta ‘flutuante’ nos impregnamos de sentidos que 

saltam no conjunto de todas as falas, antes de partimos para os registros. 

Os registros escritos, posterior a essa etapa, foram efetivados a partir do que dialoga 

com o objeto de estudo. Esses registros de núcleos de sentidos desvelam aspectos inerentes 

tanto às falas das interlocutoras, quanto àquilo que interpretamos dessas mesmas falas, 

apontando possíveis caminhos para uma melhor compreensão do todo ou nos conduzir às 

teorias. 

Ao final, tanto as falas quanto as anotações irão compor o texto, facilitando e auxiliando 

sobremaneira o processo de escrita da redação final. O mais importante, porém, é de demarcar 

que trabalhamos em três polos: a reflexão da fala gera núcleos de sentidos; dialogo com autores 

e nossas vivências e, acrescentando a isto, a elaboração de planos evolutivos  

Assim se configura gradativamente o trabalho de pesquisa como “artesanato intelectual” 

(MILLS, 1986) e o pesquisador tece gradativamente uma lógica discursiva que resulta do 

conjunto da interpretação. Trazemos a seguir um modelo de ficha elaborado e utilizado neste 

trabalho. 
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QUADRO 03 – FICHA DE INTERPRETAÇÃO  
 

ROSA (manhã do dia 22 de maio de 2017, na 

sala de informática da escola) - Falas 

Anotações 

Eixo 01 - História do sujeito: 

• Experiência de formação e atuação 

profissional 

• Experiências de formação e atuação na 

escola 

 

“Eu acho que eu já nasci professora, só pode ter 

sido [...]. E como eu vim parar professora em sala 

de aula? Eu vim parar professora carregada desse 

desejo e dessa vontade de querer estar em sala de 

aula, de contribuir para essa formação de SER”. 

“Por que sair da sala de aula e vir parar na gestão? 

[...] Quando eu passei no concurso do Município 

eu vim direto pra cá, e o meu desejo sempre foi 

de contribuir com a comunidade de uma outra 

forma”. 

“Eu contribuía alfabetizando as crianças que 

moravam aqui, mas eu queria mais [...] queria 

contribuir com um outro olhar, num outro 

patamar, por isso que eu me candidatei à gestão e 

assumi a gestão aqui”. 

“E hoje nessa função eu estou realizando um 

outro sonho, galgando um outro nível em minha 

carreira, tendo uma outra visão e me encantando 

com isso”. 

“De lá atrás até hoje o desejo e a paixão pela 

educação é a mesma, que é o de contribuir, de 

mudar as coisas, isso não morreu ainda e espero 

que nunca acabe”. 

“Eu pensei que fosse mais fácil, não no sentido de 

não ter muito trabalho, [...], mas é como as coisas 

vem, é um planejamento “desplanejado” [...] e a 

gente trabalha sempre no regime da urgência [...] 

e isso hoje é para mim o maior desafio”. 

 

A escolha da profissão surgindo desde a infância, 

levando a escolhas direcionadas à profissão. 

 

O desejo de SER professora transformando-se, 

posteriormente, no desejo de SER gestora. Fazer 

relação com o sentido de “ser mais” em Paulo 

Freire. 

 

Refletir sobre:  

• O aspecto romântico presente na escolha 

da profissão; 

• o que despertou o desejo de ser 

professora desde a infância;  

➢ fazer a graduação reafirma esse 

desejo? 

• o que despertou o desejo de ser gestora 

durante o percurso formativo 

➢ a ação e a reação docente frente a 

complexidade da realidade 

experienciadas na escola despertaram 

esse desejo? 

Ver leitura sobre: 

• Formação de professores: identidades e 

saberes da docência (PIMENTA, 1999); 

• Por uma teoria da pedagogia: pesquisas 

contemporâneas sobre o saber docente 

(GAUTHIER, 2013).  

Ver também Paulo Freire e o papel do professor. 

Atentar para o lugar/instituição em que se dá a 

formação (inicial e continuada) do professor. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Os planos evolutivos servem como guias de todo trabalho, uma vez que funcionam 

como o fio condutor que ajuda a costurar toda uma teia de ideias que fluem e dão norte à 

pesquisa. O primeiro plano parte, geralmente, do roteiro de entrevistas e requer uma dose extra 

de atenção e criatividade do pesquisador. A esse respeito, Kaufmann (2013, p. 69), ao se referir 

aos planos evolutivos, reconhece uma certa dificuldade inicial. Para ele, [...] “o primeiro plano 

não é fácil de redigir. [...] ele comporta igualmente um risco para quem não compreende o 

princípio da utilização flexível dos instrumentos.” Ou seja, é preciso ter cautela para que o 

pesquisador, ao fazer uso desse importante e útil dispositivo metodológico, não incorra no erro 

de enrijecer os seus desenvolvimentos futuros, o que certamente impediriam as descobertas. 

Como o próprio nome sugere, os planos evoluem, na medida em que as novas 

questões/hipóteses vão surgindo mediante a interpretação das falas e seus registros nas fichas. 

Essa evolução que, num primeiro momento apresenta certa lentidão, com o domínio da 

metodologia e atenção plena ao que surge das falas, imprime uma verdadeira tempestade de 

ideias ao trabalho do pesquisador. 

Esse momento se configurou como sendo um dos mais desafiadores, pois, por diversas 

vezes, foi preciso retornar para a questão de partida o pressuposto e os objetivos, sem perder de 

vista o meu objeto de estudo, para ter uma visão do todo e para não me dispersar com o 

verdadeiro bombardeio de ideias que vão surgindo nesse momento do processo.  Todavia, após 

a elaboração do terceiro plano, foi possível superar as principais dificuldades dessa difícil etapa 

do processo e os demais planos fluíram com maior facilidade.  

A partir dele e com base nas fichas de interpretação, é necessário um exercício de 

extrema concentração e reflexão, de modo a unir os pontos que irão desencadear o processo de 

elaboração dos próximos planos. Eles vão ganhando forma a partir do surgimento das 

questões/hipóteses que, ao se articularem de maneira encadeada com outras questões/hipóteses 

e conceitos vão dando forma a novos planos que se constituem numa verdadeira evolução.  

Esse exercício de autocontrole e determinação segue evoluindo até que, num dado 

momento, não é possível mais extrair novas questões/hipóteses para composição de novos 

planos. E é nesse momento que se encerra essa etapa do processo de construção dos planos 

evolutivos. A partir do último plano evolutivo que é possível a construção do sumário, ou seja, 

o nosso sumário nasce literalmente do último plano evolutivo. Apresento, logo abaixo, três 

exemplos de planos evolutivos elaborados ao longo da pesquisa. 
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QUADRO 04 – PLANOS EVOLUTIVOS 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

  

PLANO EVOLUTIVO I 

 
 

1- 

1.1 

1.2 

 

2- 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2.7 

 

3- 

3.1 

 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

 

4- 

4.1  

História do sujeito  

Experiência de formação e atuação profissional 

Experiências de formação e atuação na escola 

 

Concepções e sentidos  

Educação - ação docente na escola 

O cotidiano da escola (cultura escolar) 

Bloqueios e potencialidades 

Expectativas e projetos 

Saberes pedagógicos necessários 

Direitos Humanos 

Educação em Direitos Humanos 

 

Relações entre…  

Ação do Professor e os documentos nacionais de 

referência em Educação em Direitos Humanos 

Com os demais docentes, os alunos, os pais 

Com o conselho escolar 

Com a gestão escolar 

Com a comunidade 

 

Inusitado 

[o que escapa ao roteiro em relação à Cultura da escola 

e Educação em Direitos Humanos – paradoxos e 

contradições] 

 

 

 
 
 

 

PLANO EVOLUTIVO V 

 
 

1- 

1.1 

 

1.2 

 

2- 

2.1 

 

2.2 

 

 

3- 

 

3.1 

 

3.1.1 

 

3.1.2 

 

3.2 

 

3.2.1 

3.2.2 

 

4- 

4.1 

4.2 

 

4.2.1 

 

História do sujeito e percurso formativo 

A importância do lugar na formação inicial e continuada 

do ser professor 

Os desafios da profissão docente na atualidade 

 

Direitos Humanos na escola 

Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos: 

mas afinal, o que é isso? 

A escola como lugar do aprender e ensinar Direitos 

Humanos 

 

A cultura da escola: desvelando esse lugar de onde 

se fala 

O cotidiano da escola e o pulsar de sua cultura: o poder 

da tradição 

Implicações dos sujeitos e os saberes pedagógicos 

presentes em suas ações - bloqueios e potencialidades 

A contradição da visão dos conflitos dentro e fora da 

escola 

A escola como campo de pesquisa – um universo a ser 

desvelado 

Contribuições da Universidade à escola 

Contribuições da escola à Universidade 

 

O papel das Relações na comunidade escolar 

Na cultura da escola: o universo das relações de poder 

Conflitos de direitos: a difícil tarefa da gestão dos 

conflitos 

Para além dos muros da escola 

 
 

 

PLANO EVOLUTIVO XI  

 

 

1- 

 

1.1 

 

1.2 

 

1.3 

 

2- 

2.1 

 

2.2 

2.1.2 

 

 

3- 

 

3.1 

 

3.2 

 

3.2.1 

 

3.2.2 

 

 

Educação em Direitos Humanos e a cultura da 

escola: universo a ser desvelado 

Educação em Direitos Humanos: mas afinal, o que é 

isso? 

Educação em Direitos Humanos na escola: uma 

disputa de território 

Educação em Direitos Humanos e a cultura da escolar 

 

A cultura da escola: esse lugar de onde se fala 

O cotidiano da escola e o pulsar de sua cultura: o poder 

da tradição 

História do sujeito e percurso formativo 

O percurso formativo e a construção da identidade 

docente 

 

A escola como lugar de ensinar e aprender 

Educação em Direitos Humanos 

Implicações dos sujeitos e os saberes pedagógicos 

presentes em suas ações - bloqueios e potencialidades 

A importância do lugar na formação inicial e continuada 

do ser professor 

A formação continuada como lugar de construção de 

saberes na ação docente 

Para além dos muros da escola – o papel das relações 

na comunidade escolar e os desafios de ser professor 
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Vale salientar que todos os dispositivos que a metodologia dispõe, os quais foram 

apresentados anteriormente, são essenciais para a construção do objeto. Ao término de todas 

essas etapas e com base no último plano evolutivo, já é possível partir para elaboração do 

sumário. Ou seja, o sumário na metodologia da entrevista compreensiva é o resultado da relação 

mais estreita possível entre as teorias com campo da pesquisa num processo em três polos de 

diálogo: o pesquisador consigo mesmo, com os outros professores e com os outros teóricos. 

Este é o momento em que, de fato, a pesquisa começa, pois inicia-se a escrita, a elaboração do 

seu roteiro de escrita, os ajustes a abandonos ‘sofridos’ de certezas.  

O sumário é o que se pode denominar de produto final dessa primeira etapa da pesquisa. 

Esse momento costuma ser de grande alegria para o orientador e para o orientando por dois 

motivos: primeiro por ter conseguido concluir toda análise do material colhido em campo e ter 

elaborado, enfim, o precioso sumário – o que dá origem, de fato, à estrutura da dissertação; 

segundo porque, de posse do precioso sumário, já é possível, finalmente, iniciar o processo de 

escrita. 
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QUADRO 05 - SUMÁRIO  
 

 

PARTE I 

INTRODUÇÃO 

 

1. ORIGEM DA PROBLEMÁTICA 

1.1  SOBRE A IMPLICAÇÃO DA PESQUISADORA EM MOVIMENTOS DE RUPTURAS 

 

2 PRINCÍPIOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS 

2.1 SOBRE O MODO DE FAZER 

2.2 O CAMPO DA PESQUISA E SEUS INTERLOCUTORES 

2.3 OS DISPOSITIVOS DA PESQUISA 

2.4 A ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

 

PARTE II 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A CULTURA DA ESCOLA 

 

3. AÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

3.1 UNIVERSO A SER DESVELADO 

3.2 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: MAS AFINAL, O QUE É ISSO? 

3.3 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA: UMA DISPUTA DE TERRITÓRIO 

3.4  EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A CULTURA DA ESCOLA - ESSE LUGAR DE ONDE SE FALA 

3.4.1 O cotidiano da escola e o pulsar de sua cultura: o poder da tradição 

 

4. A ESCOLA COMO LUGAR DE ENSINAR E APRENDER EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS 

4.1 IMPLICAÇÕES DOS SUJEITOS E OS SABERES PEDAGÓGICOS PRESENTES EM SUAS AÇÕES - 

BLOQUEIOS E POTENCIALIDADES 

4.2 A IMPORTÂNCIA DO LUGAR NA FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DO SER PROFESSOR 

4.3 PARA ALÉM DOS MUROS DA ESCOLA: O PAPEL DAS RELAÇÕES NA COMUNIDADE ESCOLAR E OS 

DESAFIOS DE SER PROFESSOR - O APRENDER A CONVIVER 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

REFERÊNCIAS 

APÊNDICE 

ANEXOS 

 

Fonte: Elaborada pela autora  
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2.4 A estrutura da dissertação 

 

 

A realização da análise e interpretação dos dados coletados através das entrevistas 

realizadas com as professoras, mediante a aplicação da metodologia da entrevista 

compreensiva, conduz aos temas que serão apresentados e discutidos ao longo dessa dissertação 

a qual, para efeito de organização, está dividida em duas partes. 

Na primeira parte, trago a introdução da temática dividida em dois capítulos: no 

primeiro, intitulado “Origem da Problemática” falo sobre minhas implicações, o objeto de 

estudo, a questão de partida, o pressuposto e os objetivos deste estudo. No segundo, cujo título 

é “Princípios Teórico-Metodológicos”, discorro sobre a fundamentação epistemológica, os 

principais conceitos de texto com seus respectivos autores, a metodologia da entrevista 

compreensiva, o lócus da pesquisa e seus interlocutores, bem como os dispositivos e a estrutura 

desta dissertação. 

Na segunda parte, trato da “Educação em Direitos Humanos e a Cultura da Escola”, o 

qual está dividido em dois capítulos: o primeiro, sob o título de “Ações e práticas Pedagógicas 

de Professores da Educação Básica”, que trata da compreensão acerca dos Direitos Humanos e 

da Educação em Direitos Humanos a partir dos sentidos atribuídos pelos professores que atuam 

na Educação Básica. Discuto sobre a necessidade de se disputar um território no campo das 

ideias, dentro do currículo da escola, que permita a construção de ações e práticas pedagógicas 

voltadas para temática da Educação em Direitos Humanos. Além disso, busco estabelecer uma 

relação entre Educação em Direitos Humanos com a cultura da escola, apresentando seu 

cotidiano e o poder que a tradição assume dentro dessa cultura. 

No segundo capítulo, apresento “A Escola como lugar de aprender e ensinar Educação 

em Direitos Humanos”, trazendo as implicações dos sujeitos e os saberes pedagógicos presentes 

em suas ações e práticas pedagógicas – os bloqueios e as potencialidades presentes na escola. 

Discorro ainda acerca da importância que o lugar assume na formação inicial e continuada dos 

professores e, por último, o universo para além dos muros da escola, destacando o papel que as 

relações assumem na comunidade escolar e os desafios de ser professor. 
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Nas considerações finais, apresento os resultados da pesquisa, onde destaco a 

necessidade de um maior alcance da temática nas instituições de ensino, principalmente nas 

universidades e escolas. Destaco a importância de realizar pesquisas e desenvolver ações no 

campo da educação voltadas para a Educação em Direitos Humanos, além das minhas 

expectativas relacionadas a trabalhos futuros, principalmente direcionados à formação de 

professores que atuam na Educação Básica. 
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PARTE II 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

E A CULTURA DA ESCOLA  
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3.  AÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORES DA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

 

 

 

 

“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos.  

Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros 

 em espírito de fraternidade”.  

 

Artigo 1º DUDH (1948) 

 

 

 

3.1 Universo a ser desvelado 

 

 

Neste capítulo, tenho por objetivo compreender a relação entre a Educação em Direitos 

Humanos e a cultura da escola. Para isso, parto da compreensão de que, na escola, as professoras 

ao descreverem suas ações e práticas pedagógicas, ainda não percebem o que realizam nessa 

relação – entre a educação no cotidiano escolar e os Direitos Humanos –, muito embora a escola 

apresente, de maneira acentuada, características que apontam para uma prática educativa de 

viés humanizadora e na construção da cidadania. 

A construção de uma cultura em Direitos Humanos no mundo contemporâneo 

apresenta-se como um dos grandes desafios das sociedades. Fruto da luta pelo reconhecimento, 

realização e universalização da dignidade humana, histórica e socialmente construída, diz 

respeito a um processo em constante elaboração, ampliando o reconhecimento de direitos face 

às transformações ocorridas nos diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Parte desse 

desafio deve-se à dificuldade de se compreender o que vem a ser Direitos Humanos e, mais 

especificamente, Educação em Direitos Humanos. E essa não é uma realidade apenas fora dos 

muros da escola. Pelo contrário, muitas vezes dentro da escola, Educação em Direitos Humanos 

ainda permanece fora do domínio de muitos professores. 

Ora, se a escola se constitui como um rico espaço de encontro de diversidades,  geradora 

de relações igualmente diversas, faz-se necessário considerar a necessidade de não apenas nos 
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atermos às situações de seu cotidiano, que vão muito além da explicação de um ou outro 

acontecimento, mas também compreender os processos nos quais são construídas essas relações 

que se desenvolvem nesse lugar. Além do mais, de que maneira elas contribuem para 

construção da cultura da escola e em que medida essa cultura se relaciona com os Direitos 

Humanos. 

Ao iniciar esta pesquisa havia uma suspeita, a priori, de que dentro da própria 

comunidade escolar as professoras apresentassem uma certa fragilidade em tratar da temática 

dos Direitos Humanos e, mais especificamente, sobre Educação em Direitos Humanos, 

sobretudo pelo fato de as mesmas desconhecerem seus princípios e diretrizes norteadores, o 

que implicaria na existência de bloqueios relacionados a construção de ações com potencial de 

mudanças à uma cultura em Direitos Humanos na escola. Essa suspeita se confirmou, em parte, 

ainda durante a realização das entrevistas com as professoras. 

A esse respeito, a professora Rosa, ao ser indagada acerca da temática, nos revela: “[...] 

ai meu Deus, não sei nem o que dizer. É tão complexo. É mexer com a vida do outro. Quando 

fala em direitos humanos eu penso logo assim: cuidado com a vida do outro”. Essa mesma 

dificuldade pode ser observada, também, na fala da professora Florbela, quando a mesma 

afirma que “[...] é bem complicado, é muito amplo, é muito grande. Porque o tempo todo você 

vai lembrando que você está trabalhando com seres humanos, ‘humaninhos’ que você vai 

precisar mostrar valores para eles”. Em ambas as falas, fica evidenciada a dificuldade inicial 

em tratar da temática, como também, a necessidade urgente de se trabalhar de modo mais 

sistematizado Educação em Direitos Humanos durante a formação continuada das professoras, 

buscando estabelecer uma relação íntima com a cultura da escola.  

Por relação entre Educação em Direitos Humanos e a cultura da escola, compreendo ser 

a capacidade de articulação que os profissionais da educação conseguem realizar, dando sentido 

às suas práticas de maneira que estejam articuladas a “um processo sistemático e 

multidimensional orientado à formação do sujeito de direito e a promoção de uma cidadania 

ativa e participativa” (BRASIL, 2009, p. 25) capaz de fomentar a construção de uma cultura 

em Direitos Humanos na escola.  

Contudo, para que esse processo ocorra, faz-se necessária a articulação de uma 

diversidade de atividades pedagógicas, as quais têm como objetivo desenvolver não apenas o 

conhecimento acerca de, mas, também e, principalmente, atitudes, sentimentos e práticas 
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sociais que contribuam para a efetivação dessa cultura dentro e fora da escola. Então, a meu 

ver, a Educação em Direito Humanos surge como uma possibilidade concreta a ser abraçada 

frente aos diversos desafios que se apresentam atualmente em nossa sociedade, sendo a escola 

o cenário propício para construção de ações e prática pedagógicas capazes de contribuir para 

formação de sujeitos de direito.  Reconhecer e realizar a educação como direito humano, talvez, 

um dos mais importantes, é sem dúvidas um importante caminho para a construção e efetivação 

da cidadania. 

Vale ressaltar que, quando me refiro a Direitos Humanos, tenho a compreensão de ser 

aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independente de raça, sexo, gênero, 

nacionalidade, etnia e religião ou qualquer outra condição. Essa compreensão surgiu após o fim 

da Segunda Guerra Mundial e se tornou mais conhecido com a proclamação da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, documento que foi elaborado por representantes de diferentes 

origens políticas e culturais de diversas regiões do mundo e inspirou as constituições de muitos 

países democráticos mundo a fora, inclusive a nossa. 

Ao defender o direito à educação, tenho a Educação em Direitos Humanos como um 

dos seus eixos fundamentais. Porém, essa defesa exige da escola e de seus professores um 

posicionamento claro quanto à promoção de uma cultura de direitos para sociedade. Essa 

concepção de educação alicerçada nos Direitos Humanos está refletida na própria noção de 

educação expressa na Constituição Federal de 1988, e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei nº 9.394/1996): 

 
Nesse processo, a educação vem sendo entendida como detentora de um 

importante papel nas mediações fundamentais tanto para o acesso ao legado 

histórico dos Direitos Humanos, quanto para a compreensão de que a cultura 

dos Direitos Humanos é um dos alicerces para a mudança social. Assim sendo, 

a educação é reconhecida como um dos Direitos Humanos e a Educação em 

Direitos Humanos é parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive 

do próprio direito à educação. (BRASIL, 2013, p. 515). 

 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, no capítulo que trata da 

Educação Básica, traz uma das principais recomendações que norteia o trabalho de todos os 

profissionais vinculados ao campo da educação, quando afirma que: “[…] é exigência 

fundamental para a educação desde a infância a formação de sujeitos de direitos” (BRASIL, 

2003, p.16).  
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Nas Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2013, p. 

522-523), é possível encontrar os sete princípios fundamentais da Educação em Direitos 

Humanos, sendo estes princípios: da dignidade humana, da igualdade de direitos, o 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, 

democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e sustentabilidade 

socioambiental. Além de trazer uma recomendação explicita da Conferência Nacional de 

Educação de 2010, no que se refere à ampliação da formação continuadas dos/as profissionais 

da educação  

[...] em todos os níveis e modalidades de ensino, de acordo com o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos e dos planos estaduais de 

Direitos Humanos, visando à difusão, em toda a comunidade escolar, de 

práticas pedagógicas que reconheçam e valorizem a diversidade e a 

democracia participativa (BRASIL, 2013, p 527). 

 

Urge, então, reconhecer a necessidade de se promover uma ampla discussão que 

provoque a reflexão-ação sobre as temáticas que envolvem a Educação em Direitos Humanos, 

por acreditar que ela se mostra capaz de influenciar positivamente e de maneira impactante na 

cultura da escola.  

Tenho consciência da grandiosidade que esse desafio representa para as escolas e para 

os professores. O que me faz pensar sobre algumas questões: como os educadores têm 

enfrentado o desafio de levar essa importante discussão até as escolas? Será que esses 

educadores estão preparados para desempenhar mais esse importante papel dentro das escolas? 

Como tem sido, na prática, a transposição desses conhecimentos? De que maneira essas práticas 

têm contribuído para construção da cultura da escola? 

Na busca por esclarecer tais questionamentos, apoio-me nas falas das interlocutoras e, 

assim, percebo que Educação em Direitos Humanos ainda é uma temática pouco explorada 

dentro da escola. Colaboram com essa percepção as falas da professora Florbela, que nos revela: 

“[…] eu não vou dizer que eu trabalho com a metodologia voltada para Educação em Direitos 

Humanos, mas o tempo todo na fala da gente tem que ter alguma coisa sobre isso, nem que 

seja implícito nas nossas falas eles tem que está lá”. O relato da professora Maria também 

contribui para essa ideia, pois reconhece que “[…] a escola trabalha muito pouco, eu acredito 

que a gente forma muito pouco, informa muito pouco, educa muito pouco e se fala muito pouco 

sobre Direitos Humanos dentro da escola”. Contudo, embora ainda não seja possível afirmar a 
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existência de uma prática pedagógica sistemática de Educação em Direitos Humanos presente 

na cultura da escola, é possível reconhecer que há um elevado compromisso com a formação 

de sujeitos de direitos. Isso fica muito claro na fala da professora Maria, ao nos revelar que “[...] 

quando nós estamos fazendo com que o sujeito (aluno) compreenda de forma crítica que está 

sendo negado o direito dele, a gente está trabalhando com isso, a gente está ensinado que ele 

tem direito”. 

Esse contexto aponta, inicialmente, para o fato de que não existe, ainda, um 

aprofundamento no estudo e, assim, há um desconhecimento do que vem a ser Educação em 

Direitos Humanos por parte das professoras.  Contudo, parece-me presente o sentido de Direitos 

Humanos nas práticas cotidianas desses profissionais como, por exemplo, quando a professora 

Florbela afirma que: “[...] na minha prática, os valores que permeiam os direitos humanos, eu 

penso que vou mostrando na hora em que eu resolvo os conflitos, na hora que eu mostro a eles 

que tal atitude não está legal”. É dessa maneira que a professora Florbela percebe essa relação, 

em que os valores que permeiam os Direitos Humanos vão sendo mostrados na hora em que os 

conflitos surgem e no modo como eles são mediados, na hora que as atitudes negativas são 

orientadas à correção e reafirmadas as boas atitudes. Essa afirmação remete ao relato da 

professora Anastásia, que também confirma haver uma preocupação presente em suas práticas 

cotidianas com as questões relacionadas à temática. A mesma explica que como os Direitos 

Humanos se fazem presentes em sua prática: “[...] na hora que eu exijo que o aluno respeite o 

espaço da sala de aula, [...] na hora que eu exijo respeito e que eu respeito o aluno, respeito o 

tempo do aluno, eu penso que estamos trabalhando com os direitos humanos”. 

Assim, mesmo que inicialmente os relatos das professoras apresentem uma certa 

dificuldade em tratar da temática de Direitos Humanos e, mais ainda, em Educação em Direitos 

Humanos, é possível perceber que para além das definições contidas nos documentos oficiais 

ou trazidas por muitos autores conhecedores da temática, há uma compreensão do que venha a 

ser Direitos Humanos e Educação em Direitos Humanos na prática, aplicado ao cotidiano da 

escola. Mesmo que essa compreensão expressa através das falas das professoras ainda não 

tenha se configurado num movimento mais consistente de estudo e sistematização da temática 

durante a formação continuada na escola.  

E como se dá essa Educação em Direitos Humanos na prática, no cotidiano da escola? 
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Essa questão emerge em diversos momentos nas falas das interlocutoras ao 

reconhecerem que, embora a escola ainda não tenha realizado estudos e sistematização desse 

conhecimento, ele faz parte do seu cotidiano. A fala da professora Florbela é clara a esse 

respeito: “[...] não tem um momento em que a gente pára e diz assim: ‘agora vamos falar sobre 

Direitos Humanos’, não é assim que acontece”. Ou seja, quando a professora Florbela 

reconhece que “[...] se fosse pra dizer, eu não vou dizer que eu trabalho com a metodologia 

voltada para Educação em Direitos Humanos, mas o tempo todo na fala da gente tem que ter, 

nem que seja implícito nas nossas falas eles tem que está lá”, ela está revelando, na verdade, 

que na sua prática cotidiana, os valores que permeiam os Direitos Humanos estão sempre 

presentes e são mostrados há todo tempo, quando a professora busca mediar os conflitos que 

ocorrem em sua sala, chamando a atenção para um comportamento de desrespeito de um aluno, 

ao reconhecer as qualidades do outro aluno e reforça sua autoestima, dentre tantos outros.  

Num outro momento, na fala da coordenadora Anita, é possível compreender mais 

claramente como a Educação em Direitos Humanos vem sendo trabalhada durante a formação 

dos professores na escola: “[…] não tem sido feito de uma maneira sistemática, diretamente 

[...] mas se costuma trazer textos curtinhos e reflexivos, discutindo sobre tal coisa [...] sempre 

mostrando para o professor o que eu posso levar dessa temática para a sala de aula”. Esse 

modo de ver a formação, expresso pela fala da coordenadora Anita, corresponde ao modo como 

isso é transposto na prática, através da explicação dada pela professora Florbela, quando ela 

nos revela: “[...] eu penso que está presente na forma como a gente age com eles, na forma 

como as intervenções são feitas [...], nas explicações que a gente dá para eles”. E complementa 

que essa prática não é empregada apenas em momentos de indisciplina, mas, também nesse 

momento, o que se estende aos conteúdos nas escolhas, que são feitas por determinados 

conteúdos em detrimento a outros: “[...] na hora em que eu estou ensinando determinados 

conteúdos e faço ele refletir sobre aquilo, eu acho que está presente, mesmo que de forma 

abstrata”. Isto é, embora não seja possível identificar a existência de uma metodologia de 

ensino fundamentada na Educação em Direitos Humanos dentro da escola, eles estão presentes 

dentro do cotidiano escolar, embora de maneira insipiente e indireta, durante a formação dos 

professores, nas escolhas dos conteúdos, na maneira como esses conteúdos são passados e na 

maneira como as pessoas se relacionam. Muito provavelmente, a maneira ainda não 

sistematizada de como a escola aborda essa temática é reflexo das lacunas presentes na 

formação das professoras. 
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E é através da fala da coordenadora da escola, a professora Anita, que é possível 

perceber a existência dessa lacuna na formação continuada das professoras. Anita reconhece 

que: “[...] se eu disser para você: olha, a gente já pegou o documento, deu uma olhada geral e 

tal [...] houve sim essa olhada geral. Mas se eu disser que a partir dessa olhada geral a gente 

vai trazer esse tema aqui eu vou estar mentindo para você”. Mas é a professora Florbela que, 

ao ser questionada se já foi feito algum estudo dentro da escola utilizando como base as 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos humanos, revela o pressuposto inicial desse 

estudo. É ela quem afirma: “[...] eu confesso que nunca cheguei a ler esse documento, [...] mas 

eu vou falar a verdade: esse de Educação em Direitos Humanos eu não conhecia. Aliás, 

conhecia, mas não cheguei a fazer a leitura”. 

As falas, tanto da coordenadora Anita quanto da professora Florbela, são muito 

importantes porque revelam a maneira como a escola tem trabalhado as temáticas relacionadas 

aos Direitos Humanos. E no caso da professora Florbela, é particularmente importante porque 

traz duas informações essenciais: a primeira porque confirma o nosso pressuposto inicial, o 

qual afirma ser o desconhecimento de princípios e diretrizes da Educação em Direitos Humanos 

que bloqueia a construção de ações com potencial de mudanças a uma cultura em Direitos 

Humanos na escola; a segunda diz respeito às lacunas presentes tanto na formação inicial 

quanto na formação continuada das professoras. Ou seja, tudo leva a crer que realmente os 

estudos relacionados não têm sido realizados nem pela escola, nem pelo órgão central – a 

Secretaria Municipal de Educação –, e se o tem, tem sido sem tratar da questão de uma maneira 

mais específica e aprofundada. 

Contudo, a continuação da fala da professora Florbela aponta para um aspecto 

igualmente importante a ser considerado, que é quando ela diz: “[...] olha, apesar de eu dizer a 

você que não li, eu acredito que não existe educação sem essa vertente. Porque a gente acaba 

fazendo isso no dia a dia” [...]. Isso me leva a perceber que, embora exista um desconhecimento 

sobre alguns documentos relacionados à temática dos Direitos Humanos, como é o caso das 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos, isso não parece ser, a princípio, um 

fator impeditivo para realização de práticas voltadas aos Direitos Humanos pelas professoras 

da escola. Embora não haja uma sistematização dessas práticas vinculadas diretamente à 

temática nos planejamentos e nas formações das professoras, ela está presente implicitamente 

no cotidiano da escola, inclusive nas relações entre os sujeitos – como apontou logo acima a 

professora Florbela em sua fala. 
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As falas das professoras, carregadas de sentidos, possibilitam conhecer, ao mesmo 

tempo, de que maneira as práticas pedagógicas vêm sendo desenvolvidas pelos profissionais da 

escola, como também nos fazem perceber as lacunas presentes na formação desses profissionais 

acerca da Educação em Direitos Humanos. Ou seja, essas afirmações possibilitam compreender 

que, embora não exista ainda um aprofundamento no estudo da temática por parte das 

professoras e, ainda que o desconhecimento do que vem a ser Educação em Direitos Humanos 

seja uma realidade na escola, o sentido de Direitos Humanos está presente nas práticas 

cotidianas dos profissionais de educação da Escola Municipal Professora Emília Ramos.  

Este fato assinala para necessidade de um maior aprofundamento da temática. Assim, a 

formação continuada realizada semanalmente dentro da escola e os encontros de planejamento 

pedagógico coletivo também promovidos pela escola, surgem como uma boa oportunidade para 

se propor intervenções mediante a oferta de oficinas e palestras, tanto para os professores 

quanto para os pais e alunos da escola.  

 

 

 

 

3.2 Educação em Direitos Humanos: mas afinal, o que é isso?  

 

 

Para compreender o que é Educação em Direitos Humanos, é preciso, inicialmente, 

apreender o conceito de Direitos Humanos, o qual tem como princípio a afirmação de que, 

embora estejamos mergulhados num mar de diversidades, é preciso reconhecer que somos todos 

essencialmente humanos e, por assim ser, somos todos titulares de iguais direitos. Para 

Comparato (2003), as noções de igualdade entre os humanos surgem no período axial (VIII a 

II a.c.) e somente vinte e cinco séculos depois o ocidente passa a promover a Declaração 

Universal de Direitos Humanos. 

Ao longo de toda história da humanidade e, mais especificamente, do período que nos 

habituamos a denominar de Idade Média até os dias atuais, vem sendo construído esse conceito 

amplo e complexo, e por isso mesmo, muitas vezes, mal compreendido, que é o conceito de 

Direitos Humanos. Mas afinal, o que vem são Direitos Humanos?  
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De uma forma objetiva, são considerados Direitos Humanos todos os direitos 

relacionados às esferas civis, políticas, econômicas, sociais e culturais das quais os cidadãos 

são detentores. Se partirmos do princípio de que os Direitos Humanos são direitos construídos 

historicamente através de lutas e conquistas envolvendo diversos sujeitos históricos e, portanto, 

de modo não natural, fica clara a sentença de que o direito não se efetiva por si só, há sempre a 

necessidade da sua busca e conquista. 

E, embora a luta pelos direitos humanos não seja nova, coisa do presente, sua afirmação 

é relativamente nova. Data do término da segunda guerra mundial com elaboração da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. Contudo, como dito anteriormente, não basta que 

a Declaração exista para garantir sua efetivação. Tal efetivação se dá e se dará na luta cotidiana 

de todos os sujeitos prejudicados em seus direitos, ou seja, de todos aqueles que têm seus 

direitos negados. 

A partir da internacionalização dos Direitos Humanos com o surgimento da ONU, 

começam a surgir inúmeros tratados. Antes disso, os direitos humanos estavam sendo 

protegidos graças às legislações internas de alguns poucos países. Contudo, após a sua 

internacionalização, a noção de que o ser humano passou a ser sujeito de direito ganhou força 

e amplitude. Importante destacar que, embora o Direito Internacional tenha sido criado pelos 

estados e para os estados, tornou-se necessário tratar de Direitos Humanos para proteger o 

indivíduo, inclusive, do poder do próprio Estado. 

Em suma, a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, configurou-se numa maior 

garantia dos Direitos Humanos, pois ela mistura o valor da liberdade com o valor da igualdade, 

postulando como o homem pode e deve agir, trazendo liberdade e garantia à vida, valores 

essenciais de serem reafirmados e positivados logo após as atrocidades cometidas durante a 

Segunda Guerra Mundial. Além disso, com ela é criada uma nova área do direito – a do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, além da garantia da universalidade, indivisibilidade e 

irreversibilidade dos direitos postulados por esta declaração, que conta com 30 artigos ao todo. 

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos ter sido proclamada, ocorreram 

desdobramentos em diversos pactos internacionais no campo dos Direitos Civis, Políticos, 

Econômicos, Sociais e Culturais no ano de 1966. Segundo Venturi (2010, p. 12), tais 

desdobramentos: 
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(...) deram origem a uma série de tratados, como as convenções pela 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1966) e de 

Discriminação Contra as Mulheres (1979), Contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Punições Cruéis e Degradantes (1984), dos Direitos da 

Criança (1989) e das Pessoas com Deficiência (2006), entre outros – 

documentos em relação aos quais os Estados signatários obrigam-se a 

desenvolver políticas públicas para implementar suas resoluções e a prestar 

contas periodicamente sobre os objetivos perseguidos. 

 

Cumpre ressaltar que, muito embora seja reconhecida a relevância das recomendações 

contidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos e de todos os tratados e convenções 

postuladas como seus desdobramentos; e ainda, as garantias legais previstas nas constituições 

das diversas nações, nem mesmo assim, todo esse aparato legal têm sido capaz de oferecer 

garantias de que ocorra a efetivação dos Direitos Humanos para todos os seres humanos. O que 

implica dizer que é preciso haver uma luta contínua e uma permanente vigilância na defesa 

desses direitos fundamentais a todos os cidadãos. Daí a relevância do papel da Educação em 

Direitos Humanos que emerge como um dos caminhos possíveis a se seguir em direção a essa 

perspectiva. 

Compreendo a Educação em Direitos Humanos como sendo um processo metodológico 

que tem os Direitos Humanos como eixo central, objetivando sua defesa, valorização e 

fortalecimento. A importância dos Direitos Humanos parte do princípio de que, mesmo com 

toda diversidade inerente a nós humanos e, sejam quais forem as características que possam 

nos diferenciar uns dos outros, somos todos igualmente humanos e, portanto, titulares de iguais 

direitos.  

Sendo assim, a Educação em Direitos Humanos se apresenta como importante 

instrumento na tentativa de romper com os processos de hierarquização e dominação presente 

na sociedade. Nesse sentido, Candau (2012) nos ensina que o horizonte de sentidos da Educação 

em Direitos Humanos está ancorado em três dimensões de atuação, quais sendo: a formação de 

sujeitos de direito, a promoção dos processos de empoderamento e o educar para nunca mais.  

A formação de sujeitos de direitos é fundamentalmente necessária para a defesa dos 

direitos e da dignidade humana, uma vez que muitas pessoas ainda compreendem seus direitos 

como algo concedido, como se fosse uma espécie de favor. É muito importante que não mais 

se compreenda os próprios direitos como generosidade alheia, pois assim nos retiramos do lugar 

de sujeitos de direitos. Por outro lado, uma vez tendo tomado consciência desse lugar, de nossa 
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pertença, não abrirei mão de sua titularidade. Nesse sentido, Candau (2012, p. 404) discorre 

que 

A maior parte dos cidadãos latino-americanos tem pouca consciência de que 

são sujeitos de direito. Essa consciência é muito débil, as pessoas – inclusive 

por ter a cultura brasileira uma impronta paternalista e autoritária – acham que 

direitos são dádivas. Por exemplo, expressões como “o patrão é bom porque 

me deu férias”, expressam esta posição; as férias viram uma questão de 

“generosidade” e não de direito. Os processos de Educação em Direitos 

Humanos devem começar por favorecer processos de formação de sujeito de 

direito, a nível pessoal e coletivo, que articulem as dimensões ética, político-

social e as práticas concretas.  

 

Favorecer os processos de empoderamento é a dimensão voltada aos sujeitos e grupos 

que, pela exclusão e dominação que historicamente sofreram, tiveram também historicamente 

menos poder de influência nas decisões tomadas pela sociedade. Para Florestan Fernandes 

(1973), as vítimas de preconceitos e discriminações são tratadas como se fossem pessoas 

inferiores, pessoas cujos interesses não compõem campo de importância. E de acordo com 

Marilena Chauí (1997), o preconceito é uma das armas mais poderosas nos processos de 

dominação. Para esses grupos se libertarem da inferiorização, imposta e tomar seu lugar e poder 

de decisão na sociedade faz-se necessário que ocorra um processo de empoderamento desses 

grupos. 

A terceira dimensão, a do educar para nunca mais, consiste nos processos de construção 

de uma sociedade democrática e não violadora dos direitos humanos através do resgate da 

memória histórica. Educar para que ninguém esqueça as violações de direitos marcadas em 

nossa história, do aviltamento que as hierarquizações entre grupos humanos causaram. Para que 

ninguém esqueça e assim não mais aconteça. Para Monteiro & Pimenta (2013, p. 48), educar 

para o nunca mais  

[...] exige também manter sempre viva a memória dos horrores das 

dominações, colonizações, ditaduras, autoritarismo, perseguição política, 

tortura, escravidão, genocídio, desaparecimentos, e reler a história para 

mobilizar energias de coragem, justiça, esperança e compromisso com o 

“nunca mais”, para favorecer o exercício de cidadania plena e ativa.  

 

Essas três dimensões da Educação em Direitos Humanos têm como objetivo principal 

propiciar a formação de um sujeito consciente e participativo, capaz de reconhecer e reivindicar 

seus direitos. Portanto, uma educação que se proponha libertadora pressupõe perpassar, 
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necessariamente, pela Educação em Direitos Humanos. Além do que, a Educação em Direitos 

Humanos, através da formação de sujeitos de direitos, da promoção dos processos de 

empoderamento e do educar para nunca mais, tem o importante papel na promoção e construção 

de uma cidadania ampliada, em que todas as pessoas têm direito a ter direitos. 

Quero ainda ressaltar o enfoque dado por Candau (2012), ao chamar a atenção para o 

fato de que atualmente o discurso dos Direitos Humanos está marcado por uma forte polissemia, 

a qual também se faz presente nas diversas maneiras de se entender o que venha a ser Educação 

em Direitos Humanos e sua finalidade. Para autora, é possível distinguir dois enfoques: o 

primeiro, fortemente marcado por uma visão ideológica neoliberal, a qual, a meu ver, enxerga 

os Direitos Humanos de maneira superficial, pois pretende melhorar a sociedade sem, no 

entanto, questionar as suas estruturas e o modelo social vigente; o segundo traz uma visão 

dialética e contra hegemônica dos Direitos Humanos, a qual parte da necessidade de 

desenvolver uma visão mais crítica da nossa realidade social. Essa visão é tida como uma 

possibilidade concreta de estabelecer [...] “mediações para a construção de um projeto 

alternativo de sociedade: mais inclusiva sustentável e plural”. (CANDAU, 2012, p. 407-408). 

E é justamente desse último enfoque que comungo e cujo presente trabalho se ancora. 

Importante, também, trazer a visão do sociólogo português Boaventura de Souza 

Santos (2016) acerca dos Direitos Humanos. Para o autor, os Direitos Humanos podem ser 

compreendidos sob a ótica de duas faces: a face a qual ele vai definir como distópica e outra 

denominada de utópica. Na primeira, que ele considerada como sendo a face dominante, é 

aquela que emerge do discurso dominante presente nas agências internacionais que impunham 

a bandeira dos Direitos Humanos. Nesse discurso é possível reconhecer a realidade gritante da 

negação de direitos mundo afora sem que, contudo, isso venha a se converter em direitos 

efetivamente aplicado e assegurado a todos. Ou seja, há uma narrativa que se parece se 

contentar em mencionar as consequências das violações dos Direitos Humanos sem questionar 

as suas causas reais dessas violações. Já a segunda face, a utópica, emerge 

[...] das lutas sociais pela dignidade, pelo direito à saúde, à educação e à 

segurança social, pelo direito ao trabalho com direitos garantidos, pelo direito 

das mulheres ao seu corpo, pelo direito à terra e à água, pelos direitos coletivos 

dos povos indígenas e camponeses da África, da Ásia e das Américas 

ameaçados de expulsão das suas terras e da contaminação das suas águas por 

parte empresas mineiras, de agricultura industrial e de exploração de madeira. 

(SANTOS, 2016). 

 



 
 

56 

 

Em sua face utópica, os Direitos Humanos têm duas fortes características: por um 

lado, não se limitam às relações entre humanos; estas, por sua vez, incluem as relações entre os 

humanos com a natureza que, em alguns casos, se configura em uma utopia. Muitos desses 

Direitos Humanos não são reconhecidos pela face distópica. 

É possível, ainda, traçar um paralelo dessas duas faces apresentadas pelo autor com 

a polissemia presente no discurso dos Direitos Humanos citado por Candau (2012), 

anteriormente. Ou seja, em ambos os casos se percebe, de um lado, uma visão mais superficial 

da sociedade acerca dos Direitos Humanos, a qual é confrontada por uma outra de caráter 

dialética e contra hegemônica, que traz os Direitos Humanos como um horizonte que embora 

utópico, precisa ser perseguido. 

Trazendo para nossa realidade, é importante lembrar que uma das finalidades da 

educação é a de formar alunos para o exercício da cidadania plena e participativa. Entretanto, 

só alcançaremos avanços nesse sentido se considerarmos as condições adequadas para a 

formação do sujeito ativo e participativo. A construção de propostas pedagógicas capazes de 

formar sujeitos que exercitam sua cidadania de maneira plena depende do enfrentamento das 

desigualdades, exclusões, violações de direitos e discriminações. Depende, ainda, da promoção 

e valorização das diversidades para possibilitar o reconhecimento da identidade da pessoa 

humana e de direitos iguais para todos. Do contrário, a ideia da efetivação dos Direitos 

Humanos para todos os humanos vai permanecer no campo do discurso e da utopia. 

Tenho clareza de que a conquista de direitos impõe uma necessária elaboração de uma 

tomada de consciência para sua efetivação. O campo dessa luta pela efetivação dos direitos é 

amplo e abrange toda sociedade, nos mais diversos espaços, inclusive, dentro das escolas. É 

preciso acordar para essa luta o mais rápido possível, e nas escolas, certamente ela se iniciará 

pela disputa de novos territórios.  

 

 

 

 

3.3 Educação em Direitos Humanos na escola: uma disputa de território 

 

A compreensão da disputa por um espaço, no campo das ideias, dentro do ambiente 

escolar, deve considerar que a realidade de nosso país nos conduz à necessidade de perceber 
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dois aspectos: 1) um difícil contexto de um quadro político e social em que a escola se insere 

e, 2) os professores, o currículo da escola e as disputas implicadas nas relações que permeiam 

o cotidiano escolar. Portanto, a disputa de um espaço no campo das ideias implica, neste 

trabalho, a necessária reflexão sobre o desenvolvimento do currículo da escola enquanto 

instituição social. Afinal, sendo a escola reflexo de nossa sociedade, não seria surpresa constatar 

que, em seu cotidiano, essa disputa está presente, inclusive, na construção do seu currículo.  

O currículo da Escola Municipal Professora Emília Ramos necessita ser compreendido 

como um instrumento de referência para a organização de todo trabalho pedagógico 

desenvolvido pelos profissionais que nela atuam, sendo sua organização um dos aspectos 

fundamentais para o seu bom funcionamento enquanto instituição de ensino.  

A esse respeito, Arroyo (2016) ensina que a escola pode ser compreendida como um 

espaço de constante disputada na correlação de forças sociais, políticas e culturais. O autor 

explica que, como profissionais da escola, somos, muitas vezes, o foco de tensas e variadas 

disputas, sendo a sala de aula “[…] o território onde a relação pedagógica mestre-educador-

aluno-educando encontra seu lugar, adquire ou perde seus significados, seja de realização ou 

de mal-estar” (Ibidem, p. 13), uma vez que é a escola o lugar onde o trabalho do professor se 

materializa e particulariza, através de suas ações e práticas pedagógicas.  

O autor também chama a atenção para a importância de se compreender que a 

construção do currículo da escola, desde sua concepção até a materialização de sua prática, 

pode ser percebida como sendo o núcleo e o espaço central mais estruturante da função da 

escola e talvez, por essa mesma razão, apresenta-se como o “[...] território mais cercado, mais 

normatizado. Ao mesmo tempo que é, também, o mais politizado, inovador, ressignificado”. 

(Ibidem, p. 13).  

Dito isso, disputar um espaço dentro desses territórios (escola e currículo) que 

proporcione à toda comunidade escolar compreender o que vem a ser Educação em Direitos 

Humanos na prática é, ao mesmo tempo, uma necessidade e um desafio. Desafio esse que, ao 

meu ver, precisa ser superado face a necessidade de trazer esse rico e vasto conhecimento para 

a cultura da escola de modo que venha a se tornar o ar que se respira.  

Porém, como disputar um espaço no currículo escolar para a temática de Educação em 

Direitos Humanos se os profissionais da educação que atuam na escola, durante a sua formação 

inicial, que se dá durante a graduação, e a formação continuada, que ocorre tanto dentro do 
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espaço escolar quanto fora dele e que se estende ao longo de toda vida profissional do professor, 

não é sequer sugerida enquanto temática a ser estudada?  Como esperar que o professor inclua 

em suas ações e práticas pedagógicas a Educação em Direitos Humanos se esse não detém o 

conhecimento básico a esse respeito?  

Tais questões conduzem à necessidade de melhor compreender qual é a concepção de 

currículo que a Escola Municipal Professora Emília Ramos defende e o papel dos seus 

professores frente a sua efetivação. Para isso, fez-se necessário compreender, também, o lugar 

que a Educação em Direitos Humanos ocupa dentro do cotidiano da escola, partindo da própria 

formação continuada dos professores. 

Atualmente, na escola, os momentos de estudo e formação dos docentes ainda não 

caminham em sintonia com a preocupação de levar adiante um processo de discussão acerca da 

Educação em Direitos Humanos. A esse respeito, a professora Anita, coordenadora da escola, 

nos revela que: “[...] se eu disser pra você: olha, a gente já pegou o documento, deu uma olhada 

geral... houve essa olhada geral. Mas se eu disser que a partir dessa olhada geral a gente vai 

trazer esse tema aqui eu vou estar mentindo”. O documento a que se refere corresponde às 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (Brasil, 2013). É fato a existência, 

na escola, de textos sobre a temática, contudo Florbela confessa que “[...] a respeito dos direitos 

humanos eu nunca cheguei a ler esse documento [...], mas eu vou falar a verdade, esse de 

direitos humanos eu não conhecia. Aliás, conhecia, mas não cheguei a fazer a leitura”. 

Tais relatos direciona à constatação da existência de uma lacuna significativa ao que se 

refere à formação dos professores. A esse respeito, a professora Anita explica que os estudos 

“[...] não têm sido feitos diretamente. O que é que a gente costuma fazer? Trazer textos 

curtinhos e reflexivos, discutindo sobre tal coisa e estamos sempre mostrando para o professor 

o que eu posso levar dessa temática para sala de aula”. 

Um olhar mais atento acerca dos estudos realizados na área da Educação em Direitos 

Humanos direcionará essencialmente para o tema da disputa de espaço para que se promova a 

discussão e inclusão de práticas pedagógicas necessárias ao desenvolvimento da área 

mencionada, e isto conduz ao currículo da escola. Ou seja, o processo de sua efetivação no 

cotidiano.  Para tanto, faz-se necessário melhor compreender a cultura da escola e de que 

maneira o currículo dessa escola dialoga com sua cultura. 
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Tomaz Tadeu da Silva (2016), ensina que as teorias acerca do currículo podem ser 

classificadas de três formas:  as teorias tradicionais, teorias críticas e pós-críticas. A primeira, 

está focada de maneira mais acentuada no ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, 

didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos; a segunda aponta para as questões 

de ideologia, reprodução culturas e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de 

produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência; e,  por fim, 

a terceira direcionam para as questões de identidade, alteridade, diferença, subjetividade, 

significação e discurso, saber-poder, representação, cultura, gênero, raça, etnia, sexualidade e 

multiculturalismo e/ou interculturalidade.  

Não é muito difícil perceber que na prática, quando se fala em teorias que fundamentam 

a construção de propostas curriculares, ainda há uma certa resistência e/ou dificuldade em 

superar o modelo tradicional de pensar e conceber os currículos das escolas. Isso implica dizer 

que, no que se refere a integração da temática de Educação em Direitos Humanos ao currículo 

da escola, a qual se alinha a uma concepção de currículo fundamentado na visão pós-crítica, 

ainda há um longo caminho a ser percorrido. 

Isso posto, cumpre ressaltar que no processo de construção, implementação e avaliação 

do Projeto Político Pedagógico das instituições escolares, deve-se atentar para garantir a 

presença dos princípios básicos da Educação em Direitos Humanos, quais sendo: o princípio 

da dignidade humana; da igualdade de direitos; do reconhecimento e valorização das diferenças 

e das diversidades; da laicidade do Estado; da democracia na educação; da transversalidade, 

vivência e globalização; e da sustentabilidade socioambiental.  Além disso, vale salientar que a 

Educação em Direitos Humanos pode dar-se em diferentes instâncias e formas. As principais 

formas partem da concepção de transversalidade, sendo incorporada como um conteúdo 

específico de uma das disciplinas já existentes no currículo escolar ou de maneira mista, 

intercalando a combinação da transversalidade e a interdisciplinaridade. 

Ao analisar o currículo da Escola Municipal Professora Emília Ramos é possível 

perceber que a mesma adota como concepção de currículo um conjunto de ações e práticas 

educativas, carregadas de sentidos, com uma intencionalidade educativa, contextualizada com 

a realidade da comunidade a qual está inserida. Com isso, traz a intenção objetiva de ser capaz 

de proporcionar aprendizagens significativas de todos os seus estudantes.  
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Essa perspectiva de currículo emerge como parte fundamental a organização da ação 

educativa, a qual assume papel de destaque na instituição escolar, uma vez que o mesmo “[...] 

se interpõe como fio condutor da ação educativa [...] que se baseia numa concepção de 

construção social (EMPER 2014, 31)”. Para a escola, o currículo representa não apenas um 

documento engessado “[...] com listas de conteúdos a serem ensinados, como algo abstrato, 

sem sentido para os alunos, mas sim, como um modo de organização das práticas educativas”. 

(Ibidem, p. 32). É, portanto, algo que pode ser enriquecido com fatos e acontecimentos do 

cotidiano e da comunidade escolar e local, constituindo-se no pulsar de sua cultura. 

Durante a elaboração de seu currículo, a escola levou em consideração alguns aspectos 

importantes, tais como: a diversidade do público a que se destina, a seleção e a distribuição dos 

conteúdos curriculares que considerem os objetivos das diferentes áreas de conhecimento, 

centrados no processo de reflexão sobre o tipo de pessoa e sociedade que se deseja formar. 

Considerou, também, a necessidade de sua abertura, flexível e adaptável a sua realidade, 

buscando respeitar os conhecimentos já construídos pelos alunos, dando ênfase ao valor 

educativo do diálogo e da participação, do saber dos estudantes, favorecendo-lhes a melhoria 

do seu desempenho. 

Contudo, apesar de seu currículo trazer como principais características o foco numa 

prática educativa de caráter humanizadora, a qual busca a construção da cidadania de seus 

alunos, é possível concluir que o Projeto Político e Pedagógico da Escola Municipal Professora 

Emília Ramos ainda não apresenta um alinhamento com o que preconiza as Diretrizes 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos e outros documentos nacionais e internacionais.  

A esse respeito, Guedes (2018, p. 115), ao analisar a articulação entre os Direitos Humanos e o 

Projeto Político Pedagógico da escola, percebe-se que: 

 

Apesar de deixar clara quais as concepções que regem a ação coletiva da 

escola, o PPP atual não apresenta um plano de metas nem as ações a serem 

implementadas, por meio das quais se pense, sistematicamente, como pôr em 

prática a visão política da coletividade. Tampouco o plano menciona a 

temática dos direitos humanos [...] apesar de toda a discussão e marcos legais 

globais e nacionais que abordam a temática. Consideramos, entretanto, que 

quando a proposta agrega discussões sobre desigualdades sociais, o 

atendimento educacional especializado e se compromete com o direito à 

aprendizagem, a partir da alfabetização, há indícios de processos educacionais 

na perspectiva da Educação em Direitos Humanos e formação para cidadania.  
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Parte dessa constatação se dá ao fato de ainda não haver, por parte da Secretaria 

Municipal de Educação de Natal, uma proposta sistematizada de formação docente direcionada 

a essa finalidade. Como já dito anteriormente, isso é reflexo das lacunas presentes nas diversas 

instâncias da formação dos professores, tanto na inicial quanto na continuada, o que precisa ser 

urgentemente priorizado. 

As possibilidades de exercitar a ação educativa na direção da construção de novos 

saberes e fazeres capazes de levar à transformação do processo educacional vigente culmina, 

necessariamente, por um redimensionamento na formação dos professores e na necessidade de 

se evidenciar o currículo e as estratégias de ensino e de aprendizagem que sejam coerentes com 

a cultura da escola e com a diversidade dos sujeitos que fazem parte dessa cultura, com as 

múltiplas formas de se encarar o mundo e de se pensar educação.  

 

 

 

 

3.4 Educação em Direitos Humanos e a cultura da escola - esse lugar de onde se fala. 

 

 

O que significa cultura escolar? Mencionar a cultura escolar é o mesmo que tratar da 

cultura da escola? Em que medida esses dois aspectos se assemelham e se diferenciam um do 

outro? Buscando compreender seus significados, percebe-se que há, em certa medida, uma 

confusão acerca do que vem a ser cultura da escola, que geralmente é confundida com cultura 

escolar. Embora seus significados sejam bem próximos, no que tange aos sentidos, diferenciam-

se um do outro em muitos aspectos, o que leva à necessidade de esclarecer essa distinção. 

Lembro ao leitor que o presente trabalho trata, de maneira mais específica, dos aspectos 

relacionados à cultura da escola e, para isso, dialogo com as falas das professoras e de autores, 

tais como: Geertz (1989); Laraia (2003); Forquin (1993). 

De um modo bem objetivo, pode-se afirmar que cultura escolar se refere a tudo 

aquilo que se apresenta no campo das semelhanças existentes entre as diversas instituições 

escolares, conferindo-lhe certo grau de padronização. Seguindo esse raciocínio, por cultura 

escolar entendo ser as práticas e modos intencionalmente escolhidos de se transpor 

didaticamente conteúdos diversos, além de comportamentos e normas sociais, as quais podem 
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ser praticadas pelas escolas de um modo geral. Sendo a escola reflexo da sociedade e espelho 

de sua cultura, faz-se necessário compreender que a cultura escolar dessa sociedade estará 

diretamente ligada aos diferentes tipos e níveis de investimentos – simbólicos e materiais –, que 

cada país se propõe a fazer na Educação, uma vez que as escolas se configuraram em espaços 

estratégicos para consolidação de uma determinada visão de mundo.  

É importante aqui considerar a existência de algumas tentativas de se romper com esse 

padrão de escola. Porém, via de regra, a padronização cultural é o que tem prevalecido em 

nossa sociedade. A esse respeito, Jean-Claude Forquin (1993), em sua obra Escola e Cultura: 

as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar, expõe claramente a complexa 

relação que há entre a escola com a cultura. Para o autor “[…] a cultura é o conteúdo substancial 

da educação [...], a educação não é nada fora da cultura e sem ela. Mas, reciprocamente, dir-se-

á que é pela e na educação [...] que a cultura se transmite e se perpetua” (FORQUIN, 1993, p. 

14). 

Essa forma de refletir sobre a produção da cultura escolar diferencia-se da 

compreensão que tenho acerca da cultura da escola, na medida em que considero ser a escola – 

para além do lócus dessa pesquisa –, mas, principalmente, o seu ethos, a sua marca, a identidade 

da escola no que tange às suas particularidades. O significado da palavra ethos é comumente 

relacionada ao caráter moral, sendo empregada para descrever o conjunto de hábitos ou 

crenças que definem uma comunidade ou nação. Compreendendo-a como o conjunto de valores 

que permeiam e influenciam uma determinada manifestação e, no caso específico da escola, a 

relaciono com o que a distingue, no sentido antropológico do termo, a partir da forma de ser e 

estar no mundo de um povo ou comunidade.  

Assim, a cultura da escola assume o papel de diferenciação, pois apesar de considerar 

as inúmeras semelhanças entre as diversas instituições de ensino, é importante reconhecer que 

as escolas possuem, ao mesmo tempo, elementos que as diferenciam umas das outras. Dito de 

outra maneira, percebe-se que cada estabelecimento de ensino é detentor de uma identidade 

própria que se relaciona com as singularidades que expressam identidades diferenciadas. Ou 

seja, apesar da escola parecer igual fisicamente e seguir praticamente as mesmas leis que 

orientam seu regimento e funcionamento, especialmente nas escolas públicas, sempre existe 

algo diferente que a define e a caracteriza como única, que pode ser reconhecido como sua 

marca de identidade. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%2525C3%2525A7%2525C3%2525A3o
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Isto posto, o conceito de cultura da escola está diretamente relacionado ao campo das 

diferenças, das particularidades, daquilo que torna cada escola única, diferente de todas as 

outras. Portanto, quando me debruço sobre a cultura da escola, levo a cabo uma iniciativa que 

compreende a possibilidade de desvelar o estabelecimento de ensino, seu cotidiano, que é 

influenciado por múltiplas dimensões, dentre as quais, a dimensão da cultura escolar. Essa 

dimensão compreende o contexto histórico da instituição, sua localização geográfica e, por fim, 

a dimensão social e cultural da comunidade escolar na qual ela está inserida. 

Diante dos aspectos acima expostos, considero que compreender o que vem a ser 

cultura implica em perceber esse conceito neste trabalho como um conceito que transversaliza 

essa discussão. Utilizarei aqui o conceito de cultura em seu viés antropológico, comungando da 

visão de autores como, por exemplo, do antropólogo norte-americano Clifford Geertz (1989) 

que em sua obra, a Interpretação das Culturas, mostra a cultura como parte de uma teia de 

significados. Para ele, “[...] essa teia orienta a existência humana. Trata-se de um sistema de 

símbolos que interage com os sistemas de símbolos de cada indivíduo numa interação 

recíproca” (GEERTZ, 1989, p. 15). Ao fazer essa afirmação, o autor propõe uma nova maneira 

de compreensão desse conceito, carregado de complexidade e alicerçado no reconhecimento da 

cultura como sendo  

 

[...] um padrão historicamente transmitido de significados incorporados em 

símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas em formas 

simbólicas por meio das quais os homens comunicam, perpetuam e 

desenvolvem seu conhecimento e atitudes em relação à vida (Ibidem, p. 89). 

 

Cultura também pode ser compreendida como sendo a maneira na qual um povo se 

legitima frente aos demais, sendo essa maneira, resultante de uma longa construção histórica 

das relações estabelecidas coletivamente. Nesse sentido, Laraia (2003, p. 101) mostra que os 

indivíduos pensam de acordo com a cultura onde foram criados. Afirma que a cultura é algo 

dinâmico, ou seja, muda com o passar do tempo, sendo que tais mudanças geralmente podem 

ser vistas como lentas e pequenas, porém elas sempre ocorrem. É importante compreender que 

cada sistema cultural está em permanente estado de mudança.  

Contudo, faz-se necessário entender como se dá essa dinâmica para que seja possível 

atenuar os efeitos do que se costumam denominar de choque de gerações e evitar 

comportamentos preconceituosos tão marcadamente presentes em nossa sociedade. Seguindo 
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esse raciocínio, também é fundamental para humanidade a compreensão das diversidades 

existentes entre povos de culturas diferentes, como também, compreender as diferenças que 

ocorrem dentro do mesmo sistema. Sem abertura para esses entendimentos, as pessoas tenderão 

a permanecer despreparadas para encarar com serenidade a constante, dinâmica e, ao mesmo 

tempo, admirável onda de mudanças que o mundo nos reserva. 

Ser uma escola impregnada da cultura local não exime os professores do processo de 

buscar significados importantes para o desenvolvimento dos saberes da docência. A esse 

respeito, a professora Anita afirma que “[…] a gente tem priorizado correr atrás dessa cultura: 

conhecer nossa clientela, tratar essa clientela bem, independente de qual nível social ela 

tenha”.  Essa fala remete a Paulo Freire (2014) na medida em que torna possível perceber o 

reconhecimento de um não saber e, assim, da importância de procurar conhecer mais para 

auxiliar no processo do outro vir a ser mais.  

Apreendo, desse modo, dois sentidos presentes nas falas das professoras, ao se 

referirem acerca da cultura da escola. Sentidos estes que traduzem posições, ou melhor, formas 

de agir: 1) a cultura da escola é a cultura da comunidade de Cidade Nova; 2) a cultura da escola 

é de buscar – ‘correr atrás’ – para conhecer a cultura da comunidade. 

Essa visão, aliada à proximidade com a comunidade de Cidade Nova, o que as 

professoras caracterizam como sendo essa mistura, estão presentes no cotidiano da escola de 

maneira muito clara, uma vez que o seu cotidiano influencia e é influenciado por essa 

comunidade. Desse modo, não seria exagero afirmar que a Escola Municipal Professora Emília 

Ramos tem a cara da comunidade, de sua gente. Como também, tem a cara de sua equipe, dos 

profissionais que se doam cotidianamente para fazer educação pública de qualidade. A esse 

respeito, Florbela nos revela: [...] "aqui a gente trabalha e toda vez que a gente vai decidir 

alguma coisa a gente sabe dos limites e das potencialidades da nossa comunidade”. E 

acrescenta: [...] “tudo que a gente faz, desde o acolhimento até o final do dia, é sabendo das 

reações dos pais e sempre considerando as características dessa comunidade”. 

Compreendo que cada cultura tem uma lógica própria e, desse modo, devemos 

entendê-la a partir dessa própria lógica, buscando embasamento na história daquela 

cultura/povo. Ao trazer essa ideia para o universo da escola, percebo que tal afirmação vai de 

encontro com a fala da professora Maria que, ao se referir à escola, afirma […] “ela não é só 

uma escola que ensina a ler e escrever, ela ensina o sujeito a compreender a sua história [...], 
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a sair do casulo e a virar borboleta, porque é assim que a gente tem que fazer”. Essa fala nos 

revela uma prática pedagógica preocupada e voltada para o crescimento de seu aluno enquanto 

pessoa, enquanto sujeito da história. O que também está presente na fala da professora Anita, 

quando nos deixa claro a necessidade de [...] “conhecer, atuar e tentar fazer as coisas 

melhorarem. É essa a nossa missão, sempre próximo da realidade”.  

Percebe-se que tais práticas se encontram presentes no cotidiano da escola, uma vez 

que ela leva em consideração a prerrogativa de que está inserida num contexto indissociável 

com a comunidade de Cidade Nova. Desse modo, ocorre nas falas das professoras entrevistadas, 

de maneira recorrente, a integração entre a escola e o contexto social da comunidade a qual ela 

pertence. Isso fica ainda mais claro quando nossa interlocutora Florbela afirma que “[…] a 

cultura do Emília Ramos é a cultura da Cidade Nova, eu percebo isso, é misturado demais 

porque a comunidade aqui é tão próxima, sabe? É tudo muito próximo”.  

Embora pareça estar clara a preocupação com a pessoa humana e a formação integral 

dos alunos, o currículo da Escola Municipal Professora Emília Ramos não faz nenhuma 

referência à Educação em Direitos Humanos. Nesse sentido, Rosa revela “[...] olha, 

especificamente sobre o tema direitos humanos a gente peca bastante, não existe. Eu vou dizer 

a você que hoje não existe essa formação em direitos humanos na escola”.  

As professoras não percebem essa lacuna, seja na formação continuada, seja no Projeto 

Político Pedagógico. Todavia, na busca por dinamizar o processo de ensino e aprendizagem, a 

Escola tem utilizado os Projetos de Trabalho como eixo orientador das práticas pedagógicas, 

por compreender que essa dinâmica de organização do currículo permite trabalhar os conteúdos 

de forma interdisciplinar e significativa, fazendo com que o aluno aprenda participando, 

formulando questões, investigando, enfim, sendo protagonista juntamente com o professor.  

É possível estabelecer uma ligação entre a metodologia de Projetos de Trabalho, que 

favorece formas de tratamento das informações de maneira que os alunos transformem os 

saberes disciplinares e as informações, ligando-os a sua vida (VENTURA e HERNANDEZ, 

1998), e, o desenvolvimento de questões tocadas pelas Diretrizes Nacionais de Educação em 

Direitos Humanos. Mas, ainda assim, permanece a lacuna de uma atividade desvinculada de 

estratégias e reflexões diretamente ligadas a uma intencionalidade e, assim, que se faria como 

práxis. 
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Por práxis docente compreendo ser a capacidade que nós, professores, devemos 

adquirir ao longo de nossa trajetória profissional – partindo de uma reflexão crítica de nossa 

prática e diante dos inúmeros desafios que se apresentam, de forma a possibilitar, através de 

nossas ações, uma intervenção de maneira socialmente responsável no meio em que atuamos.  

E mais, sermos capazes de considerar os aspectos sociais e culturais contextualizados no tempo 

e no espaço vivenciado pelos nossos alunos, compreendendo os processos históricos, os quais 

estamos inseridos e, assim, enxergando tanto o plano da permanência quanto o da mudança. 

Esses aspectos delineados representam talvez o maior desafio do trabalho docente. Portanto, 

seguindo esse raciocínio, nossas ações devem dialogar com a diversidade, com a inclusão 

enfim, com o leque de aspectos que tratam uma educação pautada na perspectiva de buscar 

construir uma cultura de garantia e respeito aos Direitos Humanos. 

Ainda a esse respeito, Correia (2008, p.56), afirma que “o ato pedagógico é 

compreendido como práxis, em que teoria e prática se unem na ação ativa e libertadora, sempre 

mediada pela dialogicidade como método e pela horizontalidade como ontologia”. Como 

aponta o autor, o papel exercido pelos educadores ganha ainda mais importância no processo 

dialógico em que se vislumbram mudanças na construção de conceitos que historicamente são 

reforçados e possam dar lugar a perspectivas mais humanizadas nas relações estabelecidas na 

nossa sociedade. No entanto, o professor não é o único responsável nesse processo de formação 

de sujeitos críticos. A escola enquanto instituição formadora precisa estar ciente do seu papel 

enquanto viabilizadora de espaços de discussão e formação de todos os sujeitos envolvidos no 

processo educacional.  

Nesse sentido, faz-se necessário compreender o papel da educação como pressuposto 

à formação de alunos e professores na medida em que essa formação irá subsidiar o exercício 

de uma prática pedagógica exercida com qualidade, consciência e reflexão. Para isso, é 

imperioso não fazer alusão da prática docente à simplicidade de um dom ou tão pouco acreditar 

que existe uma receita pronta para seu exercício. Ser professor exige formação, estudos e muita 

dedicação para atuar enquanto mediador na prática da construção do conhecimento. 

Sobre esse aspecto, Paulo Freire (2014), em sua obra: Pedagogia do Oprimido, aponta 

os caminhos que permite refletir acerca da condição do ser humano, sendo este, um ser da 

práxis. Para o autor, fazendo uso de práticas pedagógicas reflexivas e problematizadoras, o 
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homem toma consciência de que é um ser da práxis, sendo esta a síntese do movimento dialético 

entre teoria e prática. 

[...] os homens são seres da práxis. São seres do que fazer [...] se os homens 

são seres do quefazer é exatamente porque seu fazer é ação e reflexão. É 

práxis. É transformação do mundo. E, na razão mesma em o quefazer é práxis, 

todo fazer do quefazer tem que ter uma teoria que necessariamente o ilumine. 

O que fazer é teoria e prática. É reflexão e ação (FREIRE, 2014, p. 167:168).  

 

A educação vista como uma ação humana traz, no ato de ensinar e aprender, o estímulo 

à construção de práticas que fomentem ações voltadas para construção da democracia, 

promoção do diálogo, do respeito à diversidade e de bases para construção do caráter solidário 

dentro da ação educativa. Essa concepção de educação rejeita o pressuposto exclusivamente 

verbalista ou ativista, e se afirma em práticas alicerçadas na reflexão e ação. Com base nessa 

visão, o educador e educando não nascem prontos, mas vão se constituindo sujeitos no decorrer 

de seu percurso formativo, no qual a construção democrática acontece num ato impregnado de 

esperança. 

Acredita-se que a experiência prática embasada pela formação teórica, e estas, 

caminhando juntas, poderão proporcionar ao professor maior segurança e subsídios para atuar 

como mediador no processo de construção do conhecimento. Acrescento que urge reconhecer 

que a formação dos professores precisa ser redirecionada de modo a atender às necessidades 

impostas por um novo modelo de sociedade, na qual as relações se estabelecem cada vez mais 

no campo das desigualdades, cuja escola está inserida nesse contexto. 

No meu entendimento, reconhecer a necessidade de redirecionamento para o 

desenvolvimento de relações no processo de formação dos professores traduz uma relação entre 

a teoria e a prática como práxis e remete ao essencial do tema em questão: refletir sobre espaços 

de conhecimento implica ter clara a intencionalidade dos atores e autores do fazer pedagógico. 

Desse modo, a escola, ao selecionar os temas a serem trabalhados nos projetos,  considera os 

seguintes aspectos: temas atuais que estabeleçam relação com a vida dos alunos, assuntos que 

despertem o interesse e que possibilitem integrar as várias áreas do conhecimento, bem como 

que traga contribuições para formação dos alunos e que despertem sua curiosidade e o prazer 

em aprender.  

Contudo, chama-me a atenção uma fala da professora Florbela. Ao se referir às 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos, faz seguinte questionamento: [...] 
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“por que será que eu nunca li essa parte desse documento? [...] não sei se é uma falha de nossa 

formação, por que será que a maioria dos professores não leu sobre isso? Eu fico agora me 

questionando sobre isso e me sinto um pouco culpada”. Tal constatação reforça a existência de 

lacunas no que se refere à formação dos professores no tocante à Educação em Direitos 

Humanos. E, nesse sentido, faz-se necessário o desenvolvimento de ações voltadas tanto para 

formação continuada dos professores, despertando para a necessidade de se desenvolver novas 

práticas, de modo a estabelecer uma maior conexão entre estratégias já presentes no cotidiano 

da escola com novas formar de se ensinar e aprender acerca da Educação em Direitos Humanos. 

A palavra culpa, mencionada acima, pode levar a um sentido de vitimização, o qual se 

torna distante do que percebemos como realidade, uma vez que sendo a escola parte de uma 

rede, essas questões correspondem a uma dimensão do ambiente educacional mais amplo 

(escolas, instituições de educação superior e outros espaços educativos) na sua relação com os 

sistemas de ensino em conjunto com todos os atores envolvidos nos processos educacionais 

(gestores, professores e demais profissionais da educação), em todos os níveis e modalidades.  

Desse modo, não devo omitir a ausência de uma intencionalidade às mudanças de 

práticas direcionadas para a Educação em Direitos Humanos por parte dos órgãos centrais 

mesmo que, no plano macro do MEC, tenhamos as Diretrizes Nacionais para Educação em 

Direitos Humanos. E nesse contexto nos impõe o centrar esforços para reverter essa realidade. 

Ressalto o desconhecimento, até o presente momento, por parte dos gestores, coordenadores e 

professores das escolas do município de Natal, de linhas de ação e de um Projeto Educacional 

ou Plano Local de educação propostos pela Secretaria Municipal de Educação que abarquem a 

temática da Educação em Direitos Humanos e sem os quais parece ser muito difícil o acesso às 

medidas propositivas que alcancem toda a rede. 

 

 

 

3.4.1 O cotidiano da escola e o pulsar de sua cultura – o poder da tradição 

 

Todo espaço, todo lugar é detentor de uma história e carrega na memória de quem nele 

habita as múltiplas facetas que constituem a construção social e histórica de seus processos. 

Com a Escola Municipal Professora Emília Ramos não seria diferente. E ao lançar um olhar 
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mais atento acerca de seu cotidiano, é possível perceber que a construção de sua história é o 

resultado de inúmeras contribuições (nem sempre positivas) de todos aqueles que fazem parte 

de sua comunidade escolar.  

Objetivando melhor compreender o conceito de cotidiano da escola busco ancorar-me 

em Michel de Certeau (1994). Em sua obra intitulada A invenção do cotidiano, o autor apresenta 

a definição de cotidiano como sendo o conjunto de operações singulares que irá denominar de 

práticas e que, na maioria das vezes, são capazes de revelar aspectos importantes de uma 

sociedade ou de um indivíduo. Em suas reflexões, o autor se atém ao que ele denomina de 

maneiras de fazer dos indivíduos, dando especial atenção a uma multiplicidade de modos, 

regras e convenções elaboradas e, em determinado momento, impostas por uma dada ordem 

social. A esse respeito, Certeau (1994, p. 31), irá acrescentar que [...] “O cotidiano é aquilo que 

nos prende intimamente, a partir do interior [...] é uma história a caminho de nós mesmos [...] 

o que interessa ao historiador do cotidiano é o invisível”. Portanto, de um modo mais objetivo, 

por cotidiano compreendo ser as práticas realizadas por indivíduos em seu dia a dia, a sua 

maneira de fazer, aquilo que também se convencionou chamar de rotina.  

Muito embora num primeiro momento um olhar mais apressado possa revelar uma 

aparente banalidade ou, até mesmo, levar a perceber esse cotidiano como sendo algo 

insignificante – o que, de modo algum, não o é –, ao direcionar o foco para o cotidiano da escola 

pude notar que ao mergulhar nesse universo com mais atenção, é possível perceber que esse 

cotidiano é revelador, uma vez que as relações nele estabelecidas trazem elementos 

fundamentais para melhor compreender sua cultura. Isso ocorre, na verdade, porque a Escola 

Municipal Professora Emília Ramos traz em seu cotidiano o poder que sua tradição tem e que 

está relacionado aum modo de fazer educaçãoque se estabelece como parte imprescindível na 

construção de sua cultura. E essa tradição é revelada através dos sentidos atribuídos por suas 

professoras às suas ações e práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano escolar.  

Sabiamente Certeau (1994, p. 142) afirma que toda atividade humana pode ser 

considerada cultura. Contudo, essa cultura não necessariamente pode vir a ser reconhecida 

como tal, pois “para que haja cultura, não basta ser autor das práticas sociais; é preciso que 

essas práticas sociais tenham significado para aquele que as realiza”. É importante considerar, 

também, o fato de que a Escola Municipal Professora Emília Ramos está inserida num contexto 

indissociável de sua comunidade. Ou seja, que não é possível separar a escola do contexto social 
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da comunidade a qual ela está inserida. Tal indissociabilidade me leva a perceber um outro 

aspecto importante:  ela influencia e sofre influência dessa comunidade e, desse modo, não 

apenas reproduz, mas também produz cultura, o que me leva a concluir que a escola é, portanto, 

detentora de uma cultura própria, a qual reflete a integração do contexto em que está vinculada 

e, consequentemente, os múltiplos saberes e modos de fazer dos seus professores estão 

impregnados por essa cultura.  

Ao longo da pesquisa pude notar que a Escola Municipal Professora Emília Ramos, 

ao longo de sua existência, foi se constituindo como um lugar com forte ligação com a 

comunidade de Cidade Nova, o que se configura como um dos principais traços de sua cultura. 

Essa constatação é fundamentada pela fala da professora Maria, que ao se referir à comunidade 

a qual a escola está inserida revela que: [...]“a escola Emília Ramos busca incansavelmente 

conhecer essa comunidade, a gente agarrou essa comunidade. A própria constituição dessa 

escola deixa isso bem claro”. A esse respeito, a professora Maria acrescenta algo muito 

importante: “[...] essa unidade e esse cuidado dos que são mais velhos, os mais antigos na 

escola, fazer com que a história da escola seja sempre lembrada, para que quem vai chegando 

compreenda que isso tem que ser feito dessa maneira porque tem uma razão para ser”.  

A história da escola e sua tradição são cotidianamente revisitadas em momentos de 

impasse ou de dúvidas quanto a que decisão tomar ou o melho caminho seguir. A esse respeito, 

a professora Anita complementa: “Revendo a nossa história enquanto escola, como é que nós 

devemos agir agora diante dessa situação? Então nós buscamos fazer essas reflexões o tempo 

todo”. É como se, em momentos de dúvidas ou impasses, o olhar para o saber construído pela 

escola ao longo de todos esses anos apontasse o caminho. A história da escola é algo muito 

vivo, muito presente no cotidiano da escola e em sua cultura. 

A esse respeito pude perceber através das falas de nossas interlocutoras que há, por 

parte dos profissionais da Escola Municipal Professora Emília Ramos, mas, principalmente, por 

parte da coordenação e da gestão, uma preocupação em assegurar que a tradição e a cultura da 

escola  não se percam ao longo do tempo. Durante a pesquisa de campo foi possível perceber 

que nessa escola o modo de fazer, o como fazer, parece ser uma espécie de legado a ser 

preservado, um modelo a ser seguido por todos aqueles que nela atuam. O que não significa 

dizer que esse modo de fazer seja estático e não sofra transformações. Ao contrário do que 
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possa parecer, o novo, o atual, as mudanças são sempre bem-vindas, desde que contribuam para 

o crescimento do aluno.  

Contudo, mesmo o novo sendo bem-vindo pelos profissionais da escola, é possível 

perceber nas falas das professoras entrevistadas que o poder da tradição é muito presente nas 

ações e práticas pedagógicas da escola. É como se, ao final das contas, a tradição desse modelo 

de como fazer falasse mais alto dentro da cultura da escola. E é exatamente isso que nos revela 

a professora Anita quando se refere ao passado da escola ao afirmar que [...] “o passado é nossa 

referência, aquilo que nos ajuda demais a cada dia, mas assim, o tempo é agora e é agora que 

eu tenho que dar conta, é agora que eu tenho que fazer”. E acrescenta: “O que é que a gente 

tem tentado fazer todos os dias? Estar mostrando de fato essa história, mesmo já tendo sofrido 

muitas alterações”. O que fica evidenciado aqui, mais uma vez, é que há uma grande 

preocupação de se preservar a história da escola, para que ela não seja esquecida e, assim sendo, 

para que não se perca os aspectos que são considerados como sendo a essência da cultura da 

Escola Municipal Professora Emília Ramos. E a fala da professora Maria vem ratificar esse 

sentido, ao afirmar ser [...] “esse emaranhado de coisas que a escola vive que a gente não quer 

abrir mão muitas vezes [...] que a gente abraça a causa para não deixar de fazer essas coisas 

que fazem parte da história dessa escola, que fazem dessa escola uma escola diferente”.  

As afirmações da professora Anita remetem a uma crença de que esse modo de fazer 

é inerente à cultura da escola, aliado ao “desejo de fazer acontecer”, têm feito toda diferença 

para o resultado final do trabalho desenvolvido pela escola, muito embora ela reconheça que 

tal postura não seja exclusividade apenas dessa escola. Ou seja, aqui ficam claros dois aspectos: 

1) a presença tanto dos aspectos relacionados à cultura escolar – aquilo que é geral, que se 

assemelham as demais escolas –, e 2) aos aspectos da cultura da escola – aquilo que é particular, 

exclusivo, único, que a diferencia das outras escolas. 

A interação da escola com a comunidade é outro aspecto de fundamental importância 

para a constituição da cultura da escola. Considerando que esta não está isolada do contexto ao 

qual está inserida, sua presença se faz necessária no processo de organização social da 

comunidade de Cidade Nova, de modo que as ações a serem desenvolvidas estejam voltadas e 

contextualizadas, também, para as necessidades dessa comunidade. Por outro lado, o 

envolvimento da comunidade com a escola dá-se a partir de sua participação no cotidiano da 
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escola e através de diferentes eventos promovidos nos quais se busca estabelecer, 

primordialmente, relações democráticas de cooperação e respeito.  

Seguindo o que está posto no Projeto Político e Pedagógico da Escola Municipal 

Professora Emília Ramos, o foco de toda ação político-pedagógica da escola está centrado no 

aluno, uma vez que sua aprendizagem é o objetivo primeiro da mesma. Para tanto, a escola 

busca proporcionar às famílias abertura para discutir, inferir e avaliar o processo de ensino e 

aprendizagem, vislumbrando sua melhora e eficácia, participando ativamente das decisões 

acerca das ações da escola, estabelecendo prioridades em função da realidade da comunidade. 

Nesse sentido, o Projeto Político e Pedagógico da Escola Municipal Professora Emília 

Ramos revela uma intenção de aproximação e estreitamento dos laços entre a escola e a família 

mediante a participação dessa última, integrando o seu cotidiano, conforme podemos perceber: 

 

Com esta participação da família na escola, esses espaços democráticos são 

construídos e fortalecidos através, também, da organização e atuação do 

Conselho Escolar, Clube de Mães, lideranças comunitárias e outras 

instituições da comunidade. Assim, formam-se os parceiros da escola que 

analisam os problemas e ajudam a solucioná-los, levantando alternativas para 

a tomada de decisões com a escola e para a escola. (EMPER, 2014, p. 12). 

 

Fica evidenciado que a escola tem se empenhado para que esta relação seja contínua, 

flexível e ativa. Para isto, tem criado e preservado esses espaços pautados no respeito à 

comunidade, na liberdade de expressão e no respeito à autonomia de cada segmento da 

comunidade. Nesse sentido, a escola tem se tornado um espaço agradável e atrativo de trocas 

de experiências, de diferentes manifestações e atividades prazerosas, marcas que fazem parte 

de sua cultura desde sua constituição. 

Por tudo isso, percebe-se, de maneira significativa, que o entrelaçar do cotidiano da 

escola com sua história, sua tradição e o zelo com o modo de fazer pedagógico, o sentido de 

unidade e pertença dos seus profissionais são, sem dúvidas, aspectos significativamente 

presentes na Escola Municipal Professora Emília Ramos, ao mesmo tempo em que são, 

também, elementos constituintes de sua cultura. 

Passarei a seguir a busca por melhor compreender qual a relação entre Educação em 

Direitos Humanos e a cultura da Escola Municipal Professora Emília Ramos e qual o papel que 

essa relação ocupa no cotidiano da escola a partrir do modo como as relações que se 

estabelecem em seu cotidiano e se configuram às dinâmicas internas desse contexto e, ainda, 

como elas contribuem para a construção de sua cultura. 
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4. A ESCOLA COMO LUGAR DE ENSINAR E APRENDER  

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 
 

 

“Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

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

política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 

riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.  

Artigo 2º DUDH (1948) 

 

O contexto do espaço escolar é, fundamentalmente, o lugar no qual as relações se 

estabelecem. Não apenas as relações entre os sujeitos presentes nesse espaço, mas, também, a 

relação desses sujeitos com o universo do conhecimento, do ensinar e do aprender, e com a 

comunidade. Compreender o modo como essas relações se configuram, as dinâmicas internas 

desse contexto e, ainda, como se dá a construção da cultura da escola e sua relação com a 

Educação em Direitos Humanos é, sem dúvidas, um importante passo para melhor compreender 

esse lugar de onde se fala. 

Isto posto, tenho por objetivo neste capítulo melhor compreender qual a relação entre 

Educação em Direitos Humanos e a cultura da Escola Municipal Professora Emília Ramos e 

qual o papel que essa relação ocupa no cotidiano da escola. Para isso, busco lançar um olhar 

atento tanto no que tange ao plano da permanência quanto ao da mudança, seus bloqueios e 

potencialidades, considerando que esse lugar é detentor de uma história que permeia e alicerça 

o universo dessas práticas carregadas de tradição e sentidos. Portanto, acredito que os aspectos 

sociais e culturais contextualizados num dado tempo e espaço, vivenciados pelos sujeitos 

protagonistas do contexto escolar, são fundamentais para compreender e explicar as nuances da 

cultura da Escola Municipal Professora Emília Ramos. 

Sabe-se que o espaço escolar se configura como um terreno fértil para estudos 

descritivos que busquem compreender as dinâmicas internas desses contextos, por se configurar 

como um espaço de encontro de diversidade numa forma mais acentuada. Porém, é sabido que 

as realidades vivenciadas pelos espaços escolares desencadeiam situações sociais que vão muito 

além da explicação de um ou outro acontecimento isolado, mas que se estendem para a 

necessidade de uma melhor compreensão dos processos que as desencadeias.  
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E é na busca por essa compreensão que o olhar atento para o outro, as escolhas, o 

esperançar no sentido freiriano, podem contribuir para uma maior aproximação da realidade 

destas relações e seus códigos e significados. Considerar os aspectos sociais e culturais, 

contextualizando-os no tempo e no espaço vivenciados pelos sujeitos, enxergar tanto o plano 

da permanência quanto o da mudança é, talvez, o maior desafio do trabalho do pesquisador.  

Em outras palavras, o que se quer dizer é que não basta reconhecer a existência das 

inúmeras situações de contradições presentes no cotidiano da escola e de se perceber uma certa 

incapacidade de lidar com as mesmas, mas, principalmente, que a construção de um caminho 

rumo às mudanças necessárias dentro e fora da escola passa, necessariamente, por modificação 

do modo de fazer educação e de se pensar a escola. Passa, portanto, por mediadas de caráter 

institucional.  

Além disso, é indispensável que se faça uma escolha política e de forma consciente pela 

educação como via de formação de sujeitos detentores de direitos e não apenas cumpridores de 

deveres, de modo que possam exigir o compromisso dos vários agentes públicos e da sociedade 

em geral com a efetivação dos Direitos Humanos em todas as suas dimensões. 

E é nessa perspectiva que os princípios que encaminham uma educação pautada na 

cultura dos Direitos Humanos reconhecem que “[…] a escola tem um papel fundamental na 

construção dessa cultura, contribuindo na formação de sujeitos de direito, mentalidade e 

identidades individuais e coletivas” (BRASIL, 2003, p.17).  

É fato que a luta pela efetivação dos direitos humanos não deva ser garantida apenas 

pela instituição escolar, tão pouco, pela educação. Contudo, é nesse importante espaço de 

formação de pessoas que os atores envolvidos no processo do ensinar e do aprender exercem 

papel fundamental para a consolidação da Educação em Direitos Humanos.  Para isso todos os 

atores presentes no ambiente educacional devem fazer parte do processo de sua implementação 

de modo a garantir que: 

 

[...] todas as pessoas, independente do seu sexo; origem nacional, étnico-

racial, de suas condições econômicas, sociais ou culturais; de suas escolhas de 

credo; orientação sexual; identidade de gênero, faixa etária, pessoas com 

deficiência, altas habilidades/superdotação, transtornos globais e do 

desenvolvimento, têm a possibilidade de usufruírem de uma educação não 

discriminatória e democrática. (BRASIL, 2013, p. 516). 
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Sabe-se que as escolas de educação básica têm como principal função a universalização 

da educação, primando pela qualidade socialmente referenciada, de forma equitativa, de modo 

a disseminar o conhecimento socialmente produzido e acumulado para a democratização da 

sociedade. O termo qualidade na educação está relacionada a um conjunto de outros temas 

presentes nas linhas e entrelinhas do atual PNE (BRASIL, 2014), como exemplo, política 

educacional, gestão educacional, gestão escolar, gestão democrática da educação, democracia, 

cidadania, direito, financiamento da educação, custo aluno, alfabetização na idade certa, 

qualidade do ensino, qualidade da aprendizagem, qualidade dos insumos pedagógicos.  

É bem verdade que tal instituição carrega a responsabilidade de ser um espaço de 

convergência de desejos, sonhos, ideais e ideologias, e que a mesma deve preocupar-se não 

apenas com a aprendizagem de seus educandos, mas também, com aquilo que eles se tornarão 

enquanto sujeitos históricos detentores dos saberes e fazeres capazes de mudar o rumo de seu 

destino. Contudo, diante das crescentes e graves contradições presentes no mundo 

contemporâneo, surge a necessidade de nos municiarmos de ferramentas capazes de enfrentar 

os múltiplos desafios da atualidade, dentre eles: o avanço cada vez mais visível do fascismo em 

nossa sociedade, as inúmeras violações de direitos e, mais acentuadamente, da exclusão social, 

econômica, política e cultural que geram tamanha pobreza, desigualdades, discriminações, 

autoritarismos, enfim, as múltiplas formas de violência contra a pessoa humana.  

Partindo da necessidade de se trabalhar os aspectos relacionados à convivência de todos 

os atores que interagem dentro do espaço escolar durante o processo de ensino e de 

aprendizagem, faz-se necessário rever as práticas que permeiam as relações estabelecidas nesse 

importante espaço de formação de sujeitos. Assim, a Educação em Direitos Humanos 

apresenta-se como uma possibilidade concreta na busca por nos apoiarmos em valores, tais 

como: a liberdade, a dignidade, o respeito às diferenças, na democracia e na participação 

coletiva nas discussões de questões relacionadas a conflitos e na tomada de decisão. Afinal, é 

na escola, depois da família, que aprendemos a ser, a fazer, a conhecer e, principalmente, 

aprendemos a conviver, interagindo e nos relacionando, uma vez que nossas práticas denunciam 

nosso ser.  

Nesse contexto, trabalhar com os alunos questões como, por exemplo, a diversidade, 

apresenta-se como uma das muitas possibilidades frente ao combate a negação de direitos e a 

naturalização da violência, realidades tão presentes em nossa sociedade e, mais 
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especificamente, nos espaços escolares passa a ser uma necessidade. Tornar o outro visível, 

apontar a importância do diverso, do plural, do diferente, passa a ser mais que uma alternativa 

e se apresenta como importante escolha a ser abraçada em direção a construção de estratégias 

de mediação e gestão de conflitos, pautados no respeito as diversidades e na perspectiva da 

Educação em Direitos Humanos. Pois, como muito bem frisou Boaventura de Souza Santos, é 

importante compreender que todos nós: “[…] temos o direito a ser iguais sempre que a diferença 

nos inferioriza; temos o direito a ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza”. 

(SANTOS, 2006, p. 316) 

Nessa perspectiva, o viés da diversidade apresenta-se como uma temática emergente e 

necessária frente às demandas crescentes nos ambientes escolares e que buscam formas de 

convivência humana que considere as diferenças entre as pessoas. Os espaços relacionais tanto 

no trabalho e como nas escolas são ambientes onde os conflitos emergem em função de diversos 

motivos, sejam eles por pequenas divergências de ideias e opiniões, sejam elas por preconceito, 

racismo e outras formas de intolerância que podem ultrapassar os limites de uma convivência 

construtiva.  

É fato que as contradições se fazem presentes nos mais diversos ambientes sociais, 

inclusive nos ambientes educacionais: escolas, instituições de educação superior e outros 

espaços educativos. Contudo, cabe aos sistemas de ensino em conjunto com todos os atores 

envolvidos nos processos educacionais – gestores, professores e demais profissionais da 

educação –, em todos os níveis e modalidades, centrar esforços para reverter essa realidade que, 

em alguns casos, configura-se como perversa e historicamente construída. 

Outro ponto que chama a atenção é a fronteira cada vez mais tênue entre a divergência 

e a intolerância. Como é possível perceber em diversas situações do cotidiano, seu rompimento 

pode acarretar manifestações de violência no espaço escolar das mais variadas magnitudes, 

pondo em evidência, de maneira mais acentuada, as contradições presentes em nossa sociedade. 

E é nessa fronteira, onde o conflito emerge, que ações pautadas na Educação em Direitos 

Humanos podem dá um melhor direcionamento quando desse rompimento, quando dessa 

aproximação com as diferenças. Lembrando que o conflito não deve ser negado, ao contrário, 

ele precisa ser utilizado como uma oportunidade para aproximação do diálogo com a 

convivência respeitosa da diversidade.    
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Diante da necessidade de se trabalhar os aspectos relacionados à garantia de direitos, 

faz-se necessário rever as práticas das relações estabelecidas nesse importante espaço de 

formação de sujeitos, que é a escola. Portanto, não bastará que a escola se preocupe apenas com 

a aprendizagem dos conteúdos ministrados, mas também, com aquilo que os alunos se tornarão 

enquanto sujeitos de direitos. E é nessa direção que a fala da professora Maria caminha. Ao 

falar da função social da escola, ela reconhece que “[...] aqui não é só uma escola que ensina a 

ler e escrever, ela ensina o sujeito a compreender a sua história [...], a sair do casulo e a virar 

borboleta, porque é assim que a gente tem que fazer”. Esse sentido também está presente na 

fala da professora Anita, quando nos deixa clara a necessidade de [...] conhecer, atuar e tentar 

fazer as coisas melhorarem. É essa a nossa missão, sempre próximo da realidade”.  

No que se refere à garantia do direito à aprendizagem, as professoras são conscientes de 

que, mesmo havendo um esforço de todos para garantir a melhor educação para seus alunos, a 

escola apresenta muitas falhas, lacunas e ausências. A professora Maria reconhece que “[...] a 

escola pública sofre muito com isso porque a gente sabe que não se oferece as condições que 

precisa para que esse direito seja garantido para esse sujeito”.  Mas também reconhece que 

essa condição também pode vir a se tornar um elemento motivador para que a luta para se 

garantir esse direito esteja sempre viva dentro e fora da escola. Que essa luta que é nossa, de 

todos os professores, não seja apenas nossa, mas também de toda sociedade. É o que ela quer 

dizer quando afirma que o papel da escola vai muito além de ensinar o aluno a ler e escrever.  

A escola precisa fazer mais, precisa “[...] ensinar a criança, o sujeito, a compreender 

que em alguns momentos ele precisa lutar para conquistar esse direito, precisa ter um ato de 

rebeldia pra conquistar isso, para correr atrás disso que é muitas vezes negado”. Essa fala da 

professora Maria expressa o sentido de educação, compreendida como uma necessidade básica, 

que o sujeito precisa ter satisfação para vivê-la de forma cada vez mais complexa, mais 

desigual. E a educação precisa tomar para si essa responsabilidade de fazer o aluno 

compreender que ele, enquanto sujeito e cidadão, precisa ter seus direitos básicos garantidos 

“[...] é por isso que a educação tem que fazer com que o sujeito compreenda que ele até pode 

viver num casulo, mas que ele pode virar borboleta, mas precisa buscar isso”.  

E é exatamente esse sentido de educação que a Educação em Direitos Humanos defende. 

Uma educação que seja capaz de fazer com que o aluno se reconheça como um sujeito detentor 

de direitos, capaz de fazê-lo acreditar que é preciso compreender sua condição, sua realidade 
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para, só assim, ser capaz de transformá-la. Embora a escola ainda não tenha esse conhecimento 

sistematizado, é possível, a princípio, notá-lo presente através dos sentidos que são atribuídos 

às ações e práticas pedagógicas desenvolvidas pela escola. 

Imbuída dessa missão, sem fugir das responsabilidades que a realidade lhe impõe, que 

a Escola Municipal Professora Emília Ramos caminha, dia após dia, seguindo firme em seu 

propósito, buscando transformar a realidade de seus alunos através daquilo que ela mais 

acredita: a educação. Como a escola se posiciona para realizar esse trabalho e quais os saberes 

que seus professores mobilizam para isso é o que buscarei compreender a seguir.  

 

 

 

4.1. Implicações dos sujeitos e os saberes pedagógicos presentes em suas ações - 

bloqueios e potencialidades 
 

Abraçar a carreira docente requer um modo de ser diferenciado, um saber-fazer, muito 

bem traduzido nas palavras de uma de nossas interlocutoras, a professora Anastácia, ao dizer 

que: “[...] é preciso ter uma sabedoria para lidar com todas as especificidades que estão 

presentes na sala de aula”. Esse conhecimento que a professora se refere e que denomina de 

sabedoria, é, na verdade, aquilo que se traduz como sua experiência docente, construída ao 

longo de mais de 30 anos de profissão. E é essa espécie de sabedoria pedagógica que se 

apresenta, certamente, como um diferencial em sua prática pedagógica. Isso se confirma quando 

ela acrescenta: “[...] quando eu era mais jovem eu tinha menos sabedoria e queria resolver as 

coisas já, às pressas, sem nem saber direito como [...] depois eu percebi que tem a hora do mel 

e tem a hora do fel, mas não pode ter só a hora do mel. Bom seria se fosse assim”. Referindo-

se aos momentos de dificuldades presentes no dia-a-dia de sua sala de aula e que a experiência 

de anos na docência a faz ter uma compreensão mais realista do seu fazer docente.  

A professora reconhece que muito dessa sabedoria advém de sua experiência de vida, 

mas que, também, é fruto de sua longa experiência como professora na escola. Talvez um 

professor iniciante não tivesse a mesma sabedoria para conduzir todas as especificidades que a 

sala de aula apresenta. Mas que sabedoria é essa? Como se constitui esse saber dentro da cultura 

da escola? Na busca por elucidarmos essas questões, tratarei a seguir dos saberes docentes 
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presentes nas ações e práticas pedagógicas dos professores da Escola Municipal Professora 

Emília Ramos, tentando identificar, também, quais são os principais bloqueios e 

potencialidades presentes na cultura da escola. 

Para melhor compreensão do que vem a ser esses saberes docentes, ancoro-me nos 

conhecimentos de Freire (1996), Gauthier (2013) e Tardif (2014). 

Paulo Freire (1996), em sua obra intitulada “Pedagogia da autonomia - saberes 

necessários à prática educativa” ensina a ensinar partindo dos desafios de ser professor e faz 

uma reflexão sobre os saberes necessários à prática educativa fundamentada numa série de 

exigências. Para ele, ensinar exige do professor: rigorosidade metódica, pesquisa, respeito aos 

saberes dos educandos, criticidade, estética e ética, corporeificação das palavras pelo exemplo, 

exige riscos, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, reflexão crítica 

sobre a prática, reconhecimento e a assunção da identidade cultural. 

Essas exigências nos remetem, inicialmente, a duas constatações: o primeiro é da ordem 

do tamanho do desafio que nossa profissão nos impõe; o segundo, que é resultado dessa 

primeira constatação, nos dá a certeza de que nunca estaremos prontos, sempre estaremos 

atuando conscientes de nossa incompletude. O caminho é longo e precisa ser percorrido, passo 

a passo, dia após dia, evitando-se os atalhos. Mas precisamos percorrê-lo. Desse modo, Freire 

(1996) ensina o essencial: que precisamos desenvolver uma permanente reflexão sobre a nossa 

prática para que, voltando-se para si mesmo, sejamos capazes de perceber nossas fragilidades 

“a reflexão crítica sobre a prática se torna uma exigência da relação teoria/prática, sem a qual a 

teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo”. (FREIRE, 1996, p. 24).  

É nesse sentido de que nunca estaremos prontos que a formação continuada dos 

professores ganha importância fundamental por ser nesses momentos em que a reflexão crítica 

sobre a prática deve acontecer. É pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 

pode melhorar a próxima prática, porque embora os saberes da experiência sejam fundamentais, 

eles não são suficientes porque precisam se renovar, assim como se renova o conhecimento. 

Também sobre os saberes docentes, Maurice Tardif (2014) ensina que esses saberes 

estão diretamente relacionados ao trabalho docente, ao mesmo tempo em que estão carregados 

de diversidades e pertencentes a uma dada temporalidade. Porém, não se trata aqui de um saber 

qualquer. Trata-se, pois, de um tipo de saber plural “[...] formado de diversos saberes 

provenientes das instituições de formação, da formação profissional, dos currículos e da prática 
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cotidiana, o saber docente é, portanto, essencialmente heterogêneo”. (Ibidem, p. 54). Ou seja, 

para o autor o saber docente: 

[...] não é uma coisa que flutua no espaço: o saber dos professores é o saber 

deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a sua 

experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações 

com os alunos em sala de aula e com os outros atores escolares na escola. 

(TARDIF, 2014, p. 11). 

 

Essa visão a respeito da pluralidade dos saberes docentes e a relação existente entre eles 

demonstrada por Tardif (2014), logo acima, é também apontada e reafirmada por Gauthier 

(2013). A esse respeito, o autor ensina que “é muito mais pertinente conceber o ensino como a 

mobilização de vários saberes que formam uma espécie de reservatório, no qual o professor se 

abastece para responder a exigências específicas de sua situação concreta de ensino”. 

(GAUTIER, 2013, p. 28). O autor faz uso do termo reservatório para se referir a essa pluralidade 

de saberes, os quais, de maneira mais objetiva, referem-se aos saberes disciplinares (a matéria), 

aos saberes curriculares (o programa), aos saberes da ciência da educação, aos saberes da 

tradição pedagógica (o uso), aos saberes experienciais e, por último, aos saberes da ação 

pedagógica, que se referem ao repertório de conhecimentos do ensino ou à jurisprudência 

pública validada).  

Para responder às demandas dessas exigências específicas de que o autor se refere, as 

quais pertencem ao cotidiano do fazer pedagógico docente, surge a necessária elaboração de 

um saber, também específico, produzido pelos professores, traduzindo-se no saber da ação 

pedagógica. Esse saber é o resultado da relação de complementação estabelecida entre os 

demais saberes dos professores, que, dentro de um dado contexto, são capazes de se direcionar 

e decidir por esta ou aquela ação, sempre levando em consideração a especificidade de cada 

caso em sua sala de aula. 

Isso significa explicitar que é necessário que se tenha uma visão mais ampliada acerca 

desse tipo específico de conhecimento, o que tem levado à necessidade de se repensar a 

formação dos professores, tanto durante a formação inicial quanto durante a continuada.  Isso 

impõe, necessariamente, um reposicionamento dos currículos da formação de professores e 

uma “[…] nova articulação e um novo equilíbrio entre os conhecimentos produzidos pelas 

universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos professores em suas 

práticas cotidianas”. (TARDIF, 2014, p. 23). 
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É importante destacar que os saberes construídos pelos professores ao longo de sua 

carreira não devem ser analisados de maneira isolada, desconectada de sua realidade. Ao 

contrário, devem ser compreendidos estabelecendo-se uma íntima relação com o trabalho 

desses profissionais dentro da escola e na sala de aula.  

Pelo fato desses saberes estarem a serviço do trabalho docente, e sendo o trabalho uma 

realização humana inserido num dado contexto social, faz-se necessário compreender que “[...] 

as relações dos professores com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: são 

relações mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar situações cotidianas” 

(TARDIF, 2014, p. 17). 

Isso nos leva à necessidade de retornarmos à escola como lugar onde esses saberes são 

constituídos através das ações e práticas pedagógicas, mediadas pelas relações entre os sujeitos. 

E analisando as falas de nossas interlocutoras, é possível estabelecer duas linhas de sentidos 

presentes em seus relatos.  

A primeira linha está ligada aos aspectos presentes no cotidiano escolar, os quais são 

considerados como potencialidades (os aspectos positivos). Nesse sentido, é possível observar 

que na grande maioria das falas ocorre o reconhecimento dessas potencialidades como sendo 

os aspectos que estão fortemente ligados às ações e práticas pedagógicas desenvolvidas pelos 

professores no interior da escola, as quais estão diretamente vinculadas à cultura da escola. 

E é nesse sentido que chamo a atenção para, talvez, um dos aspectos mais importantes 

presentes na cultura da Escola Municipal Professora Emília Ramos e que merece destaque: o 

potencial formativo que a escola possui. Essa é, sem dúvidas, uma potencialidade muito 

valorizada por seus professores, novos e antigos, e está presente em suas falas em diversos 

momentos. Esse potencial foi historicamente constituído num longo e rico processo de trocas 

de experiências entre os professores e que, sem sombra de dúvidas, é parte importante da cultura 

da escola. 

A primeira a destacar esse ponto é a professora Anastácia, que é atualmente a professora 

com maior tempo de atuação na escola. Ela nos revela com expressão de orgulho: “[...] uma 

das coisas que a gente destaca aqui é o planejamento [...] aqui tem que estudar, tem que tá 

estudando sempre, tem que tá na formação continuada, mesmo que o ambiente escolar esteja 

complicado”. Esse destaque dado à formação dos professores que acontece dentro da escola é 

a fonte de um rico conhecimento que se configura numa espécie de legado da escola. É através 
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dessa formação que os professores produzem aquele tipo de conhecimento específico que 

Gauthier (2013) e Tardif (2014) se referem anteriormente.  

O espírito de união (ou o compartilhar saberes) é outra marca da escola ligada à 

formação. A esse respeito, a professora Anita revela: “[...] pensamos o tempo inteiro que nós 

estamos aprendendo uns com os outros, ou com o professor, ou com o aluno, ou com a família”. 

Além de uma noção muito forte de que é preciso ouvir o outro, negociar “[...] porque se chegar 

aqui com o discurso pronto: ‘eu pensei assim e é assim que vai ser’, não vai funcionar, não 

vamos chegar a lugar algum”. 

O compromisso com o fazer pedagógico, que é a aprendizagem do aluno, é outro aspecto 

muito forte na cultura da escola. A professora Anita trata disso quando nos relata que “[...] há 

sempre uma busca para tentar fazer o melhor, sempre! O melhor não é o que eu julgo ser 

melhor, mas é o que tem me dado resultado [...] o importante é que me dê resultado, e se me 

deu resultado foi o melhor”. Seguindo essa visão, a professora Rosa destaca como uma 

potencialidade dos profissionais da escola o querer fazer. Para ela, “[...] é o querer que vem 

antes de tudo, antes de qualquer coisa. Então eu tenho aqui na escola pessoas que querem, que 

estão aqui para fazer acontecer”. E acrescenta: “[...] as professoras são muito comprometidas 

com o trabalho, a equipe é muito unida, busca alternativas e isso são nossas principais 

potencialidades”.  

Seguindo essa mesma linha de pensamento, temos a fala da professora Anastácia: “[...] 

eu vejo como ponto positivo, aqui, a gente acreditar na educação, tratar as crianças como 

seres pensantes, acreditar que eles conseguem, que são capazes”. O compromisso dos 

professores também é um porto a ser destacado na fala da professora: “[...] o compromisso de 

estarem aqui todos os dias e acreditarem que vamos conseguir, que vai dar certo”. E a 

professora Maria acrescenta: “[...] existe esse movimento todo que é um movimento de desejo, 

de amor, de acreditar naquilo que a gente se preparou para viver, que é estar na educação 

pública e dar o nosso melhor”. 

Chamam-me a atenção o reconhecimento e a valorização, por parte da gestão da escola, 

do espírito de união e de coletividade como qualidades presentes nos seus profissionais. A esse 

respeito, a professora Maria reconhece: “O nosso maior potencial é a garra que nossos 

profissionais têm, é a unidade. [...] a escola trabalha muito com o coletivo. Mesmo discutindo 
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e discordando a decisão é sempre coletiva”. E esse é mais um aspecto fortemente ligado à 

tradição da escola e que se caracteriza como outro fator presente em sua cultura. 

Nesse sentido, os professores com mais tempo de atuação na escola desempenham um 

papel duplo, os quais também merecem ser reconhecidos enquanto saberes passíveis de serem 

ensinados, tanto por serem os guardiães da memória histórica da escola, como por simbolizarem 

esse sentido de união e coletividade tão reconhecidos e impregnados dentro da cultura da escola. 

A professora Maria explica: “[...] essa unidade e esse cuidado que tem os mais velhos, dos mais 

antigos na escola, fazer com que a história da escola seja lembrada, isso faz com que quem vai 

chegando compreenda que isso tem que ser feito dessa maneira porque tem uma razão de ser”. 

E termina sua fala reconhecendo que, “[...] afinal de contas, tudo extrapola os muros da 

escola, e sem essa união tudo fica muito mais difícil”. Sem dúvidas, esse espírito de união e 

coletividade torna a escola mais preparada para conseguir lidar melhor com os desafios que 

fazem parte do seu cotidiano, estejam esses desafios dentro ou venham de fora da escola. 

Numa segunda linha de sentidos, a que está relacionada aos aspectos percebidos como 

bloqueios, é possível observar que a vinculação desses está mais ligada ao exterior, àquilo que 

foge ao controle da escola. Muitos desses sentidos tratam dos aspectos relacionados ao campo 

institucional, ao que eles denominam de administrativo e financeiro ou a dificuldade de 

estabelecer vínculo com a família dos alunos. 

A esse respeito, a professora Rosa desabafa: “[...] embora eu queira fazer [...] para a 

rotina escolar acontecer, os pontos negativos se concentram mais nesse campo da 

administração, pois falta pessoal para trabalhar nessa escola gigantesca”. Essa visão é 

corroborada pela fala da professora Florbela: “[...] o que bloqueia muito nossos avanços são, 

muitas vezes, questões financeiras [...] a própria desvalorização da educação no país”. Na 

visão da professora, o descaso com a educação pública em nosso país “[...] é aquela coisa que 

eu acho que é geral na educação no Brasil com a educação pública [...] que é a grande 

sofredora no sentido dos investimentos”. Mais adiante a professora expressa um sentimento que 

é muito presente pelos professores, pois está relacionado à falta de prioridade da educação e a 

pouca valorização da profissão docente. Diz ela a esse respeito: “[...] todos nós sabemos que a 

educação nunca foi interesse dos governantes, já chegou a ser um pouco mais valorizada, mas 

hoje em dia a gente vê que não é o que está acontecendo”. A exemplo disso, menciona a 

votação da PEC 241, que ficou conhecida como a PEC do Teto, que tem por finalidade o 
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congelamento dos investimentos em educação por 20 anos. Em um país que já possui uma 

educação precária, isso se traduzirá num verdadeiro retrocesso.  De acordo com a professora 

Florbela, a falta de investimento é, sem dúvidas, um importante bloqueio a ser considerado 

porque “[...] impacta diretamente em nosso trabalho negativamente”. 

Para professora Rosa, outro ponto está ligado à participação da família: “[...] a 

dificuldade de a escola estabelecer o vínculo com a família para que eles venham a participar 

mais da vida dos seus filhos e da rotina da escola”. E demonstra muita preocupação com a 

ausência de interesse dos pais em participar do Conselho Escolar: “[...] nós estamos aí às 

vésperas de uma eleição para compor o Conselho Escolar [...] a Comissão está com dificuldade 

de conseguir pessoas para representar os seguimentos”. Nesse caso em particular, a professora 

Rosa, na tentativa de compreender essa dificuldade se questiona: “Será que é falta de formação? 

Talvez sim, porque precisa você estar preparado politicamente, saber para que serve o Conselho 

e saber que você paga os impostos para isso aqui acontecer. E os pais têm que estar aqui dentro”.  

A professora considera que a maioria das cobranças feitas à escola é, na verdade, a parte 

que compete a Secretaria Municipal de Educação, e que não são feitas como deveria, e a 

comunidade não têm ciência disso. Na opinião da Professora, essa visão distorcida de quem é 

responsável pelo que, de quem responde pelo que, explica-se pela baixa participação dos pais 

na rotina da escola. A esse respeito, ela desabafa: “[...] o pai tem que estar aqui dentro pra ver 

nossas dificuldades, pra saber: por que hoje não está tendo aula? Por que hoje foi aula só até 

às 3 horas? Por que o fornecedor não veio hoje deixar a merenda? [...]”. Essas são alguns 

questionamentos que os pais costumam fazer à gestão da escola sem ter noção dos motivos reais 

que interferem no andamento das atividades da escola. Para a professora, muitos problemas 

seriam resolvidos se os pais soubessem dos reais motivos, da origem dos problemas da escola, 

até para poderem cobrar os seus direitos: “[...] esse é um dos maiores pontos negativos que eu 

vejo hoje na escola. Porque as pessoas começam a falar o que não sabem, a cobrar o que não 

sabem e o que é aquilo que é de fato e de direito nem falam e nem cobram”. 

Essa visão também é partilhada pela professora Florbela, “[...] eu penso que às vezes é 

mesmo a falta de informação da própria comunidade que não compreende certas atitudes da 

escola” Para a professora, essa falta de entendimento pode ser compreendida de duas maneiras: 

“[...] quando a escola vai falar com a comunidade e a comunidade não compreende ou não 
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aceita aquilo que a escola está dizendo ou propondo [...] e isso acontece porque, muitas vezes, 

a família não acompanha o nosso trabalho”. 

Pode-se observar, então, através das falas das entrevistadas, que aquilo percebido pelas 

professoras como bloqueios está mais ligado aos aspectos de ordem estrutural e da família, é 

tudo aquilo que não depende dos professores – os fatores externos. Porém, as professoras não 

parecem ter a compreensão de que parte desses bloqueios por elas descritos também podem 

estar ligados a fatores internos à escola, que podem partir de seus pares ou até mesmo delas. 

Para melhor esclarecer esse aspecto seria necessário realizar outras entrevistas e explorar esses 

fatores para melhor compreender essas questões que não ficaram muito claras. 

Todavia, ao atribuir sentido às ações e práticas pedagógicas da cultura da escola é 

possível perceber, em certa medida, a existência dessa relação com a Educação em Direitos 

Humanos. Contudo, ao identificar os bloqueios e potenciais de mudanças, as professoras não 

conseguem estabelecer uma relação destes com a construção de uma cultura em Direitos 

Humanos na escola. 

 

 

4.2 A importância do lugar na formação inicial e continuada do ser professor 

 

A educação é uma atividade realizada por humanos, para humanos e, portanto, deve 

estar comprometida com o bem da humanidade. Isso significa dizer que a formação do professor 

não deve estar reduzida unicamente a uma dimensão técnica dos conhecimentos. É claro que o 

professor precisa se apropriar de toda uma multiplicidade de conhecimentos. Porém, esses 

conhecimentos precisam estar a serviço da formação de indivíduos mais humanizados. 

(NÓVOA, 2017). 

Nossas crianças pertencem a uma nova geração de sujeitos que interagem com o mundo 

de maneira diferente do que nós interagimos, pensam de maneira diferente do que nós 

pensamos, que aprendem de maneira diferente daquela que nós aprendemos e, sobretudo, que 

se relacionam com o conhecimento de maneira muito diferente de como nós nos relacionamos. 

Enfim, o mundo atual já não é mais como era antigamente e a escola precisa despertar 

urgentemente para essas mudanças. Precisa manter um ambiente de permanente reflexão acerca 
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das práticas pedagógicas que precisam ser desenvolvidas por seus professores. Precisa, 

portanto, estar aberta à necessidade de se redirecionar a formação dos professores 

constantemente. E isso é, por se só, desafiador. Vai exigir uma nova postura do professor e de 

uma nova atitude da escola.   

A formação do professor é um aspecto particularmente relevante na atualidade, uma vez 

que possui natureza complexa e diversa, podendo ser abordado sob a ótica de diferentes 

perspectivas. Na visão de Block e Raush (2014, p.249), “a formação de professores se dá em 

um processo contínuo de desenvolvimento, caracterizado por fases que englobam toda a 

carreira docente”.  

É fato que a formação se apresenta como um ponto imprescindível para a atuação do 

professor. Porém, como formar um bom professor? O que deve ser priorizado na formação de 

um professor, considerando que o mesmo irá atuar em uma sociedade cujas mudanças ocorrem 

em um espaço de tempo cada vez menor? Como atender às necessidades e diversidades de um 

mundo que caminha na velocidade do Século XXI, cada vez mais moderno, mais complexo, 

desigual e virtual, se a escola parece ainda estar em uma moldura de um quadro do Século XIX?  

Sejam quais forem as respostas, elas devem levar em consideração o lugar de atuação 

dos professores. Quanto maior for a compreensão desse lugar, do seu contexto, de suas 

necessidades, bloqueios e potencialidades, melhor preparado estará esse professor para 

desenvolver ações e práticas pedagógicas que respondam aos anseios da comunidade em que 

atua. 

Contudo, quando falo de ações e práticas pedagógicas na docência, na Educação Básica, 

estou considerando que elas estão relacionadas a um modo de fazer diretamente ligado ao 

conhecimento e a ação docente – o que se acostumou denominar de teoria e prática docente. 

Nesse sentido, os processos que envolvem o ensinar a ser professor estabelecem uma 

importância fundamental porque, numa certa medida, compreendo que não se ensina ninguém 

a ser, uma vez que este ser será constituído de acordo com as suas capacidades, necessidades, 

experiências formativas e visão de mundo que irão orientá-lo ao longo de toda sua trajetória 

como professor. Tal compreensão leva-me, inevitavelmente, a refletir melhor acerca de toda 

gama de complexidade que envolve tal questão, em todas as competências necessárias que o 

ser professor precisa adquirir ao longo de seu percurso formativo e de como esse percurso é de 

fato longo.   
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Porém, mesmo ciente da complexidade desse processo, é possível estabelecer princípios 

fundamentais que devem nortear os processos formativos, os quais passam necessariamente 

por: 1) uma visão mais ampla do que vem a ser educação de qualidade – a qual deve estar 

focada na aprendizagem do aluno e não mais apenas no ensinar conteúdos; 2) pela formação 

política do professor, com uma necessária e consistente visão mais aproximada possível da 

realidade de seus alunos e da comunidade a qual eles estão inseridos; e 3) pela condução 

responsável da relação professor-aluno, considerando todas as suas especificidades.  

Também é importante reconhecer que a formação dos professores será fortemente 

influenciada pelas mudanças de rumo em curso em nosso país, pelas decisões políticas tomadas 

pelos órgãos centrais que detém o poder de determinarem qual será o grau de investimento e 

autonomia dos sistemas de educação aos quais os professores estão vinculados. Além disso, as 

consequências geradas pelas fraturas democráticas ocorridas em nosso país, as quais, na grande 

maioria das vezes, ocasionam a interrupção ou modificação de projetos legitimados pela 

sociedade. 

Tudo isso se traduz, objetivamente, em importantes potenciais de mudanças que 

acarretam em uma transformação direta no sistema de ensino e, consequentemente, na formação 

dos professores. A esse respeito, Nóvoa (1999, p. 99) aponta dois grupos distintos de fatores de 

mudanças, os quais são responsáveis por pressionarem a função docente: o primeiro, 

denominado pelo autor de fatores de primeira ordem “os que incidem diretamente sobre a acção 

do professor na sala de aula, modificando as condições em que desempenha o seu trabalho, e 

provocando tensões associadas a sentimentos e emoções negativas [...]”, o que irá gerar aquilo 

que o autor denomina de mal-estar docente. O segundo, denominado de fatores de segunda 

ordem “[...] referem-se às condições ambientais, ao contexto em que se exerce à docência”. 

Esse segundo grupo de fatores tem uma ação indireta na ação docente, afetando a motivação e 

a implicação do professor com seu fazer cotidiano. Ao nosso entender, ambos terão 

consequências no resultado final do trabalho do professor dentro da escola.  

No caso em particular das questões que envolvem a qualidade da educação em nosso 

país, cabe aqui fazer um adendo. É perceptível que, embora seja um tema recorrente nos 

discursos relacionados à educação, principalmente quando se trata da educação pública, pouca 

ou quase nenhuma clareza se tem a esse respeito. Contudo, se considerarmos que educação de 

qualidade “[...] é aquela que contribui com a formação dos estudantes nos aspectos culturais, 
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antropológicos, econômicos e políticos, para o desenvolvimento pleno do seu papel de cidadão 

do mundo, tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social” (BRASIL, 2014, p.52), 

perceberemos com mais objetividade que estamos envolvidos em um fazer que é, no mínimo, 

desafiador, com implicações diretas nas condições concretas para a construção do ser professor. 

Isto posto, de um modo geral, pode-se dizer que a formação do professor compreende 

dois momentos: um primeiro momento, que denominamos de formação inicial, a qual ocorre 

durante a graduação e pode ser entendida como um importante momento em que os professores 

adquirem, ou deveriam adquirir, uma diversidade de conhecimentos teóricos e práticos que 

possibilitem a prática do ensino de qualidade. Portanto, como muito bem defende Pimenta 

(1999, p. 17), “para além da finalidade de conferir uma habilitação legal ao exercício 

profissional da docência, do curso de formação inicial se espera que forme o professor. Ou que 

colabore para sua formação”. A esse respeito, Nóvoa (1999, p. 117-118), irá destacar três 

grandes linhas de atuação a serem consideradas durante o processo de formação inicial docente:  

 

A primeira refere-se ao estabelecimento de mecanismos selectivos de acesso 

à profissão docente baseados em critérios de personalidade, e não apenas em 

critérios de qualificação intelectual [...] a segunda linha de actuação é a 

substituição de abordagens normativas por abordagens descritivas” [...] “a 

terceira linha de atuação posposta é a adequação dos conteúdos da formação 

à realidade prática do ensino. 

 

Num segundo momento, temos o que chamamos de formação continuada, a qual Maria 

das Graças Nascimento (2011, p. 70) se refere, de uma maneira mais ampla, como sendo:  

 

[...] toda e qualquer atividade de formação do professor que está atuando nos 

estabelecimentos de ensino, posterior à sua formação inicial, incluindo-se aí 

os diversos cursos de especialização e extensão oferecidos pelas instituições 

de ensino superior e todas as atividades de formação propostas pelos 

diferentes sistemas de ensino. 

 

Seja na formação inicial ou na formação continuada, optamos em ter como ponto de 

partida o lugar onde se dão essa formação, destacando sua importância, influências e marcas 

que este lugar exerce sob os futuros e os atuais docentes. Para tal, tomamos como fonte o 

material coletado durante a pesquisa em campo cuja escuta nos possibilitou perceber, através 

das falas de nossas interlocutoras, que esse lugar representa um sentido particularmente 
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importante quando se trata da formação do professor, tanto inicial quanto continuada. E em 

alguns casos, ele se torna um fator determinante para as escolhas que os sujeitos fazem ao longo 

de sua vida profissional.  

Nesse sentido, foi possível perceber a constituição de dois movimentos distintos, porém, 

complementares: o primeiro, formado por aquelas profissionais que nunca pensaram em ser 

professoras, mas que,  diante das oportunidades que surgiram, foram se constituindo como tais 

ao longo de suas vidas; e o segundo, formado por aquelas profissionais que desde muito cedo 

carregavam o desejo de ser professoras e que, levadas por esse desejo, foram buscando 

constituir-se como tais ao longo de seus percursos formativos. Sendo que, nesses casos, o lugar 

de formação surge como um fator decisivo para (re)afirmação de sua escolha ou, ainda, para o 

surgimento de outras escolhas. 

Para corroborar com a melhor compreensão acerca desse primeiro movimento, destaco 

as falas das professoras Anastácia e Florbela. Inicio com a fala da professora Anastácia, cujo 

tempo de atuação dentro da escola já ultrapassou os 30 anos. Em sua fala, a professora relata 

que suas escolhas não foram, a princípio, escolhas conscientes, para ela “[...] as coisas que 

aconteceram em minha vida, as coisas que me escolheram, sempre! [...] com minha profissão 

foi assim também [...]”. 

A professora Anastácia chegou à escola ainda muito jovem, com 19 anos de idade. 

Segundo ela, quando iniciou seu trabalho na escola, ainda não tinha clareza de suas escolhas, 

mas foi a partir dessa escolha que sua vida foi tomando outro rumo, tendo sua história de vida 

diretamente ligada à história de existência da escola “[...] as coisas foram indo e convergem 

numa só, as histórias se misturam e se confundem porque depois eu percebi que a minha 

história de vida se misturava muito com a minha história aqui no Emília Ramos”. Com o passar 

dos anos, a professora foi amadurecendo e refletindo sobre sua condição e sobre seu trabalho, 

ocorrendo o que ela chama de momentos de reflexão, o que a fez mudar enquanto pessoa e 

professora.  

E o que mudou exatamente para a professora Anastácia? Segundo suas próprias 

palavras: “[...] eu percebi que eu passo a me assumir como professora e como gente nesse 

mesmo processo [...] e que o início de tudo isso foi eu ter entrado para essa escola, lá atrás, 

quando a escola ainda era um projeto”. E sem dúvidas, tudo que ela viveu, sobretudo tudo o 

que ela pode conhecer através dos estudos realizados durante a formação continuada na escola 
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foram determinantes para essa transformação. Como ela mesma reconhece “[...] fica claro hoje 

para mim é que na hora que você vai estudando, que você vai conhecendo outras coisas, você 

vai mudando a sua vida”. 

Fica claro que, para a professora Anastácia, a escolha da profissão não foi algo planejado 

por ela, nem se deu por um desejo seu, não foi algo que ela trazia desde a infância – como foi 

o caso de muitas professoras. Como ela mesma afirma a cima, as coisas foram acontecendo em 

sua vida, as oportunidades foram surgindo, e ela foi abraçando. Contudo, o que mais desperta 

atenção é o fato de ela reconhecer a importância de pertencer a esse lugar e poder vivenciar 

todo esse processo teve para sua vida: “ [...] eu me constituí pessoa também na formação que 

recebi daqui [...] porque minha formação não se deu somente dentro do Kennedy, ela se deu 

principalmente na formação continuada na escola”.  

A professora reconhece que a escola foi a grande responsável pela sua formação, pessoal 

e profissional, se constituindo numa verdadeira universidade da vida, e reconhece: “[...] se eu 

tivesse feito minha graduação no Kennedy, na UVA, na UNP, na UFRN, não teria feito muita 

diferença porque eu teria aprendido alguns conceitos lá dentro, eu teria meu certificado, mas, 

ainda assim, minha maior formação continuaria sendo aqui no Emília Ramos”. 

Esse relato remete a relevância de sentido que esse lugar de formação, a escola, assume 

perante a professora. Afinal, são mais de 30 anos dedicados à profissão. Nesse período ela 

estudou, casou, teve filhos, depois separou, e nas palavras dela “[...] a vida deu voltas e 

reviravoltas[...]”, e a escola sempre presente, sempre misturada, “[...] porque dessas coisas a 

gente não consegue se separar”. 

Seguindo esse mesmo movimento, trago o relato da professora Florbela. Segundo ela, 

nunca havia se imaginado professora. Porém, ao ingressar no curso de Pedagogia da UFRN, foi 

se envolvendo e se encantando com um universo de conhecimentos muito significativos que foi 

fazendo com que ela iniciasse uma aproximação com a profissão docente. Um aspecto 

determinante nesse processo foi ela ter sido aluna de iniciação científica da professora Estela 

Campelo, ainda no terceiro período do curso.  

Foi nesse exato momento que a professora começou a ver a docência como uma 

possibilidade “[...] quando ela me convidou para ser aluna dela foi que eu me apaixonei mais 

porque eu comecei a ajudar ela nas pesquisas e foi só me envolvendo cada vez mais”. Esse 

envolvimento com o curso e com o universo da pesquisa evoluiu, abrindo a oportunidade para 



 
 

91 

 

um mestrado “[...] daí quando chegou ao final do curso de pedagogia, eu já entrei direto para 

o mestrado, porque as pesquisas que eu desenvolvia com a professora já me ajudaram para 

um projeto de mestrado". O envolvimento com a pesquisa do mestrado foi conduzindo-a para 

a decisão de realizar concurso para a Prefeitura do Município do Natal e, num desencadear de 

oportunidades e escolhas, fez a professora chegar até a Escola Municipal Professora Emília 

Ramos, [...] “e foi tudo assim, uma coisa atrás da outra. Quando eu terminei o mestrado, eu 

passei no concurso e aí eu me vi na situação de que ‘agora eu vou ser professora’ mesmo! Não 

vou ser só pesquisadora, vou ser de fato professora [...] e foi assim”. 

Nesse caso em particular, pode-se observar que o percurso formativo da professora, 

desde a escolha que não era, a princípio, a primeira escolha, mas que depois se percebe que foi 

a escolha certa, até o momento em que ela se vê em sala de aula como professora de fato, nos 

leva a concluir que seu percurso formativo a levou a ser professora na medida em que fazer a 

graduação em pedagogia e estar como aluna na iniciação científica despertaram-na o desejo de 

ser professora, que inicialmente não existia.  

No segundo movimento destaco os relatos das professoras Rosa, Maria e Anita. Nesses 

casos, a escolha pela profissão ocorreu muito cedo. Contudo, o lugar de formação, seja na 

universidade, seja na escola, fez com que essa escolha se afirmasse e se (re)afirmasse ou, até 

mesmo, provocou outras escolhas dentro da profissão – como foi o caso das professoras que se 

decidiram por assumir as funções de gestoras da escola. 

Inicio com o relato da professora Rosa que, quando indagada de como se deu a escolha 

pela profissão, explica que tem dois momentos a considerar: “[...] eu acho que eu já nasci 

professora, só pode ter sido [...] e como eu vim parar professora em sala de aula? Eu vim parar 

professora carregada desse desejo e dessa vontade de querer estar em sala de aula, de 

contribuir para essa formação de ser”. A sua fala expressa uma clareza na escolha pela 

profissão desde muito cedo, movida pelo desejo de ser professora. Porém, com ela ocorre a 

descoberta de outro desejo, que se dá ao longo do exercício da profissão, dentro da escola, que 

faz com que ela decidisse sair da sala de aula e assumir a função de gestora.  

E o que a fez sair da sala e ir para gestão da escola? A professora relata que está na 

escola desde que passou no concurso da Prefeitura Municipal do Natal. Confessa que sempre 

se identificou muito com a escola e se sentia muito bem em trabalhar nela, com os outros 

professores, e que sempre carregou consigo o desejo de contribuir com a comunidade de outra 



 
 

92 

 

forma, não apenas como professora “[...] eu contribuía alfabetizando as crianças que moravam 

aqui, mas eu queria mais [...] queria contribuir com um outro olhar, num outro patamar, por 

isso que eu me candidatei para função e assumi a gestão aqui”.  

O fato de ter tomado a decisão de sair da sala de aula e assumir a gestão da escola 

representou para professora um grande desafio, ao mesmo tempo em que realizava um sonho: 

ser gestora da escola que ela tanto amava "[...] porque sei que estou galgando outro nível em 

minha carreira, tendo outra visão [...]e de lá atrás até hoje, o desejo e a paixão pela educação 

são os mesmos, que é o de contribuir para mudar as coisas, isso não morreu ainda”. 

Em seu relato, a professora Rosa nos revela a escolha da profissão surgida desde a 

infância, levando a escolhas direcionadas à profissão. Contudo, nesse caso, o desejo de ser 

professora se transforma, posteriormente, no desejo de ser gestora. E a professora reconhece 

que esse desejo em assumir a gestão surgiu com o passar do tempo e foi resultado de sua ação 

e reação frente à complexidade da realidade experiente na escola, junto à comunidade de Cidade 

Nova, da qual a professora também faz parte, pois reside muito próximo da escola.  

Pode-se observar, também, que esse sentido, cujo lugar de formação toma as escolhas 

profissionais das professoras, ganha outras dimensões que podem estar presentes, ao mesmo 

tempo, tanto na formação inicial quanto na formação continuada. Como é o caso da professora 

Maria, que, ainda durante a graduação em pedagogia, já ciente de sua escolha profissional, 

estabelece um primeiro contato com a escola e, a partir desse primeiro contato, ver despertar 

nela um sentimento de admiração e respeito pelos profissionais da escola. Nesse sentido, Maria 

nos explica como surgiu esse interesse e as razões que a levaram para escola Emília Ramos: 

“[...] eu cheguei à escola por um caminho de muita admiração [...] ainda na graduação eu 

conheci a escola através de uma dissertação da Professora Estela Campelo [...] então eu tinha 

uma admiração muito grande pela história da escola, pelos professores”.  

Essa relação de admiração e respeito vai se firmando, e com o passar do tempo vai 

crescendo até chegar o momento em que a professora passa da condição de estudante do curso 

de graduação em pedagogia para a condição de professora da escola: “[...] quando eu passei no 

concurso do município, eu queria muito vir trabalhar aqui, mas para vir para o Emília Ramos, 

tinha que obedecer a alguns critérios, o professor tinha que ter um certo perfil”. Esses critérios 

e perfil que a professora se refere estão associados diretamente à cultura da escola. Foi sendo 
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construído com base em uma série de requisitos que compõem o perfil dos professores da 

Escola Municipal Emília Ramos.  

Parte desses critérios estão associados às qualidades que os professores ou já tem ou 

desenvolvem com o passar dos anos trabalhando dentro da escola, tais como: o sentido de 

respeito, profissionalismo, humanidade, amizade, união, coletividade, pertença, dentre outros 

que podem ser identificados através das inúmeras falas registradas neste estudo e, também, na 

fala da professora Maria: “[...] eu  consegui construir aqui uma relação de amizade com esses 

professores, de muita admiração, porque tem pessoas aqui que eu tenho uma grande admiração 

pelo profissional que é”. E para além das questões ligadas ao profissional, surgem as questões 

ligadas ao humano que, segundo a professora, só aumenta o grau de respeito pelos professores: 

“[...] pelo ser humano que se envolve, que não consegue separar o profissional do ser humano 

porque está o tempo inteiro emaranhado nesses sentimentos”. Percebe-se na fala da professora 

Maria, de maneira marcante, os laços de admiração e afeto existentes entre os professores e 

como esses laços estão presentes nas relações e são parte importante na cultura da escola.  

A professora Anita, ao falar de quando ocorreu a decisão de ser professora, confirma 

que sua escolha se deu muito cedo “[...] desde sempre, eu nunca tive dúvidas que eu queria ser 

professora [...] desde muito nova eu tinha muito claro pra mim, o que eu gostava de fazer: de 

estar perto das pessoas, de estar perto das pessoas e de poder ajudar”. Em seu relato, a 

professora conta que iniciou na profissão muito nova, com apenas 16 anos. Reconhece que era 

jovem demais e que não sabia praticamente nada, mas tinha certeza de sua escolha pela 

docência. Para ela, a sala de aula se apresentou muito cedo, e quando ela decidiu fazer uma 

graduação já tinha alguns anos de prática, o que ajudou muito.  

Contudo, a professora Anita vai nos trazer a importância que o lugar assume no sentido 

de oferecer apoio, da parceria, da colaboração, daquilo que é passado pelos professores mais 

antigos para os professores recém-chegados à escola durante a formação continuada e nos 

primeiros anos de atuação. Para a professora, nesse sentido, o lugar fez muita diferença. “[...] 

como eu cheguei aqui muito novinha, todo mundo ajudava [...] então assim: eu aprendi muito 

com as professoras mais experientes[...] eu tive muita sorte de ter vindo para essa escola, 

porque quando cheguei aqui já encontrei esse grupo todinho formado”. A professora também 

menciona em sua fala o peso que o nome Emília Ramos carregava no imaginário dos 

professores, um peso bom, mas que exigia dedicação e compromisso com a comunidade. A 
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esse respeito ela afirma: “[...] o nome Emília Ramos já trazia um peso bem grande, mas para a 

gente que chegava era uma responsabilidade bem grande dar conta das coisas que aconteciam 

aqui, e a formação continuada foi muito importante para mim”. 

António Nóvoa (2017) defende a ideia de que a formação continuada dos professores 

deve acontecer, sobretudo, dentro da escola, num diálogo permanente de reflexão acerca das 

ações e práticas pedagógicas desenvolvidas por seus professores. Essa troca de experiências, 

refletindo acerca daquilo que funciona e/ou não funciona na escola, é essencial para a formação 

dos professores e, consequentemente, para a cultura da escola. Ele também chama-nos a atenção 

para os primeiros anos da profissão do professor, como sendo um momento que precisa de um 

melhor acolhimento e um maior acompanhamento por parte dos professores mais experientes 

da escola para com os professores novatos, destacando que é nesses primeiros anos de profissão 

o momento em que ocorre a socialização dos saberes e práticas docentes, o que é confirmado 

anteriormente pela fala da professora Anita. 

Importante destacar o fato de que, em todos os relatos acima descritos, o lugar no qual 

se deu a formação dessas professoras, constitui-se como um fator determinante para decisão da 

escolha por abraçar a profissão docente, levando-as a se constituir como professoras e a se 

realizarem como profissionais. E nesse sentido, a fala da professora Anita resume bem esse 

sentido, ao confessar: “O que eu mais desejava quando cheguei aqui era aprender [...] e hoje 

posso dizer que trabalhar aqui nessa escola fez pra mim toda diferença”. 

Desse modo, é possível notar que as relações que se estabelecem nesse lugar através dos 

processos formativos e da construção do ser professor, o aprender com o outro, a influência do 

grupo/equipe, na construção das práticas pedagógicas, constituem uma verdadeira riqueza, uma 

espécie de bem maior, configurando-se nas tramas que constroem a cultura da escola. Por tudo 

isso, durante o período de realização desta pesquisa, foi possível perceber que a Escola 

Municipal Professora Emília Ramos, ao longo de sua existência, foi se constituindo como um 

lugar com forte potencial no que tange à formação continuada de seus professores. Assim foi 

no passado e assim continua sendo em seu presente. 
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4.3 Para além dos muros da escola: o papel das relações na comunidade escolar e 

os desafios de ser professor – o aprender a conviver 

 

Ser professor, abraçar a profissão por uma vida toda, por si só já é desafiador. Porém, 

ser professor de escola pública e atuar em bairros mais carentes da cidade exige desse 

profissional uma carga de responsabilidades e uma multiplicidade de conhecimentos que, 

muitas vezes, extrapolam aquilo que seria atribuição do exercício da profissão docente. Espera-

se muito da educação, às vezes muito mais do que ela é capaz de oferecer. Cobra-se muito, 

também, da escola e se exige muito do professor, e nem sempre ele está preparado para tantas 

exigências que, muitas vezes extrapolam o nível daquilo que compreendo ser razoável. 

Não sei ao certo se é por aspectos inerentes ao perfil do professor de escola pública, ou 

se é algo que vem sendo construído juntamente com sua identidade profissional e sua formação 

política, o fato é que não é raro ouvir de um professor que ele está sobrecarregado. Essa 

sobrecarga da profissão gera uma angústia que fica evidenciada na fala da professora Maria: 

“[...] tem uma série de coisas, tem as questões que envolvem desde a história da criança, as 

dificuldades sociais das famílias, tem o sistema que é grandioso demais [...] tem tantos motivos 

que o sistema cria pra escola não acontecer que a gente se angustia”. Ela acrescenta ainda que 

tudo isso dificulta muito o fazer da escola, trazendo em alguns momentos o sentimento de 

desesperança para os professores: “[...] não é ser desesperançosa não, mas eu costumo dizer 

assim: como é difícil fazer funcionar a escola pública, mesmo a gente querendo tanto que ela 

aconteça”. 

Outro fator que tem preocupado muito os professores das escolas públicas é a violência 

cada vez mais crescente, cada vez mais próximo à escola e mais presente nas famílias. Essa 

preocupação também se faz presente na Escola Municipal Professora Emília Ramos. A 

professora Rosa demonstra sua preocupação com essa realidade quando diz: [...] “são famílias 

que são dilaceradas pela violência social, famílias que estão envolvidas com o tráfico, crianças 

que tem toda família envolvida com o tráfico de drogas”.  

Na visão da professora Maria, a dificuldade maior é que essas situações terminam por 

acarretar consequências para as crianças “[...] que viveram experiências dolorosas e que trazem 

essa demanda para escola ou às vezes nem chegam lá, pois nem falam porque a coisa é tão 

feia que não lhe é dado o direito de falar sobre a sua dor”. São fatores externos que interferem 
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diretamente na aprendizagem dos alunos e, muitas vezes, no ambiente escolar como um todo. 

Porque a escola, por ser reflexo dessa realidade, também sofre as consequências da violência 

urbana de nossa cidade. 

Quem de nós, sendo professora de escola pública, não se reconhece nessas falas? Quem 

de nós já não se sentiu com esse sentimento de impotência diante de um sistema que, em muitos 

momentos, nos dá a nítida impressão que foi concebido e configurado para dar errado? Como 

fazer educação de qualidade socialmente referenciada nessas condições? Não assumirei aqui a 

postura ingênua de tentar encontrar respostas para questionamentos tão inquietantes. Contudo, 

atenta às falas de nossas interlocutoras, busquei encontrar pistas que possam revelar como a 

escola faz para lidar com tantas adversidades e conseguir realizar o seu trabalho. Adversidades 

essas que não são tão diferentes das de grande maioria das escolas públicas de nossa cidade, 

assim como também, de grande parte das existentes em nosso país. 

Então, mais uma vez, recorri à história de origem da Escola Municipal Professora Emília 

Ramos na busca pelas primeiras pistas. Ao entrevistar as professoras da escola, todas foram 

unânimes em apontar a luta da comunidade pela garantia do direito à educação como um 

aspecto significativo para sua história. As professoras que viveram esse período de construção 

do projeto inicial da escola participaram ativamente dessa luta, ajudaram a tornar aquilo que 

era um desejo, um sonho de ter uma escola no bairro, em realidade.  

A professora Anastácia é uma das que viveu esse momento. A esse respeito ela explica: 

“[...] fui escolhida para participar do projeto de formação dos primeiros professores da escola 

porque eu fazia magistério, já tinha todo um envolvimento social com o Conselho Comunitário 

do bairro, com o grupo de jovens, daí eu fiquei nesse grupo e estou aqui até hoje”. Esse 

momento é descrito na tese de Campelo (2001), que traz documentos comprobatórios desse 

período, os quais demonstram a participação ativa de diversos atores pertencentes a escolas, 

Conselho Comunitário, Centro Desportivo, Clube de mães, de pais e alunos do bairro de Cidade 

Nova na luta pela construção da Escola Municipal Emília Ramos. 

Esse processo de luta pela garantia do direito à educação culminou por imprimir uma 

espécie de marca de qualidade no perfil dos professores que vieram depois, a qual está 

diretamente associada a formação política dos professores, uma pré-requisito básico para todos 

aqueles que atuam na educação pública. Essa visão é expressa claramente na fala da professora 

Rosa, ao afirmar que na escola “[...] há um pensamento de certo tipo de professor para essa 
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comunidade, de que não pode ser qualquer professor, tem que ser um professor comprometido, 

porque tem que ter um perfil para trabalhar com essa comunidade.” Essa preocupação com o 

perfil do professor é um aspecto marcante e que faz parte da cultura da escola, ao mesmo tempo 

em que se traduz no zelo e respeito que a escola tem para com a comunidade de Cidade Nova. 

A esse respeito, a professora acrescenta: “[...] tem que ser um professor que ‘compre’ as brigas 

dessa comunidade, que ame essa comunidade, senão não consegue fazer a diferença”. 

A meu ver, essa luta por garantir o direito à educação se constituiu como um fator de 

estreitamento dos laços entre a escola e a comunidade, entre o sonho e a realidade e, assim, se 

fez o sentido de pertencimento da escola, que pertence à comunidade de Cidade Nova, da 

comunidade que se sente acolhida pela escola e que, portanto, sente-se parte dela. 

Compreendo, assim, por sentido de pertencimento a crença subjetiva em torno de uma 

causa de origem comum, capaz de unir indivíduos distintos. Esse sentido pode ser permanente 

ou temporário e, a partir dele, é possível desenvolver uma melhor compreensão acerca da 

diversidade cultural presente em uma sociedade, capaz de aproximar o nós dos outros num todo 

coletivo e diverso. 

Por outro lado, esse sentido de pertencimento estabelece uma relação direta com a noção 

de participação na exata medida em que o grupo se sente ator da ação em curso, em que é 

possível perceber o resultado dessa construção coletiva, que passa, então, a desenvolver nesses 

sujeitos o sentido de corresponsabilidade. Isso ocorre porque, uma vez que o resultado dessa 

ação coletiva pertence ao todo coletivo, porque tem a participação de cada um e de todos, 

imprime sentido àquilo que tem não apenas a mão e um, mas, também, a mão de todos. 

Esse sentido de pertencimento que está muito presente nas relações que os professores 

da Escola Municipal Professora Emília Ramos estabelecem entre si e com a comunidade de 

Cidade Nova faz todo sentido para os professores da escola e afeta de maneira muito positiva 

sua cultura, ao mesmo tempo que serve como fio condutor para possibilitar compreender o 

segredo do sucesso das relações que existem dentro da escola e fora dela. 

É fato que o universo das relações carrega em si uma complexidade que nos desafia. 

Seja por uma necessidade intrínseca do ser humano, que é a de viver em sociedade, seja por 

uma possibilidade de melhor coexistirmos, o fato é que o universo das relações passou a ser 

uma questão que merece toda atenção, e isso inclui o cotidiano da escola. 
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É inegável que o tempo presente nos impõe muitos desafios, dentre eles o desafio do 

conviver, apresenta-se como sendo um dos maiores. Precisamos ser capazes de aprender a 

conviver melhor com o outro, a nos relacionarmos melhor com esse outro, com mais 

compreensão e respeito às diferenças. Precisamos compreender, sobretudo, que a terra é nossa 

casa, e pelo fato de todos nós ocuparmos essa mesma casa, faz-se necessário aprender a 

conviver melhor uns com os outros. 

E nessa busca por essa aprendizagem do conviver, que deve ser a base de qualquer 

sociedade, a Escola Municipal tem muito a ensinar. É claro que esse desafio da convivência 

também tem seus momentos difíceis dentro da escola. Porém, é tão forte o sentido de respeito 

pelo outro e tão clara a ideia do coletivo presente na escola que os conflitos, quando surgem, 

são conciliados rapidamente. A esse respeito, a professora Rosa faz a seguinte observação: “[...] 

eu avalio que nós nos damos bem. Não existem conflitos que impeçam ou que causem mal-estar 

hoje na equipe para dar margem ou brecha para dividir a escola”. E assim a escola segue 

unida, dando demonstrações claras de que ao longo de sua existência vem fazendo sua lição de 

casa no quesito aprender a conviver. 

Mas que saber é esse? Que conhecimento ou conhecimentos são necessários para se 

aprender a conviver com o outro? E por que ele é tão importante? 

O aprender a conviver nada mais é do que aprender a conviver com o outro. Esse outro 

que é diferente de nós, que pensa diferente e que, mesmo assim, precisa ser respeitado. E esse 

é um valor que deve ser ensinado, também, dentro da escola, através do modo como as relações 

se estabelecem entre as pessoas nesse lugar. E esse saber que, assim como os tantos outros, é 

construído na interação com o outro é um valor essencial para as sociedades democráticas: uma 

educação que tenha a capacidade de formar e educar sujeitos para cidadania, na cidadania, e 

pela cidadania.  

Não por acaso, no ano de 1998, a UNESCO editou o material Educação: Um Tesouro 

a Descobrir - Relatório da Comissão Internacional sobre a Educação para o Século XXI, 

coordenado por Jacques Delors. Esse importante documento compreende a educação como um 

percurso a ser trilhado ao longo de toda vida e passou a integrar os eixos norteadores da política 

educacional. Além disso, estabeleceu os quatro pilares da educação, quais sendo: o aprender a 

conhecer, o aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser. Trago a seguir, uma 

breve explicação acerca do conceito de cada um deles: 
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• Aprender a conhecer: combinando uma cultura geral, suficientemente ampla, 

com a possibilidade de estudar, em profundidade, um número reduzido de 

assuntos, ou seja: aprender a aprender, para poder beneficiar-se das oportunidades 

oferecidas pela educação ao longo da vida; 

• Aprender a fazer: a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas, 

de uma maneira mais abrangente, a competência que torna a pessoa apta a 

enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a 

fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho, oferecidas aos 

jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou 

nacional, seja formalmente, graças ao desenvolvimento do ensino alternado com 

o trabalho; 

• Aprender a conviver: desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das 

interdependências – realizar projetos comuns e se preparar para gerenciar 

conflitos – no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da 

paz; 

• Aprender a ser: para desenvolver, o melhor possível, a personalidade e estar em 

condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, 

discernimento e responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve 

levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo: memória, 

raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. 

Compreendo os quatro pilares como sendo igualmente importantes e um desafio a ser 

perseguido em relação ao desenvolvimento integral do sujeito. Contudo, destaco o pilar 

aprender a conviver como um dos grandes desafios da humanidade em qualquer fase da vida, 

seja criança, jovem ou adulto, pertencente a qualquer grupo ou espaço. 

Juntamente com o pilar aprender a ser, o aprender a conviver está diretamente ligado 

aos conteúdos atitudinais, estabelecendo uma conexão direta com o campo do conhecimento 

em que, apenas adquirir conhecimento parece não bastar para imprimir a marca das mudanças 

de atitudes necessárias à construção do ser. É preciso ir além, é preciso internalizá-los. Para 

tanto, faz-se necessário desenvolver ações e práticas pedagógicas que proporcionem aos alunos 

estabelecer uma nova maneira de se relacionar com o conhecimento, uma relação 

transdisciplinar que seja capaz de gerar o desejo por uma novo despertar da consciência. E é 
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nesse sentido que esse pilar estabelece uma conexão direta com os princípios que fundamentam 

a Educação em Direitos Humanos. 

Nós que trabalhamos com educação sabemos que o principal papel da escola é o de 

educar pessoas. Mas dizer isso não é suficiente. É preciso dizer que o principal papel da escola 

é o de educar pessoas tendo o conhecimento como sua matéria prima.  

Mas que conhecimento é esse? O que eleger como prioridade dentro da infinidade de 

conhecimentos presentes no mundo atualmente?  

Talvez a pista para responder essas questões esteja centrada numa questão maior: Qual 

o perfil de ser humano que a escola deseja educar? Em outras palavras, devemos refletir sobre 

uma outra questão bem mais complexa: por que devemos educar, quem devemos educar e com 

qual finalidade?  

E foi comungando com esses valores e com o objetivo de aprofundar a visão 

transdisciplinar da educação, que a Unesco provocou ninguém menos que Edgar Morin a expor 

suas ideias sobre a educação para o futuro. Ao aceitar o desafio, Edgar Morin (2010), elaborou 

Os sete saberes necessários à educação do futuro, uma valiosa obra que nos apresenta, de 

maneira profunda, uma rica reflexão sobre o futuro da educação para o mundo e que, por sua 

relevância, faz-se ainda muito atual.  

Dos sete saberes necessários à educação do futuro abordados por Morin (2010), destaco 

um em particular como sendo o compromisso central, o qual dialoga diretamente com essa 

pesquisa e que é abordado no terceiro capítulo da obra citada sob o título de Ensinar a condição 

humana. Para Morin (2010), a condição humana deveria ser o objeto essencial a direcionar todo 

o ensino. Com base nessa afirmação, o autor defende que as atuais disciplinas precisam 

reconhecer a “unidade e a complexidade humana, reunindo e organizando conhecimentos 

dispersos nas ciências da natureza, nas ciências humanas, na literatura e na filosofia, e põe em 

evidência o elo indissolúvel entre a unidade e a diversidade de tudo que é humano”. (MORIN, 

2010, p. 15). 

Sabemos que uma boa educação não se faz sem compromisso social e que esse 

compromisso social está diretamente ligado à nossa condição humana. E retornando à realidade 

da escola, percebe-se que esse é um dos aspectos que permeia e dá sentido às ações e práticas 

pedagógicas dos professores da Escola Municipal Professora Emília Ramos. Seus professores, 
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mesmo diante de tantas adversidades, conseguem realizar um bom trabalho porque acreditam 

na educação enquanto valor humano e, desse modo, comprometida com os valores da 

humanidade. 

Esse sentido de comprometimento torna-se particularmente valioso e significativo 

frente o atual momento em que é possível presenciar o crescimento da intolerância e a 

desvalorização dos Direitos Humanos em nossa sociedade. Isso revela o quanto ainda é preciso 

caminhar para que seja possível aprender a conviver de maneira mais respeitosa uns com os 

outros em ambientes de diversidade sem despertar estranhamento e desrespeito, sem que a 

violência contra o outro não seja vista como algo banal.  

Daí porque deposito minhas esperanças na educação tendo como princípios a Educação 

em Direitos Humanos como possibilidade de estabelecer o elo entre o conhecimento e o sujeito, 

reposicionando o sentido da educação em direção à construção de um mundo mais igualitário, 

mais justo e, acima de tudo, mais humano. 
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“Nada vos oferto 

além destas mortes 

de que me alimento 

  

Caminhos não há 

Mas os pés na grama 

os inventarão 

  

Aqui se inicia 

uma viagem clara 

para a encantação 

 

Fonte, flor em fogo, 

que é que nos espera 

por detrás da noite? 

  

Nada vos sovino: 

com a minha incerteza 

vos ilumino 

 

(Ferreira Gullar) 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Ao me assumir professora a educação passou a ser minha maneira de pensar a e na vida, 

a maneira de me posicionar diante do mundo. Desde então, é a partir desse lugar que eu me 

projeto para a vida e para o mundo. Ser professora de História também me coloca no lugar, ao 

mesmo tempo, de observadora crítica da realidade que me cerca e de sujeito participante ativo 

dessa mesma realidade. Isso me leva a perceber que questões relacionadas as conjunturas 

nacionais e internacionais atravessaram todo o período de elaboração desta pesquisa. E nesse 

sentido, foi desafiador empreender esse estudo. 

Durante o mestrado, pude assistir estarrecida nossa frágil democracia ser golpeada 

enquanto constatava o acirramento dos ânimos e o visível fortalecimento de posturas fascistas 

em nosso país e no mundo. Sim, o fascismo, essa crescente e perigosa onda que ressurge com 

a força de quem pretende impor pela violência e pelo medo o seu poder. É um poder estranho. 

É o poder do opressor que, pela força, se impõe com o objetivo de sufocar nossa voz, aprisionar 

e escravizar nossos corpos, invisibilizar nossos sonhos e pôr em xeque as décadas de lutas 

travadas com a finalidade de construir a democracia e um mundo mais fraterno, mais justo, com 

mais dignidade e menos desigualdades.  

Parte desse fortalecimento é resultante do permanente estado de crise que se abateu em 

nosso país e no mundo. Crise no sistema democrático, crise nas economias, crise humanitária, 

crise na educação, crise na família, enfim, crise parece ser a palavra mais replicada nos 

discursos nesse momento. E, em tempos assim, urge a luta pela conquista e manutenção de 

nossos direitos. Em tempos assim, essa luta ganha um caráter fundamental não apenas para a 

construção e o exercício da cidadania, mas, principalmente, para a construção e o exercício de 

nossa humanidade. E nesse contexto, a educação assume uma importância ainda maior.  

Por tudo isso, abordar em um trabalho de pesquisa em educação a temática da Educação 

em Direitos Humanos, toma o lugar de grande relevância social, ao mesmo tempo em que se 

configura como uma tarefa, no mínimo, desafiadora por vários motivos. Primeiro porque os 

Direitos Humanos tem sofrido sistematicamente críticas negativas de uma parcela mais 
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conservadora da sociedade que insiste em fazer uma discussão superficial sobre o tema, 

atacando e desqualificando as políticas relacionadas aos Direitos Humanos em diversos espaços 

midiáticos e na maioria das vezes os restringindo aos aspectos relacionados ao discurso de que 

“bandido bom é bandido morto”. Segundo porque infelizmente grande parcela da sociedade 

concorda com esse discurso que, depois de internalizado, passa a ser reproduzido sem que 

ocorra uma reflexão crítica sobre as diversas questões que o norteia. Em consequência disso, 

levar essa discussão para as instituições responsáveis pela formação de pessoas, passa a 

enfrentar algumas dificuldades.  

Porém, maior que as dificuldades é a relevância de se reconhecer a necessidade por 

desenvolver estratégias e ações direcionadas à educação pública numa perspectiva da formação 

de sujeitos de direitos com base na Educação em Direitos Humanos. Abraçar tal desafio é, antes 

de tudo, uma escolha política, na qual se fundamenta a justificativa sobre a relevância dessa 

pesquisa. E essa é, também, a minha maneira de lutar e de me posicionar diante da atual 

realidade, o  que me leva à necessidade de retomar a questão da neutralidade na educaçã e de 

minhas implicações.  

Ao caminhar para as considerações finais dessa pesquisa sinto a necessidade de retomar 

à questão primeira que norteou a busca por compreender quais são os sentidos atribuídos por 

profissionais da educação, de uma escola da Rede Municipal de Natal, à Educação em Direitos 

Humanos? Naquele momento, tinha como pressuposto inicial que o desconhecimento de 

princípios e diretrizes da Educação em Direitos Humanos bloqueia a construção de ações com 

potencial de mudanças à uma cultura em Direitos Humanos na escola. Naquele momento sentia 

de forma intensa toda a minha ligação com o objeto de estudo em delineamento. 

Após ter percorrido boa parte desse caminho, já é possível compreender, mesmo que 

ainda parcialmente, os cenários que o objeto me revelou, o que permite tecer algumas 

considerações. Para isso, faz-se necessário retornar à escola, nosso lócus da pesquisa, e 

rememorar os dois objetivos traçados inicialmente, quais sendo: compreender os sentidos 

atribuídos por profissionais da Educação Básica acerca de suas ações e práticas pedagógicas na 

cultura da escola e sua relação com a Educação em Direitos Humanos, bem como, identificar 

bloqueios e potenciais de mudanças à construção de uma cultura em Direitos Humanos na 

escola.  
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Logo no início da pesquisa, ainda durante o processo de coleta dos dados em campo  

mediante a realização das entrevistas, foi possível perceber que, muito embora as professoras 

entrevistadas tenham sido unânimes em atribuir o sentido de grande relevância dado aos 

Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos para a construção de sujeitos de direitos, 

ao fazerem referência às suas ações e práticas pedagógicas desenvolvidas no cotidiano da 

escola, demonstravam uma certa fragilidade ao tentar estabelecer a relação dessas – ações e 

práticas pedagógicas –, com a Educação em Direitos Humanos. 

Essa percepção inicial levou-me a uma constatação inquietante que veio a confirmar o 

pressuposto inicial, embora que parcialmente, de que havia um quase que completo 

desconhecimento dos princípios e diretrizes da Educação em Direitos Humanos por parte das 

professoras. E a esse respeito, a fala da professora Florbela é emblemática quando, ao ser 

questionada se já foi feito algum estudo dentro da escola utilizando como base as Diretrizes 

Nacionais para Educação em Direitos humanos, ela confessa nunca ter lido o referido 

documento, apesar de já ter ouvido falar a seu respeito.  

A partir dessa afirmação da professora, e com base em outros relatos, foi possível 

constatar que todo o arcabouço legislativo e bibliográfico até então produzido acerca da 

temática, parece não ter sido suficiente para contribuir, de maneira efetiva, para o 

desenvolvimento de ações sistemáticas que sinalizem mudanças em direção à construção de 

uma cultura em Direitos Humanos na escola. Afirmo isso, considerando estar a temática da 

Educação em Direitos Humanos amplamente presente de maneira explícita na legislação 

brasileira, através da existência de diversos documentos, tais como: as Diretrizes Nacionais 

para Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 2013), aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação – CNE, mediante a elaboração do Parecer nº 08, de 06 de março de 2012, com base 

no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH (BRASIL, 2006) e no 

Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 (BRASIL, 2010), dentre outros.  

Nesse sentido, destaco especialmente o desconhecimento das professoras em relação às 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos por considerar ser este um 

documento de referência de grande valia para Educação Básica, uma vez que, a partir dele, é 

possível traçar uma série de orientações para que os sistemas de ensino e as escolas possam 

melhor apropriar-se acerca da temática da Educação em Direitos Humanos. Dessa forma, é 

possível incorporá-la quando da elaboração de suas propostas pedagógicas, tais como: os seus 
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planos de ação, os Projetos Políticos Pedagógicos, os regimentos internos, enfim, contribuição 

para cultura das escolas.  

Ainda assim, o presente estudo revela que o documento, assim como tantos outros que 

tratam da temática, permanecem desconhecidos por boa parte dos profissionais de educação 

que atuam na escola, como também fora do espaço escolar. Para corroborar ainda mais com 

essa afirmação conclusiva, tomo como exemplo a elaboração do Plano Municipal de Educação 

– um dos mais recentes documentos de educação de nosso município, no qual é possível 

constatar que a temática da Educação em Direitos Humanos foi completamente ignorada. Ao 

analisar o referido documento, pude observar que ele faz referência aos Direitos Humanos 

apenas uma única vez – em seu Art. 2º, que trata dos princípios básicos do Plano Municipal 

de Educação, o qual cita em seu inciso X a “promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental” (NATAL, 2016) –, e nada mais. 

Contudo, mesmo que seja possível compreender que esses documentos permaneçam, 

em certa medida, invisibilizados dentro da escola; mesmo que as professoras, ao descreverem 

suas ações e práticas pedagógicas ainda não conseguem perceber – num primeiro momento – 

o que realizam na relação entre a educação no cotidiano escolar e os Direitos Humanos na 

escola;  ainda assim é possível estabelecer algumas aproximações com a temática mediante a 

análise das falas das entrevistadas. 

Na medida em que a pesquisa foi aprofundando-se por meio da escuta sensível e 

interpretação do conjunto das falas carregadas de sentidos das professoras, essa compreensão 

inicial foi dando lugar a um outro cenário. O primeiro aspecto a chamar minha atenção foi o 

fato de a escola apresentar características acentuadas que apontam para uma prática educativa 

de viés humanizadoar e que visa a construção da cidadania.  

Em muitos momentos, esse sentido de prática educativa emerge das falas possibilitando 

a compreensão de que, embora a escola ainda não assuma a Educação em Direitos Humanos de 

maneira sistematizada, muitas das ações e práticas pedagógicas desenvolvidas pelas professoras 

são permeadas de sentidos que comungam com seus princípios fundamentais. A esse respeito,  

tomo como exemplo a fala da professora Florbela3 que reconhece ainda não trabalhar com a 

Educação em Direitos Humanos de maneira metodológica, mas que os princípios dos Direitos 

                                                 
3 Ver capítulo 3, tópico 3.1, p. 46. 
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Humanos estão presentes o tempo todo nas falas, nas relações, nas ações e nas práticas das 

professores da escola.  

Esse relato é emblemático porque revela o sentido de que a escola realiza, em certa 

medida, aquilo que preconiza a Educação em Direitos Humanos na prática, em seu cotidiano, 

através de suas ações e práticas pedagógicas. O que me conduz a compreender que, embora 

inicialmente os relatos das professoras entrevistadas apresentem uma certa dificuldade em tratar 

da temática de Direitos Humanos e, mais ainda, em Educação em Direitos Humanos percebe-

se, contudo, que, para além das definições contidas nos documentos oficiais ou trazidas por 

muitos autores conhecedores da temática, há uma compreensão daquilo que vem a ser Direitos 

Humanos e Educação em Direitos Humanos na prática, aplicado ao cotidiano da escola.  

É possível observar, também, que na grande maioria das falas das professoras ao 

tratarem dos aspectos relacionados ao cotidiano da escola, os sentidos atribuídos às 

potencialidades – ou aspectos positivos –, surgem frequentemente ligados às ações e práticas 

pedagógicas desenvolvidas pelos professores no interior da escola, as quais estão diretamente 

vinculadas à sua cultura. Merece especial destaque o grande potencial formativo que a escola 

possui, além do sentido de pertencimento e coletividade que são muito fortes por parte das 

professoras. Percebe-se que essas potencialidades foram historicamente constituídas num longo 

e rico processo de trocas de experiências entre as professoras e que, sem sombra de dúvidas, é 

parte importante da cultura da escola. Porém, essas mesmas professoras, ao atribuírem sentido 

aos bloqueios presentes no cotidiano da escola, estes surgem vinculados às questões ligadas ao 

exterior da escola, àquilo que foge ao controle delas.  

Muitos desses sentidos tratam dos aspectos relacionados ao campo institucional, ao que 

elas denominam de administrativo e financeiro ou, ainda, a dificuldade de estabelecer vínculo 

com as famílias dos alunos. Ou seja, ao atribuir sentido às ações e práticas pedagógicas da 

cultura da escola é possível perceber, em certa medida, a existência de sua relação com a 

Educação em Direitos Humanos. Contudo, ao identificar os bloqueios e potenciais de 

mudanças, os professores não conseguem estabelecer uma relação destes com a construção de 

uma cultura em Direitos Humanos na escola. 

Isso pode ser explicado, em parte, pela existência de lacunas nas diversas instâncias da 

formação dessas professoras, tanto na inicial quanto na continuada. E nesse sentido, o presente 

estudo aponta para a necessidade de um reposicionamento dos currículos, tanto da formação de 
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professores – com vistas a promover a articulação equilibrada entre os conhecimentos 

produzidos pelas universidades a respeito do ensino e os saberes desenvolvidos pelos 

professores em suas práticas cotidianas relacionadas à temática da Educação em Direitos 

Humanos –, quanto do currículo escolar. Com isso, acredito ser possível desenvolver ações e 

práticas pedagógicas na direção da construção de novos saberes e fazeres capazes de levar à 

transformação do processo educacional vigente. 

Reconheço que a formação docente é, sem sombra de dúvidas, um ponto que merece 

toda atenção, muito embora esteja ciente de que ela por si só não é capaz de reverter toda essa 

difícil realidade que caracteriza a educação pública em nosso país. Contudo, fica claro que a 

formação do professor merece destaque tanto no sentido estratégico quanto na efetivação do 

sentido de qualidade que se deseja alcançar.  

Por conseguinte, o presente estudo aponta para a necessidade urgente de se revisar os 

currículos das academias e os Projetos Políticos Pedagógicos das escolas com vistas a incluir a 

temática relacionada a Educação em Direitos Humanos como prerrogativa que vislumbre travar 

uma luta em que o embate entre avanços e retrocessos ultrapasse o campo das informações 

veiculadas nas mídias sociais. E que essa veiculação, quando ocorrer, que haja, pelo menos, a 

preocupação de se buscar a veracidade das informações, como também, a ampliação da 

discussão acerca da temática em pauta dentro e fora das escolas.  

É sabido que o ativismo dentro das escolas consome tempo e energia de seus 

profissionais. Além disso, que a precarização do trabalho docente, a estrutura física deficitária, 

a desvalorização da profissão, dentre outros aspectos, desestabiliza e desmotiva até o melhor 

dos profissionais. Porém, é preciso exercitar nosso olhar para dentro e para fora de si. Para 

dentro da escola e para fora dela, porque é preciso enxergar o todo. É preciso que se reconheça 

a urgência das mudanças, para que possamos ser parte dessas mudanças. Do contrário, 

carregaremos a sensação de que estamos perdendo o trem da história, de que algo ficou para 

trás. 

E nesse sentido, é necessário destacar o papel de grande responsabilidade que a 

Secretaria Municipal de Educação, enquanto órgão central, deve assumir frente a esse 

necessário processo de mudança. Infelizmente, até o momento da finalização da coleta de 

dados desta pesquisa de campo – realizada em maio de 2017 –, a SME ainda não dispunha de 

nenhum plano de ação sistematizado e articulado com as escolas e CMEI, elaborado e 
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alinhado com a temática da Educação em Direitos Humanos nos moldes do que orienta as 

Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos. Nem mesmo de orientações para 

elaboração e/ou atualização dos Projetos Políticos Pedagógicos dessas unidades de ensino. 

É necessário trazer a discussão para dentro das Escolas e Universidades, uma vez que 

estes espaços são, por natureza, lócus privilegiados de construção de conhecimento e formação 

de pessoas. Ao meu ver, a formação inicial e continuada dos professores merece uma maior 

atenção por se apresentar como uma prerrogativa frente às demandas cada vez mais urgentes 

de nossa sociedade. Não se pode conceber a construção de uma cultura de paz fundada 

unicamente na repressão às violências e embasada apenas em leis.  Da mesma forma que não é 

mais possível aceitar passivamente a, cada vez mais evidente, negação de direitos presente no 

cotidiano da escola. 

Os resultados obtidos com esta pesquisa apontam para a necessidade de uma maior 

articulação entre a academia, a Secretaria Municipal de Educação e as escolas do município 

de Natal/RN, no sentido de reformular e redimensionar os processos de formação dos 

professores. Isso implica, consequentemente, numa necessária reformulação dos currículos 

das instituições de ensino de modo a incluir a temática da Educação em Direitos Humanos de 

acordo com o preconiza os documentos oficiais, sobretudo as Diretrizes Nacionais para 

Educação em Direitos Humanos.  

Por fim, chamo a atenção para necessidade e urgência de um maior compromisso por 

parte de todos os atores envolvidos com os processos relacionados ao campo da educação em 

empreender um conjunto de esforços no sentido de combater o preconceito criado em torno 

da temática dos Direitos Humanos. Tenho a compreensão de que o papel de combate esse 

preconceito não deve, de modo algum, se resumir à escola. Sobretudo, por esta ainda não 

apresentar condições de travar essa luta de maneira solitária. 
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FICHA DE INTERPRETAÇÃO  
 

FLORBELA (tarde do dia 23 de maio de 2017, 
sala dos professores da escola) - Falas 

Anotações 

Eixo 02 - Concepções e sentidos: 
• Educação - ação docente na escola 
• O cotidiano da escola (cultura escolar) 
• Bloqueios e potencialidades 
• Expectativas e projetos 
• Saberes pedagógicos necessários 
• Direitos Humanos 
• Educação em Direitos Humanos 

 

Direitos Humanos e  
Educação em Direitos Humanos 

“E eu acho que direitos humanos é isso, é você 
está o tempo todo mostrando para eles nas 
mínimas atitudes que a gente tem que respeitar 
o outro independente de ser um adulto ou uma 
criança, que a gente precisa conviver, tolerar, 
aceitar, não só tolerar mais aceitar o outro nas 
suas diferenças”. 
“Se fosse pra dizer, eu não vou dizer que eu 
trabalho com a metodologia voltada para 
direitos humanos, mas o tempo todo na fala da 
gente tem que ter, nem que seja implícito nas 
nossas falas eles tem que está lá”. 
“Eu não sei, eu acho que na prática a gente vai 
fazendo isso muito abstratamente na fala, no 
cotidiano, na forma de olhar, na forma de agir 
com eles. Penso que seja assim”. 
 “Eu acho que direitos humanos passa pela 
formação de valores e eu acho que isso a gente 
faz, fazemos isso o tempo todo na escola. Eu 
acho que cada profissional aqui faz’. 
“Não tem um momento em que a gente pára e 
diz assim: ‘agora vamos falar sobre direitos 
humanos’, não é assim”. 
“Eu penso que está presente na forma como a 
gente age com eles, na forma das interversões 
que a gente faz com eles, nas explicações que a 
gente dá pra eles. Não só num momento de 
indisciplinas, mas na hora em que eu estou 
ensinando e faço ele refletir sobre aquilo, eu 
acho que está presente abstratamente”. 

 
Embora não exista ainda um aprofundamento no 
estudo da temática e o desconhecimento do que 
vem a ser educação em direitos humanos, o 
sentido de direitos humanos está presente nas 
práticas cotidianas dos profissionais de 
educação da escola. 
 
Percebe-se a necessidade de aprofundamento 
da temática de direitos humanos e de educação 
em direitos humanos. Talvez a proposta de 
intervenção durante os encontros de 
planejamento pedagógico coletivo promovido 
pela escola, oferecer oficinas, palestras aos 
professores, pais e alunos da escola fosse uma 
alternativa viável. 

Fonte: Elaborada pela autora 
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FICHA DE INTERPRETAÇÃO  
 

MARIA (manhã do dia 29 de maio de 
2017, na sala da direção da escola) - Falas 

Anotações 

Eixo 03 - Relações entre... 
• Ação do Professor e os documentos 

nacionais de referência em Educação 
em Direitos Humanos 

• Com os demais docentes, os alunos, 
os pais 

• Com o conselho escolar 
• Com a gestão escolar 
• Com a comunidade 

 

Relação com os demais docentes, os alunos, 
os pais 

“É uma relação de muito respeito, de respeito 
mútuo”. 
“E eu conquistei esse espaço dentro da 
escola. Eu digo que eu não me pensei, não me 
projetei como Diretora Pedagógica, me 
colocaram, um grupo de professores e isso é 
uma honra muito grande”. 
“E essas relações às vezes são conflituosas 
também, e eu adoro conflito [...] eu gerencio 
muito bem os conflitos porque eu discuto 
uma ideia, mas deixo bem claro que a gente 
está discutindo sobre ideias não é pessoal”. 
“São múltiplas relações que são estabelecidas 
dentro da escola. Às vezes você nem conhece 
o marido da criatura, mas você sabe de toda 
história que tem até raiva do marido que não 
tem nada a ver, entendeu como é?”. 
“A escola como um todo, eu já disse 
anteriormente, é uma escola muito unida. O 
grupo briga, mas se ama”. 
 “Existe esse movimento todo que é um 
movimento de desejo, de amor, de acreditar 
naquilo que você se preparou para viver, que 
é estar na educação pública. 
“A gestão tem essa visão do todo, e tem que 
ter muita ética para ter o cuidado e o zelo 
para preservar tudo isso. É o coletivo e o 
individual, hora de ouvir e de falar”. 

O universo das relações carrega em si uma 
complexidade que nos desafia. Dentre os quatro 
pilares da educação, que são conceitos que 
fundamentam a educação baseados no relatório 
para a UNESCO da Comissão Internacional sobre 
Educação para o século XXI, quais sendo: o aprender 
a conhecer, aprender a fazer, aprender a ser e 
aprender a viver juntos (a conviver), sendo este 
último a meu ver o grande desafio da humanidade 
em qualquer fase da vida, seja criança, seja adulto, 
em qualquer grupo e em qualquer espaço. 
 
As relações são estabelecidas são muito baseadas 
no respeito. A história dos sujeitos, o passado da 
escola, o papel de cada um é muito respeitado. 
 
O conflito é visto como uma oportunidade de 
crescimento, de mudança. Há uma compreensão 
desse aspecto do conflito. 
 
A união é uma marca muito presente no universo 
das relações do cotidiano da escola. 
 
Estar na gestão dá a possibilidade de ter a visão do 
todo, para muito além dos muros da escola.  
 
O gestor como mediador e gestor dos conflitos 
dentro da escola e, até mesmo, fora da escola. 
 
É necessário ter muita sabedoria. Tem que ter 
muitos saberes, muitas competências para SER 
gestor. 
 

Fonte: Elaborada pela autora 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGEd 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 

 

Eu,__________________________________________________________________, 

depois de entender os riscos e benefícios que a pesquisa intitulada A relação entre Educação 

em Direitos Humanos e a Cultura da Escola - Ações e práticas pedagógicas de professores 

da Educação Básica em uma escola da Rede Municipal – Natal/RN, poderá trazer e, 

entender especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 

ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a 

pesquisadora Valdilene Hipólito Ramalho, RG 1.343.673 – SSP/RN, a realizar a gravação de 

minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima 

citada em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa A relação entre Educação em Direitos Humanos 

e a Cultura da Escola - Ações e práticas pedagógicas de professores da Educação Básica 

em uma escola da Rede Municipal – Natal/RN, e após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal/RN, ______de ___________________________ de 2017. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

_________________________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 

 

 

ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER ELABORADO EM DUAS VIAS; UMA FICARÁ COM O 

PARTICIPANTE E OUTRA COM O PESQUISADOR RESPONSÁVEL. 
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