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Prefácio 

 

Aida Maria Monteiro Silva 1 

 

 

O debate sobre temas contemporâneos, como educação em direitos 

humanos, com foco na sexualidade nos espaços educativos, formais e não 

formais, é urgente e necessário, considerando que compreendemos esses 

espaços como locais formativos que tratam de conhecimentos específicos, 

valores, comportamentos e atitudes.  

Esses conhecimentos, quando trabalhados em uma perspectiva de 

respeito integral a todas as pessoas e à natureza, contribuem para formar 

seres humanos mais civilizados, conscientes do seu papel social no mundo 

em que vivem. 

Nesse sentido, o que se busca nesta coletânea é desenvolver uma edu-

cação que problematize, questione e reflita, no dizer de Paulo Freire; ou 

seja, uma educação conscientizadora e crítica sobre os conhecimentos e 

saberes, que informa o que acontece e se produz na e pela sociedade. 

Historicamente, a sociedade brasileira convive com práticas violentas 

que foram tradicionalmente se naturalizando, pela cultura escravocrata, 

na qual o ser humano era visto como objeto de desejo, de negócio, podendo 

ser vendido, trocado e violentado.  

Aliada a essa cultura de violências, introjetada no imaginário social 

da população, convivemos com longos períodos de ditaduras, sendo, o 

mais recente, de 1964-1985. Esse foi um dos períodos mais truculentos da 

história do Brasil, quando se violentaram corpos, com assassinatos e de-

saparecimentos de pessoas que se opunham ao regime da ditadura civil-

militar. Ou seja, eram violências, as torturas praticadas pelo Estado 

 
1 Professora Titular da Universidade Federal de Pernambuco/Centro de Educação 
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brasileiro, e até consideradas legítimas, dentro de um estado de exceção 

ditatorial. 

É nesse caldo cultural que a sociedade brasileira foi e vem se proje-

tando, e chegamos ao século XXI, matando e violentando pessoas por 

serem diferentes ou por não serem vistas no padrão de “normalidade”. As 

práticas de violência ainda estão presentes, no dia a dia do(a)s brasi-

leiro(a)s, em que sistematicamente atos violentos são praticados contra 

pessoas negras, com deficiência, do grupo LGBT, contra mulheres, crian-

ças, idoso(a)s, indígenas e inclusive contra as pessoas por opções religiosas 

ou políticas.  

Para desenvolver uma contracultura, numa sociedade calcada em va-

lores de solidariedade, justiça social, fraternidade entre os povos, e 

respeito a todo ser humano e à natureza, os espaços educativos são essen-

ciais e imprescindíveis.  

Nessa direção, é necessário que os Projetos Político-Pedagógicos das 

instituições educativas explicitem princípios, finalidades, valores, os quais 

contribuam para a formação de uma cultura de defesa dos direitos huma-

nos, do exercício da cidadania democrática, da natureza, e de uma 

educação inclusiva, na qual não haja espaço para qualquer tipo de discri-

minação, preconceito e intolerância. E isso denominamos educação em 

direitos humanos. 

O presente livro, Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no 

Contexto Escolar, elaborado por várias mãos, no âmbito de uma univer-

sidade pública – a Universidade Estadual Paulista, campus de São José do 

Rio Preto – apresenta uma grande contribuição, com proposta alternativa 

para desenvolver projeto educativo, através de ações de extensão na uni-

versidade, “[...] calcado na concepção de que a formação de educadores 

nos temas relativos aos preconceitos sexuais e de gênero parece ser uma 

das vias mais profícuas ao combate da homofobia, além de propiciar uma 

educação inclusiva e não discriminatória.” (p. 14).   

Com essa intencionalidade, o livro – organizado em artigos de dife-

rentes autore(a)s, com questões e temas muito pertinentes para a 
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sociedade brasileira, com destaque para os profissionais, estudantes da 

área da Educação – vem colaborar para desconstruir valores homofóbicos, 

preconceituosos e discriminatórios, introjetados e subjetivados nas pes-

soas, principalmente pelos meios de comunicação de massa, sem que 

muitas vezes tenham consciência de que estão reproduzindo esses valores. 

Nessa linha, é importante destacar que essa produção acadêmica res-

ponde ao que orientam o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (BRASIL, MEC/SDH, 2003), as Diretrizes Nacionais para a Edu-

cação em Direitos Humanos (BRASIL, MEC/CNE, 2012) e o Plano Nacional 

de Educação (BRASIL, MEC, 2014), entre outros, em âmbito nacional e in-

ternacional.  

Esses documentos destacam, com prioridade, os processos formati-

vos, no sentido de que as formações dos profissionais de todas as áreas de 

conhecimento, e nos diversos níveis de ensino, sejam fundamentadas nos 

conteúdos das áreas dos direitos humanos e da educação em direitos hu-

manos, podendo ser desenvolvidas sob a forma interdisciplinar, 

disciplinar e mista; isto é, que permeiem todos os componentes curricula-

res e assegurem a oferta de disciplina específica de direitos humanos. Além 

das ações na área do ensino e da extensão, devem ser contempladas pes-

quisas, investigações e atividades de estudos com esse arcabouço teórico-

metodológico. 

Consideramos que esse foi um dos grandes avanços que a sociedade 

brasileira construiu, na perspectiva de fortalecimento da democracia, 

tendo em vista que, sem democracia, não se materializam direitos para 

todas as pessoas, e sem os direitos materializados, não se fortalece a de-

mocracia. 

Portanto, esta coletânea, ao publicizar certos temas, como homofobia 

na família, homofobia na escola, homofobia na educação, sexualidades, 

igualdade de gêneros, igualdade racial e direitos humanos, como resultado 

de curso para formação dos profissionais e estudantes da educação, vem 

cooperar com a lacuna que ainda persiste: a falta desses conteúdos, de 

forma orgânica, nos currículos, nas pesquisas e nas atividades de extensão. 
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E, ainda, merece destaque a metodologia dialógica apresentada pelo 

curso, com oficinas pedagógicas que problematizam conhecimentos para 

além do campo cognitivo, orientando e oferecendo subsídios para a elabo-

ração de projetos de intervenção, os quais possam contribuir para 

mudanças nas formas de pensar e agir. Propõe-se uma outra concepção 

de mundo, de sociedade, educação, de ser humano, em que todos se cons-

tituem como sujeitos de direitos e de responsabilidades. 

Isso mostra a importância desta produção acadêmico-científica, ao 

evidenciar o compromisso social da universidade pública e dos seus pro-

fissionais com o projeto de sociedade com justiça social, que preserva e 

valoriza a natureza, de maneira democrática, inclusiva, participativa e 

emancipatória, em que todas as pessoas possam assumir o seu papel de 

protagonistas da construção de sociedade na qual vivem. 

É com alegria que tivemos a oportunidade de conhecer e prefaciar 

este trabalho de excelente qualidade, atual, que nos instiga e estimula ao 

debate de temas muito relevantes, além de apresentar subsídios para a 

realização de atividades na educação superior, em articulação com a edu-

cação básica. Convidamos a todo(a)s a adentrarem na leitura desta 

importante e indispensável obra.   

Dezembro, 2020 

 



 

 

 

Apresentação 

 

Carina Alexandra Rondini 1 

 

 

Na inviabilidade de apresentar esta obra partindo dos seus textos, 

uma vez que seu conteúdo é oriundo de Projeto de Extensão Universitária, 

faz-se necessário expor em primeiro plano a origem do processo desenca-

deador deste livro. 

Em 07 de fevereiro de 2014, tem-se o lançamento do Edital PROEXT 

2015 – Programa de Extensão Universitária MEC/SESu2, no qual a União, 

representada pelo Ministério da Educação (MEC), por intermédio da 

SESu/DIPES e em parceria com os Ministérios da Cultura, da Integração 

Nacional, da Justiça, da Pesca e Aquicultura, da Saúde, das Cidades, das 

Comunicações, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, do Desen-

volvimento Agrário, do Trabalho e Emprego, do Esporte, do Meio 

Ambiente, da Ciência, Tecnologia e Inovação, com o Instituto do Patrimô-

nio Histórico e Artístico Nacional e com as Secretarias de Direitos 

Humanos, de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de Políticas para 

as Mulheres e a Secretaria-Geral da Presidência da República, convocava 

as Instituições Federais, Estaduais e Municipais de Ensino Superior a apre-

sentarem propostas de programas e projetos, no âmbito da extensão 

universitária.  

Na esteira do entendimento, via Edital, de que Projeto de Extensão é 

“[...] o conjunto de ações processuais contínuas, de caráter educativo, so-

cial, cultural ou tecnológico, com objetivo específico e prazo determinado” 

 
1 UNESP/São José do Rio Preto; Coordenadora do MEC/SESU CONVÊNIO Nº 824043/2015 – META 03 

2 Disponível em: http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclu-
sao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-extensao-universitaria-1806153218/12243-editais. 
Acesso em: 20 nov. 2020. 

http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-extensao-universitaria-1806153218/12243-editais
http://portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade-e-inclusao/235-programas-e-acoes-1921564125/proext-programa-de-extensao-universitaria-1806153218/12243-editais
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(grifo meu), dentre as 19 linhas temáticas possíveis de serem submetidas 

propostas, elegendo-se a Linha Temática 10: Direitos humanos, e subtema 

4.10.3, Promoção e defesa dos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, traves-

tis e transexuais – LGBT, e de seu objetivo -, a) formação de profissionais 

e agentes culturais em questões relativas à identidade de gênero e livre 

orientação sexual, submeti a proposta de projeto intitulado “Educação, Se-

xualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar”. 

Em 11 de novembro de 2014, dentre os 96 projetos aprovados na Li-

nha Temática 10, encontrava-se a proposta supramencionada, agora 

identificada por MEC/SESU CONVÊNIO Nº 824043/2015 – META 03.3 

Embora os projetos aprovados estivessem vigentes até 31 de dezembro de 

2015, só obtiveram autorização para iniciar suas ações em 2018, findando-

se em dezembro de 2020. 

Calcado na concepção de que a formação de educadores nos temas 

relativos aos preconceitos sexuais e de gênero parece ser uma das vias 

mais profícuas ao combate da homofobia, além de propiciar uma educação 

inclusiva e não discriminatória, o projeto META 03 focalizou-se em pro-

mover a defesa dos direitos das pessoas LGBT; verificar o nível de 

homofobia d@s docentes; trabalhar para a desconstrução da homofobia 

detectada a partir do levantamento de dados junto a esses professor@s 

(processo de formação e de qualificação docente); habilitar @ docente 

para o desenvolvimento de práticas de desconstrução da homofobia junto 

a seus alun@s (transformação de conhecimento) e desenvolver atividades 

públicas (eventos científicos e oficinas) sobre os temas: homofobia na fa-

mília; homofobia na escola; homofobia na educação; sexualidades; 

igualdade de gêneros; igualdade racial e direitos humanos. 

Sob minha coordenação e a coparticipação de três professoras dou-

toras do Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas (IBILCE) da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de São José do Rio Preto 

– Ana Maria Klein, Luciana Aparecida Nogueira da Cruz e Monica Abrantes 

Galindo; três bolsistas – Karollyne Silvestre Fuhro, Laís Petrocelli Calça e 

 
3 Dentre 1680 projetos aprovados, quatro são da Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
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Larissa de Souza Lombardi, e demais discentes voluntários, o projeto 

META 03 foi estruturado em forma de curso,4 a partir de quatro grandes 

temas (Módulos Temáticos): “Direitos Humanos”, “Eu, o outro e as fo-

bias”, “Diversidades e igualdade” e “Gênero e sexualidades”. 

Os módulos foram organizados seguindo-se a mesma formatação 

(Apêndice A), considerando: um evento que abordasse o tema de maneira 

ampla, introduzindo a temática do módulo; duas oficinas que aprofunda-

ram as discussões do tema, tendo como referência o trabalho na escola; a 

construção de portfólios visando ao levantamento da realidade de cada es-

cola, a fim de subsidiar a elaboração de uma ação (plano) de intervenção 

junto à escola e uma execução de um dos quatros planos, previamente ela-

borados, junto a@s alun@s da escola. 

Os eventos eram abertos a toda a comunidade e contaram com nú-

meros expressivos de participantes (estudantes universitários, 

professores, gestores, pais, profissionais da saúde e demais interessados 

no assunto). Esses eventos ocorreram em dois grandes blocos. O primeiro 

bloco, em 2018, subsidiando as atividades supramencionadas, o segundo, 

ao final delas, em 2019, como forma de congregar tudo o que havia sido 

realizado e vivenciado na execução dos planos pelos participantes do curso 

(os professores cursistas), os quais encontraram, durante esses eventos, 

abertura de diálogo reflexivo com especialistas e pesquisadores de cada 

área. Configuraram-se, portanto, momentos de fechamento de ciclo de 

formação. Por isso mesmo, esse segundo bloco de eventos foi iniciado com 

a roda de conversa “Sexualidades? Gênero? Fobias? Diversidades? – E 

agora, como falar com os pais?”, uma demanda apresentada pelos cursis-

tas na primeira fase do curso. Em face desse cenário, os eventos contaram 

com os mais variados perfis de palestrantes, com vozes e contextos de falas 

diversificados (Apêndice B).  

As oficinas ocorreram nas semanas posteriores ao evento do módulo, 

quinzenalmente, e eram destinadas apenas aos professores cursistas 

 
4 Data da Publicação da Portaria de Autorização: Sábado, 10 de março de 2018. Diário Oficial. 

Poder Executivo - Seção I São Paulo, 128 (45) – 35 
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(docentes das redes públicas de ensino). Aos docentes dessas redes foi di-

vulgada a chamada do projeto META 03, de modo que sua adesão a este 

foi voluntária. Cem docentes mostraram interesse no curso, todavia, 30 se 

inscreveram e somente 15 o concluíram. A diferença entre o número de 

inscritos e o número de concluintes pode ser analisada por diferentes pers-

pectivas, uma das quais em função do conteúdo dos assuntos tratados. 

Percebeu-se, por exemplo, um grande número de inscritos no tema “Di-

reitos Humanos”, uma vez que abrange assunto mais amplo. No entanto, 

o número de inscritos foi diminuindo, quando se iniciaram assuntos mais 

delicados, como, por exemplo, fobias e sexualidades. Por sorte, os conclu-

intes puderam participar de reflexões intensas sobre os quatro eixos 

norteadores do curso, realizaram autorreflexão de sua prática e de suas 

concepções, além de alguns verbalizarem interesse em dar continuidade 

aos assuntos abordados, em forma de pós-graduação lato sensu.  

Como atividade derivada das oficinas, os cursistas tiveram que exe-

cutar oito portfólios (Apêndice C), os quais objetivavam subsidiar uma 

reflexão acerca dos assuntos tratados, sublinhando o contexto escolar e 

acrescentando o planejamento de uma ação junto a@s seus alun@s.  

O fechamento de cada módulo consistia na elaboração de um plano 

de ação de intervenção com foco no tema de cada módulo, ou seja, quatro 

planos temáticos, que seguiam um mesmo roteiro (Apêndice D). A conclu-

são do curso deu-se com a aplicação de um desses quatro planos e, 

posteriormente, com a exposição em forma de pôster5 e apresentação oral 

de seus resultados, aspectos positivos e negativos, ao longo do segundo 

bloco de eventos, em 2019.  

Chega-se, portanto, à apresentação da obra que nos ocupa. Em meio 

ao vasto número de atividades que os cursistas realizaram, elegeram-se, 

para esta publicação, os planos que eles elaboraram para cada Módulo Te-

mático. 

 
5 Os pôsteres ficaram expostos no saguão da Universidade envolvida, durante a semana que antecedia o evento da-
quele módulo. 
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A proposta foi abordar cada Módulo Temático por suas vias teóricas, 

conservando uma linguagem mais fluida, e, na sequência, transbordar es-

ses aspectos teóricos na análise dos planos formulados pelos cursistas. 

Como efeito, o livro se apresenta em seis capítulos, que não reivindi-

cam uma leitura sequencial. Todavia, propositadamente, o livro começa e 

termina com textos de Módulos Temáticos (“Eu, o outro e as fobias” e “Di-

versidades e igualdade”), os quais suscitaram debates acalorados nos 

eventos e nas oficinas, sendo também temas que implicaram as baixas de 

professores inscritos no curso. Adiciona-se o fato de serem temas que mi-

diaticamente nos fazem estarrecer diariamente, ditando que, para que a 

Diferença seja “celebrada”, nos falta muito. 

Uma vez que o livro aborda assuntos na e para a diversidade, como 

sua organizadora, procurei manter os textos tais como foram redigidos e 

organizados, respeitando, assim, a pluralidade de ideias, referencial teó-

rico, redação e formas de apresentação dos planos dos cursistas. 

Como resultado, os Módulos Temáticos “Eu, o outro e as fobias” e 

“Direitos Humanos” estão organizados em dois capítulos, respectiva-

mente. Em cada um desses Módulos, o primeiro capítulo traz uma 

discussão teórica sobre o assunto, partindo de uma visão macro até chegar 

ao contexto escolar. O segundo capítulo desses Módulos comporta a dis-

cussão dos planos elaborados pelos cursistas, à luz do referencial teórico 

refletido anteriormente. 

Os Módulos Temáticos “Gênero e sexualidades” e “Diversidades e 

igualdade”, estão dispostos em um único capítulo cada, conservando, em 

sua primeira parte, a teoria sobre o assunto e, na sequência, a apreciação 

dos planos dos cursistas. Como último capítulo do livro, o Módulo “Diver-

sidades e igualdade” inclui a análise da aplicação destes planos, oferecendo 

informação extra ao leitor, quando traz à tona, do ponto de vista dos cur-

sistas, os aspectos considerados negativos e positivos, na realização do 

trabalho, ou os pontos negativos e as dificuldades encontradas no desen-

volvimento das ações. 
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O nosso desejo, com este livro, é que os professores possam se ver 

em seus conteúdos, como parte integrante da obra. Aqueles que participa-

ram como cursistas, que reflitam conosco os seus planos; aqueles que não 

puderam participar, que possam ver, nos planos de seus parceiros, possi-

bilidades de ação junto aos seus alunos. Ademais, os que participaram ou 

não dos eventos possam encontrar, nos escritos aqui reunidos, fonte para 

reflexão e prática. 

Por fim, divido esta obra, agradecendo aos parceiros e amigos que a 

compõem – minha gratidão por chegarmos até aqui. Faz-se justo e cari-

nhosamente necessário agradecer a todos os palestrantes que estiveram 

conosco, durante os eventos e as oficinas, aos diretores das escolas, os 

quais permitiram nossa entrada para dialogar com os cursistas, à Diretoria 

Regional de Ensino e à Secretaria Municipal de Educação, pela autorização 

e parceria no desenvolvimento do curso, aos vários discentes do IBILCE 

que contribuíram em atividades ao longo de todo o percurso aludido e aos 

professores cursistas, por estarem conosco e repartirem as agruras viven-

ciadas no “chão” das escolas, onde tudo acontece e onde queremos ver as 

transformações positivas reverberarem. 

 



 

 

 

1 

 

Eu, o outro e as fobias no contexto escolar: 

da teoria à prática 

 

Fernando Silva Teixeira Filho 

Maria Cristina Cavaleiro 

 

 

Gênero não nasce conosco. Nas interações sociais, aprendemos, a 

partir da convivência com as pessoas, a qual gênero “pertencemos”. Isto é, 

aprendemos como o nosso corpo é interpretado socialmente. Na norma 

social, se nascemos com um pênis, somos categorizados como meninos e, 

se nascemos com uma vagina, é-nos dito que somos uma menina. Inde-

pendentemente das diversas nuances criadas pelo discurso médico – e 

corroboradas por outras instituições sociais –, para nortear essa “leitura” 

social sobre o corpo, a regra geral é binária e centrada no órgão sexual.  

Mas o que significa dizer que aprendemos o gênero? Significa, em um 

primeiro momento, aprender que determinados corpos pertencem ao sexo 

masculino e outros ao feminino, a depender de seus genitais. E, também, 

significa dizer que, socialmente, a cada um desses corpos há expectativas 

sobre seus comportamentos e formas de expressão das emoções, ideias, 

valores e crenças. Assim, por exemplo, espera-se que as meninas sejam 

delicadas ou, no mínimo, menos agressivas para defenderem seus brin-

quedos e pontos de vista e que os meninos sejam mais determinados e 

objetivos, ao expressarem suas emoções. Em outros termos, cada socie-

dade terá normas que disciplinarão os corpos e as individualidades, 

visando à organização social binária (masculino e feminino) da vida em 

comum.  
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Um terceiro aspecto concomitante a esse processo de feitura e per-

formance dos gêneros (BUTLER, 2003) reside na internalização das 

desigualdades entre eles. Tais desigualdades podem ser facilmente perce-

bidas na distribuição desigual de privilégios concedidos aos meninos e 

meninas. Comecemos pela nossa língua. O idioma português, que advém 

do latim, tem o costume de universalizar as diferenças entre os sexos, a 

partir do masculino. Assim, uma professora pode naturalmente alertar a 

seus alunos e alunas que, ao final da aula, tocará um sinal avisando do 

intervalo do recreio e que, a partir deste, “[...] todos poderão sair da sala 

em direção ao pátio da escola.”  (MORENO, 1999). A expressão “todos” 

inclui alunos e alunas? A concordância, geralmente feita no masculino, 

confirma de forma implícita o sexismo que separa o mundo em machos e 

fêmeas – numa ordem do sexo biológico – e que será reproduzido na or-

dem social. Na linguagem e pela linguagem, a discriminação é feita de 

forma inconsciente e, por isso, mais opressiva. 

A partir dessa breve descrição sobre o gênero, percebemos que o 

mesmo é uma forma primária de organizar socialmente as relações de po-

der expressas em nossas práticas de interações sociais, em razão da 

classificação simbólica de nossos corpos em masculino e feminino 

(SCOTT, 1995). E é fato que essa organização social é desigual. Desse 

modo, percebemos também que o tema gênero e sexualidades perpassa as 

interações escolares. Está nas conversas, músicas, danças e brincadeiras 

nos pátios, corredores, recreios e festas, enfim, dos diversos espaços e tem-

pos do cotidiano escolar. Assim, garantir a discussão de gênero e 

sexualidade nas escolas, como forma de combater as desigualdades sociais, 

é um dever do Estado brasileiro para com a cidadania. Significa promover 

o direito à educação, assegurado no Artigo 6º da Constituição brasileira de 

1988, por meio da promoção de igualdade de condições para acesso e per-

manência escolar. E isso implica entender a escola a serviço de um projeto 

de sociedade democrática, justa e igualitária – uma sociedade regida pelo 

imperativo ético da garantia dos direitos humanos para todas e todos. 
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Para tal finalidade, partimos do pressuposto de que as instituições 

escolares – espaços de socialização e produção de sociabilidades – perfa-

zem os sujeitos que a frequentam, ou seja, as escolas são produzidas pelas 

pessoas e pelas representações de gênero e sexualidades que nelas circu-

lam. Para Louro (1997), autora com a qual os/as leitores/as 

interessados/as nas questões de gênero e da sexualidade poderão já estar 

familiarizados/as, são as informações e os conhecimentos sobre o que cada 

um e cada uma pode ou não fazer e o lugar que devem ocupar, na escola, 

que seguem produzindo diferenças e desigualdades. Meninos e meninas 

são conformados a seguir padrões muitas vezes rígidos e limitantes, me-

diante regras que determinam comportamentos “masculinos e 

femininos”. Contudo, perturbações são notadas, quando corpos não po-

dem ser tão facilmente identificados nessa regra. Aqueles e aquelas que 

não se encontram no centro das leis reguladoras se tornam excêntricos, 

absurdos, ininteligíveis e passíveis de não serem respeitados.  

 

Começando a conversa... 

 

De acordo com o senso comum, a conduta de mulheres e homens se 

origina de uma dimensão natural inscrita nos corpos – tal como ocorre 

com os animais, denominada “instinto” –, a qual seria a base de um tipo 

de personalidade e de um padrão de comportamento que se repetiria, mo-

notonamente, em todos os seres femininos e masculinos. Um exemplo que 

reforça esse pensamento é a crença divulgada em best seller, com o título 

“Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus: um guia prático para me-

lhorar a comunicação e conseguir o que você quer nos seus 

relacionamentos” (GRAY, 1995), justificando diferenças tomando como 

base “características inerentes a cada sexo” e afirmando, entre outras coi-

sas, que “[...] eles quase parecem ser de planetas diferentes, falando 

línguas diferentes e necessitando de diferentes nutrientes.” Para esse en-

tendimento, homens e mulheres se comunicam, pensam, sentem, 

percebem, reagem, respondem, amam, precisam e apreciam 
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diferentemente, como se a genitália em si oferecesse caminhos a serem 

trilhados pelos sujeitos, enquadrando-os em uma “normalidade”.1 

No entanto, o papel que a biologia desempenha na determinação de 

comportamentos sociais é fraco, pois a espécie humana é dependente da 

socialização. Assim, o determinismo biológico vem sendo cada vez mais 

rejeitado por cientistas naturais e sociais e aparenta perder paulatina-

mente terreno. A esse respeito, o historiador Charbel Niño El-Hani (EL-

HANI, 1996), em artigo publicado no ano de 1996, sob o título “Diferenças 

entre homens e mulheres: biologia ou cultura?”, esclarece que explicações 

deterministas sobre o ser humano, tratadas como correspondência direta 

entre estrutura biológica e as habilidades cognitivas ou comportamentos 

distintos, devem ser criticamente analisadas. Segundo ele, “[...] os traços 

comportamentais não podem sequer ser reduzidos ao nível do organismo, 

uma vez que eles são o resultado não só do desenvolvimento orgânico, mas 

também da história do indivíduo numa pluralidade de redes de relações 

sociais.”  

Fazemos eco à preocupação de que a ciência deve buscar estabelecer 

construções para que todos e todas vivam com mais dignidade. Afirma-se, 

portanto, que o que cada pessoa é ou deixa de ser tem muito mais a ver 

com a maneira como foi tratada e inserida no meio social. Existe uma 

gama imensa de possibilidades de ser mulher e de ser homem, de desejar, 

que não são nem certas nem erradas: são apenas jeitos diferentes de existir 

como seres humanos.  

Os debates sobre gênero e sexualidade tocam em questões que dizem 

respeito ao nosso agir, pensar e sentir, bem como a direção de nossos de-

sejos e práticas sexuais, pressupostos nos processos de socialização nos 

quais fomos e estamos inseridos. Ou seja, não são compreendidos como 

uma essência ou uma realidade já dada, muito menos como uma estrutura 

 
1 Trata-se do livro escrito por John Gray, originalmente publicado em maio de 1992, pela editora estadunidense 
Harper Paperbacks, intitulado Men Are from Mars, Women Are from Venus: The Classic Guide to Understanding the 
Opposite Sex. Aqui no Brasil, foi publicado pela Editora Rocco, em 1995, e recebeu o seguinte título: Os homens são 
de Marte e as mulheres são de Vênus: um guia prático para melhorar a comunicação e conseguir o que você quer nos 
seus relacionamentos. 
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sempre idêntica a si. Não são constituídas propriamente pelas caracterís-

ticas biológicas, mas são o produto de tudo o que se diz ou se representa 

dessas características.  

 

Como podemos definir gênero? 

 

A definição de gênero é muito vasta e complexa. O termo aborda as 

diferenças entre sexos e busca entender as relações sociais entre homens 

e mulheres. Desde o momento da concepção de uma criança, já somos to-

mados por uma forte indagação: qual será o sexo dela? Será menino ou 

menina? Essa pergunta não é casual, porque demonstra que, antes mesmo 

de nascerem, os seres humanos são rotulados, classificados e colocados em 

duas “caixinhas” separadas. Numa delas, ficam as pessoas do sexo mascu-

lino e, na outra, as do sexo feminino. E isso, que poderia ser um mero 

detalhe de nossas vidas, acaba por se tornar um elemento fundamental, 

em torno do qual praticamente se traçará o destino de todo indivíduo.  

Talvez seja mesmo difícil conceber alguma outra crença, convicção, 

tão arraigada e naturalizada quanto o hábito de pensarmos binariamente 

sobre gênero e sexualidades. Em outras palavras, naturalizamos como cor-

reto e ideal que humanas nascidas fêmeas serão meninas que se tornarão 

cis mulheres heterossexuais, e que humanos nascidos machos serão cis 

meninos que se tornarão homens igualmente heterossexuais. Acreditamos 

que isso seja assim “como sempre foi”, que isso seja um fato natural e que, 

assim como um objeto lançado do alto de um edifício sempre cairá em 

direção à terra, independentemente da interpretação cultural, por força da 

gravidade. Contudo, a sexualidade não é uma força da natureza, mas um 

fato social, portanto, que aponta para a relatividade das interações. 

Aqui nos aproximamos de questões muito importantes, as quais pre-

cisam ser aprofundadas e, para isso, utilizamos o conceito de gênero: a 

cada um/a de nós é atribuído um gênero no nascimento, em acordo com 

o sexo genital com o qual nascemos. Com a atribuição do gênero, um con-

junto de expectativas é transmitido: esta é uma menina, então ela vai, 
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quando crescer, assumir o papel tradicional da mulher, na família e no 

trabalho; este é um menino, então ele assumirá uma posição previsível, na 

sociedade, como homem. No entanto, nem todas as pessoas querem aten-

der a essas expectativas, e a percepção que têm de si próprias difere da 

atribuição social que lhes foi dada.  

Assim, falar sobre gênero é questionar isso que é compreendido como 

“normal”: é perceber o normal como normativo e não como algo natural 

(menos ainda superior ou correto). É também questionar os modos natu-

ralizados e normativos pelos quais cada sociedade, em seus diversos 

contextos históricos, irá “ler”, ou tão simplesmente, classificar os corpos e 

lhe atribuir papéis e expectativas de comportamentos. E, por fim, os mo-

dos pelos quais os privilégios, que são evidências de desigualdades entre 

os gêneros, irão surgir. É sobretudo questionar o modo como o sistema 

sexo/gênero/desejo/práticas sexuais naturaliza diferenças, estabelecendo 

desigualdades sobre elas, arbitrariamente.  

Quando pensamos que as diferenças biológicas entre pessoas do sexo 

feminino e do sexo masculino são “naturais” — como quando, por exem-

plo, achamos “natural” que mulheres dirijam mal ou que homens não 

chorem —, partimos do pressuposto (ou seja, de generalizações e/ou senso 

comum) de que não existem diferenças entre pessoas do próprio grupo. 

Essas generalizações são repetidas em casa, nas escolas, nas igrejas, nos 

meios de comunicação etc. Tornam-se verdades inalteradas, as quais não 

apenas justificam comportamentos em função da diferença entre os sexos, 

mas também ensinam meninos e meninas, homens e mulheres a se com-

portarem, fixando regras que impõem limites restritivos para suas 

possibilidades de existir no mundo. Uma mulher que escolha a profissão 

de motorista e dirija muito bem deixa de ser mulher? Se um homem for 

emotivo, sensível e chorar, deixa de ser homem? 

Essas regras restritivas constituem a base para muitas situações de 

desigualdade de gênero, ou seja, as diferenças são hierarquizadas e trans-

formadas em desigualdade, mantendo situações de privilégios de um sexo 

sobre o outro. Mediante essas hierarquizações, as mulheres tendem a ser 
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convencidas e/ou submetidas a ocuparem um lugar inferior, nas intera-

ções sociais.  

 

Gênero e Desigualdade na Escola 

 

No ambiente escolar, o planejamento curricular ensina tanto em ra-

zão do que está representado nele quanto em razão daquilo que está 

silenciado. Portanto, os silêncios definem o que é possível de ser abordado 

pelo currículo, traçando os limites do que é considerado melhor e certo 

(TELLES, 2020). Desse modo, conversar sobre gênero ajuda na minimiza-

ção dos estereótipos –  convicções preconcebidas – que, pautados por uma 

visão binária, delimitam papéis e comportamentos para/de homens e mu-

lheres; ajuda a refletir criticamente sobre os privilégios e as desigualdades 

de acesso a conhecimentos de áreas específicas e até escolhas profissionais, 

por parte de estudantes. Um exemplo clássico é a ideia de que “meninos 

são melhores na área de Exatas” e “meninas na área de Humanas”.  

Diante desse clichê, corre-se o risco de que cada estudante ajuste suas 

ambições sociais às ambições acadêmicas.  A consequência é que as meni-

nas optam menos por uma carreira na engenharia, por exemplo. Contudo, 

isso não é algo que esteja na natureza, porém, é fruto de uma educação 

que bloqueia e não incentiva a potencializar as habilidades de Ciências 

Exatas, nas meninas. Há, ainda, o estereótipo de homens e mulheres apre-

sentados nos livros didáticos que afetam a autoimagem das estudantes. 

Parece que todas as invenções são dos homens, que todos os cargos de 

poder, chefes de Estado, sempre foram ocupados por homens. Diante 

disso, as meninas acabam acreditando que não têm esse potencial, pois 

crescem sem representatividade. 

A própria dedicação aos estudos com maior afinco é, não raro, consi-

derada uma característica feminina. Ou, ainda, um garoto que se interesse 

por artes ou humanidades pode ter sua masculinidade questionada, por 

não atender ao estereótipo, isto é, por não escolher uma profissão vista 

como sendo “de homem”. A construção dessa masculinidade pode ser 
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percebida por frases ditas a meninos, tais como: “Você não é homem?”, 

“Homem não chora”, “Mostre que você é homem!”.  

Nas escolas, meninas e meninos, garotas e rapazes ocupam o mesmo 

espaço físico, mas lhes são ensinadas coisas diferentes. Na aula de Educa-

ção Física, por exemplo, é frequente a expectativa de que meninas e 

meninos tenham um desempenho nas habilidades motoras tidas como as 

adequadas ao seu sexo. Ou seja, somos educados e educadas para um jeito 

de ser feminino e um jeito de ser masculino, com atitudes e movimentos 

corporais socialmente concebidos como naturais para cada sexo, quando, 

na verdade, são frutos de contextos sócio-historicamente delimitados. Es-

sas conexões são perceptíveis nas práticas pedagógicas que reproduzem 

intensamente ordenações para uma educação corporal diferenciada de 

meninos e meninas, garotos e garotas, consonantes aos binômios 

força/fraqueza, coragem/temor, raiva/choro. Afinal, ao menino, num jogo 

de futebol, apela-se que “bata na bola com vontade e jogue feito homem!” 

É preciso incutir a vontade de ser homem, vigiando a gestualidade dos 

meninos. E a menina, caso seja uma habilidosa jogadora, não raro será 

elogiada “por jogar tão bem quanto um menino!”   

Aqueles e aquelas que cruzam as rígidas fronteiras daquilo que é con-

siderado apropriado para meninos e meninas também serão alvo de outras 

formas de discriminação, explícitas ou veladas, no dia a dia da escola. Não 

à toa, também há muitos ruídos, no ambiente escolar, diante da indagação: 

“É um garoto ou uma garota?” Também pode significar: “É gay ou lés-

bica?” A insistência de que formas de masculinidade e feminilidade devem 

ser estabelecidas como rigidamente opostas – portanto, em identidades fi-

xas e cristalizadas, desvinculadas do processo de construção social – 

incluem insistentes e penalizantes investimentos (que a escola, a família e 

outras instituições realizam), para que se obtenha, primeiramente, o “gê-

nero correto” e, depois, a heterossexualidade.  

Esses são exemplos que tomam como base as diferenças entre os se-

xos/gêneros e colocam em ação, de maneira cotidiana e por infinita 

repetição, as formas de hierarquização – muitas vezes velada –, criando 
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tarefas, atribuições e normas, profissões e estilos de vida e resultando em 

desigualdades de gênero, tanto na escola quanto na sociedade em geral.2  

Importante olhar criticamente esses significados de gênero que nos 

cercam. E, com eles, os de raça, geração e classe social, marcadores sociais 

de diferença que posicionam distintamente os sujeitos em um espectro de-

sigual de acesso ao poder. A esse respeito, a pesquisa de Carvalho (2004), 

realizada em escola pública, aponta que, entre os alunos que obtiveram 

conceitos de avaliação negativos e foram indicados para atividades de re-

forço, estava uma maioria de meninos pobres (até cinco salários mínimos) 

e negros (pretos e pardos).  

Nossa preocupação com a igualdade de gênero nas escolas, implica 

perceber as situações nas quais ela não é exercida plenamente. Desse 

modo, temos um caminho a percorrer, transformando lógicas de pensa-

mento e de ação, renovando olhares, ampliando nossas ideias e nossas 

decisões, a fim de contribuir com uma reflexão crítica, o que certamente 

conduzirá a práticas educacionais solidárias, livres de preconceitos e dis-

criminação. Em vista da necessidade de conhecer alguns conceitos 

importantes, abordamos, a seguir, as noções de identidade de gênero e 

orientação sexual. 

 

Identidade de gênero 

 

Do ponto de vista da nossa expressão de gênero, é preciso frisar que 

apenas a própria pessoa pode dizer quem é, como se sente ou se percebe 

no mundo. Portanto, identidade de gênero é a compreensão pessoal que 

cada sujeito constrói sobre si em relação às definições sociais de masculi-

nidade e feminilidade e que o localiza dentro desse universo de gênero. 

Refere-se ao gênero com o qual a pessoa se identifica: saber-se mascu-

lino(a) ou feminina(o) e em que grau.  

 
2 Para mais exemplos das desigualdades de gênero ao redor do mundo, sugerimos a seguinte página: https://www.jo-
celynkelley.com/fatos-interessantes/exemplos-de-desigualdades-de-genero-em-todo-o/ Acesso em: 13 set. 2019. 

https://www.jocelynkelley.com/fatos-interessantes/exemplos-de-desigualdades-de-genero-em-todo-o/
https://www.jocelynkelley.com/fatos-interessantes/exemplos-de-desigualdades-de-genero-em-todo-o/
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Cis- é prefixo latino, abreviação para cisgênero, significando “do 

mesmo lado”. A pessoa cisgênera é aquela que se identifica com o gênero 

com o qual a registraram, quando nasceu. Assim, a mulher cis é aquela 

pessoa que nasceu e foi registrada mulher e se reivindica mulher. O ho-

mem cis é aquela pessoa que nasceu e foi registrado homem e se identifica 

como homem. Em nenhum momento falamos sobre genital, sobre anato-

mia (ou sobre roupas). Por exemplo, há pessoas intersexos que nascem 

com as duas gônadas, são registradas homens e podem se reconhecer ho-

mens, logo, um homem cis – ainda que intersexo. 

Por sua vez, a pessoa transgênero é aquela que se identifica com um 

gênero diferente daquele com que a registraram. Trans- também é prefixo 

do latim e significa “além de”, sendo igualmente usado por muitas pessoas 

como abreviação para transexual e, por outras, para transgênero. As pes-

soas transgênero podem ser travestis ou transexuais. No Brasil, é mais 

comum encontrarmos homens que se tornaram travestis. Porém, é muito 

comum termos homens e mulheres transexuais.  

Muita gente diz que "um homem trans é um homem que nasceu num 

corpo de mulher". Esse pensamento, muito comum, legitima o preconceito 

e o discurso de que é algo “desviante”, que pode ser “curado”. Na verdade, 

foi dito a essa pessoa que ela era de um sexo e, quando ela pôde pensar e 

sentir sobre isso, ela percebeu que não era. Não tem nada a ver com cirur-

gias e roupas. Ninguém vira nem homem nem mulher trans por conta de 

ter feito uma cirurgia, pois cirurgia não muda a identidade das pessoas. 

No máximo, faz a pessoa sentir que seu corpo está mais ou menos ade-

quado às normas sociais de gênero, mais ou menos parecido/a com o que 

a sociedade entende ser um corpo masculino (sem seios, com barba, bi-

gode, músculos definidos etc.) e um corpo feminino (seios, rosto 

“delicado”, cabelo comprido etc.).  

Diante do exposto, vale acrescentar que a identidade de gênero não 

está instalada no aparato genital. Se gênero estivesse instalado no genital 

das pessoas, quando um homem cis tivesse seu pênis amputado em um 

acidente, ele deixaria de ser homem? 
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Todas essas identidades de gênero abrangem uma boa gama de pes-

soas. Mas e quem não se identifica com nenhuma delas? Existem as 

identidades não-binárias, as quais não se sentem confortáveis em uma di-

visão entre gênero masculino e gênero feminino. Talvez não se importem 

com isso, talvez se sintam atraídas por pessoas, independentemente de 

identidade de gênero. O que for. A isso, costuma-se denominar identidade 

não-binária. 

A questão de identidade de gênero é muito mais complexa do que 

esse breve diálogo nosso. Há especificidades em cada termo, há quem não 

goste de ser posto em uma caixinha com uma palavra e há quem não se 

identifique com nenhum desses termos e prefira utilizar outros. Por isso, 

caso seja mesmo muito importante saber como cada pessoa se identifica, 

a melhor maneira de saber isso é perguntando para ela: “Você se identifica 

como homem, mulher, sem gênero?” Simples assim.  

 

Sexualidades e orientação sexual 

 

Ao adotarmos uma perspectiva da sexualidade que busque desnatu-

ralizar as normas, argumentamos pela construção sócio-histórica do sexo 

e do gênero. Portanto, também essa dimensão humana não é natural, nem 

universal e nem inata, em sua forma de expressão. As manifestações das 

sexualidades se dão em um contexto social muito preciso, o que orienta a 

experiência e a expressão do desejo, das emoções, das condutas e das prá-

ticas corporais.  

O historiador Thomas Laqueur, em sua instigante obra Inventando o 

sexo – corpo e gênero dos gregos a Freud (LAQUEUR, 2001) parte da ideia 

central de que a ideia de sexo (macho/fêmea ou masculino/feminino ou 

homem/mulher) variou profundamente desde os filósofos gregos até os 

médicos do século XVIII. Segundo ele, a medicina europeia não tinha, até 

o século XVIII, outro modelo para explicar a sexualidade que o modelo do 

sexo único, um modelo inspirado no filósofo neoplatônico Galeno, se-

gundo o qual a mulher era vista como um homem invertido e inferior. Isto 
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é, os órgãos sexuais da mulher eram os mesmos dos homens, só que vol-

tados para dentro: o útero era o escroto, os ovários, os testículos, a vagina, 

o pênis, e a vulva, o prepúcio. Entretanto, inferior, porque se tinha a con-

vicção de que a mulher era como um homem imperfeito, pois a elas 

faltavam a força e a intensidade do calor vital, esse último responsável pela 

evolução do corpo até a perfeição ontológica do macho. Mas, claro, os mé-

dicos da época observavam as diferenças anatômicas entre homens e 

mulheres, contudo, interpretavam essas diferenças como graus, intensi-

dades variantes de uma mesma espécie e não como distinções qualitativas.  

Porém, com a Revolução Francesa, os ideais de Liberdade, Fraterni-

dade e, principalmente, Igualdade, se alastraram por todas as áreas do 

conhecimento e forçaram os cientistas da época a encontrarem outras in-

terpretações para as diferenças entre homens e mulheres. Em outros 

termos, apesar de todos serem iguais perante a república, as mulheres 

continuariam a ser imperfeitas, mentalmente frágeis, débeis e, portanto, 

incapazes de assumir as mesmas tarefas políticas, intelectuais e científicas 

que os homens (BADINTER, 1985). Todavia, dessa feita, suas imperfeições 

não seriam mais extensivas, mas por força de sua diversidade biológica. 

Em outros termos:  

 

[...] mulheres e homens passaram a ser comparados pelo padrão da desconti-

nuidade/oposição e não da continuidade/hierarquia, como na metafísica 

neoplatônica. O "sexo" deixou de ser sinônimo de aparelho genito-urinário e 

reprodutor e veio a substituir seu similar neoplatônico, a "perfeição metafísica 

do corpo". Em vez do "corpo perfeito e do calor vital únicos", a abstração do 

"sexo" dividido, originalmente, em dois, cada um com propriedades "naturais" 

específicas. (COSTA; KHEL, 2001).  

  

O resultado disso foi que o comportamento das pessoas deixou de ser 

interpretado a partir de seus atos, pensamentos, sentimentos e hierarquia 

social, mas, sobretudo, por sua natureza sexual-erótica, por seus desejos. 

Isto é, sua vida sexual, sua natureza biológica, traduziria o destino de sua 

bondade, de sua normalidade social. Assim, os imorais passaram a ser os 

anormais, os degenerados, os doentes. Logo, “[...] na anatomia estava o 
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destino psicológico-moral dos viciosos e virtuosos.” (COSTA; KHEL, 2001). 

Laqueur conclui, por conseguinte, que sexo e gênero são construções his-

tóricas influenciadas por inúmeros discursos, com a finalidade de 

controlar a vida social.  

Portanto, também não se trata de pensarmos que a sexualidade seja 

algo que todos nós, mulheres e homens, possuímos “naturalmente”, como 

se fosse algo dado pela natureza, inerente ao ser humano. Tampouco com-

preendermos a sexualidade como uma energia avassaladora, uma força 

que reside numa suposta essência, um “instinto ou impulso do sexo”, o 

qual tem nos hormônios e genes o segredo da moldagem dos comporta-

mentos. 

O corpo é a base para a sexualidade, para sua experimentação na sin-

gularidade dos sujeitos. Dessa maneira, a sexualidade que ele comporta 

não nasce com as pessoas, é uma atividade social, um constructo histórico 

e cultural. A fisiologia e a morfologia do corpo proporcionam as condições 

prévias para a sexualidade humana, mas não governam as formas de ex-

pressão e as experiências da sexualidade. 

Compreender a sexualidade como uma dimensão humana, apren-

dida nos parâmetros da cultura das diferentes sociedades, significa 

compreender os processos pelos quais os desejos são construídos e atra-

vessam as pessoas, compondo ou não as suas orientações sexuais. Ou seja, 

as sexualidades são as formas e modos pelos quais as pessoas obtêm pra-

zer; e tais processos podem ou não incluir as suas orientações sexuais e, 

não necessariamente, incluem também as suas identidades de gênero.   

A orientação sexual e afetiva diz respeito à atração que sentimos por 

outras pessoas, de sorte que a noção de orientação sexual se refere ao que 

se constitui como desejo da pessoa desejante. Não resulta de escolhas ra-

cionais dos sujeitos e apresenta grande abertura e flexibilidade. Embora 

geralmente se classifiquem as orientações sexuais em homo, hetero e bis-

sexual, o desejo e o afeto são mais complexos e envolvem outras dimensões 

para além de sexo e gênero. Dessa forma, há muitas (certamente mais que 
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três) formas de viver a nossa sexualidade, porque ela está intimamente 

ligada às nossas fantasias. 

Não escolhemos a nossa orientação como quem escolhe o que vai co-

mer hoje, o que comeu ontem, o que irá comer amanhã. A orientação 

sexual, seja qual for, é um acontecimento em nossas vidas e não se con-

funde com o gênero, isto é, com nossa identidade masculina ou feminina, 

com nossa forma (cultural) de expressá-la. O que, na verdade, escolhemos 

é para quem iremos contar o que sentimos, o que, quem e como deseja-

mos. E essa escolha está intimamente associada ao contexto em que 

vivemos.  

Já afirmamos anteriormente que a sexualidade não é determinada bi-

ologicamente ou dada pela natureza. Isso significa que, no campo do desejo 

e das experiências afetivo-sexuais, não encontramos sempre conexão en-

tre ser, apresentar-se feminino/a e gostar de homens ou ser, apresentar-

se masculino/a e gostar de mulheres. 

Logo, quanto mais preconceituoso e discriminatório for esse con-

texto, maiores serão as chances de a pessoa homossexual se fechar em seus 

“armários”, por medo de sofrer alguma retaliação, por se sentir “estra-

nha”, inadequada e anormal, perante uma sociedade onde todos(as) são 

compulsória e presumivelmente heterossexuais. Por isso, frisamos a im-

portância de fazer das escolas um ambiente privilegiado, a fim de que 

crianças e jovens aprendam conceitos que irão auxiliar a entender o 

mundo e a minimizar o preconceito que alimenta a discriminação e as vi-

olências que produzimos, reproduzimos e sofremos.  

 

Minimização da homofobia/LGBTfobia  

 

O conceito homofobia tem recebido críticas em alguns estudos                         

(JUNQUEIRA, 2012; MELLO et al., 2012)3 e do movimento social, pois 

 
3 Mello et al (2012), ao nomearem esse ódio e desprezo às pessoas desses grupos como LGBTFobia, explicam que o 
preconceito que afeta os homossexuais é diferente do desprezo que afeta travestis, transexuais, bissexuais e lésbicas. 
Também enfatizam que as lésbicas são triplamente desprezadas pela lesbofobia, sexismo e machismo. 
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reduz o foco da problemática a homens gays, cisgêneros e invizibiliza as 

especificidades da discriminação sofrida por mulheres lésbicas, transexu-

ais, bissexuais, travestis e outras identidades. Nesse sentido, optamos por 

utilizar o conceito LGBTfobia/LGBTfóbico acreditando, assim, evitar o 

apagamento das especificidades da vitimização de outras identidades se-

xuais e de gênero, para além da pessoa cis gay. Assim, por LGBTfobia 

entendemos o medo, a aversão, o descrédito e o ódio a gays, lésbicas, bis-

sexuais, travestis e transexuais, de modo a desvalorizá-l@s por não 

performarem seus gêneros (BUTLER, 2003) em correspondência com 

aquilo que é social e culturalmente atribuído para seus corpos biológicos. 

Trata-se, portanto, de um dispositivo regulatório da sexualidade que visa 

à manutenção da cis-heteronormatividade.  

A aversão social às expressões de gênero e sexualidade é visível pelas 

estratégias de invisibilidade das identidades e pela deslegitimação das ex-

periências de vida das pessoas LGBTQIA+4. Essas condutas se traduzem 

em violência física e psicológica e, no Brasil, ganham contornos de cruel-

dade e hostilidade. 

Em que pese a violência contra a população LGBTQIA+ contar com 

precárias ferramentas de acompanhamento estatístico, os mais atualiza-

dos índices são os do Grupo Gay da Bahia (GGB),5 que anualmente compila 

e divulga dados sobre os números de mortes, sejam de lésbicas, gays, bis-

sexuais, travestis ou transexuais. O relatório mais recente do GGB foi 

divulgado no início de 2019, registrando que, em 2018, ocorreram 420 

mortes de LGBTQIA+, no Brasil – sendo 320 homicídios e 100 suicídios.  

O Grupo de pesquisa “Lesbocídio – As histórias que ninguém conta”,6 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), elaborou em 2018 o 

 
4 Trata-se de acrônimo para as categorias identitárias conhecidas como Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Tran-
sexuais, Transgêneros, Queer, Intersexuais, Assexuais e outras. Para maior detalhamento sobre a genealogia desse 
acrônimo, sugerimos um texto completo a ser encontrado em wikipedia: https://pt.wikipe-
dia.org/wiki/LGBT#Origens_do_termo 

5 O GGB é uma ONG nacionalmente conhecida, voltada para a defesa dos direitos de pessoas LGBTQIA+, sendo a 
mais antiga associação constituída no país, com criação no ano de 1980 e registro em 1983, tendo sido declarada 
como sociedade de utilidade pública municipal, em 1987 (GRUPO GAY DA BAHIA, 2019).  

6 Para maiores detalhes, conferir https://www.lesbocidio.com/ Acesso em: 19 set. 2020. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT#Origens_do_termo
https://pt.wikipedia.org/wiki/LGBT#Origens_do_termo
https://www.lesbocidio.com/
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estudo: “Dossiê sobre lesbocídio no Brasil: de 2014 até 2017”. O relatório 

final demonstra que 54 mulheres lésbicas foram assassinadas no Brasil, 

em 2017, um aumento de mais de 237% no número de casos, em relação 

ao ano de 2014. O maior percentual é observado entre mulheres de 20 a 

24 anos (30%). Em acréscimo, 54% dos casos envolvem vítimas tidas 

como não-feminilizadas. 

Esses dados explicitam que a LGBTfobia existe de fato em grande es-

cala, no Brasil, representando desprezo, ódio e violência dirigidos às 

pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.   

Contudo, é comum ouvir dizer que, nas escolas, esses grupos não en-

frentam preconceitos, discriminações e violências. Será? 

Investigação realizada por Teixeira Filho e Rondini (2012) confirma 

os resultados de pesquisas internacionais de que, entre 10 alunas/os LGBT 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, homens e mulheres trans), em situa-

ção escolar, um terço ou 30% já tiveram ideação suicida ou tentaram o 

suicídio.  

Os resultados de uma pesquisa nacional sobre "O Ambiente Educaci-

onal no Brasil: as experiências de estudantes LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais)"7, efetuada no ano de 2016, revelam 

que 60,2% de estudantes afirmaram se sentir inseguros/as, na instituição 

educacional, por causa de sua orientação sexual, enquanto 42,8% se sen-

tiam inseguros/as, em função da maneira como expressavam o gênero. 

Ademais, 47,5% dos(as) estudantes LGBT relataram ter ouvido outros/as 

estudantes fazendo comentários pejorativos em relação à orientação se-

xual, tais como “bicha,” “sapatão,” ou “viado”, frequentemente ou quase 

sempre.  

Além disso, com relação a estudantes que fazem comentários pejora-

tivos sobre expressão de gênero, 27,2% das estudantes LGBTs indicaram 

 
7 A pesquisa foi realizada em conjunto pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transe-
xuais (ABGLT) e pelo Grupo Dignidade, com apoio da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Contou com a 
participação de 1.016 estudantes, os quais frequentaram o ensino básico, no Brasil, durante o ano letivo de 2015, 
identificados como LGBTs, de idade entre 13 e 21 anos, de todos os estados e do Distrito Federal, com exceção do 
Tocantins. 
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que as ofensas vêm da maioria dos colegas, enquanto 46,1% apontaram 

que são alguns/algumas que têm esse tipo de conduta. Quanto à agressão 

física, foi apurado que 26,6% de estudantes LGBTs sofreram essa agres-

são, por causa de sua orientação sexual, tendo 6,0% comentado que essa 

forma de agressão ocorreu frequentemente ou quase sempre. Além disso, 

24,6% foram agredidos/as fisicamente, na instituição educacional, por 

causa de sua identidade/expressão de gênero, sendo que 5,7% vivenciam 

essa agressão frequentemente ou quase sempre (ABGLT, 2016). 

Nesse sentido, os espaços escolares também são contaminados por 

uma alta incidência de LGBTfobia, a qual se manifesta não apenas como 

uma agressão física, mas também enquanto uma agressão psicológica, afe-

tiva, emocional e resultando no abandono da escola.   

 

Dos 1.016 jovens ouvidos na pesquisa, 55% afirmaram ter ouvido, ao longo do 

ano anterior, comentários negativos especificamente a respeito de pessoas 

trans no ambiente escolar, e 45% disseram que já se sentiram inseguros de-

vido à sua identidade/expressão de gênero.8 

 

Nessa perspectiva, é fundamental que todas e todos os envolvidos 

com o projeto pedagógico das escolas se comprometam com a produção 

de um espaço de acolhimento igualitário e equânime, para que a aprendi-

zagem aconteça. Do contrário, acompanharemos impávidos a evasão 

escolar de pessoas LGBTs, sobretudo travestis e transexuais9, em decor-

rência do bullying LGBTfóbico.  

Seja habitando a sala de aula, seja no intervalo ou em outros momen-

tos, é também na escola que crianças e adolescentes vão estabelecer 

relações de afeto, amizade, namoro, aprender valores e debater sobre di-

ferentes assuntos. Logo, é importante compreender que questões que 

 
8 Conferir matéria do Correio Brasiliense, escrita por Wellington Hanna e Thaís Cunha. Disponível em: http://espe-
ciais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-ao-estudo. Acesso em: 
03 nov. 2020).  

9 “O Brasil concentra 82% da evasão escolar de travestis e transgêneros. A informação é do defensor público João 
Paulo Carvalho Dias que é presidente da Comissão de Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil e mem-
bro conselheiro do Conselho Municipal de LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros) 
em Cuiabá.” ALMEIDA, A. Evasão escolar entre travestis é muito maior. Diário de Cuiabá, 23 maio 2016. Disponível 
em: http://flacso.org.br/?p=15833. Acesso em: 03 nov. 2020. 

http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-ao-estudo
http://especiais.correiobraziliense.com.br/violencia-e-discriminacao-roubam-de-transexuais-o-direito-ao-estudo
http://flacso.org.br/?p=15833
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envolvem gênero e diversidade sexual são temas relacionados às experi-

ências vividas também na escola (NUNES; SEFFNER, 2018). 

 

Como combater a homo/LGBTfobia no cotidiano da escola? 

 

Um dos objetivos centrais da educação é a formação de cidadãos e 

cidadãs, o que implica afirmar que as escolas devem buscar a equidade e o 

respeito entre as pessoas (TEIXEIRA-FILHO; RONDINI; BESSA, 2011). 

Essa não é apenas uma questão político-pedagógica, mas um direito pre-

visto em lei. No entanto, as escolas têm dificuldades em compatibilizar, a 

contento, a complexa relação entre políticas/projetos pedagógicas de edu-

cação e demandas sociais, pelo menos no que concerne às que tratam de 

igualdade de gêneros, minimização da LGBTfobia, prevenção às DST/HIV-

AIDS, Direitos Humanos e temas correlatos. Abordar esses temas torna-se 

conflitante, pois, inevitavelmente, a escola deverá negociar entre aquilo 

que as políticas de cidadania e as leis (Direitos Humanos) acreditam ser a 

direção possível para a produção de cidadãos e cidadãs livres, críticos e 

instruídos, e aquilo que os(as) professoras(es), em suas crenças e valores 

pessoais, e as famílias, em seus agrupamentos e/ou isoladas, esperam para 

a educação de seus/suas filhos(as). Como equacionar tantos desejos e in-

teresses? 

Contudo, qual é a razão de tanto sofrimento e dificuldade? Nossa so-

ciedade é construída sobre as bases de muita desigualdade social. Diversos 

historiadores e cientistas sociopolíticos nos fazem ver que a manutenção 

dessas desigualdades tem suas origens em sistemas de opressão, cuja fun-

ção é disciplinar e controlar a vida das pessoas. De um lado, temos uma 

fetichização do livre arbítrio ou, antes, a ilusão de que somos todos livres 

para sermos o que quisermos. De outro lado, temos a realidade que não 

cessa de desmentir esse argumento. Basta nos perguntarmos: comparati-

vamente aos meninos brancos, quantas são as meninas negras que 

sonham em ser presidente do Brasil, quando crescerem? Quantas são as 

adolescentes travestis que se imaginam diretoras de uma grande empresa, 
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quando finalizarem o Ensino Médio? Aliás, quantas são as travestis que 

finalizam o Ensino Médio? Quantos são os meninos negros que se imagi-

nam professores de Física ou Matemática, médicos ou engenheiros? 

Quantas são as adolescentes negras que se imaginam ou protagonistas do 

horário nobre de novelas ou, antes, diretoras de novelas ou, antes, escri-

toras? A partir dessas perguntas, percebemos que há uma relação entre 

gênero, orientação sexual e cor da pele. E por que a realidade é assim? Sem 

dúvida, constitui o reflexo da maneira como homens e mulheres foram 

socializados, e, portanto, não se trata de determinações naturais, biologi-

zadas  

A LGBTfobia também uniformiza as identidades de gênero e lhes ga-

rante hierarquias de privilégios, por meio da cis-heterossexualidade 

compulsória, na qual as relações devem seguir as normas do sistema 

sexo/gênero/desejo/práticas sexuais (BUTLER, 2003). Assim, presencia-

mos diversas formas de violência, tanto físicas quanto psicológicas e 

simbólicas – como, por exemplo, o desprezo e o escárnio contra pessoas 

que são consideradas diferentes/dissidentes da cis-heteronormatividade. 

O número crescente de assassinatos contra “pessoas LGBTQIA” (GRUPO 

GAY DA BAHIA, 2019) e as diferentes formas de agressões cotidianas, por 

parte de nossas instituições sociais, demonstram isso. A LGBTfobia é um 

sistema de opressão discursivo institucionalizado, o qual autoriza práticas 

de exclusão. Dessa maneira, podemos afirmar que, no ambiente escolar, 

também encontraremos sua reprodução refletida tanto nas práticas lúdi-

cas (brincadeiras de meninos e brincadeiras de meninas) quanto nos livros 

didáticos (VIANNA; DINIZ, 2008), o que, nesse caso, se dá pela via da in-

visibilidade das relações LGBTQIA+ ou pela presença de estereotipias do 

comportamento dito homossexual. 

O Instituto Vita Alere, especializado em investigar o suicídio, ressalta:  

 

Em alguns países, 85% do total de estudantes lésbicas, gays, bissexuais e tran-

sexuais (LGBT) sofrem violência homofóbica e transfóbica na escola, e 45% 

dos alunos transsexuais desistem das aulas por isso. A violência homofóbica 

também tem como alvo 33% dos estudantes erroneamente identificados como 
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LGBT, porque eles não parecem estar de acordo com as normas de gênero. 

Essas são as conclusões de “Out in the Open”, relatório global pioneiro sobre 

as respostas do setor de educação para a violência com base na orientação se-

xual e identidade de gênero ou expressão.10 

 

Observa-se que as consequências da LGBTfobia na vida de pessoas 

LGBTs são múltiplas e podem chegar a casos extremos, como o suicídio. 

Entretanto, o que a escola pode fazer a respeito? Há muita informação na 

Internet sobre o tema, mas sugerimos três sites em específico:  

1) A UBES – União Brasileira de Estudantes Secundaristas 

(https://ubes.org.br/2018/como-combater-a-lgbtfobia-nas-escolas/);  

2) Nova Escola (https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-

situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las)  

3) ABGLT (Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Tra-

vestis, Transexuais e Intersexos - https://www.abglt.org/). 

Nesses sites, há diversos exemplos de problemas comumente enfren-

tados, no cotidiano escolar, relativos à LGBTfobia. Por exemplo, o que 

fazer, quando o professor ouvir um aluno xingar a outro com palavrões 

que desqualifiquem sua identidade de gênero e/ou sexual: veado, boiola, 

sapatão, mulher macho etc.? Ou quando o aluno for assediado por funci-

onários e/ou docentes. O que fazer?  

Cada situação requer uma resposta específica, todavia, em todas as 

situações, fica evidente que dar visibilidade ao problema, dialogar e preve-

nir são os princípios e premissas a serem seguidas. Isto é, não podemos, 

de modo algum, colocar a homo/LGBTfobia no armário, escondendo-a da 

realidade do cotidiano escolar.  

É bom lembrar que, desde 13 de junho de 2019, o STF considerou a 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero um crime 

equiparado ao racismo. Desde sempre, entretanto, ela foi tida como uma 

violação do Direito Humano fundamental de liberdade de expressão do 

que há de mais singular no humano, sua sexualidade, de sorte que não é 

 
10 Disponível em: https://vitaalere.com.br/quem-somos/a-que-viemos-e-no-que-acreditamos/ Acesso em: 28 out. 
2020. 

https://ubes.org.br/2018/como-combater-a-lgbtfobia-nas-escolas/
https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las
https://novaescola.org.br/conteudo/4970/7-situacoes-que-todo-jovem-lgbt-passa-na-escola-e-como-combate-las
https://www.abglt.org/
https://vitaalere.com.br/quem-somos/a-que-viemos-e-no-que-acreditamos/
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agora, que essa discriminação é punida por lei, que iremos fingir que nada 

está acontecendo. É preciso enfrentar o problema como educadores que 

somos e, nesse sentido, nada melhor que dialogarmos com o(a)s aluno(a)s, 

tentando entender o porquê precisam destruir e desqualificar o outro, 

atingindo-o em sua sexualidade e identidade de gênero. Ninguém deve ser 

punido e/ou sentir-se culpado pela sexualidade e identidade de gênero pela 

qual se expressa no mundo. 

Por fim, pautados no Art. 3º e Art. 5º, inciso XLI da Constituição Fe-

deral de 1988, juristas conseguiam referências para punir essa violação. 

Todavia, apenas com a equiparação ao racismo a homo/LGBTfobia passou 

a ser tipificada. Porém, lembramos, a existência de lei contra o racismo, 

por exemplo, não faz com que este desapareça da nossa sociedade. Tanto 

quanto o racismo, a LGBTfobia é estruturante da nossa sociedade. Assim, 

é preciso investirmos na educação, no diálogo, no convencimento de que 

a vida humana importa mais que tudo e que não deve haver desigualdade 

que justifique nossas diferenças.  

 

Considerações Finais  

 

Neste capítulo, procurou-se apresentar algumas reflexões sobre a no-

ção de gênero e sexualidade. Não há como esgotar a discussão. Ela implica 

dialogar e pensar sobre “como nos tornamos aquilo que somos”, em cons-

tante movimento. Dito de outro modo, o que se aprende a ser, caminhando 

pela vida? No horizonte ao qual dedicamos nossa atenção, enfatizamos que 

os gêneros e as sexualidades se fazem e se refazem, continuamente, ao 

longo da nossa existência, pois eles são construídos a partir das práticas 

sociais de interação. Convivemos com isso todos os dias e, muitas vezes, 

sem perceber, quer exista, quer não, um debate sobre o tema, nas institui-

ções – escolas, universidades, famílias.  

Não obstante, frisa-se que o contato com esse campo de reflexões é 

fundamental para o entendimento das relações cotidianas que acontecem 

no ambiente escolar, pois as relações escolares carregam uma dimensão 
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construída, situada, conflituosa, porque é múltipla, mas não neutra, rela-

cional, balizando valores que estão em constante interação. De tal modo, 

discutir o conhecimento sobre gênero e sexualidade e as práticas pedagó-

gicas menos normativas estimula, nas escolas, o debate sobre as formas 

como algumas normas e padrões rígidos são causa e efeito de violências 

estruturais. Reforçar positivamente estereótipos e preconceitos de gênero 

e sexualidade, na instituição escolar, pode justificar, no limite, o assédio e 

a violência sexual. Nesse sentido, é preciso interromper o senso comum, 

quando ele não faz sentido, ou pior: quando ele oprime.  

Levando em consideração que os preconceitos também não “nascem” 

com as pessoas, mas são aprendidos, podemos afirmar que é possível 

aprender a desmontar (ou desconstruir) classificações que silenciam, pro-

íbem pessoas de existir ou que autorizem a sociedade a as condenarem à 

morte ou à prisão.11 O desprezo e o escárnio usados para nomear quem 

não se encaixa nos padrões arbitrários de normalidade de cisgeneridade 

podem ser revertidos. Essa é a perspectiva que nos embasa. Trata-se, en-

fim, do compromisso com a permanência de estudantes na escola e de 

torná-la um espaço solidário, livre de preconceitos e discriminação.  

Nesse sentido, sublinhamos que falar sobre gênero na sala de aula é 

urgente e necessário. Diferentemente do que apregoam os detratores e de-

tratoras dos Estudos de Gênero, Feministas e LGBT, não há ideologia de 

gênero. A esse respeito, é esclarecedor o comentário de Bulgarelli (2018, 

p. 102) sobre a expressão “ideologia de gênero”: "Trata-se de um meca-

nismo simples, embora bastante engenhoso, que consiste em reduzir esta 

categoria a uma ideologia, parcializando sua legitimidade e neutralizando 

seus efeitos.”  

Outrossim, os argumentos contrários aos avanços nas pesquisas so-

bre a desigualdade entre os gêneros é que são ideológicos. Miskolci e 

Campana (2017) analisaram evidências históricas que nos permitem 

 
11 É bom lembrar que, infelizmente, a relação homossexual é crime em 71 países e, dentre estes, em 7 é punida com 
a pena de morte. Conferir: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/relacao-homossexual-e-crime-em-71-
paises-7-preveem-pena-de-morte.shtml. Acesso em: 19 set. 2020. 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/relacao-homossexual-e-crime-em-71-paises-7-preveem-pena-de-morte.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/09/relacao-homossexual-e-crime-em-71-paises-7-preveem-pena-de-morte.shtml
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acompanhar a genealogia do conceito “ideologia de gênero”. Inicialmente, 

é importante destacar que esse conceito agrega muitas tendências dentro 

da fé cristã. Nessa perspectiva, encontramos uma disputa de grupos es-

parsos de católicos (em geral da renovação carismática), neopentecostais, 

de políticos e candidatos e também entre pessoas sem filiações políticas 

e/ou religiosas que apenas se identificam com a proposta sugerida nesse 

conceito e adotam a “ideologia de gênero” como um mal a ser combatido. 

Basicamente, esse conceito tenta demonstrar que as teorias que relativi-

zam o binarismo e a gênese biológica do gênero são, na verdade, falsas, 

isto é, são “ideologias”.  

Desde então, professores e professoras passaram a enfrentar reações 

hostis e posturas persecutórias, quando abordam gênero e/ou sexuali-

dade, em sala de aula. Essa disputa teve fim, recentemente (abril de 2020), 

quando o Supremo Tribunal Federal (STF), por unanimidade, declarou a 

inconstitucionalidade de qualquer lei, em nosso país, que busque vetar es-

sas discussões, no âmbito da educação e das escolas.  

É precisamente nesse ponto que consideramos ainda mais urgentes 

as reflexões aqui apresentadas, pois, embora esse resultado represente 

uma importante conquista para impedir retrocessos no compromisso com 

o debate da temática de gênero e sexualidade nas escolas, ainda restou 

muita discussão equivocada circulando nas diversas mídias, redes sociais, 

famílias, entre professores e professoras etc.  

 Assim, na esteira das considerações de Butler, (nos) provocamos: 

 

Agora a questão é: […] nós queremos educar nossas crianças, ou as crianças 

das outras pessoas, para entender que isso é um problema altamente debatí-

vel? Que há diferentes pontos de vista, e que elas precisam considerar a 

complexidade do mundo culturalmente e religiosamente, historicamente, para 

entender essa questão? Não significa que eles precisam aceitar um ponto de 

vista político “Eu sou a favor do gênero”, “eu sou contra o gênero”… Eu não 

entendo isso, eu não entendo isso como um debate. (MORENO, 2015). 

 

Por fim, esperamos que esta leitura estimule ponderações que favo-

reçam debates cada vez mais críticos e aprofundados, para desvendar as 
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relações, aparentemente “naturais”, porém, que são arranjos sociais arbi-

trários, os quais consolidam polaridades limitadoras e alienantes das 

potencialidades de crianças e jovens, no espaço escolar. Esse foi (e é) nosso 

desejo: contribuir, com uma leitura crítica, para o enfrentamento das de-

sigualdades sociais que se potencializam mutuamente, cerceando 

diferentes sujeitos em seu desenvolvimento social e pessoal, com reper-

cussões negativas para o conjunto da vida social. 
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Introdução 

 

Os movimentos feministas, gays, lésbicas, bissexuais, travestis, tran-

sexuais e transgêneros (LGBT) têm alertado para a importância das 

escolas e universidades como espaços de reprodução de estereótipos e pre-

conceitos ligados ao gênero e às sexualidades. A instituição escolar, ao 

classificar os sujeitos pela classe social, etnia e sexo, tem historicamente 

contribuído para (re)produzir e hierarquizar as diferenças e a interpreta-

ção desigual das mesmas. Essa prática exclui aqueles que não estão em 

conformidade com a norma hegemônica e, dessa forma, não contempla a 

inclusão da diversidade sexual, proposta na atualidade. 

Segundo Aranha (2009), as escolas brasileiras ainda não sabem lidar 

com a diversidade sexual, pois não ocupam o lugar de mediadoras nas re-

lações entre pares, visando à construção de valores éticos e de relações 

democráticas necessárias para o combate à LGBTfobia.  

Tal qual o racismo, a misoginia, a violência contra a mulher, enten-

demos que a homofobia é um sistema de opressão constituinte das 

sociedades pós-coloniais e que tem como especificidade disseminar o ódio, 

a aversão, a exclusão e a discriminação a todas as pessoas que expressam 
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uma identidade de gênero e/ou orientação sexual diversa da norma cis-

heterossexual. Entretanto, o conceito homofobia reduz o espectro de al-

cance dessa espécie de opressão, pois concentra o foco da problemática em 

homens gays cisgêneros e invizibiliza as especificidades da discriminação 

sofrida por mulheres cis lésbicas, cis bissexuais, transexuais, travestis e 

outras identidades.  

Nesse sentido, optamos por utilizar o conceito LGBTfobia, acredi-

tando, desse modo, evitar o apagamento das especificidades da vitimização 

de outras identidades sexuais e de gêneros para além da pessoa cis gay. 

Assim, por exemplo, as pessoas trans são vitimadas por não serem cisgê-

neras e por sua sexualidade, em muitos casos, divergir do padrão cis-

heteronormativo, diferentemente de um homem gay ou uma mulher lés-

bica, que não diverge da cisgeneridade. 

Nesse sentido, ao desenvolver um trabalho voltado diretamente à co-

munidade escolar, no processo de transferência de conhecimento, 

formação e qualificação docente, esperamos cooperar para a melhoria da 

qualidade da educação e para a superação de problemas sociais relativos à 

exclusão social de LGBTs. 

 

Metodologia  

 

O projeto Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto 

Escolar, selecionado no Edital PROEXT 2015 - Programa de Extensão Uni-

versitária MEC/SESu, executado de 2018-2019, junto a professores da rede 

Estadual de ensino de uma cidade de porte médio do noroeste paulista, 

buscou minimizar a LGBTfobia detectada a partir do levantamento de da-

dos junto a esses professores (processo de formação e qualificação 

docente), objetivando habilitá-los para o desenvolvimento de práticas de 

desconstrução da LGBTfobia em seus estudantes (transformação de co-

nhecimento). 

O projeto foi estruturado em quatro módulos: 1) Direitos Humanos; 

2) Gênero e sexualidades; 3) Eu, o outro e as fobias; e 4) Diversidades e 
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Igualdade. Tais módulos foram desenvolvidos pelas seguintes atividades: 

i) Um evento abordando o tema de maneira ampla, introduzindo concei-

tos, realizado por pesquisadores renomados na área; ii) Duas oficinas que 

aprofundaram as discussões, tendo como referência o trabalho na escola; 

iii) Criação de oito portfolios que visaram ao levantamento da realidade de 

cada escola, para subsidiar a elaboração de intervenção; iv) Quatro pro-

postas de atividades de intervenção nas escolas; e v) Uma intervenção 

direcionada aos estudantes da escola, relacionada a um dos módulos. 

Para fins deste capítulo, apresentaremos o Módulo 3, “Eu, o outro e 

as fobias”, e a atividade iv, relativa a esse módulo. Nesse cenário, têm-se 

sete planos de proposta de intervenção (doravante identificados por A – 

G), contemplando sete escolas e dez professores. Os planos foram estrutu-

rados em: justificativa, objetivos, público-alvo e desenvolvimento, devendo 

ser entregues 15 dias após a última oficina do módulo. As oficinas do Mó-

dulo 3 problematizaram os seguintes aspectos: “LGBTfobias na família e 

na sociedade: reflexões para educação”, cujo resumo está apresentado a 

seguir, e “Direitos LGBT no ambiente escolar”. 

 

LGBTFOBIAS na família e na sociedade: reflexões para educação 

RESUMO: A proposta desta oficina tem como objetivo tecer uma reflexão sobre 

a problemática da LGBTfobia (aversão/desprezo/ojeriza à população de Lésbi-

cas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Transgêneros, Travestis), difundida 

socialmente e perpetuada no espaço familiar. Tal trabalho se justifica pela ur-

gência em se desenvolver estratégias de combate e conscientização frente a essa 

temática, tendo por referência uma prática educativa democrática. Como base 

teórica para essa discussão, será proposta uma revisão da construção social 

dessa fobia, demonstrando como a manifestação de ódio e desprezo às pessoas 

LGBTs se caracteriza como potente fator no desenvolvimento de problemáticas 

psíquicas e educacionais, tais como a evasão escolar e ideações e tentativas de 

suicídio. A elaboração desta oficina contará, em um primeiro momento, com 

elucidações teóricas acerca da dinâmica social da fobia direcionada à população 

LGBT. Em um segundo momento, será composta uma atividade de construção 

coletiva, denominada “painel dos direitos”, na qual será exemplificado como a 

escala dos direitos da população LGBT é transgredida. Por fim, será efetuado 

um debate que verse sobre a busca em se evidenciar como se fomentam e se 
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dissipam os discursos LGBTfóbicos, na estruturação societária, buscando táti-

cas éticas e políticas contra a propagação desse comportamento. 

 

Os planos foram analisados de maneira exploratória, considerando-

se a pertinência conceitual empreendida, confrontada com a literatura da 

área. 

 

Resultados e Discussões 

 

Todos os planos trouxeram a preocupação com a desconstrução da 

LGBTfobia (Quadro 1). Nos Planos C, D e G, observamos uma confusão 

conceitual identificada a partir da ideia de que a sexualidade de uma pes-

soa é uma opção pessoal dela. Entretanto, sabe-se que o desejo, a atração 

sexual não é uma opção. Assim, a atração ou a ligação afetiva e/ou sexual 

que se sente por outra pessoa é chamada de orientação sexual. Indivíduos 

que gostam de outros do sexo ou gênero oposto – homem que se interessa 

por mulher ou mulher que se interessa por homem – são chamados de 

heterossexuais (ou heteroafetivos).  

Já as pessoas que gostam de outras de sexo ou gênero igual (homem 

que se interessa por homem cis ou não e mulher que se interessa por mu-

lher cis ou não) são denominadas homossexuais. Nesse caso, uma mulher 

transexual que se relaciona afetiva e sexualmente com uma mulher cis é 

considerada lésbica, porque o que está em priorização para a organização 

conceitual não é mais a presença ou não de um órgão sexual, mas a iden-

tidade de gênero de uma pessoa (YARED; MELO, 2018). 

Quando se trata de fobias, percebe-se que estas sempre estiveram 

presentes em nossa sociedade, uma vez que, para o capitalismo, a ideia de 

ter diferentes tipos de pessoas procurando um único padrão social estipu-

lado como o certo é o que dá lucro, ou seja, um instrumento de dominação 

do capital (GIORJIANO, 2018).1 

 
1 A expressão “dominação do capital” veio de um resumo enviado por Bruna Giorjiano, proveniente de uma fala feita 
em um dos eventos em mesa redonda do curso “EDUCAÇÃO, SEXUALIDADES E DIREITOS HUMANOS NO 
CONTEXTO ESCOLAR”. 
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Permeando os diversos tipos de fobias, temos a LGBTfobia, que pode 

ser definida de diferentes formas. Segundo Do Prado e Ribeiro (2015 apud 

ZAMPROGNO; GOMES, 2016), o conceito de homofobia concerne a ex-

pressões de ódio, aversão, manifestações violentas direcionadas ao grupo 

LGBT. Para Espejo (2018), a homofobia é a discriminação por conta da 

orientação sexual dessas pessoas, significando que, por não se alinharem 

à norma cis-heterossexual, acabam sendo enquadrados como “[...] o outro 

inferior, anormal, devido a sua orientação sexual” (BORRILLO, 2001 apud 

ZAMPROGNO; GOMES, 2016, p. 21), ou seja, por “fugir” da cis-heteronor-

matividade, este acaba sendo marginalizado e desumanizado pela própria 

sociedade (ZAMPROGNO; GOMES, 2016, p. 22). E isso está em acordo com 

o que o Plano A traz: “Questione os alunos sobre o significado das pala-

vras: Racismo, Xenofobia e Homofobia.”, ou seja, que a homofobia é a 

repulsão e o ódio aos LGBTs que levam a atos de violência contra essas 

pessoas. 
 



 

Quadro 1: Planos de proposta de intervenção. 

Tópicos es-

truturantes 

Planos 

A B C D E F G 

Justificativa Entendendo que as cri-

anças trazem consigo 

preconceitos advindos 

do lar, das mídias e das 

comunidades, precisa-

mos desconstruí-los e 

formar nos alunos uma 

consciência de cidadania 

e respeito à diversidade. 

Percebendo o aumento de 

notícias sobre desrespeito e 

intolerância em todos os ní-

veis (raça, orientação 

sexual, religião etc.), faz-se 

necessário abordar a temá-

tica do respeito ao outro, 

desde a Educação Infantil, a 

fim de promover uma cul-

tura de paz. 

Fazendo o curso, come-

cei a observar situações 

que anteriormente me 

passavam desapercebi-

das. Uma bastante 

preocupante é a resis-

tência das famílias de 

nossa comunidade esco-

lar em aceitar a opção 

sexual dos filhos. Alguns 

são acometidos de vio-

lência física, inclusive, e 

até colocados fora de 

casa. 

O corpo discente da es-

cola contou, no primeiro 

semestre, com um aluno 

transexual e, no se-

gundo semestre, com 

uma aluna transexual. 

Pudemos observar que 

se trata de uma reali-

dade muito próxima a 

nós, embora ainda com 

poucas ocorrências. 

Logo, é preciso trabalhar 

questões relacionadas à 

LGBTfobia, evitando si-

tuações de preconceito e 

discriminação. 

Apresentar aos alunos, 

numa perspectiva for-

mativa e informativa, as 

diferenças entre as 

questões de gênero e 

apresentar aos alunos o 

efeito negativo da pra-

tica da homofobia. 

Explicar o que se carac-

teriza como homofobia e 

identificar atos de ho-

mofobia, para uma 

conscientização e início 

do combate dessa prá-

tica. 

Visando a promover re-

flexões sobre a temática 

trabalhada no Módulo 4, 

iremos propor trabalhar 

com seminários temáti-

cos, mediados pelos 

professores responsá-

veis. 

A realidade escolar 

apresenta um público 

bastante homofóbico, 

comportamento ob-

servado nas meninas 

que engravidam 

muito cedo, na ilusão 

de que resolverão 

suas vidas, casando e 

tendo filhos. 

Objetivos Desenvolver nos alunos 

a noção de diversidade e 

respeito, chamando a 

atenção para situações 

do cotidiano em que os 

preconceitos se mos-

tram. Trazer os alunos 

para a vivência do diá-

logo, de modo que eles 

possam aprender e com-

partilhar experiências. 

Levar os alunos do Mater-

nal II à reflexão sobre o 

respeito à diversidade, para 

promover atitudes de com-

bate ao preconceito de 

qualquer natureza. 

Melhorar o entendi-

mento das famílias 

sobre o assunto e, assim, 

amenizar o problema. 

Analisar e discutir as op-

ções de gênero 

disponíveis no Face-

book, com a intenção de 

se compreender que 

existem muito mais ma-

tizes na sexualidade 

humana do que se ima-

gina. 

Conscientizar os alunos 

sobre o que se caracte-

riza como homofobia e 

identificar atos de ho-

mofobia, para efetivar o 

início do combate dessa 

prática, e mostrar a es-

ses alunos que as 

diferenças não podem 

ser tratadas com indife-

rença ou qualquer tipo 

de preconceito. 

Pretendemos, no mí-

nimo, alcançar reflexões 

sobre o tema em ques-

tão, debatendo 

situações-problema do 

cotidiano contextual da 

unidade escolar e da so-

ciedade como um todo, 

no que tange às temáti-

cas sobre LGBTIfobia, 

Racismo, Feminicídio e 

Bullying, procurando 

Apresentar uma op-

ção de 

comportamento onde 

prevaleça o respeito 

as diferenças e o res-

peito mútuo e 

pessoal. 



 

Valorizar a identidade 

cultural. 

englobar todos os qua-

tro módulos trabalhados 

no curso. Desse modo, 

queremos germinar 

uma possibilidade de 

mudança nas dicoto-

mias e contradições 

existentes no contexto 

escolar, promovendo 

noções como respeito 

mútuo e indiscriminado 

a qualquer forma de di-

versidade sexual e de 

gênero possível, bem 

como questões relacio-

nadas a desigualdades 

sociais e raciais. 

Público-alvo Alunos do 5° ano. Maternal II. Famílias dos estudantes 

do Ensino Médio da es-

cola. 

Alunos do 9º ano. Alunos dos 8º anos 1º, 2º e 3º anos do en-

sino médio 

7º, 8º e 9º anos 

Desenvolvi-

mento 

Roda de conversa com 

intervenção do profes-

sor/monitor/orientador

, seguida de construção 

de cartaz ou outros tra-

balhos que reforcem a 

aprendizagem. 

Iniciar com a leitura do li-

vro Uma joaninha 

diferente; em seguida, a 

professora realizará uma 

roda de conversa pautada 

nos seguintes questiona-

mentos: 

- O que a joaninha tinha de 

diferente das demais com-

panheiras? 

- Como as outras joaninhas 

a tratavam por ela ser 

Realizar um ciclo de pa-

lestras ou uma mesa 

redonda (dependendo 

das possibilidades) so-

bre o assunto, com 

profissionais de áreas 

relacionadas, como psi-

cólogo, psiquiatra, 

assistente social, inclu-

sive um religioso 

esclarecido. O título do 

evento não poderá tratar 

Durante 6 aulas de Lín-

gua Portuguesa, serão 

lidas e comentadas as 

definições de gênero dis-

poníveis em 

<https://www.ladobi.c

om.br/2014/02/56-

opcoes-genero-face-

book/.> 

Através da identificação 

dessas práticas no âm-

bito escolar e no meio 

em que esses alunos se 

inserem. Apresentar- 

lhes uma leitura, que 

proporcione abertura 

para o debate e também 

para a busca de solu-

ções, através de atos que 

possam não mudar a 

postura de quem os 

A proposta de Seminá-

rios Temáticos visa 

debater temas delicados 

ou complexos de forma 

democrática e horizon-

tal, quebrando padrões 

hierárquicos impositi-

vos no qual o docente é o 

centro do saber e aten-

ção, dividindo assim a 

responsabilidade com os 

discentes que devem 

Estudos de casos im-

pactantes e reais, 

relatos verdadeiros 

ocorridos na socie-

dade. Palestra com 

sociólogo Marcio Ja-

covani as mudanças 

que podemos estabe-

lecer em nossas vidas 

a partir de sonhos 

que antes imagináva-

mos impossíveis. 

https://www.ladobi.com.br/2014/02/56-opcoes-genero-facebook/
https://www.ladobi.com.br/2014/02/56-opcoes-genero-facebook/
https://www.ladobi.com.br/2014/02/56-opcoes-genero-facebook/
https://www.ladobi.com.br/2014/02/56-opcoes-genero-facebook/


 

diferente? Vocês acham 

que esse comportamento 

está correto? Por quê? 

- Como será que a joaninha 

se sentiu? 

- Todas as pessoas são 

iguais? 

- Como devemos tratar to-

das as pessoas? 

- Como você se sente, 

quando alguém não quer 

brincar com você por você 

ser diferente? 

- Após a roda de conversa, 

será proposto que as crian-

ças se coloquem, em 

duplas, diante do espelho e 

comparem suas caracterís-

ticas físicas, com a 

intervenção da professora. 

Ao final, será montado um 

painel com as falas compa-

rativas das crianças, 

enfatizando que, apesar das 

diferenças, todos têm os 

mesmos direitos e preci-

sam ser respeitados. 

diretamente do assunto, 

porque isso provavel-

mente fará com que os 

principais “interessa-

dos” não compareçam e 

ainda falem que a escola 

faz apologia à homosse-

xualidade, tal a fobia que 

a maioria das famílias 

apresenta sobre essa te-

mática. A equipe gestora 

e os professores se mos-

traram dispostos a 

ajudar com ideias e de-

senvolvimento da ação. 

pratica, mas também 

das pessoas que os ob-

serva. 

 

assumir papel protago-

nista na ação, para 

tanto, os alunos serão 

divididos em grupos e fi-

carão responsáveis com 

temas distintos. Essa 

metodologia propicia 

um estímulo à noção de 

autonomia e pesquisa, 

bem como o desenvolvi-

mento de técnicas de 

apresentação adequadas 

para uma sala de aula e 

um trabalho científico, 

porém adaptadas às prá-

ticas e linguajar dos 

jovens, uma vez que eles 

mesmo é que irão se res-

ponsabilizar pelos 

debates e explanações, 

sob supervisão e media-

ção do professor. 

Juntamente com a 

palestra oficina de 

percussão com o per-

cursionista Kauê de 

Oliveira. 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Por outro lado, Teixeira-Filho, Rondini e Bessa (2011) conceituam a 

LGBTfobia como forma de regulação social, assim como o considerado no 

Plano G, concebendo que a homofobia vem da hierarquização e inferiori-

zação das pessoas homossexuais em função de um modelo heterossexista. 

Para Swain (2005 apud BARBERO, 2017), a LGBTfobia é uma forma de 

controle de condicionamento de relacionamentos e expressões de gênero 

que faz com que os jovens heterossexuais tenham que agir de modo vio-

lento, como forma de demarcar sua posição (SANTOS; SILVA; MENEZES, 

2017). Ou seja, traz a ideia de que a LGBTfobia é a insegurança e o receio 

dos homens, ao ver que há a possibilidade de amor entre o mesmo sexo, e 

isso os leva, por vezes, a atos de manifestações violentas, para expressar 

tal repúdio. Além disso, a homofobia pode ser uma maneira de manter o 

padrão binário de gênero (masculino/feminino) como o correto, e usar 

certas instituições, como a religiosa, a educacional e a familiar, para legiti-

mar essa configuração e dar base para atitudes LGBTfóbicas (RODRIGUES 

et al., 2016).  

Outro problema conceitual encontrado em todos os planos foi a des-

consideração total ao uso do conceito cisgeneridade. A palavra cis vem do 

latim e significa “deste lado”. É comumente utilizada em química, para se 

referir à isomeria geométrica. Seu emprego nos estudos sobre sexualidade 

e de gênero refere-se às pessoas que identificam como seu gênero aquele 

cujo sexo lhes foi atribuído ao nascer. Assim, por exemplo, diz-se de uma 

pessoa nascida com um pênis que ela é um homem. Por sua vez, o prefixo 

trans é oposto a cis. A utilização desse conceito é uma contribuição do mo-

vimento de pessoas transexuais, datado da década de 1990. Seu uso nos 

interpela no sentido de questionar os discursos e normas que naturalizam 

a cisgenereidade, desestabilizando nossas certezas sobre tais normas cis 

que se baseiam na genitalidade, a fim de derivar o gênero, transformando, 

portanto, uma arbitrariedade em algo natural. O que a transexualidade faz 

é justamente colocar esses termos díspares, genital e gênero, em seus po-

los de diferença e buscar novas possibilidades de construção de gênero não 

baseadas na genitalidade tal qual nos é apresentado pela cisgeneridade.  
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Dentre os planos apresentados pelos cursistas, observou-se a preocu-

pação com os efeitos negativos da LGBTfobia para as pessoas vitimadas, 

tais como depressão, abandono da escola e até mesmo o suicídio. Nessa 

perspectiva, o Plano E abordou o quanto afetam diretamente no rendi-

mento escolar essas práticas LGBTfóbicas, instigando os alunos a 

identificarem esses efeitos e “repreendê-los”, para evitar as consequências 

obtidas desses atos, conforme traz Espejo (2018, p. 2): 

 

Discriminação baseada na orientação sexual tornou-se um dos problemas 

mais preocupantes dos sistemas escolares contemporâneos, seja pelos danos 

psicoemocionais causados nas vítimas, quanto às consequências sociais que 

distorce as relações interpessoais e transforma a escola em um espaço inse-

guro e não muito gratificante para a aprendizagem e desenvolvimento pessoal. 

 

A preocupação com a erradicação desse sistema de opressão já na so-

cialização primária, ou seja, na família, foi um assunto contemplado pelo 

Plano C, o qual alegou situações decorrentes dessa instituição, na qual as 

vítimas estavam sofrendo resistência devido à sua orientação sexual e isso 

estava se desdobrando em casos de agressão e/ou expulsão de suas pró-

prias residências por seus responsáveis legais. Essas ações advindas da 

família são consideradas “[...] um fator de risco na construção da identi-

dade dos jovens homossexuais” (CEBALLOS-FERNÁNDEZ, 2014 apud 

OLIVEIRA; ALBERTO; BITTENCOURT, 2016, p. 1482), uma vez que con-

forme alude Espejo (2018, p. 16), “[...] um dos maiores problemas de 

aceitação enfrentados por jovens dissidentes sexuais é, precisamente, com 

suas famílias.” 

Em ambos os casos, trata-se de necessidades urgentes e complexas, 

as quais demandam a construção de uma rede de acolhimento e atenção 

que, muitas vezes, as escolas não possuem. 

Uma solução que a maioria dos Planos sugere, no intento de diminuir 

atos de preconceitos sexuais e de gênero, foi o desenvolvimento do respeito 

mútuo. O Plano F, por exemplo, ao enfocar temas que envolvem minorias 

sociais que são discriminadas por possuírem características fora do padrão 

estipulado como certo, na sociedade, abordou de maneira democrática 
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esses temas e sublinhou o respeito mútuo como forma de resolução, até 

porque, segundo ressaltam Oliveira, Alberto e Bittencourt (2016, p. 1487), 

“[...] o respeito reivindicado por ele a todos os cidadãos não leva em conta 

que os indivíduos que fogem ao padrão heteronormativo também são ci-

dadãos.”  

Por fim, outro Plano que merece destaque é aquele que busca traba-

lhar a descontrução da LGBTfobia desde o maternal, como é o caso do 

Plano B, o qual trabalhou, de forma dinâmica e lúdica, as questões das 

diferenças entre os pares, buscando promover um sentimento de justiça e 

tolerância nas crianças, para que estas pudessem entender que a diferença 

(física, racial, sexual etc.) não as torna superiores ou inferiores às outras, 

de sorte que pudessem reagir criticamente a esse tipo de opressão e culti-

var uma cultura de paz, além de um senso de justiça, para não aprovar 

e/ou desenvolver situações que envolvam tais práticas. Entende-se essa 

iniciativa como relevante e fundamental, pois, se falar de sexualidade e 

gênero trans para adultos é um tabu, para crianças, então, é visto como 

atentado ao pudor. E o que esse plano trouxe de relevante foi a pauta da 

diferença (que deve ser estimulada) e sua não implicação direta com a de-

sigualdade. Logo, a criança, já em tenra idade, poderá construir os valores 

morais e cognitivos necessários para não associar naturalmente e nem 

imediatamente a diferença à desigualdade. Outrossim, aprenderá a ques-

tionar e criticar essa relação arbitrariamente construída.  

 

Considerações Finais 

 

Tendo como base os planos apresentados, observou-se que, em todos 

eles, os cursistas apresentam justificativas muito concretas, isto é, relacio-

nadas ao cotidiano de suas experiências em sala de aula. Exemplo, em um 

dos planos, de fonte de inspiração para a pesquisa e conhecimento apro-

fundado pelo tema foi a presença de um estudante e uma estudante 

transexuais. Consideramos essa iniciativa extremamente benéfica, já que, 

na maioria das vezes, as escolas que se encontram em situações 
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semelhantes pouco se importam em aprender como lidar com essa situa-

ção, sendo evidente que as/os discentes se tornam as/os mais 

prejudicadas/os com esse silenciamento escolar. 

Considerar as situações do cotidiano, ainda que carregadas de con-

textos negativos, e utilizá-las para reflexões coletivas, com vistas a 

derrubar barreiras de preconceito, violência, racismo, misoginia, homofo-

bia, é um caminho certo a ser trilhado, porque fala de um determinado 

contexto para aqueles que vivem e fazem aquele contexto. Em acréscimo, 

tudo aquilo que é contextualizado e vivenciado é preservado naqueles que 

viveram ali. Nesse sentido, o ensino é viabilizado, através de experiências 

que sejam significativas para o aluno, utilizando como ferramenta seu co-

tidiano e o contexto social que vive, pois, quando o indivíduo aprende 

baseado em suas vivências, tem mais oportunidade de refletir sobre sua 

realidade social, favorecendo uma prática crítica e reflexiva. 
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Introdução  

 

O debate sobre as sexualidades e os gêneros no campo da educação 

tem se ampliado com os ataques do Estado e de ações de grupos conser-

vadores que defendem a família nuclear, heterocentrada e cisgênera como 

modelo hegemônico. A pauta dos costumes que se coloca em debate nas 

mídias e das políticas governamentais nacionais, estaduais e municipais 

torna o cenário educacional campo de guerra sobre as sexualidades e os 

gêneros.  

As pesquisas e análises empreendidas exaustivamente por grupos, 

movimentos sociais e acadêmicos têm trazido à tona uma realidade de en-

fretamentos cotidianos contra sexismos, machismos e LGBTI+fobias,1 no 

espaço da escola, em todos os níveis de ensino. Educação sexual é uma das 

linhas de frente para o enfrentamento dessas violências contra aqueles que 

não atendem a práticas sexistas, que perpetuam a violência contra 

 
1 Termo que se refere às identidades e manifestações das sexualidades e gêneros: Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans-
gêneros, Intersexos e outras expressões.  
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mulheres, reforçando referências de (cis)gênero excludentes e opressivas, 

bem como o modelo hegemônico da heterossexualidade sobre os corpos e 

vidas de crianças, adolescentes, famílias, em todas as suas formas e confi-

gurações (SOUZA; COLIS, FERREIRA, 2019; PATERNOTTE; KUHAR, 

2001).  

Assim, o tema da sexualidade ainda é um assunto que levanta polê-

micas e tabus, em nossa sociedade. E abordar esse tema, nas escolas, 

ressalta tal polêmica. Recentemente, um projeto de lei como o de número 

246/2019 – mais conhecido como “Escola sem Partido” – traz em seu texto 

que o professor não deve tratar de questões de natureza política, ideoló-

gica, moral – “especialmente moral sexual” – e religiosa. Então, os 

professores, segundo os elaboradores e simpatizantes da Escola sem Par-

tido, devem ser neutros, porque o ensino dos assuntos citados é de 

controle exclusivo dos responsáveis legais pelos alunos, cabendo a esses 

responsáveis decidir o conteúdo com os quais crianças e adolescentes de-

vem ou não ter contato, no ambiente escolar, principalmente quanto a 

moral, religião e questões de sexualidade (PL 246/2019).  

O Programa Escola sem Partido busca nortear a Educação nacional, 

defendendo o respeito aos valores familiares e sua precedência sobre o en-

sino formal, no que diz respeito à educação moral, sexual e religiosa. Não 

se pode dizer que esse Programa está apenas preocupado com o que de-

nomina “ideologia de gênero”: 

 

XIII – respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os 

valores de ordem familiar precedência sobre a educação escolar nos aspectos 

relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade 

ou técnicas subliminares no ensino desses temas. (BRASIL, 2014, p. 1). 

 

Entendemos que tratar de temas relacionados à Sexualidade, no con-

texto escolar, é fundamental para instaurar uma cultura de respeito à 

diversidade e contribuir para a formação de sujeitos mais justos. As inte-

rações sociais não acontecem somente na família: a escola também tem 

papel importante na constituição dessas relações. A escola tem o papel de 
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formação do caráter, valores e princípios morais, reflexões e o entendi-

mento crítico de situações que fazem parte do cotidiano dos alunos.  

A sexualidade é tema fundamental para ser abordado no ambiente 

escolar, por diversos fatores: é na interação com o outro que desejos e sen-

timentos são despertados; é na escola que aprendemos a lidar com o 

coletivo; é um ambiente diverso culturalmente, o que possibilita conhecer 

valores e opiniões diversas. 

A educação sexual na escola fornece aos estudantes informações e re-

flexões acerca de todos os aspectos que envolvem a sexualidade humana, 

como afetividade, diversidade, igualdade, saúde, prazer, preconceito, entre 

tantos outros assuntos que envolvem o tema. O ambiente escolar é rico em 

diversidade cultural e social, o que favorece, para as crianças e adolescen-

tes, a construção de valores morais. 

 

Por que falar de Gênero e Sexualidades na Educação Básica? 

 

São notórios os elevados índices de gravidez não planejada (princi-

palmente entre adolescentes) e de Infecções Sexualmente Transmissíveis 

– IST –, no Brasil, como consequência do não uso de preservativos, con-

forme mostram os dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 

(PeNSE) de 2015. Mais de 16 mil escolares do 9º ano de escolas públicas e 

privadas de todo o país responderam à PeNSE, e os resultados apontam 

que 27,5% dos estudantes (36% meninos e 19,5% meninas) já tiveram 

relação sexual alguma vez e, entre os que tiveram, 61,2% disseram ter 

usado preservativo na primeira vez. Isso significa que quase a metade dos 

adolescentes não usa preservativo, ao iniciar a vida sexual 

A baixa adesão ao uso de preservativos traz como consequências, 

além das IST, a gravidez precoce e não planejada. Nos últimos 20 anos, 

13,2 milhões de crianças e adolescentes na faixa etária entre 10 e 19 anos 

ficaram grávidas, no Brasil. A informação foi divulgada pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP), que coletou dados junto ao Ministério da Sa-

úde – somente, em 2016, houve 500 mil gestações entre meninas. 
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Anualmente, 18% dos brasileiros nascidos são filhos de mães adolescentes, 

representando 400 mil casos. Os dados são do relatório publicado em 2018 

pela Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Sa-

úde (OPAS/OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) e 

Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) (ASSOCIAÇÃO MÉDICA 

BRASILEIRA, 2019). 

Além dos casos de gravidezes não planejadas e do elevado número de 

jovens contraindo IST, não podemos deixar de lembrar que o Brasil é o 

país onde mais se assassinam transexuais e é o 5º lugar no ranking de 

países onde mais se comete feminicídio. Isso significa que pessoas são vi-

olentadas e assassinadas pelo simples fato de serem quem são. Três 

crianças ou adolescentes são abusados a cada hora e a maioria por algum 

membro da família ou pessoas próximas à família.  

Esses dados são um alerta sobre a importância da educação sexual de 

jovens, como uma forma de produzir ações éticas e de cuidado, no pro-

cesso de compreensão e experimentação das sexualidades. Entretanto, 

uma educação sexual orientada para esses objetivos deve também levar 

em conta as intersecções das experiências de jovens com o sistema de 

opressão racial, de classe, das expressões das sexualidades (heterossexua-

lidade compulsória) e da cisgeneridade (MATTOS; GARCIA, 2019). 

Considerar esses elementos na produção de práticas educativas se apro-

xima mais da vida concreta das pessoas envolvidas, atendendo às suas 

reais necessidades e minimizando os efeitos dos sistemas opressores. Há 

de se ter em vista, em tais práticas, a promoção da saúde sexual, enten-

dendo a sua garantia a partir da criação de condições sociais e individuais 

para a expressão das sexualidades, de forma segura e positiva para as pes-

soas (BRASIL, 2006). 

Historicamente, no Brasil, os temas ligados à sexualidade estão em 

meio científico e pedagógico, desde as primeiras décadas do século XX. Po-

rém, até hoje, ainda prevalecem discursos preconceituosos, pautados em 

ideias conservadoras. Cabe lembrar que as mudanças culturais, políticas e 

sociais ocorridas na década de 1960 refletiram importantes mudanças no 
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comportamento das pessoas, sobretudo no comportamento sexual. Desde 

então, tem-se a implantação de programas de educação sexual em várias 

escolas do país; influenciados pelas correntes médicas e higienistas da Eu-

ropa, esses programas priorizavam uma educação voltada ao combate à 

masturbação e ao contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis 

(RIBEIRO, 2004). Essa educação focava apenas as condutas necessárias 

para uma “reprodução saudável” da espécie humana, não considerando os 

preconceitos, tabus, mitos e dúvidas dos estudantes e da população como 

um todo.  

Décadas se passaram e a Educação sexual em ambiente escolar ainda 

é tímida e insuficiente. Os programas voltados para discutir temas sobre 

Sexualidade raramente abordam além do aspecto prevenção, numa ver-

tente que não seja apenas biológica. O tema traz à tona mitos, tabus e 

preconceitos que os estudantes almejam discutir, refletir e desconstruir. 

As discussões e a busca por informações verídicas são de extrema impor-

tância, para que crianças e adolescentes tomem consciência de seus 

próprios afetos e sexualidades e respeitem as diversidades existentes.  

Cabe salientar que a posição que o professor assume em relação aos 

conflitos decorrentes dos preconceitos e das diferenças, ao realizar algum 

tipo de intervenção, transmite mensagens aos alunos, influenciando dire-

tamente suas atitudes e o seu desenvolvimento (VINHA; TOGNETTA, 

2009). Daí a importância de o educador ser estudioso e ético, ao tratar de 

temas tão relevantes, com crianças e adolescentes.  

Infelizmente, ainda é comum que certos tipos de preconceitos e dis-

criminações, como racismo, homofobia e sexismo, sejam naturalizados, 

não sendo percebidos como algo negativo, intencional e que desrespeita as 

existências. Essa naturalização vem acompanhada de uma justificativa 

subjetiva de culpabilização do outro, como se este fosse responsável por 

algo que não se sabe ao certo o que é (ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 

2004). Quando essas formas de discriminação e exclusão ocorrem, no am-

biente escolar, é importante observar a postura não só dos alunos, mas 

também dos professores, os quais geralmente reagem passivamente e 
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colaboram na reprodução das discriminações (SOUZA et al., 2010; 

ABRAMOVAY; CASTRO; SILVA, 2004). 

Tal fato se deve, muitas vezes, ao distanciamento e à dificuldade de 

professores e da própria gestão escolar em lidar com as diferenças, espe-

cialmente as ligadas a gênero e sexualidade. Esse contexto faz com que 

muitos alunos, vítimas de preconceito, abandonem a escola, pois são to-

mados pelo sentimento de não pertencimento àquele ambiente, como se 

não existisse lugar para eles.  

Esses casos de abandono quase nunca são acompanhados de relatos 

de educadores ou gestores que tenham realizado discussões a respeito da 

diversidade, em sala de aula, demonstrando uma ideia subjetivamente di-

fundida de que não é papel da escola tratar de tal assunto (BENTO, 2011). 

Entretanto, se o professor assume uma perspectiva de que dúvidas e ideias 

opostas são naturais e fazem parte das relações, essas discussões podem 

ser momentos oportunos para serem trabalhados valores, além de promo-

ver nos jovens uma desconstrução e reflexão a respeito de si e do outro 

(VINHA; TOGNETTA, 2009).  

Uma forma de garantir essa convivência pautada, acima de tudo, pelo 

respeito, no ambiente escolar, é através da articulação do protagonismo de 

crianças e de adolescentes. Segundo Ferreti, Zibas e Tartuce (2004), o con-

ceito de protagonismo é carregado de significados pedagógicos e políticos 

e, portanto, potencial catalisador de conflitos. 

Para se estudar, entender e colocar em prática o protagonismo, é ne-

cessário considerar fatos históricos, mudanças sociais, culturais e políticas 

e, principalmente, a grande heterogeneidade entre jovens de diferentes so-

ciedades ou até no interior da mesma. Os estudantes devem ser 

protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, atuando na descons-

trução da hierarquia professor-aluno. O professor atua como orientador 

do processo e não como pessoa exclusivamente detentora do conheci-

mento. O aluno é o centro do processo educativo e é tomado como sujeito 

com todas as suas necessidades e particularidades, além de ter liberdade 

de escolha e opinião (FERRETI; ZIBAS; TARTUCE, 2004; BRASIL, 2013). 
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Além disso, o protagonismo deve formar crianças e adolescentes com 

participação ativa na resolução de problemas sociais, nas decisões da es-

cola e comunidade, capacidade de lidar com mudanças, autonomia 

intelectual e moral. Em acréscimo, fundamentado na teoria da moralidade 

de Piaget (1994), ao evoluir da moral heterônoma para a moral autônoma, 

o sujeito desenvolve determinados valores, como cooperação, solidarie-

dade, justiça e, principalmente, respeito a si, ao outro e às diferenças. 

Nossas experiências com projetos em escolas e o conjunto de dados 

aqui apresentados nos informam que as práticas sexuais da população jo-

vem têm início antes mesmo do ingresso no Ensino Médio, razão pela qual 

projetos e atividades voltadas para a promoção da saúde de crianças e jo-

vens devem começar na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. 

Obviamente, essas atividades devem ser em linguagem adequada a cada 

faixa etária, de modo a considerar o diálogo e a abertura para a escuta das 

dúvidas e inquietações sobre sentimentos e desejos, bem como propiciar 

um espaço coletivo de informação e construção de conhecimentos capaz 

de auxiliar na promoção da saúde sexual (CAMPOS; SCHALL; NOGUEIRA, 

2013). 

 

Sexualidades e educação escolar  

 

Devido ao fato de a maioria dos professores ainda não terem, durante 

a formação inicial, discussões que promovam uma formação adequada 

para abordar temas relacionados à Sexualidade, infelizmente, são poucos 

os que se propõem falar abertamente com os alunos, e isso impossibilita 

que os conhecimentos sejam construídos, de forma interdisciplinar.  

Há uma grande deficiência, no que se refere a uma formação voltada 

à sexualidade. A escola, enquanto espaço sexualizado e generificado 

(LOURO, 1998), deve colaborar, conscientizando o professor a aprimorar 

seus conhecimentos sobre o tema, pois muitos professores que se disponi-

bilizam em abordar esse assunto, em sala de aula, trazem suas próprias 
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opiniões e seus julgamentos de valor, o que dificulta ainda mais a compre-

ensão de sexualidade de um modo responsável e esclarecedor. 

Dias e Amorim (2015) analisaram estudos de práticas pedagógicas de 

docentes e, a partir dessa análise, afirmam que a inclusão dessas questões 

na educação contribui para o desenvolvimento de uma educação mais to-

lerante e minimizadora das diferenças:  

 

A inclusão dessas temáticas no campo da educação pode fazer com que os/as 

pesquisadores/as possam articular seus conhecimentos de forma interdiscipli-

nar, envolvendo conhecimentos educacionais, acerca da diversidade de 

gênero, na busca pela produção de novos saberes educacionais. (DIAS; 

AMORIM, 2015). 

 

A sexualidade é um tema social e cultural que está nas escolas, porque 

está na sociedade, de maneira geral (FERRARI, 2014). O debate sobre as 

sexualidades e direitos sociais tem sido empreendido pelos movimentos 

sociais e academia. Machado (2014), ao examinar as diferentes questões 

sobre as interfaces entre estudos antropológicos de gênero e sexualidade, 

no Brasil, e as implicações da circulação no campo acadêmico das reivin-

dicações por direitos pelos movimentos feministas e pelos movimentos 

pela diversidade sexual, aborda a importância dos estudos sobre o femi-

nismo, sobre direitos e sexualidades, no contexto escolar, já que colaboram 

para a produção do conhecimento e revelam como tal produção é enredada 

de dilemas de conhecimento disciplinar.  

A situação de violências experimentadas pela população trans em 

processo de escolarização é estudada por Pacheco e Pacheco (2016). As au-

toras discutem o processo de violência que as pessoas trans enfrentam, 

por fazerem parte de uma sociedade que, em geral, rechaça a diversidade 

e não inclui, mas procura moldá-las ou silenciá-las. 

 

A vida de um transexual é pautada por frustações. Na infância, quando a pro-

fessora ordenava para se criar duas filas, uma de meninas e outra de meninos, 

eu me juntava aos meus semelhantes e era puxado pelo braço para ir para a 

fila correta. Ora essa, eu já estava na fila correta, professora. Você não per-

cebe? Quando você é um homem transexual, cada vez que alguém me tratava 
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no feminino doía mais que um tapa na cara. Menina, ela, dela, com ela, garota. 

Minha vontade era gritar até ficar sem ar: o que diabos vocês pensam estarem 

fazendo? (PACHECO; PACHECO, 2016). 

 

Sales, Souza e Peres (2017) também problematizam os modos de sub-

jetivação atravessados pelas travestis, os quais trazem narrativas 

produzidas pelas alunas travestis sobre suas experiências escolares, iden-

tificando que elas passam pelos processos de opressão das cisgeneridade e 

heterossexualidade compulsória, no espaço escolar, vivenciando uma série 

de violências que as levam a desistir da escola. Já Franco e Cicillini (2015) 

contextualizam os caminhos percorridos e os obstáculos enfrentados por 

professoras trans brasileiras, durante o processo de escolarização e inser-

ção na docência. Nessa perspectiva, os autores constatam que é resultado 

de processos constantes de resistências e enfrentamentos advindos da 

educação básica e superior, de sorte que essas professoras representam 

uma pequena parcela de pessoas trans que conseguiram suportar as im-

posições heteronormativas.  

Experiências formativas para professores e professoras, bem como 

experiências educativas com jovens em processo de escolarização, nos dão 

pistas sobre os desafios e como pensar em estratégias de intervenção. Be-

raldo (2003) apresenta práticas desenvolvidas a partir da experiência 

realizada em um estágio de Psicologia Escolar, na área de orientação se-

xual, em duas escolas municipais do Ensino Fundamental, em uma cidade 

do Sul de Minas. Em seu trabalho aponta para a necessidade de estudos na 

área, visando explorar o tema e desmistificar tabus, preconceitos e estig-

mas impostos pela sociedade, durante sua evolução.   

Reis e Ribeiro (2005) apontam alguns requisitos essenciais para de-

senvolver programas de orientação sexual na escola, com base em Vitiello 

(1995) – informar, instruir, aconselhar = formar – e levar o questiona-

mento sobre alguns preconceitos que fazem parte de nossa cultura e estão 

presentes em nossas atitudes. As autoras afirmam que educação sexual é 

um conjunto de informação, orientação e aconselhamento, o qual não se 

limita à mera informação, mas se estende à formação do sujeito. 
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Outras experiências analisadas realçam possibilidades na formação 

docente. Castro (2016) discute as vivências e experiências de estudantes 

de um curso de Pedagogia, em uma disciplina que trabalha com as temá-

ticas das relações de gênero e sexualidades. Nessa disciplina, são 

elaborados textos pelos alunos, nomeados “diários de bordo”, onde se en-

contram narrativas escritas em função das experiências vividas e do que 

foi pensado sobre as temáticas abordadas nas aulas. As investigações des-

sas escritas mostram que os estudantes levantam questões sobre o 

exercício da docência, seus deslocamentos analíticos acerca de suas pró-

prias subjetividades, os processos inventivos de produção de si e os 

estranhamentos sobre o saber de si e dos outros, além da própria escrita 

como atividade capaz de produzir outros modos de narrar-se a si mesmos. 

Ao problematizar a produção de subjetividades, na experiência de es-

crita dos diários de bordo, as categorias “relações de gênero”, 

“sexualidades”, “educação”, “formação docente” e “docência” são pensadas 

como construções sociais, culturais e históricas que atravessam as experi-

ências e constituem os sujeitos: 

 

A disciplina que trabalha com os temas relações de gênero e sexualidades se 

apresenta como um dispositivo formativo capaz de promover importantes 

problematizações sobre a docência; ao abordar as relações entre gênero, sexu-

alidade e educação, pode provocar movimentos, abalos, deslocamentos, 

suspeitas para com as formas naturalizadas de pensar e agir no cotidiano e 

nas práticas pedagógicas escolares. (CASTRO, 2016). 

 

Embora nosso contexto de análise e intervenção seja o escolar, algu-

mas experiências fora desse contexto podem nos auxiliar e construir 

práticas integrativas e menos excludentes. Sabemos que a temática extra-

pola a formação das licenciaturas e pedagogias. Rufino e Madeiro (2017) 

promovem um debate da inclusão da sexualidade nos currículos das esco-

las médicas. A experiência foi efetuada por meio de dois cursos de extensão 

ofertados a estudantes de graduação em Medicina, no Piauí, cujo objetivo 

era melhorar o conhecimento dos estudantes sobre sexualidade, estimular 

a mudança de atitudes diante dos temas e facilitar a aquisição de 
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habilidades para a assistência em saúde sexual. A participação desses es-

tudantes de Medicina evidenciou mitos e preconceitos relacionados à 

sexualidade e dificuldades entre eles para conversar sobre o tema. As prá-

ticas pedagógicas centradas nos estudantes propiciaram um ambiente 

favorável ao acolhimento e à desconstrução de dúvidas e tabus.  

O trabalho de Carneiro, Silva, Alves, Albuquerque, Brito e Oliveira 

(2015) focaliza a experiência de acadêmicos do curso de Enfermagem em 

uma escola de Ensino Médio em Fortaleza (CE), cujo objetivo foi promover 

o conhecimento dos adolescentes sobre Infecções Sexualmente Transmis-

síveis (IST). Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de 

experiência, no qual, de início, houve conversa em grupo e aplicação de 

questionário, para avaliar o conhecimento prévio dos adolescentes sobre 

IST. Os autores evidenciam a necessidade de ampliar o conhecimento dos 

alunos sobre modos de prevenção de IST. 

Tais práticas relatadas nos artigos que selecionamos têm em comum 

a ideia de que ainda há muitos desafios, de modo que os temas Gênero e 

Sexualidade sejam abordados com a importância e a seriedade que reque-

rem. Seffner (2013) enfatiza os desafios enfrentados, quando se busca 

modificar os regimes de desigualdade na escola, envolvendo atributos de 

gênero e sexualidade. O pesquisador, ao ressaltar os desafios verificados 

no enfrentamento de desigualdades marcadas por gênero e sexualidade, 

no âmbito escolar, frisa que questões acerca da diversidade de gênero e 

sexualidade são profundamente marcadas por valores morais e religiosos, 

acabando por gerar uma reação que beira o pânico moral.  

Destacamos como um dos grandes desafios, a serem superados pelas 

escolas, conquistar a compreensão, o apoio e a integração das famílias, no 

processo de educação sexual das crianças. 

A influência das instituições religiosas nas famílias, quanto às práti-

cas sexuais, tem grande impacto nas dificuldades enfrentadas pelas 

escolas, na construção de práticas educativas sobre as sexualidades (DA 

SILVA, 2011).  
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Outro desafio é superar as leituras biológicas do discurso médico so-

bre as sexualidades e os gêneros, especialmente sobre as transgeneridades, 

na formação de profissionais de saúde e afins, pois, muitas vezes, o profis-

sional da Educação busca o profissional da Saúde para auxiliá-lo, inclusive 

na implantação de projetos de Educação sexual na escola.  

 

O projeto  

 

O projeto Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto 

Escolar foi selecionado pelo Edital PROEXT 2015 – Programa de Extensão 

Universitária MEC/SESu. Dentre suas atividades, foi realizada uma forma-

ção estruturada em quatro módulos: a) Direitos Humanos; b) Gênero e 

Sexualidades; c) Eu, o outro e as fobias; d) Diversidades e Igualdade. A 

formação objetivou oferecer informações e proporcionar momentos de re-

flexão a professores da rede pública de ensino de São José do Rio Preto e 

região, visando a contribuir com as práticas dos docentes sobre os temas 

abordados nos módulos. 

Este capítulo se refere a uma parte do projeto, mais especificamente, 

ao módulo 2 - Gênero e Sexualidades. Tal módulo disponibilizou aos pro-

fessores e professoras inscrito(a)s na formação oficinas e palestras sobre 

o desenvolvimento da sexualidade da criança e do adolescente, para que 

pudessem compreender a importância de se lidar, com conhecimento e 

naturalidade, diante das manifestações da sexualidade de seus alunos. As 

oficinas também abordaram temáticas atinentes à construção de gênero. 

Assim, este capítulo é dedicado à apresentação e análise dos planos 

de atividades elaborados por professoras da Educação Básica, participan-

tes do projeto Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto 

Escolar. Conforme mencionado, esse projeto objetivou instrumentalizar 

docentes da rede pública que atuam na Educação Básica no município de 

São José do Rio Preto e região, para que sejam protagonistas de suas ações. 

Destacamos nove planos de atividades das professoras que optaram pelo 

tema Gênero e Sexualidades. 
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Propostas de atividades sobre Gênero e Sexualidades 

 

A primeira proposta de atividade (Plano A) foi desenvolvida pela pro-

fessora da Escola Azul (localizada em um município com cerca de 4 mil 

habitantes), com crianças do Ensino Fundamental ciclo 1. O objetivo da 

ação foi trabalhar respeito, igualdade e criticidade, por meio de diálogos, 

tendo como público-alvo cerca de 40 alunos de 5º ano do Ensino Funda-

mental de uma escola municipal. A cursista desenvolveu atividades através 

de debates, músicas, dinâmicas, abordando assuntos que os alunos tra-

ziam, referentes aos seus interesses. Ela aponta que seu projeto trabalhou 

os temas machismo, questões de gênero, mitos e tabus sobre sexualidade. 

E destaca que os alunos tinham muitas dúvidas e curiosidades associadas 

ao que é verdade ou não sobre tais temas.  

O Plano B foi elaborado por duas professoras da Educação Infantil, as 

quais propõem uma atividade com um livro infantil, cuja história aborda 

as diferenças entre as personagens, e uma intervenção com o uso de espe-

lhos, para que, de forma concreta, as crianças visualizem suas diferenças 

físicas e a igualdade de direitos. 

A proposta do Plano C foi desenvolvida pela professora de uma escola 

pública estadual. Ela concebe uma intervenção, tendo como justificativa da 

ação a dificuldade de a comunidade aceitar a diversidade existente na es-

cola; por essa razão, ela aponta que sua intervenção proporcionou que 

alunos e responsáveis encarassem questões de gênero e orientação sexual 

com maior aceitação. Teve como objetivo proporcionar discussões e deba-

tes com alunos do Ensino Fundamental II (cerca de 60 alunos, na faixa 

etária entre 11 e 14 anos), propiciando um olhar para as diferenças com 

naturalidade e respeito. As perguntas e discussões dos adolescentes, du-

rante as atividades, foram anotadas por um dos alunos. Essas anotações 

foram organizadas em um livro intitulado Adolescente: um bate-papo so-

bre sexo (não publicado). 
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O plano D foi elaborado por uma professora que atua em uma escola 

estadual em um distrito de São José do Rio Preto com cerca de 5 mil habi-

tantes. Ela preparou uma proposta de intervenção para trabalhar o tema 

Gênero, motivada pelo fato de a escola ter dois alunos transexuais. Ela jus-

tificou que sente a necessidade em trabalhar questões relacionadas à 

LGBTfobia para evitar situações de preconceito e de discriminação. Os ob-

jetivos da intervenção foram: analisar e discutir as questões de gênero 

disponíveis no Facebook, com a intenção de compreender a complexidade 

da sexualidade humana. Teve como público 25 alunos do 9º ano do Ensino 

Fundamental. 

Cabe destacar o Plano E, pela proposta de atividade que proporciona 

o protagonismo das crianças. A professora a realizou com 20 crianças, en-

tre 4 e 5 anos, de uma escola municipal de São José do Rio Preto. Ela 

desenvolveu intervenções sobre temas ligados ao desenvolvimento da se-

xualidade infantil, com o intuito de induzir as crianças a conhecerem o 

próprio corpo e a questionarem para poderem sanar suas dúvidas e curi-

osidades. Ao incentivar que seus alunos sejam protagonistas, ela possibilita 

que eles desenvolvam responsabilidades e exercitem a liberdade de escolha 

e opinião (FERRETI; ZIBAS; TARTUCE, 2004).  

Nota-se que as atividades foram adequadas à faixa etária, quando na-

turalmente as pessoas começam a descobrir o próprio corpo, a perceber 

as diferenças anatômicas e os papéis sociais atribuídos aos gêneros. Os ob-

jetivos da intervenção foram: auxiliar as crianças em pesquisas e 

aprendizagem sobre o corpo humano, a exercerem a compreensão e res-

peito pelas diferenças de gênero e desenvolver noções de autocuidado, 

como forma de prevenir abuso infantil. Ela também propôs abordar o 

tema da origem dos bebês, que é assunto pertinente à idade de seus alunos. 

Como metodologia, a professora fez uso da roda de conversa, a fim de le-

vantar questões e ouvir as dúvidas das crianças. Ela também incentivou 

que as crianças buscassem as respostas para suas dúvidas, a partir de pes-

quisas em livros selecionados por ela. E ainda propôs a construção de um 

jogo de percurso, com as questões mais elencadas pelas crianças. A 
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professora salienta, em seu plano de atividades, que o jogo de percurso e 

suas regras já tinham sido trabalhados ao longo de todo o ano, no projeto 

de jogos matemáticos.  

O Plano F, realizado por duas professoras de uma escola municipal 

(escola Cinza), pretendeu desconstruir os papéis atribuídos aos gêneros 

homem e mulher, com atividades lúdicas envolvendo diversas brincadei-

ras culturalmente determinadas como “de menino” e “de menina”. As 

professoras colocam como justificativa da proposta o elevado índice de vi-

olência contra a mulher e discursos machistas, na sociedade. Seus alunos 

têm entre 3 e 4 anos de idade. Essa faixa etária é o momento quando a 

criança começa a perceber que há diferenças anatômicas e nos papéis que 

a sociedade atribui ao homem e à mulher (já que prevalece uma visão bi-

nária de gênero). Visando a apresentar brinquedos e brincadeiras de 

crianças e para crianças, ao invés de classificar por gênero, as professoras 

objetivam a desconstrução de “coisas de menina” e de “coisas de meninos”. 

Elas fizeram uso de roda de conversa. 

A professora que propõe o Plano G traz a preocupação com a homo-

fobia, almejando conscientizar cerca de 100 estudantes de 8º ano do 

Ensino Fundamental. Para isso, ela sugere identificar práticas homofóbi-

cas, mas ela não diz como faria essa identificação e remete a uma leitura, 

mas também não diz qual, para depois realizar debate. 

Na justificativa do Plano H, a professora faz um breve compilado his-

tórico sobre a importância de trabalhar o tema Sexualidade e Gênero. E 

coloca como objetivo desenvolver uma reflexão crítica sobre o tema, por 

meio de roda de conversa, disponibilizando informações sobre o tema. 

Essa proposta é para cerca de 26 estudantes da 2ª série do Ensino Médio. 

As professoras que elaboraram o Plano I propuseram fazer assem-

bleias participativas com os alunos, mediadas pelos professores 

responsáveis pelas disciplinas. Objetivam proporcionar reflexões sobre o 

tema Gênero e Sexualidade, entre todos os alunos do Ensino Médio da es-

cola (cerca de 300 alunos), através de debates sobre situações-problema 

do cotidiano escolar e da sociedade. Segundo a proposta das professoras, 
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o uso de Assembleias Participativas visa a desenvolver o respeito mútuo, o 

protagonismo e a reflexão entre os estudantes. 

Após essa breve descrição dos planos de atividades, nós os analisa-

mos, buscando verificar quais temas foram os focos principais, o que 

derivou nove categorias de análise, mostrando que os planos se encontram 

em pelo menos duas delas, como pode ser observado no Quadro 1: 
 

Quadro 1: Categorias abordadas nos planos de atividades das professoras. 

Categorias Planos 

A B C D E F G H I 

Respeito  x x x  x  
 

  

Igualdade x x   
 

   x 

Gênero x  x x 
 

 x x  

Machismo/Feminismo x   
 

 x  x  

Diversidade   x 
 

x    x 

Abuso infantil   
 

 x     

Violência contra mulher      x    

Homofobia       x   

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Em se tratando do como realizar as propostas, aparecem sete meto-

dologias nos nove planos analisados (Quadro 2):  
 

Quadro 2: Metodologias abordadas nos planos de atividades das professoras. 

Metodologias Planos 

A B C D E F G H I 

Aula expositiva 
 

  x   x   

Jogos  
 

  x x    

Assembleia participativa   
 

 
 

   x 

Debates/Rodas de conversa x x x 
 

x 
 

x x  

Livros/Filmes/Músicas x x x 
 

x     

Dinâmica x  
 

x x x    

Projeto com grupo  x        

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Os planos, da forma como foram elaborados pelas professoras, na ín-

tegra, estão identificados por letras e as escolas foram denominadas por 

cores, para garantir o anonimato das instituições. Algumas das propostas 

de atividades foram desenvolvidas, outras não. Podemos observar, nos 

planos, que alguns estão escritos no tempo passado e outros, no futuro. 
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Plano A 

 

Escola: AZUL 

Proposta de Intervenção  

 

a) Justificativa: mediante a realidade da escola em que estou desenvolvendo os 

trabalhos, no primeiro momento, é conversado com os(as) alunos(as) e apre-

sentado o tema, depois, fica aberto para que eles(as) possam falar sobre o que 

acreditam e o que aprenderam, em seguida, é trabalhado de acordo com o en-

tendimento deles(as) e assim debater sobre o assunto. Depois de discorrido o 

tema, vai para as dinâmicas ou filmes, que eles(as) acharem melhor ou sugeri-

rem alguma outra maneira de abordarmos o que estamos aprendendo. 

b) Objetivos: o objetivo da ação é ensinar sobre respeito, sobre igualdade dentro 

das diferenças, é ter pessoas pensantes com criticidade. Quando alguma situação 

é apresentada, no primeiro momento, tentamos resolver por meio do diálogo. 

c) Público-alvo: alunos do 5° ano. 

d) Desenvolvimento: foram desenvolvidas atividades por meio de debates, músi-

cas, dinâmicas, abordando assuntos que os alunos traziam, referentes aos seus 

interesses. O projeto trabalhou os temas machismo, questões de gênero, mitos 

e tabus sobre sexualidade. A professora destaca que os alunos tinham muitas 

dúvidas e curiosidades referentes ao que é verdade ou não sobre tais temas. 

 

Plano B 

 

Escola: AMARELA 

Proposta de Intervenção: a fim de trabalhar o respeito à diversidade, 

desde a Educação Infantil, propomos uma intervenção lúdica a partir do 

livro Uma joaninha diferente, de Regina Célia Melo. O livro retrata a histó-

ria de uma joaninha que nasceu sem bolinha e, por isso, foi expulsa do 

jardim por suas “colegas” joaninhas. 

 

a) Justificativa: percebendo o aumento de notícias sobre desrespeito e intolerância 

em todos os níveis (raça, orientação sexual, religião etc.), faz-se necessário abor-

dar a temática do respeito ao outro, desde a Educação Infantil, a fim de promover 

uma cultura de paz. 

b) Objetivo: levar os alunos do Maternal II à reflexão sobre o respeito à diversidade, 

para promover atitudes de combate ao preconceito de qualquer natureza.  
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c) Público-alvo: Maternal II 

d) Desenvolvimento: iniciar com a leitura do livro Uma joaninha diferente; em 

seguida, a professora realizará uma roda de conversa pautada nos seguintes 

questionamentos: 

• O que a joaninha tinha de diferente das demais companheiras? 

• Como as outras joaninhas a tratavam, por ela ser diferente? Vocês acham 

que esse comportamento está correto? Por quê? 

• Como será que a joaninha se sentiu? 

• Todas as pessoas são iguais? 

• Como devemos tratar todas as pessoas? 

• Como você se sente, quando alguém não quer brincar com você, por você 

ser diferente? 

 

Após a roda de conversa, será proposto que as crianças se coloquem, 

em duplas, diante do espelho e comparem suas características físicas com 

a intervenção da professora. Ao final, será montado um painel com as falas 

comparativas das crianças, enfatizando que, apesar das diferenças, todas 

têm os mesmos direitos e que precisam ser respeitadas.  

 

Plano C 

 

Escola: ROSA 

Proposta de Intervenção: 

 

a) Justificativa: apresenta a proposta de intervenção, tendo como justificativa da 

ação a dificuldade de a comunidade aceitar a diversidade existente na escola; por 

essa razão, ela aponta que sua intervenção proporcionou que alunos e respon-

sáveis encarassem questões de gênero e orientação sexual com maior aceitação. 

b) Objetivos: proporcionar discussões e debates, propiciando um olhar para as di-

ferenças, com naturalidade e respeito. 

c) Público-alvo: alunos do Ensino Fundamental II (cerca de 60 alunos, na faixa 

etária entre 11 e 14 anos). 

d) Desenvolvimento: as perguntas e discussões dos adolescentes, durante as ati-

vidades, foram anotadas por um dos alunos. Essas anotações foram organizadas 

em um livro intitulado Adolescente: um bate-papo sobre sexo (não publicado). 
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Plano D 

 

Escola: ROXA 

Proposta de Intervenção: 

 

a) Justificativa: tendo como justificativa da ação o fato de a escola ter dois alunos 

transexuais e, por essa razão, foi preciso trabalhar questões relacionadas ao 

grupo LGBT, evitando situações de preconceito e discriminação. 

b) Objetivos: analisar e discutir as questões de gênero disponíveis no Facebook, 

com a intenção de se compreender a complexidade da sexualidade humana. 

c) Público-alvo: Alunos do 9º ano do Ensino Fundamental (período matutino) – 

aproximadamente 25 jovens. 

d) Desenvolvimento: Durante 6 aulas de Língua Portuguesa, serão lidas e comen-

tadas as definições de gênero disponíveis em https://www.ladobi.com.br/ 

2014/02/56-opcoes-genero-facebook/, descritas abaixo: 

 

Foram discutidos os conceitos de Agênero, Andrógino, Bigênero, Cis, 

Cisgênero, Duplo-espírito, Genderqueer, Gênero em Dúvida, Gênero Flu-

ido, Gênero Não-conformista, Gênero Variante, Homem para Mulher 

(Male to Female – MTF), Intersex, Mulher para homem (Female to Male – 

FTM), Não-binário, Nenhum, Neutrois, Outro, Pangênero, Transgênero, 

Trans, Transexual. 

 

Plano E 

 

Escola: BRANCA 

 

a) Justificativa: o intuito foi de induzir as crianças a conhecerem seu próprio corpo 

e sanar dúvidas e curiosidades. 

b) Objetivos: auxiliar as crianças em pesquisas e aprendizagem sobre o corpo hu-

mano, compreensão e respeito sobre as diferenças de gênero, desenvolver 

noções de cuidado e preservação do próprio corpo, com intuito de informá-los 

sobre o abuso infantil, explicar como os bebês são formados e seu nascimento e 

despertar interesse e curiosidade para buscar mais informação. 

c) Público-alvo: alunos da faixa etária de 4 a 5 anos – 20 alunos. 
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d) Desenvolvimento: o projeto foi iniciado em conjunto com as crianças, durante 

roda de conversa, questionando “o que eles gostariam de saber sobre o corpo”, 

“Nós somos todos iguais ou temos diferenças?” As perguntas feitas pelas crian-

ças foram: 

Como as crianças nascem? 

O que tem no papai, na mamãe, no titio, na titia, no vovô, na vovó...? 

Quem pode mexer no nosso corpinho? 

Quem cuida do nosso corpinho? 

Por que tem que ficar com a roupa, não pode tirar? 

 

A partir dos questionamentos feitos pelas crianças, foi iniciada uma 

pesquisa, em um dia da semana, com as seguintes etapas: 

 

1ª Escrever coletivamente os questionamentos das crianças; 

2ª Selecionar coletivamente os livros que servem de suporte para a pesquisa; 

3ª Buscar, em pequenos grupos, com a ajuda da professora, as respostas para os 

questionamentos e novas descobertas; 

4ª Escrever coletivamente as respostas das perguntas e mais alguma informação que 

foi descoberta, durante a pesquisa, e as crianças acharam importante, voltando aos 

livros quando necessário; 

5ª Escolher 4 informações para criar perguntas que serão colocadas como desafios 

do jogo de percurso, o qual será construído como produto final do projeto (o jogo 

de percurso e suas regras foram trabalhados ao longo de todo o ano, no projeto de 

jogos matemáticos). 

 

A professora levou vários livros e, dentre eles, foram separados quais 

traziam informações sobre o corpo humano; na semana seguinte, montou 

pequenos grupos para buscarem as informações, a fim de responder aos 

questionamentos feitos na semana anterior. Na semana seguinte, retoma-

ram-se coletivamente as informações, voltando ao livro, para reler partes 

pontuais e escrever as descobertas.  

Após todas as etapas, votamos 4 perguntas que eles achavam mais 

legais para colocar no jogo como desafio; os mais votados foram a desco-

berta sobre o coração, o cuidado com o corpinho, como nascemos e por 

que temos que usar roupa; confeccionamos o jogo de percurso coletiva-

mente. 
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Plano F 

 

Escola: CINZA 

 

a) Justificativa: iniciar as discussões sobre a sexualidade com atividades lúdicas 

envolvendo diversas brincadeiras culturalmente determinadas como “de me-

nino” e “de menina”, a fim de desconstruir estereótipos; o aumento de notícias 

sobre violência contra a mulher e discursos machistas e, entendendo a Educação 

Infantil como primeiro espaço de socialização ampliada, faz-se necessário abor-

dar a temática da sexualidade, desde essa faixa etária. 

b) Objetivos: levar os alunos do Maternal II (de 3 a 4 anos de idade) a desconstruir 

o mito de “coisas de menina” e “coisas de meninos”. 

c) Público-alvo: Maternal II (de 3 a 4 anos). 

d) Desenvolvimento: inicialmente, apresentar às crianças espaços previamente 

organizados para os jogos simbólicos, com brinquedos e cenários que propiciam 

certos enredos, como casinha, oficina mecânica, salão de beleza e jogo de cons-

trução “Pequeno engenheiro”. No primeiro momento, as crianças ficaram livres 

para escolher os cantos, enquanto a professora observou quais as preferências e 

se estas são determinadas pelo gênero. Em um segundo momento, na roda de 

conversa, a professora exibiu aos alunos figuras de homens e mulheres desem-

penhando funções que, socialmente são imputadas de acordo com o gênero, e 

outras imagens que desconstruam essa premissa, discutindo com as crianças 

sobre a profissão dos pais e as tarefas que geralmente desenvolvem, em casa e 

no trabalho. Para finalizar, as crianças foram convidadas a utilizar os cantos de 

jogo simbólico. 

 

Plano G 

 

Escola: PRETA 

 

a) Justificativa: apresentar aos alunos, numa perspectiva formativa e informativa, 

as diferenças entre as questões de gênero e o efeito negativo da prática da ho-

mofobia. Explicar o que se caracteriza como homofobia e identificar atos de 

homofobia, para uma conscientização e início do combate dessa prática. 

b) Objetivo: conscientizar os alunos sobre o que se caracteriza como homofobia e 

identificar atos de homofobia, para efetivar o início do combate dessa prática, 

enfatizando para esses alunos que as diferenças não podem ser tratadas com 

indiferença ou qualquer tipo de preconceito. 
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c) Público-alvo: alunos dos 8º anos do EF – 100 alunos. 

d) Desenvolvimento: através da identificação dessas práticas, no âmbito escolar e 

no meio em que esses alunos se inserem, apresentar-lhes uma leitura que pro-

porcione abertura para o debate e também para a busca de soluções, através de 

atos que possam mudar a postura de quem os pratica, mas também das pessoas 

que os observam. 

 

Plano H 

 

Escola: MARROM 

 

a) Justificativa: o tema Sexualidade e Gênero é, sem dúvida, um dos principais 

temas da contemporaneidade. Contrapondo-se aos séculos da dominação mas-

culina heteronormativa, o século XX foi palco de movimentos que questionaram 

essa hegemonia e se tornaram referência numa série de pautas políticas dessas 

duas primeiras décadas do século XXI. O corpo se tornou importante, no século 

XX. Fundamentada em pilares judaico-cristãos e num platonismo atualizado na 

filosofia medieval, a cultura ocidental foi construída sobre demonização do 

corpo, principalmente do corpo feminino. Assim, da violência cotidiana até o 

prazer, na relação sexual, o tema sexualidade é extremamente importante. 

b) Objetivo: desenvolver uma reflexão crítica sobre o tema. Analisar o cenário na-

cional e o avanço dos discursos conservadores, bem como avanço dos 

movimentos feministas. 

c) Público-alvo: 2º série do Ensino Médio; escolha realizada em razão da disposi-

ção do(a)s estudantes em debater, argumentar – 26 alunos. 

d) Desenvolvimento:  

 

I) Apresentação de casos, dados e estatísticas sobre o tema 

II) Exposição de algumas reflexões e teorias sobre o tema 

III) Roda de conversa sobre a sexualidade e gênero no cotidiano 

 

Plano I 

 

Escola: LARANJA 

 

a) Justificativa: visando a promover reflexões sobre a temática trabalhada no Mó-

dulo 2, iremos propor trabalhar com assembleias participativas com os alunos, 

mediadas pelos professores responsáveis. 
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b) Objetivo: alcançar reflexões sobre o tema em questão, debatendo situações-pro-

blema do cotidiano contextual da unidade escolar e da sociedade como um todo, 

ampliando o debate para aprofundamentos técnicos e análises da própria biolo-

gia e fisiologia corporal, bem como da psique humana, examinando também 

legislações e normas jurídicas vigentes. Desse modo, queremos germinar uma 

possibilidade de mudança nas dicotomias e contradições existentes no contexto 

escolar, promovendo certas noções, como respeito mútuo e indiscriminado a 

qualquer forma de diversidade sexual e de gênero possível. 

c) Público-alvo: a unidade escolar conta com séries do Ensino Médio de primeiro 

a terceiro ano, divididas em dois períodos, manhã e tarde. Realizar a atividade 

com todas as salas, totalizando aproximadamente 300 alunos. 

d) Desenvolvimento: a proposta de Assembleias Participativas visa a debater te-

mas delicados ou complexos, de maneira democrática e horizontal, quebrando 

padrões hierárquicos impositivos, nos quais o docente é o centro do saber e aten-

ção, de sorte a dividir a responsabilidade com os discentes, que devem assumir 

papel protagonista na ação. Serão trabalhadas série a série, respeitando-se as 

individualidades e particularidades de cada turma, adequando conteúdos e abor-

dagens técnicas, porém, sempre focando na realidade escolar vivida pelos 

alunos, cabendo ao professor mediador servir como facilitador e direcionador 

teórico do debate e atividade, todavia, promovendo a reflexão coletiva dos alu-

nos. 

 

Considerações finais 

 

Os planos produzidos têm um importante papel na produção de um 

espaço de relações democráticas e igualitárias, em sala de aula e na escola. 

Seus temas e modos de proposição de execução nos informam que são en-

gajados e articulam os temas das diversidades sexuais e de gêneros em 

dimensões múltiplas (homofobia, violências, abusos e assédios) e intersec-

cionadas (raça), partindo de técnicas de trabalho que envolvem a interação 

e trocas entre os participantes.  

A proposição interativa auxilia o processo intensivo de trocas de pon-

tos de vista e perspectivas sobre os temas, produzindo conflitos 

sociocognitivos, além de poder ampliar o espaço de discussão sobre valo-

res e éticas, diante das diferenças. Um dos aspectos importantes nesse 

processo é pensar, em tais estratégias, a propósito das experiências morais 
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enfocadas, em função das técnicas elencadas nos planos. As experiências 

morais vivenciadas de maneira vicária podem ser disparadoras de mudan-

ças de perspectivas (SOUZA; ARAÚJO, 2012), aproximando os juízos das 

realidades concretas (sentimentos, valores, expectativas) vividas pelas 

pessoas de expressões de gênero e sexuais não-hegemônicas.  

As políticas de gêneros e sexualidades, no contexto escolar, têm ges-

tado os binarismos, a compulsoriedade da heterossexualidade como 

norma e a cisgeneridade como única forma de expressar os gêneros. Cri-

anças e jovens têm os protagonismos sobre seus próprios corpos e desejos 

negados e lhes inculcam valores e normas que os posicionam e nomeiam 

como abjetos e desviantes. Trata-se de formas de exclusão que produzem 

violências no cotidiano escolar reiteradamente e que só podem ser supe-

radas com uma educação preocupada com a equidade e a igualdade no 

acesso à informação, no debate, na visibilidade e na representatividade nas 

relações. Para que isso aconteça, é fundamental que profissionais de Edu-

cação se apropriem do discurso pautado em determinados princípios 

morais, como o respeito mútuo e a convivência democrática.  

Enquanto prevalecer o discurso moralista e conservador, o qual des-

considera a natureza e a complexidade do desenvolvimento humano, que 

estigmatiza, discrimina, agride e mata as pessoas, pelo simples fato de se-

rem quem e o que são – mulheres, transsexuais, gays, crianças, negros etc. 

–, as desigualdades e violências serão naturalizadas. Em um país onde ca-

sais homoafetivos são espancados, por andarem nas ruas de mãos dadas 

ou manifestarem seus sentimentos, com carícias e beijos, enquanto uma 

parcela da população pede a volta da ditadura e elege políticos com discur-

sos antidemocráticos, nós, educadores, temos o compromisso de fomentar 

discussões sobre as Sexualidades e os Gêneros. 
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Apresentação 

 

Este capítulo está organizado em duas seções. Na primeira delas, você 

encontrará o histórico da conquista dos Direitos Humanos (DH), os valo-

res que fundamentam esses direitos e conceitos centrais à compreensão 

da sua importância. Na segunda, será apresentada a Educação em Direitos 

Humanos (EDH), suas dimensões e práticas. O objetivo desta seção é ins-

trumentalizar os professores para desenvolverem os DH e as temáticas a 

eles subjacentes, nas salas de aula. 

 

Direitos humanos, dignidade humana, liberdade, igualdade, 

fraternidade 

 

Direitos Humanos são aqueles que decorrem do reconhecimento da 

dignidade intrínseca a todo ser humano, sem quaisquer distinções de ori-

gem, nacionalidade, etnia, cor da pele e outras características do biotipo, 

do sexo e da orientação sexual, classe social, profissão, condição de saúde 

física e mental, faixa etária, opinião política, religião, nível de instrução e 

julgamento moral. Sendo direitos comuns a todos, são, necessariamente 
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universais; não se referem a um membro de uma nação ou de um Estado 

- mas à pessoa humana, na sua universalidade.  

Liberdade, igualdade e fraternidade - ou solidariedade - são os valores 

históricos que dão sustentação ética aos direitos humanos, na contempo-

raneidade. Mas a ideia e os sentimentos vêm de longe, numa construção 

reunindo democracia e direitos humanos, como conquistas políticas e mo-

rais da humanidade. 

A igualdade é a própria essência da justiça, assinalou Aristóteles, em 

Ética a Nicômaco. A partir dessa afirmação que nos vem da antiguidade 

clássica, podemos acompanhar o percurso de questões cruciais que mar-

cam a história da humanidade, em torno da ética e da justiça. É evidente 

que uma visão geral de tal percurso foge aos limites deste capítulo; trata-

se, aqui, de introduzir o tema que está na raiz da compreensão dos direitos 

humanos.  

 De acordo com o filósofo Karl Jaspers, o curso inteiro da História 

poderia ser dividido, em função de uma determinada época, entre os sé-

culos VIII e II a.C., o qual formaria, por assim dizer, o eixo da humanidade. 

Daí a designação, para essa época, de período axial. Antes desse período, 

em todas as civilizações, a vida ética era dominada pelas crenças e institui-

ções religiosas, sem que haja nenhuma distinção objetiva entre religião, 

moral e direito. Entre 600 e 480 a. C., coexistiram, sem se comunicarem 

entre si, os maiores doutrinadores de todos os tempos (COMPARATO, 

2003, p. 08).  Todos eles, cada um a seu modo, foram autores de visões de 

mundo, em função das quais se estabeleceu a grande linha divisória: as 

explicações mitológicas anteriores são abandonadas e o curso posterior da 

História passa a constituir com um longo desdobramento das ideias e prin-

cípios expostos durante esse período. Isso decorreu de uma maior 

racionalização das ideias, quando o homem se coloca no centro de suas 

reflexões. O homem, então, passa a ser um obstáculo à compreensão, uma 

dificuldade proposta à razão humana (COMPARATO, 2003, p. 09).  

Nesse contexto, pela primeira vez na História, o ser humano passa a 

ser considerado em sua igualdade essencial, como ser dotado de liberdade 
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e razão, não obstante as múltiplas diferenças de sexo, raça, religião ou cos-

tumes sociais. Lançavam-se, assim, os fundamentos intelectuais para a 

compreensão da pessoa humana e para a afirmação da existência de direi-

tos universais a ela inerentes. 

Contudo, apesar de a ideia de uma igualdade essencial de todos os 

seres humanos ter despontado, no período axial, foram necessários vinte 

e cinco séculos para que a primeira organização internacional a englobar 

um grande número dos povos da terra proclamasse, na abertura de uma 

Declaração Universal de Direitos Humanos, que “[...] todos os homens 

nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (ONU, 1948, artigo 1º). 

Essa convicção, portanto, de que todos os seres humanos têm o direito a 

ser igualmente respeitados representou a conclusão de um longo processo 

histórico, talvez o mais longo de todos os tempos, na evolução da espécie 

humana (COMPARATO, 2003, p. 09).  

Esse longo processo é narrado pelo professor Comparato, em seu li-

vro A afirmação histórica dos direitos humanos, no qual demonstra como 

se foram criando e estendendo, progressivamente, a todos os povos, as 

instituições jurídicas de defesa da dignidade humana contra a violência, o 

aviltamento, a exploração, a miséria e a discriminação (COMPARATO, 

2003, p. 01).  

Ao fazer um profundo estudo sobre os principais documentos de pro-

teção aos direitos humanos (desde a Magna Carta – 1215 até o Estatuto do 

Tribunal Penal Internacional – 1998), Comparato concluiu que o sentido e 

a evolução histórica dos direitos humanos consistem na revelação segundo 

a qual todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças biológicas 

e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, são dotados 

da mesma dignidade.  Em resumo, é a igualdade de essência da pessoa que 

forma o núcleo do conceito universal dos direitos humanos e, a partir dela, 

reconhece-se a dignidade da pessoa humana (COMPARATO, 2003, p. 01).   

Em razão da radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, gênero, et-

nia, classe social ou raça –, pode afirmar-se superior aos demais, o que 

significa dizer que nenhum tipo de tratamento discriminatório atentatório 
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à dignidade humana deva mais ser tolerado, em nossa sociedade. A discri-

minação, seja ela qual for, significa, em verdade, a desconstrução histórica 

desses direitos que têm ajudado a civilização humana a construir uma so-

ciedade mais ética, justa e solidária. 

Dessa breve introdução, resta claro que, embora naturais, os direitos 

humanos são históricos, numa contradição apenas aparente. O pensador 

italiano Norberto Bobbio consolidou o reconhecimento dessa historici-

dade, ao afirmar que “[...] os direitos do homem nascem em certas 

circunstâncias, caracterizados por lutas em defesa de novas liberdades 

contra velhos poderes e de modo gradual, não todos de uma vez e nem de 

uma vez por todas.” (BOBBIO, p. 05).  O sociólogo Ignacy Sachs (1998, p. 

156) é mais específico:  

 

[...] não se insistirá nunca o bastante sobre o fato de que a ascensão dos direi-

tos é fruto de lutas, que os direitos são conquistados, às vezes, com barricadas, 

em um processo histórico cheio de vicissitudes, por meio do qual as necessi-

dades e as aspirações se articulam em reivindicações e em estandartes de luta 

antes de serem reconhecidos como direitos.  

 

Para o jurista espanhol Joaquim Herrera Flores, os direitos humanos 

compõem a nossa racionalidade de resistência, na medida em que tradu-

zem processos que abrem e consolidam espaços de luta pela dignidade 

humana. Realçam, sobretudo, a esperança de um horizonte moral, pau-

tada pela gramática da inclusão, refletindo a plataforma emancipatória de 

nosso tempo:  

 

Os direitos humanos compõem um conjunto de faculdades e instituições que, 

em cada momento histórico, explicitam as exigências da dignidade, da liber-

dade e da igualdade humana, as quais devem ser reconhecidas positivamente 

pelos ordenamentos jurídicos no nível nacional e internacional. (LUÑO, 1999, 

p. 48). 

 

O jurista português Gomes Canotilho discute a questão da historici-

dade dos direitos humanos, salientando a influência de fatores culturais 

no terreno da história política, ou seja, no conjunto de ideias e 
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mentalidades, o imaginário, a ideologia dominante, a consciência coletiva, 

a ordem simbólica e a cultura política (CANOTILHO, 2004, p. 09).  

Para o Professor Dalmo de Abreu Dallari, a ideia moderna do Estado 

Democrático tem suas raízes no século XVIII e implica a afirmação dos va-

lores influenciados pelos ideais iluministas de liberdade, igualdade e 

fraternidade, bem como a exigência de organização e funcionamento do 

Estado, tendo em vista a proteção desses valores fundamentais da pessoa 

humana (DALLARI, 1999, p. 45).  

A base do conceito do Estado Democrático é, sem dúvida, a noção de 

governo do povo, para o povo e pelo povo. Percebemos, portanto, que a 

ideia moderna de democracia não está longe daquela encontrada na Grécia 

antiga, onde os cidadãos participavam ativamente nas funções do governo. 

Essa supremacia de preferência pelo governo popular decorreu de três 

grandes movimentos político-sociais que transpõem, do plano teórico para 

o prático, os princípios do Estado Democrático. O primeiro desses movi-

mentos foi a Revolução Inglesa, fortemente influenciada por Locke e que 

teve sua expressão mais significativa no Bill of Rights, de 1689. Nesse do-

cumento, estabeleciam-se limites ao poder absoluto do monarca e à 

influência do protestantismo, limites que contribuíram para a afirmação 

dos indivíduos, nascidos livres e iguais;  justificava-se, portanto, o governo 

da maioria, o qual deveria exercer o poder legislativo assegurando a liber-

dade dos cidadãos. 

O segundo movimento foi a Revolução Americana, cujos princípios 

foram expressos na Declaração de Independência, em 1776. Seguindo as 

orientações previstas nessa Declaração é que se organizaram, primeira-

mente, as antigas treze colônias e, mais tarde, os Estados Unidos da 

América, procurando-se garantir sempre a supremacia da vontade do 

povo, a liberdade de associação e a possibilidade de manter um perma-

nente controle sobre o governo – controle este que é exigência da 

democracia como regime político. 

Por fim, a Revolução Francesa, que teve sobre os demais a virtude de 

dar universalidade aos seus princípios, os quais foram expressos na 
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Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Declarou-se en-

tão que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, e que 

constitui finalidade da sociedade política a conservação dos direitos natu-

rais e imprescritíveis do homem, a saber: a liberdade, a propriedade, a 

segurança e a resistência à opressão. Além disso, de acordo com essa De-

claração, todos os cidadãos teriam o direito de concorrer, pessoalmente ou 

por seus representantes, para a formação e expressão da vontade geral 

(influência do pensamento de Rousseau). 

Esses ideais revolucionários determinaram as diretrizes na organiza-

ção do Estado, que passou a exigir três princípios fundamentais dos 

regimes democráticos, quais sejam, a supremacia da vontade popular, a 

igualdade de direitos e a preservação da liberdade.  

Concluindo, voltamos a Perez Luño quando afirma que, embora os 

direitos humanos sejam inerentes à própria condição humana, seu reco-

nhecimento e sua proteção são frutos de todo um processo histórico de 

luta contra o poder e de busca de um sentido para a humanidade (LUÑO, 

1999, p. 48). assinala que a definição de direitos humanos pressupõe uma 

pluralidade de significados:  

 

Tendo em vista tal pluralidade, destaca-se a chamada concepção contemporâ-

nea de direitos humanos, que veio a ser introduzida com o advento da 

Declaração Universal de 1948 e reiterada pela Declaração de Direitos Humanos 

de Viena de 1993. Essa concepção é fruto do movimento de internacionalização 

dos direitos humanos, que constitui um movimento extremamente recente na 

história, surgindo, a partir do pós-guerra, como resposta às atrocidades e aos 

horrores cometidos durante o nazismo. Apresentando o Estado como o grande 

violador de direitos humanos, a era Hitler foi marcada pela lógica da destrui-

ção e descartabilidade da pessoa humana […] É neste cenário que se manifesta 

a grande crítica e repúdio à concepção positivista de um ordenamento jurídico 

indiferente a valores éticos, confinado à ótica meramente formal – tendo em 

vista que o nazismo e o fascismo ascenderam ao poder dentro do quadro da 

legalidade e promoveram a barbárie em nome da lei. (PIOVESAN, 2000, p. 

93).  
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A noção contemporânea de direitos humanos estabelece sua histori-

cidade em três dimensões. A primeira, situada no contexto das revoluções 

burguesas do final do século XVIII e de todo o século XIX, engloba os direi-

tos civis e as liberdades individuais, consagrados pelo liberalismo, quando 

opõe o direito do cidadão à opressão do Estado ou de poderes arbitrários, 

as perseguições políticas e religiosas, a liberdade de viver sem medo. Dessa 

importantíssima fase histórica decorrem, entre outros, os direitos à segu-

rança e integridade física, assim como o acesso à justiça, que deve ser igual 

para todos. A segunda dimensão, no início do século XX, na esteira das 

lutas operárias e do pensamento socialista na Europa Ocidental, engloba 

os direitos sociais, econômicos e culturais. A terceira dimensão inclui os 

direitos coletivos da humanidade, como direito à paz, ao desenvolvimento, 

à autodeterminação dos povos, ao patrimônio científico, tecnológico e cul-

tural da humanidade, ao meio ambiente ecologicamente preservado; são 

os direitos ditos de solidariedade planetária. 

 

Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil  

 

Essas três dimensões históricas dos direitos humanos enfeixam os 

três valores/ideais da Revolução Francesa: o da liberdade, o da igualdade 

e o da fraternidade, ou da solidariedade.  E a partir, sobretudo, da Confe-

rência Internacional de Viena, em 1993, direitos humanos passaram a ser 

oficialmente reconhecidos com as características da indivisibilidade e da 

interdependência. São indivisíveis e interdependentes porque, à medida 

que são acrescentados ao rol dos direitos fundamentais da pessoa humana, 

não podem ser fracionados. Numa democracia efetiva, não se pode, por 

exemplo, separar o respeito às liberdades individuais da garantia dos di-

reitos sociais. Não se pode considerar natural o fato de que o povo seja 

livre para votar, mas continue escravo das teias da pobreza e vítima das 

mais cruéis discriminações. Por outro lado, a luta legítima pela igualdade 

social não pode ser justificativa para a eliminação da liberdade. E ambas – 

liberdade e igualdade – não subsistem nas sociedades contemporâneas, 
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sem a prática eficiente da solidariedade. Solidariedade no plano pessoal e 

grupal, mas, essencialmente, como uma condição política para a cidadania 

democrática (BENEVIDES, 1994, p. 175).  

O debate oficial sobre os direitos humanos – ou seja, aquele que expõe 

governos e entidades internacionais públicas, e não as entidades de ativis-

tas ou ONGs – revela a corrosão da ideia, ainda indisputável, sobre a 

soberania absoluta dos Estados, mesmo em questões consideradas, desde 

a Declaração de 1948, de "natureza universal". Essa ruptura evidencia o 

notável significado da postulação de um valor universal, tanto para a ideia 

de democracia quanto para a ideia de direitos humanos. E vale a pena en-

fatizar que a Declaração de Viena (1993) é o primeiro documento da ONU 

que preconiza, explicitamente, a democracia como o regime político mais 

favorável à promoção e à proteção dos direitos humanos. Mais ainda, Vi-

ena consagrou a unidade do gênero humano (o que lhe confere a 

dignidade), apesar do respeito e da tolerância à diversidade das nações e 

das regiões em seus aspectos históricos, culturais e religiosos 

(BENEVIDES, 1994, p. 180).  

 Naturais, universais e históricos, direitos humanos contemporâneos 

são também públicos e reclamáveis.  Direitos humanos são públicos, por-

que comuns a todos, e referem-se tanto a direitos de fruição individual 

quanto de fruição coletiva. Diferem, portanto, daqueles entendidos como 

"direitos" apenas para um determinado grupo social, pois, nesse caso, são 

"privilégios", típicos dos estamentos, das classes, e identificados com a no-

ção antiga da lex privata. São reclamáveis, perante órgãos do Estado (aí 

incluídos as polícias e o Judiciário), mas também contra: os responsáveis 

pela manutenção de estruturas socioeconômicas que perpetuam desigual-

dades; todos os que fomentam discriminações e opressões de vários tipos, 

como as de cunho religioso, sexual e racial; os responsáveis, na esfera in-

ternacional, pelos crimes contra a humanidade, como genocídio, 

escravidão, tortura, degradação do meio ambiente. 

Outro ponto a ser estabelecido diz respeito à distinção, hoje, entre 

direitos humanos e direitos fundamentais, expressões frequentemente 
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usadas como sinônimos.  Gomes Canotilho os distingue da seguinte ma-

neira: direitos humanos são aqueles válidos para todos os povos e em 

todos os tempos; direitos fundamentais são aqueles jurídica e institucio-

nalmente garantidos e limitados no espaço e no tempo. Os direitos do 

homem arrancariam da própria natureza humana e daí o seu caráter in-

violável, intertemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os 

direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta 

(CANOTILHO, 1999, p. 43).   

A dignidade da pessoa humana, erigida como fundamento do Estado 

brasileiro, no art. 1º da Constituição Federal, corresponde à meta perma-

nente do Estado de Direito. Conforme assevera Ingo Sarlet, a dignidade da 

pessoa humana constitui verdadeiro imperativo axiológico de toda a or-

dem jurídica e o reconhecimento de personalidade jurídica a todos os seres 

humanos, acompanhado da previsão de instrumentos jurídicos (nomea-

damente, direitos subjetivos) destinados à defesa das refracções essenciais 

da personalidade humana, bem como a necessidade de proteção desses 

direitos, por parte do Estado. O fato é que o nosso projeto normativo, por 

mais nobre e fundamental que seja, nem sempre encontra eco na práxis 

ou, quando assim ocorre, não para todos ou de modo igual para todos 

(SARLET, 2007, p. 26).    

É importante agora refletirmos sobre a questão dos direitos huma-

nos, no contexto escolar, do direito à educação. No nosso entender, os 

vários desafios a serem enfrentados no ambiente escolar devem ser refle-

tidos na perspectiva da construção de um regime político fundado na 

soberania popular e no respeito integral aos direitos humanos.  

Maria Victoria Benevides esclarece a relevância dessa relação. Se-

gundo a professora, essa breve definição de democracia, que associa 

soberania popular e direitos humanos – junto à necessária vigência do es-

tado de direito! - tem a vantagem de agregar democracia política e 

democracia social. Em outras palavras, reúne os pilares da “democracia 

dos antigos”, ou democracia política – tão bem explicitada por Benjamin 

Constant e Hannah Arendt, quando a definem como a “liberdade para a 
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participação na vida pública” – e a democracia moderna, embasada no 

ideal republicano, nos valores do liberalismo político e da democracia so-

cial. Ou seja, reúne as exigências da cidadania plena, a única que engloba 

as liberdades civis e a participação política, ao mesmo tempo que reivin-

dica a igualdade e a prática da solidariedade, a partir da garantia dos 

direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, para todos nós, viven-

tes, e para as gerações futuras.  

A fixação desse ponto de partida é de suma importância para poder-

mos ajustar a ideia de Estado Democrático às exigências de extensão da 

cidadania plena (com liberdade e igualdade efetivas para todos), as quais 

também surgem dos movimentos sociais, que reclamam medidas concre-

tas para o enfrentamento de problemas culturais e estruturais presentes 

na sociedade brasileira – como, por exemplo, o racismo, o machismo, a 

homofobia, a violência contra a criança e o idoso, a exploração do trabalho, 

além de outras demandas da vida contemporânea, como as questões rela-

tivas ao meio ambiente. 

Com o intuito de fornecer referenciais de reflexão e ação, no contexto 

escolar, apresentaremos alguns conceitos fundamentais sobre democracia, 

situando-os historicamente e na realidade brasileira.  

Na democracia, a vontade popular deve ser respeitada, uma vez que 

o próprio povo deve participar dos processos decisórios de interesse pú-

blico no Estado de direito. Contudo, persiste o problema do 

estabelecimento dos meios para que o povo possa externar sua vontade. E 

diante da impossibilidade prática de utilização constante dos processos da 

democracia direta, tornou-se inevitável, no Brasil, como em outras partes 

do mundo, o recurso à democracia representativa. O povo, por meio do 

voto, concede um mandato a alguns cidadãos para, na condição de repre-

sentantes, externarem a vontade popular e tomarem decisões em seu 

nome, como se o próprio povo estivesse governando. 

Essa limitação de democracia à representação não nos satisfaz, pois 

uma sociedade verdadeiramente democrática requer não apenas um go-

verno escolhido pela maioria, mas a possibilidade de desenvolver, em 
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todos os seus membros, a capacidade de pensar, participar na elaboração 

e aplicação das políticas públicas e julgar os resultados.  

Apesar da importância das eleições democráticas – afinal, elas repre-

sentam, no Brasil, o único momento de igualdade real, quando o voto do 

proprietário de uma empresa tem, em tese, o mesmo valor do voto de seu 

empregado –, o reconhecimento da titularidade do poder soberano do 

povo, por si só, não é o bastante. A democracia não pode ser vista de forma 

abstrata, contudo, de acordo com a realidade social que, no Brasil, reclama 

a efetividade de diversos direitos, dentre os quais o direito fundamental à 

educação.  

Ao unirmos a essa definição limitada de soberania popular, presente 

nas democracias representativas, como a brasileira, a exigência de reco-

nhecimento, proteção e promoção dos direitos humanos pelo Estado, 

devemos então admitir a participação popular na idealização e controle de 

políticas públicas que têm como objetivo efetivar os direitos sociais dos 

cidadãos. Logo, se o regime é democrático, em última instância, detém o 

povo o poder soberano, que o exerce diretamente, através das várias for-

mas de participação direta ou de representantes. Nesse sentido, é possível 

pensar em formas de participação popular sobre a ação dos órgãos públi-

cos, quer ligados à Economia, quer associados à Saúde Pública, a 

Segurança Pública, e na função indispensável em qualquer sociedade, que 

é a educação e o contexto escolar.  

Mas é importante percebermos que o contexto escolar é um contexto 

de gente. E gente não pode ser insensível a coisa de gente. Essa é uma 

questão importante a ser considerada, pois tudo que abordamos até agora 

leva em conta o sujeito de direito considerado universalmente, ou seja, in-

dependentemente de sua raça/cor, gênero, classe social etc., todos os seres 

gozam de dignidade. No entanto, é preciso ter em vista que seres humanos 

passam por situações distintas de opressão e discriminação, inclusive den-

tro do contexto escolar. Crianças e adolescentes em idade escolar não são 

um grupo homogêneo, muito pelo contrário, é bem diverso. Meninas e 

adolescentes negras, por exemplo, podem experienciar situações de 
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racismo e de machismo, enquanto os meninos gays, situações de homofo-

bia, sem contar que crianças e adolescentes fora do padrão normal com 

relação ao peso podem passar por situações de gordofobia. Essa é uma 

realidade que já foi, inclusive, objeto de investigação. Em 2009, pesquisa 

encomendada pelo Ministério da Educação à FIPE (Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas, da USP) concluiu que as principais vítimas de bul-

lying e discriminação, no ambiente escolar, eram homossexuais, negros e 

pobres. 

Os exemplos e a pesquisa demonstram os desafios para a efetivação 

dos direitos humanos, no ambiente escolar. Não basta ter direitos: é ne-

cessário também que as pessoas entendam a importância do respeito à 

diferença, a fim de que a igualdade não seja apenas um artigo de lei, sem 

conexão com a realidade social. A Educação em Direitos Humanos pode 

nos ajudar a superar este e outros desafios que se apresentam no ambiente 

escolar.  

 

Educação em Direitos Humanos 

 

Por que trabalhar com DH nas escolas? 

 

Se eu pedisse para você falar sobre os Direitos Humanos, no Brasil, 

provavelmente a primeira referência seria sobre a violação de direitos. Tal-

vez você mencionasse uma ou mais situações como estas: pessoas de todas 

as faixas etárias sem acesso ou com acesso restrito à saúde; crianças e ado-

lescentes sem escola; violência contra as mulheres; desigualdade de 

gênero; trabalho infantil; intolerância religiosa; violência contra os indíge-

nas; desmatamento; falta de acesso à agua potável; carência de moradia; 

insegurança alimentar; desemprego; falta de acesso ao lazer e à produção 

cultural da humanidade; violência social; salários indignos; homofobia; 

preconceito racial – dentre outras situações que permeiam nosso cotidi-

ano.  
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Em seguida, talvez você me perguntasse: de que adianta ter direitos, 

se eles não se concretizam na prática? Afinal, temos um Brasil legal e um 

Brasil real?  

Sim, temos uma Constituição que, desde 1988, tem os Direitos Hu-

manos e a dignidade humana como fundamentos centrais. Ao mesmo 

tempo, vivemos em um país que viola os Direitos Humanos sistematica-

mente. Como alterar esse cenário contraditório e violento?  

Sabemos que muitas dessas situações são frutos da extrema desigual-

dade social deste país, resultante de privilégios e distribuição desigual de 

renda. Também sabemos que são necessárias mudanças em diferentes 

frentes, para enfrentar essa realidade. A educação é uma dessas frentes e 

das mais importantes, pois pode atuar, formando as novas gerações para 

conhecerem os DH, comungarem de seus valores e saberem atuar na sua 

reivindicação e promoção.  

 

Documentos nacionais que são referência para a EDH 

 

Considerando a importância do papel da educação na consolidação 

de uma cultura dos DH, o Brasil assumiu o compromisso com a Educação 

em Direitos Humanos (EDH), enquanto política pública, com o Plano Na-

cional de Educação em Direitos Humanos, lançado em 2003 (BRASIL, 

2018). Nesse documento, a EDH é definida como um processo sistemático 

e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, articu-

lando cinco dimensões:  

 

1. conhecimentos sobre DH;  

2. valores éticos;  

3. consciência cidadã;  

4. processos metodológicos participativos;  

5. práticas individuais e sociais em favor da promoção, da proteção e da defesa dos 

direitos humanos, bem como da reparação das violações. 

 

Portanto, como podemos perceber, a EDH vai além de conteúdos for-

mais, pois pretende uma formação integral que envolve formação para 
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cidadania, valores éticos e práticas. Com isso, espera-se sensibilizar os 

educandos, para que olhem para os seres humanos e para o mundo com 

novas lentes. Trata-se de orientar a vida pessoal, institucional e política, 

por meio de valores éticos compatíveis com os DH. 

Em 2010, o Brasil divulga o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PnDH-3), instituído pelo Decreto nº 7.037, de 21 de dezembro de 2009, e 

atualizado pelo Decreto nº 7.177, de 12 de maio de 2010, dedicando um 

eixo à EDH. Convém destacar brevemente que esse documento foi prece-

dido por duas versões. A primeira versão data de 1996, dez anos após o 

término da ditadura militar, e seu teor volta-se para a garantia dos direitos 

civis e políticos. Em 2002, temos a segunda versão do PNDH, incorpo-

rando ao texto os direitos econômicos, sociais e culturais. O PnDH-3 

concebe a efetivação dos Direitos Humanos como uma política de Estado, 

centrada na dignidade da pessoa humana e na criação de oportunidades, 

para que todos possam desenvolver seu potencial de forma livre, autô-

noma e plena. O documento estrutura-se em torno de seis eixos 

orientadores: 

 

I. Interação Democrática entre Estado e Sociedade Civil;  

II. Desenvolvimento e Direitos Humanos; 

III. Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades;  

IV. Segurança Pública, Acesso à Justiça e Combate à Violência; 

V. Educação e Cultura em Direitos Humanos;  

VI. Direito à Memória e à Verdade.  

 

O eixo V, dedicado à EDH, realça o desenvolvimento de processos 

educativos permanentes voltados à formação de uma consciência centrada 

no respeito ao outro, na tolerância, na solidariedade e no compromisso 

contra todas as formas de discriminação, opressão e violência, com base 

no respeito integral à dignidade humana. É um documento corajoso, que 

versa sobre direitos polêmicos e poucas vezes discutidos no Brasil, além de 

ser bem detalhado e enfatizar os responsáveis pelo desenvolvimento das 

ações.   
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Em 2012, o Brasil deu mais um passo decisivo na consolidação da 

EDH, ao formular e aprovar as Diretrizes Nacionais para Educação em Di-

reitos Humanos. Esse documento orientador concebe um tipo de educação 

comprometida com a emancipação das pessoas e com a formação de su-

jeitos de direitos, tendo por horizonte uma dimensão transformadora da 

sociedade, com cidadãos capazes de enxergar no outro alguém tão humano 

quanto eles próprios. A Resolução que regulamenta as DNEDH (BRASIL 

2012, p. 5), em seu artigo 5º, define os objetivos da EDH da seguinte ma-

neira: 

 

A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a formação para 

a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como 

forma de vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis 

regionais, nacionais e planetário. 

 

O excerto destacado deixa clara a intenção de uma formação trans-

disciplinar, ou seja, que vai além de conteúdos disciplinares e se 

compromete com a vida e a convivência social orientada pelos DH.  

 

Conteúdos dos DH para serem trabalhados no Ensino Fundamental e 

Médio 

 

Enquanto educadores e professores, sabemos que uma educação que 

transcende os limites das disciplinas curriculares e se articula com a vida 

pressupõe a organização de atividades pedagógicas, de modo a viabilizar a 

reflexão, a possibilidade de debater e compreender diferentes visões de 

mundo e o reconhecimento do direito do outro (com todas as suas dife-

renças). Por isso, é importante adotar formas de organização dos 

conteúdos e metodologias que favoreçam a participação ativa e reflexiva 

dos/das estudantes, na problematização dos DH. 

O ensino e a aprendizagem da EDH, em suas dimensões (conheci-

mentos, valores e práticas), requerem metodologias específicas capazes de 

atuar na compreensão e interpretação da realidade. Para tanto, são 
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necessárias atividades pedagógicas que desenvolvam nos alunos capacida-

des cognitivas (compreender os conteúdos e os conceitos relacionados aos 

temas trabalhados) e capacidades afetivas e subjetivas (valorar e atribuir 

significado). Tudo isso, porque os DH não são abstrações ou algo que está 

no mundo das ideias. Os DH fazem parte de nossa vida cotidiana, mas o 

desconhecimento sobre os mesmos leva à sua invisibilidade. Não se en-

xerga aquilo que não se conhece. É sempre bom lembrar que ter um direito 

reconhecido o torna exigível. Só podemos reivindicar algo que é reconhe-

cido como um direito nosso. Ao mesmo tempo, as pessoas precisam 

conhecer esses direitos, a fim de exigi-los. 

Por isso, o ensino e a aprendizagem sobre DH devem partir da pro-

blematização de contextos reais, dos direitos que fazem parte de nossa vida 

cotidiana. Abrimos esta seção, mencionando diversas violações de DH: são 

essas e outras situações que devem ser problematizadas, à luz dos DH. 

Imagino que devem estar se questionado sobre quais conteúdos relativos 

aos DH devem ser abordados, nessas problematizações.  

O Instituto Interamericano de Direitos Humanos (IIDH), desde 2002, 

prepara relatórios sobre a EDH, em 19 países da América Latina e Caribe. 

Ao selecionar conteúdos que concretizem os princípios e objetivos da edu-

cação em Direitos Humanos, o IIDH estabeleceu três diferentes níveis de 

conteúdos: maxi, intermediário e mini. Todos os níveis de conteúdo visam 

tanto à integralidade e multidimensionalidade do objeto de conhecimento 

(os Direitos Humanos e a vida em democracia) como aos fins que perse-

guem (éticos, críticos e políticos). No primeiro nível de conteúdos (maxi), 

trata-se de conceitos gerais; nos dois níveis subsequentes (intermediários 

e mini), há uma aproximação crescente ao contexto nos quais os partici-

pantes do processo educativo se inserem. Esse tipo de aproximação 

possibilita a atribuição de sentido àquilo que é aprendido.  

Os maxiconteúdos integram as três dimensões da EDH: informação 

e conhecimentos sobre Direitos Humanos e democracia; valores que sus-

tentam os princípios e a normativa dos Direitos Humanos e a democracia; 

e destrezas ou capacidades para pôr em prática com eficácia os princípios 
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de Direitos Humanos e de democracia na vida diária. O Quadro 1 sintetiza 

os principais conteúdos que constam da proposta do IIDH. 
 

Quadro 1: Maxiconteúdos da EDH. 

Maxiconteúdos da EDH 

Informação e conhecimentos Valores e atitudes 
Destrezas ou capacida-

des para a ação 

Ensino do manejo compreensivo de: 

Conceitos: categorias de análises, princípios, 

parâmetros, lógica da argumentação, debate 

de posições ideológicas etc. 

História: origem, evolução e fatos significati-

vos para o reconhecimento e a vigência (ou 

violação) dos DH, a democracia e o Estado de 

direito, no mundo, na região e no país (con-

texto, antecedentes, influências, 

protagonistas, resultados, impacto). 

Normas: instrumentos de Direitos Humanos; 

documentos internacionais e regionais de di-

ferente natureza e efeito jurídico; legislação 

nacional etc. 

Instituições: instâncias de proteção de direitos 

(nacionais, regionais e universais): sua estru-

tura, função, procedimentos etc. 

Formação no apreço e disposição 

para agir de acordo com os princí-

pios universais que sustentam a 

dignidade e os direitos das pessoas. 

O núcleo central de valores se ex-

pressa nos instrumentos de DH 

acordados pela comunidade interna-

cional: 

• Vida e integridade pessoal 

• Dignidade humana 

• Identidade 

• Liberdade e responsabilidade 

• Igualdade e não discriminação 

• Justiça e equidade 

• Solidariedade e cooperação 

• Participação 

• Pluralismo 

• Desenvolvimento humano 

• Paz e segurança 

Desenvolvimento de des-

trezas necessárias para o 

exercício pleno dos Direi-

tos Humanos e a prática 

da democracia: 

• Para o pensamento crí-

tico. 

• Para a comunicação e a 

argumentação eficaz. 

• Para a participação e o 

trabalho cooperativo. 

 

 

Fonte: Adaptado do VIII Relatório Interamericano da Educação em Direitos Humanos, IIDH, 2010, p. 33. 

 

Os conteúdos intermediários englobam os conhecimentos específicos 

construídos pelas disciplinas que abordam os temas relativos à EDH. 

Trata-se de um trabalho transversal que une os Direitos Humanos aos con-

teúdos curriculares das disciplinas.  

Os miniconteúdos referem-se ao nível de maior especificidade e deta-

lhe, que corresponde a uma seleção segundo as particularidades de cada 

contexto de ensino (nacional e local) e dos destinatários concretos, anali-

sados com o maior grau possível de individualização, ou seja, leva em 

conta a realidade nacional, regional e local, aproximando-se da realidade 

e das especificidades de cada contexto real. Propõe-se a problematização 

da realidade vivenciada pelos estudantes, trabalhada transversalmente e 

interdisciplinarmente, quer dizer, por meio da articulação com as 
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diferentes disciplinas curriculares. Nessa perspectiva, os conhecimentos 

tradicionalmente focalizados pelas escolas serão ferramentas essenciais 

para a problematização e a compreensão da realidade.  

Em 2010, o Relatório Interamericano da Educação em Direitos Hu-

manos (IIDH, 2010) apresentou um estudo realizado em 19 países sobre o 

desenvolvimento de conhecimentos específicos de Direitos Humanos, nos 

livros de texto destinados a estudantes de 10 a 14 anos. Esse estudo partiu 

da definição de variáveis e indicadores que permitiram uma visão ampla 

das abordagens de currículos associadas a temas de Direitos Humanos, 

democracia e valores. O Relatório identifica e analisa, ainda, conhecimen-

tos específicos de Direitos Humanos.  

As três variáveis analisadas em relação aos conhecimentos específicos 

dos DH, consideradas como bases mínimas para a compreensão e exercício 

pleno dos DH, foram: 

 

✓ conceitos e desenvolvimentos conceituais sobre DH;  

✓ história dos DH; 

✓ normas e instituições (os instrumentos jurídicos e as instâncias que garantem a 

proteção dos DH). 

 

Nos Quadros 2 e 3, destacamos a  matriz final utilizada para o relató-

rio, pois ela pode contribuir para a definição de conteúdos que podem ser 

trabalhados em sala de aula. 
  

Quadro 2: Conteúdos analisados pelo VII Relatório do IIDH – 10 a 12 anos 

Conteúdos de livros de texto para alunas e alunos na faixa etária de 10 a 12 anos. Equivalente ao Ensino Funda-

mental I e início do Fundamental II  

1. Incorporação 

de conceitos e desenvolvi-

mentos conceituais básicos de 

DH 

Conceito de “Direitos Humanos” ou “direitos da pessoa”. 

Definição dos DH (seu fundamento na dignidade da pessoa e seu caráter, tanto 

de princípios éticos como de normas jurídicas). 

Características dos DH. 

Direitos Humanos acordados na Declaração Universal. 

Conceito de direitos da infância. 

Direitos da infância acordados na Convenção sobre os Direitos da Criança. 
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Igualdade e não discriminação. 

Igualdade – ou equidade – de gênero. 

Preconceitos, estereótipos e discriminação. 

Diferentes tipos de discriminação: por sexo, idade, raça, etnia ou nacionalidade, 

religião ou ideologia, situação econômica, capacidades especiais e orientação se-

xual. 

Pobreza, fome, iniquidade, exclusão – no mundo, no continente e no país. 

2. Incorporação da história 

dos DH 

Antecedentes históricos dos DH na Antiguidade e na Idade Média. 

A construção moderna dos DH: revoluções americana e francesa. 

As Nações Unidas. 

A Declaração Universal dos DH. 

A Convenção sobre os Direitos da Criança. 

Personalidades que se destacam na defesa dos DH, no mundo, no continente e 

no país. 

História e cultura das populações indígenas e afrodescendentes que habitam o 

território nacional. 

3. Incorporação de normas e 

instituições básicas de DH 

Democracia. 

Estado ou Estado de Direito. 

A Lei. Igualdade perante a lei. 

Devido processo. 

Os DH na Constituição Política do país. 

Instituições que protegem os DH no âmbito nacional. 

Organizações internacionais de cooperação e promoção de DH (ONU, UNESCO e 

UNICEF). 

Organizações de participação estudantil na escola (governo estudantil ou simi-

lar). 

Fonte: Adaptado do VIII Relatório Interamericano da Educação em Direitos Humanos. IIDH. 2010, p. 37. 

 

Quadro 3: Conteúdos analisados pelo VII Relatório do IIDH – 13 e 14 anos 

Conteúdos de livros de texto para alunas e alunos na faixa etária de 13 a 14 anos. Equivalente ao Ensino Funda-

mental II e Ensino Médio 

1. Incorporação de conceitos e desenvolvi-

mentos conceituais básicos de DH 

Classificação dos DH em direitos civis e políticos; direitos econô-

micos, sociais e culturais, e direitos coletivos. 

Direitos civis e políticos. 

Direitos econômicos, sociais e culturais. 

Direitos coletivos. 
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Cidadania. 

Cidadania global. 

Desenvolvimento econômico e social. Desenvolvimento sustentá-

vel. 

2. Incorporação de história dos DH 

Desenvolvimento dos DH nos séculos XX e XXI. 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

Outros instrumentos de DH de populações específicas (indígenas, 

refugiados, pessoas com deficiência). 

Casos de violações em massa de DH na história recente do 

mundo, América Latina e no país. 

3. Incorporação de normas e instituições bá-

sicas de DH 

Evolução histórica do conceito de democracia. 

Eleições e sufrágio. 

Transparência e prestação de contas. (Ou, em termos negativos, 

luta contra a corrupção e a impunidade). 

Sistema regional de proteção dos DH. OEA, Comissão Interameri-

cana e Corte Interamericana de DH. 

Sistema internacional de proteção de DH. 

Fonte: Adaptado do VIII Relatório Interamericano da Educação em Direitos Humanos. IIDH. 2010, p. 37. 

(*) Os indicadores enumerados são os específicos do Domínio 2 – Nível secundário, que se agregam aos já utiliza-

dos para o Domínio 1 – Nível primário e que não repetimos, em benefício da brevidade. 

 

A interdisciplinaridade e a transversalidade dos DH 

 

Os conceitos de disciplinar, pluridisciplinar, transdisciplinar e inter-

disciplinar dizem respeito ao conhecimento e à maneira como ele está 

organizado no currículo. Adotar uma ou outra concepção implica a divisão 

do tempo escolar, a escolha metodológica, a organização do espaço da es-

cola e da sala de aula, as atividades e avaliações que serão propostas aos 

estudantes. Adotamos as definições preconizadas pelas Diretrizes Curricu-

lares Nacionais Gerais da Educação Básica (BRASIL, 2013, p. 28), 

documento segundo o qual a pluridisciplinaridade estuda um objeto espe-

cífico de uma disciplina, pelo ângulo de várias outras, mas seu foco está na 

disciplina específica à qual o objeto se relaciona. A transdisciplinaridade 

ultrapassa os limites da disciplina, busca a unidade do conhecimento, a 
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articulação de diferentes dimensões. A interdisciplinaridade pressupõe a 

articulação de duas ou mais disciplinas, forma de organização curricular 

capaz de possibilitar o trabalho com temas transversais. 

A transversalidade é uma espécie de organização do trabalho peda-

gógico, ou seja, não tem uma dimensão epistemológica, como os conceitos 

que trazem em sua nomenclatura o vocábulo disciplinar. Por meio da 

transversalidade, os temas são integrados às disciplinas, perpassando-as.  

No Brasil, os temas transversais chegam pelas mãos do governo, o 

qual, através dos Parâmetros Curriculares Nacionais, propõe o trabalho 

com pluralidade cultural, ética, meio ambiente, saúde, orientação sexual 

(BRASIL, 1997). Estes não são os únicos temas transversais possíveis; estão 

contextualizados em necessidades e problemáticas da década em que fo-

ram lançados. Duas décadas depois, novos temas podem e devem ser 

acrescentados a essa relação, incluindo-se os Direitos Humanos.  

Yus (1998) discute a necessidade dos temas transversais nas socieda-

des contemporâneas. Segundo o autor, muitos desses temas surgiram de 

preocupações governamentais, as quais entenderam como uma exigência 

social que se levasse para a educação ações destinadas a enfrentar proble-

mas em determinadas áreas, como saúde, meio ambiente, ética, dentre 

outras. Tais temas não surgiram simultaneamente, uma vez que se articu-

lam com realidades específicas de uma época ou de um local.  

Embora os temas possam variar de sociedade para sociedade e novos 

temas passem a ser incorporados ao currículo, há características comuns 

a todos eles. Para Yus (1998, p. 39), todos os temas transversais 

 

1. têm componentes atitudinais; 

2. envolvem valores e atitudes comprometidos com valores socialmente desejáveis, 

como igualdade, solidariedade, justiça e liberdade; 

3. possibilitam que a visão sobre o fato estudado seja enriquecida, a partir de dife-

rentes perspectivas; 

4. têm processos didáticos semelhantes, com alguns pontos que os diferenciam. 

 

Em relação aos enfoques educativos que se traduzem em práticas 

educativas, os temas transversais almejam (YUS, 1998, p. 39-40)  
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✓ promover visões interdisciplinares, globais e complexas que buscam a compre-

ensão de fenômenos dificilmente explicáveis apenas pela visão parcial de uma 

disciplina; 

✓ romper com visões dominantes, etnocêntricas, androcêntricas, trazendo dife-

rentes perspectivas e olhares para o tema/problema em questão; 

✓ concretizar aulas cooperativas e participativas, com envolvimento de estudantes 

e professores críticos, intelectuais e criadores do currículo; 

✓ estabelecer conexão com elementos da vida cotidiana, provocar empatia. 

 

As características e objetivos da transversalidade colocam alguns de-

safios às práticas escolares, tais como: trabalhar com as dimensões 

axiológica (valores) e atitudinal (aplicar o que aprendeu na vida cotidiana); 

promover a discussão de um mesmo problema, sob diferentes perspecti-

vas; utilizar os conhecimentos das disciplinas em favor da compreensão e 

análise dos temas/problemas estudados; promover a participação ativa e 

colaborativa dos estudantes.  

Uma das características centrais da transversalidade é a relação que 

se estabelece entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados 

(aprender sobre a realidade) e as questões da vida real (aprender na rea-

lidade e da realidade). A problematização da realidade é fundamental à 

EDH, pois os Direitos Humanos não são abstrações ou apenas um conjunto 

de normas: eles concernem a direitos que deveriam fazer parte da vida 

cotidiana de todos. Assim, olhar para o mundo com a lente dos direitos 

humanos possibilita perceber sua violação, reconhecer iniciativas voltadas 

à sua promoção e desenvolver ações criativas, capazes de transformar a 

realidade.  

Não se trata de criarmos novas disciplinas escolares destinadas ape-

nas à transmissão de informações sobre determinado tema, nem mesmo 

de realizarmos palestras para “esclarecer” a comunidade. Temas transver-

sais relacionam-se à vida cotidiana da comunidade, à vida das pessoas e 

aos seus interesses.  Os temas transversais devem aproximar a vida das 

pessoas do currículo formal da escola, ou seja, eles constituem uma opor-

tunidade de desenvolvermos conteúdos de diferentes disciplinas, a partir 
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da discussão de um tema relevante socialmente. Daí decorre a sua relação 

com a interdisciplinaridade.  

Direitos Humanos necessitam da interdisciplinaridade para a sua 

análise, compreensão e promoção. Conhecimentos associados à História, 

Geografia, Sociologia, Filosofia, Ciências da Natureza, Artes, Matemática, 

Língua Materna e outros são necessários para compreendermos o sentido 

e a extensão da conquista histórica dos direitos, para dimensionarmos a 

amplitude e a complexidade de certos princípios, como dignidade, demo-

cracia, liberdade, igualdade e solidariedade.  

A aprendizagem a partir de temas cotidianos, problematizados sob as 

lentes dos Direitos Humanos, é capaz de dotar de sentido aquilo que os 

estudantes aprendem. Tais temas nos confrontam com dilemas éticos, pois 

problematizam a realidade e permitem que situações de violações de di-

reitos, talvez invisíveis até então, se tornem visíveis e passíveis de reflexão, 

discussão, posicionamento e ação. Torna-se possível problematizar pre-

conceitos, discriminações, desigualdades, injustiças, enfim, formas de 

desrespeito à dignidade humana. Com isso, espera-se que os estudantes 

construam uma visão de mundo crítica e cidadã e sejam capazes de com-

preender a realidade e, desejavelmente, atuar no sentido de transformá-

la. 

Finalizando este capítulo, cabe destacar que Direitos Humanos são 

temas complexos, e a consideração de seu caráter interdisciplinar e trans-

versal é o primeiro passo para um trabalho pedagógico que contemple 

uma abordagem ampla e aprofundada, em sala de aula. O segundo passo 

é eleger um caminho para o desenvolvimento dos Direitos Humanos e dos 

temas a eles relacionados – o trabalho por meio de projetos é um dos ca-

minhos possíveis e promissores. Convidamos você a ler o próximo capitulo 

e se inspirar para elaborar projetos dessa natureza.  

 

Referências 

 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Os direitos humanos como valor universal. Lua 

Nova, São Paulo, n. 34, 1994.  



108 | Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

 

DEMOCRACIA e Direitos Humanos – reflexões para os jovens. [sem data]. Disponível em: 

http://www.dhnet.org.br/dados/cursos/edh/redh/04/4_7_maria_victoria_demo-

cracia_dh.pdf. Acesso em: 15 nov. 2020.  

 

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: apre-

sentação dos temas transversais. Brasília: MEC/SEF, 1997. 

 

BRASIL. Resolução CNE/CP 1/2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – 

p. 48. 

 

BRASIL. Ministério dos Direitos Humanos. Plano Nacional de Educação em Direitos Huma-

nos. 3. reimp., 2018. Disponível em: https://www.mdh.gov.br/navegue-por-

temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf. Acesso em: 02 dez. 

2019. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de Educação Profissio-

nal e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara Nacional de Educação 

Básica. Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica  Brasília: MEC, 

SEB, DICEI, 2013. Disponível  em: http://portal.mec.gov.br/index.php?op-

tion=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-

pdf&Itemid=30192   Acesso em: 31 jul. 2020. 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Estudos sobre Direitos Fundamentais. Coimbra: Coim-

bra Editora, 2004. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

 

COMPARATO, Fábio Konder. Ética: direito, moral e religião no mundo moderno. São 

Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 20. ed. São Paulo: Sa-

raiva, 1998.  

 

https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf
https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/educacao-em-direitos-humanos/DIAGRMAOPNEDH.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=15548-d-c-n-educacao-basica-nova-pdf&Itemid=30192


Ana Maria Klein; Tiago Vinicius André dos Santos; Maisa Ravazi | 109 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Proposta curricular e metodo-

lógica  para a incorporação da educação  em direitos humanos na educação formal 

das  crianças na faixa etária entre 10 e 14 anos de idade. São José: IIDH, 2006. 

 

INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. VIII Relatório Interamericano 

da Educação em Direitos Humanos. 1. ed. São José: IIDH, 2010. 

 

LUÑO, Antonio Enrique Pérez. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 6. 

ed. Madrid: Tecnos, 1999. 

 

MACHADO, N. J. Educação: Projetos e valores. São Paulo: Escrituras, 2004. 

 

ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Genebra: ONU, 1948.  

 

PIOVENSAN, Flavia. Direitos humanos globais, justiça internacional e o Brasil. Revista da 

Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 

Brasília, ano 8, v. 15, jan./jun. 2000. 

 

SACHS, Ignacy. Desenvolvimento, Direitos Humanos e Cidadania. Estudos Avançados, v. 

12, n. 33, 1998. 

 

SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. 

 

YUS, Rafael. Temas Transversais: em busca de uma nova escola. Porto Alegre: Artmed, 

1998.  

 



 

 

 

 

5 

 

Direitos Humanos no contexto escolar: 

refletindo sobre os projetos 

 

Ana Maria Klein 

Maisa Ravazi 

 

 

Apresentação  

 

Neste capítulo, você encontrará a fundamentação do trabalho com 

Direitos Humanos, por meio de projetos relacionados aos DH desenvolvi-

dos pelos participantes do curso Educação, Sexualidades e Direitos 

Humanos no Contexto Escolar, ofertado pela UNESP de São José de Rio 

Preto no ano de 2018. Na parte final, estão indicações de leituras e vídeos 

que poderão contribuir para o aprofundamento dos seus conhecimentos e 

para o seu trabalho em sala de aula.  

 

O trabalho com projetos e os Direitos Humanos 

 

Temáticas transversais e interdisciplinares, como os DH, podem ser 

introduzidas na sala de aula através de projetos, como metodologia capaz 

de problematizar a realidade e viabilizar o papel ativo dos estudantes, du-

rante todo o processo. 

A palavra projeto, em sua origem etimológica, “deriva do latim pro-

jectus, particípio passado de projícere, significando algo como um jato 

lançado para a frente” (MACHADO, 2000, p. 1). Para Machado (2000), há 
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três características fundamentais na definição de projeto: referência ao fu-

turo, abertura para o novo e ação projetada.  

A primeira característica mencionada pelo autor relaciona-se à ante-

cipação de uma ação, à pretensão de fazer algo transformador, que se 

concretizará no futuro; a segunda implica a indeterminação e possibilida-

des do futuro – se o futuro já está determinado, não há projeto possível, 

da mesma forma que onde existem apenas dúvidas, não há base para a 

construção de um projeto – o projetar consiste na fixação de metas que 

podem ser atingidas. A terceira característica liga-se às ações e ao sujeito 

(individual ou coletivo) que as projeta.  

Não podemos ter projetos pelos outros. Dessa forma, projetos refe-

rem-se à “[...] antecipação de uma ação que busca uma meta em um futuro 

não determinado cuja realização depende, efetivamente, de seus agentes.” 

(MACHADO, 2000, p. 7).  

A definição de Machado transcende a dimensão individual de proje-

tos, ao contemplar a possibilidade de sujeitos coletivos atuarem com vistas 

a metas comuns. Aproximando essa ideia do universo escolar, talvez pos-

samos tomar os projetos temáticos, a realização de eventos, os trabalhos 

em grupo, dentre tantas outras atividades que envolvem a coletividade, 

como exemplos de projetos com metas comuns.    

O uso dos projetos como uma metodologia de ensino tem sua origem 

no trabalho de Kilpatrick (1970), seguidor das ideias de Dewey (1978); ele 

emprega a expressão “método de projetos” pela primeira vez, em 1919, ao 

defender a utilização destes como método didático. Essa proposta consti-

tuiu uma nova perspectiva, a qual atribuiu papel ativo àquele que aprende 

e ao conhecimento, ao qual se confere um caráter contextualizado na rea-

lidade dos estudantes. 

Ao usarmos projetos como metodologia de ensino, há algumas etapas 

que devem ser seguidas: 

 

1. Definição do tema  

2. Problematização do tema 

3. Planejamento das ações, para responder aos problemas levantados 
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4. Organização e divisão de tarefas, para a busca de informações e coleta de dados 

nas fontes de pesquisa 

5. Tratamento e análise dos dados 

6. Elaboração do relatório final 

7. Socialização do projeto 

8. Avaliação da aprendizagem pelo professor e pelos estudantes, envolvendo con-

teúdos factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais dos participantes 

 

Cada etapa envolve diferentes ações e procedimentos, de sorte que a 

extensão temporal de cada uma pode variar entre um dia e semanas. A 

participação dos estudantes em todas as etapas do processo é muito im-

portante; ora, desde a escolha da temática do projeto, passando pela sua 

problematização e suas fases iniciais necessitam ser estabelecidas e criadas 

coletivamente por aqueles que estarão envolvidos em seu desenvolvi-

mento.  

Aproximando essa metodologia dos Direitos Humanos, o passo inicial 

pode se dar com a apresentação da Declaração Universal dos Direitos Hu-

manos (ONU, 1948) e a discussão dos artigos, a partir da realidade dos 

estudantes. Outras possibilidades são a discussão de uma notícia, de um 

filme, de uma letra de música ou ainda de algum acontecimento do cotidi-

ano escolar, os quais ensejem a relação com os DH. Essa discussão inicial 

deve ser planejada intencionalmente pelo docente, para que se transcenda 

a dimensão do senso comum e novos conhecimentos façam parte da pro-

blematização. Convém destacar que o desconhecimento do tema 

inviabiliza a formulação de questões significativas e complexas: afinal, 

como ter dúvidas ou questionamentos sobre algo que não se conhece? As-

sim, informações adicionais e diferentes pontos de vista sobre o tema 

devem constituir essa etapa, a fim de que os estudantes consigam formular 

suas dúvidas e questões acerca do tema. 

Compete ao professor selecionar os conteúdos de cada disciplina que 

podem colaborar para a problematização e desenvolvimento do projeto. 

Por exemplo, em relação à primeira etapa, se a opção for iniciar pela apre-

sentação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), há 

possibilidade de trazer conteúdos associados à História e à Geografia, ao 



Ana Maria Klein; Maisa Ravazi | 113 

 

se contextualizar esse documento no pós-guerra. Além disso, seus artigos 

remetem aos princípios da Revolução Francesa (liberdade, igualdade, so-

lidariedade) e trazem a democracia como sistema imprescindível aos DH. 

Os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática são instrumentos para 

a compreensão de textos e dados sobre os DH. As Artes abordam os DH 

por meio de outras linguagens. Enfim, cada professor, a partir do conhe-

cimento específico de suas disciplinas, terá condições de estabelecer as 

conexões entre o tema e os conteúdos que deve ministrar.  

Para que essas conexões sejam estabelecidas, é necessário o planeja-

mento docente, integrando as aulas de suas disciplinas ao 

desenvolvimento do projeto. Simultaneamente, as tarefas relacionadas à 

pesquisa devem ser planejadas em conjunto com os estudantes. 

O registro das atividades pode ser realizado individualmente, por 

meio de portfolios, nos quais cada estudante seleciona e registra aquilo que 

considera mais significativo para a sua aprendizagem. São instrumentos 

subjetivos que abrem possibilidade para cada estudante registrar seu pró-

prio percurso, no processo de aprendizagem, em função de critérios 

fixados por eles. Nesse sentido, são instrumentos únicos que traduzem a 

singularidade de cada sujeito.   

O produto final, resultado do esforço coletivo do grupo classe e/ou 

dos subgrupos e estabelecido no início do projeto, pode ser um relatório 

escrito, um filme, uma peça de teatro, um painel com fotografias, enfim, 

há diferentes linguagens que podem ser utilizadas para a socialização do 

trabalho efetivado. Todas elas envolvem planejamento, definição de obje-

tivos, divisão de tarefas.  

A avaliação não se restringe à aferição dos conteúdos disciplinares 

abordados. Trata-se de um processo contínuo que avalia cada ação, vi-

sando a adequar o projeto aos objetivos estabelecidos, tendo como foco a 

aprendizagem dos estudantes. A avaliação pode abranger componentes de 

autoavaliações, avaliação entre pares (cada aluno avalia a participação dos 

outros integrantes do grupo), análise de desempenho, de resultados e de 

aprendizado dos estudantes. 
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No que concerne à dimensão axiológica, os valores estão presentes o 

tempo todo, no cotidiano escolar, na postura docente, nas relações inter-

pessoais, nas metodologias escolhidas. Adotar tal metodologia implica a 

participação ativa dos estudantes em cada etapa, abrindo caminho para 

tomarem decisões, expressarem opiniões e aprenderem a conviver e res-

peitar opiniões e modos de vida diferentes dos seus. Desenvolver a 

capacidade de conviver, respeitar e valorizar as diversidades é um dos de-

safios centrais da EDH e seu espaço privilegiado é a escola, pois é nessa 

instituição que temos como tarefa central a educação do ser humano e, 

mais do que isso, é nesse ambiente que as diversidades se reúnem. Mas, 

para que isso aconteça, é necessário planejamento e ação docente intenci-

onal.  

 

Projetos relacionados aos Direitos Humanos 

 

Nesta seção, você encontrará a síntese de projetos relacionados aos 

DH e formulados pelos participantes do curso.  

Foram elaborados 10 projetos ligados aos Direitos Humanos; a se-

guir, destacaremos as escolas1 que os desenvolveram, os conteúdos 

associados aos DH abordados e a forma de desenvolvimento de cada um 

dos projetos.   
 

Projeto 1 – Escola A 

Nível de ensino Educação Infantil 

Conteúdos relaciona-

dos aos Direitos 

Humanos 

Direitos das crianças; direito ao amor e à compreensão; direito a ser protegido con-

tra o abandono e a exploração no trabalho; direito à alimentação, moradia e 

assistência médica adequada para a criança.  

Motivação para o de-

senvolvimento do 

projeto 

Formar cidadãos conscientes de seus diretos e deveres, objetivando a cultura de 

paz. 

Desenvolvimento  Apresentação dos princípios escolhidos, por meio de imagens que representam a 

presença ou ausência desses direitos.  

Roda de conversa sobre as imagens utilizadas. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 1 demonstra a viabilidade de levar os Direitos Humanos para salas de aula da Educação Infantil. Os 

direitos das crianças e adolescentes, escolhidos como tema do projeto, foram introduzidos através do diálogo e 

 
1 Por preceitos éticos, serão omitidos os nomes das escolas; doravante, elas serão nomeadas por Escola A–Escola J. 
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uso de materiais ilustrativos dos direitos. O emprego de imagens viabiliza a compreensão e a participação de 

todas as crianças que ainda não são alfabetizadas, mas que são plenamente capazes de compreender e participar 

de atividades de conversa.  

 

Projeto 2 – Escola B 

Nível de ensino Ensino Fundamental 

Conteúdos relacionados aos Direitos 

Humanos 

Respeito aos DH, importância e presença dos DH na vida cotidiana. 

Motivação para o desenvolvimento do 

projeto 

Discutir Direitos Humanos, transcendendo o senso comum veicu-

lado pelas mídias. 

Desenvolvimento Confecção de cartazes e conversa com outros alunos da escola sobre 

o tema. 

Uso do vídeo “Direitos Humanos para Crianças” (YouTube)  

Leitura coletiva da “Declaração Universal dos Direitos Humanos”, 

adaptação de Ruth Rocha. 

Discussão e reflexão sobre o vídeo e livros, na forma de debate. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 2 adota princípios centrais à EDH: problematização a partir da realidade, da vida cotidiana, com o uso 

de metodologias que privilegiam a participação ativa dos estudantes e o favorecimento da manifestação crítica, 

com base em de debates e discussões. A formação ética e crítica faz parte das dimensões formativas da EDH. A 

utilização de vídeos e a leitura coletiva são estratégias de ensino capazes de mobilizar a atenção e despertar o 

interesse dos alunos. Outro ponto relevante, nesse projeto, é problematizar as representações de DH que são 

veiculadas pela mídia. A formação crítica dos estudantes depende de saber ler as entrelinhas dos discursos vei-

culados midiaticamente. 

 

Projeto 3 – Escola C 

Nível de ensino Ensino Médio 

Conteúdos relacionados aos Di-

reitos Humanos 

Inclusão, combate à intolerância e à discriminação.  

 

Motivação para o desenvolvi-

mento do projeto 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) não inclui os temas Diversidades, Direi-

tos Humanos, Sexualidade, Racismo e preconceitos 

Desenvolvimento Rodas de conversa 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 3 identifica a ausência do trabalho com diversidades, no Projeto Político-Pedagógico da Escola, e propõe 

ações para a discussão do tema, visando à inclusão e ao respeito pelo outro e seus modos de ser viver, existir. O 

PPP é um documento central para a escola, uma vez que indica os objetivos e estratégias que guiam o trabalho 

escolar. Essa escola fez uma análise crítica do documento e, partindo do que estava ausente, propôs um trabalho 

relevante, envolvendo diferentes diversidades que caracterizam os seres humanos. Não há respeito pelo outro, 

sem esse tipo de compreensão. Os alunos precisam conhecer as diversidades, de modo a aprender a respeitá-las.  

 

Projeto 4 - Escola D 

Nível de ensino Ensino Médio 

Conteúdos relacionados aos Direitos Humanos Respeito à diversidade, no ambiente escolar. 

Motivação para o desenvolvimento do projeto Promover reflexões sobre o tema. 

Desenvolvimento Assembleias com os estudantes. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 4  propõe o trabalho  com diversidades, elegendo um caminho democrático para discutir os conflitos 

que acontecem na escola. O tema é central aos Direitos Humanos, bem como o caminho escolhido pela escola, 

pois Direitos Humanos só se realizam em ambientes democráticos que respeitam as liberdades dos indivíduos.  
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Projeto 5 – Escola E 

Nível de ensino Ensino Médio 

Conteúdos relacionados aos Direitos 

Humanos 

Garantia aos DH; dignidade humana; respeito às diferenças. 

Motivação para o desenvolvimento do 

projeto 

Formar e informar os alunos sobre os Direitos Humanos e as lutas 

por eles. 

Desenvolvimento Análise de textos e vídeos. Debates problematizando os Direitos, a 

partir do cotidiano. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 5  aborda os Direitos Humanos de maneira ampla, partindo de seu princípio central, a dignidade hu-

mana, e problematizando o respeito às diferenças e a garantia dos direitos. Foram adotadas estratégias de ensino 

que priorizam a participação estudantil, como debates. Os temas foram problematizados em função do cotidiano 

e das experiências dos estudantes. O embasamento conceitual para as discussões veio de textos e vídeos.  Cabe 

destacar que há uma grande variedade de livros, vídeos, filmes e demais materiais ligados aos DH disponíveis 

on line. O acesso livre e a relativa facilidade de acesso a esses materiais contribuem para o desenvolvimento de 

estratégias de ensino capazes de motivar os alunos e aproximá-los da realidade sobre os DH.  

 

Projeto 6 – Escola F 

Nível de ensino Ensino Fundamental 

Conteúdos relacionados aos Direitos 

Humanos 

Liberdade religiosa; liberdade de manifestações sociais; liberdade 

de expressão. 

Motivação para o desenvolvimento do 

projeto 

Igualdade e respeito, no ambiente escolar, independentemente 

das diferenças. 

 

Desenvolvimento Discussão sobre as liberdades, principalmente a liberdade de re-

ligião. 

Aulas expositivas e dialogadas, para levantar conhecimentos pré-

vios sobre o tema.   

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 6 problematiza as liberdades. Um dos pilares dos DH, as liberdades implicam o respeito às diferenças 

de crenças e opiniões. É inegável que a imposição de uma religião e seus ritos, pelos professores ou pela escola, 

e a intolerância quanto às diferenças religiosas causam conflitos e mal-estar em escolas e outros espaços sociais. 

O projeto teve a coragem de enfrentar esse tema cercado de tabus. O preconceito e a intolerância nascem da 

ignorância; assim, para respeitar as diversidades, é preciso conhecer e reconhecer que o outro, por mais diferente 

que seja, é um ser de direitos igual a mim. Não existe religião melhor ou pior: todas devem ser tratadas sob a 

perspectiva científica, na escola, ou seja, como objetos de conhecimento. Uma escola laica tem como princípio o 

respeito a todas as formas de religiosidade e não adota símbolos ou práticas de nenhuma delas.  

 

Projeto 7 – Escola G 

Nível de ensino Ensino Fundamental 

Conteúdos relacionados aos Di-

reitos Humanos 

Movimentos sociais e a defesa dos Direitos Humanos. 

Motivação para o desenvolvi-

mento do projeto 

Refletir se os direitos humanos são efetivamente respeitados, na sociedade 

atual, a partir da análise de situações do cotidiano. 

Desenvolvimento Confecção de charges sobre liberdade e igualdade.  

Rodas de conversa 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 7 focaliza a efetivação dos DH, no cotidiano da vida brasileira. Destacou os movimentos sociais, em seu 

desenvolvimento. Metodologicamente, a utilização de charges traz uma linguagem de humor crítico que contri-

bui para questionar a realidade. Cabe ressaltar a importância desses movimentos, no processo de reivindicação 
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pela promoção de direitos e no acompanhamento da efetivação dos mesmos. Os movimentos sociais representam 

os diferentes grupos que integram a sociedade: não há democracia sem este tipo de representação. As diferentes 

necessidades e interesses dos grupos precisam ser representados e a democracia só se realiza, se for sensível e 

atender às necessidades de todos. Assim, reconhecer os direitos de grupos minoritários (não numericamente, 

mas em poder) é a essência da democracia e dos Direitos Humanos.   

 

Projeto 8 – Escola H 

Nível de ensino Ensino Fundamental 

Conteúdos relacionados 

aos Direitos Humanos 

Desigualdade Social e segurança pública. 

Motivação para o desen-

volvimento do projeto 

Contexto sociopolítico do país e representações preconceituosas dos Direitos 

Humanos divulgadas pela mídia. 

Desenvolvimento Análise de situações de negligência do Estado brasileiro em relação ao seu com-

promisso constitucional em efetivar os Direitos Humanos, discussão sobre 

possíveis soluções. 

Discussão sobre o conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e o 

senso comum sobre esses direitos. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 8 aborda um aspecto muito importante em relação aos Direitos Humanos no Brasil: a representação 

negativa desses direitos. O caminho adotado pelo projeto partiu de opiniões de senso comum que difundem 

desinformação e preconceitos em relação aos DH. No Brasil, há um preconceito e uma desinformação sobre tais 

direitos, muitas vezes associados a “direitos de bandidos” e pautados numa ideia de meritocracia que se traduz 

em “merecer direitos”. Cabe aqui enfatizar que direitos não são questão de merecimento pessoal, de sorte que 

todos os seres humanos têm direitos pelo simples fato de serem humanos. Outro ponto importante que precisa 

ser desconstruído é o valor negativo atribuído aos DH. Ter um direito o torna exigível, mas, para exigir, é preciso 

conhecer. Disseminar preconceito e valores negativos associados aos DH atende aos interesses de quem? Certa-

mente que há uma postura política autoritária, a qual insiste em manter as pessoas ignorantes quanto aos seus 

direitos e,  portanto, não cobram socialmente a sua efetivação. O preconceito e a desinformação são vencidos 

pela educação.  

 

Projeto 9 – Escola I 

Nível de ensino Ensino Médio 

Conteúdos relacionados aos Di-

reitos Humanos 

Desconstruir os preconceitos ligados aos Direitos Humanos. 

Motivação para o desenvolvi-

mento do projeto 

Desinformação sobre os Direitos Humanos, pela qual muitos alunos acre-

ditam que sua função é “defender bandido”. 

Desenvolvimento Pesquisa sobre a história dos Direitos Humanos, no Brasil, e apresentação 

de seminário para a sala. 

Discussão sobre quando esses Direitos não são respeitados. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 9, assim como o Projeto 8, elege como tema a desinformação e o preconceito acerca dos DH. As consi-

derações feitas sobre o Projeto anterior se aplicam a este. Cabe ressaltar que os docentes adotaram como 

estratégia metodológica o seminário. Esse tipo de atividade tem a virtude de colocar os alunos em um papel 

ativo, quando o esforço para transmitir ideias e novos conhecimentos leva a aprendizagem a níveis mais profun-

dos, uma vez que, a fim de explicar algo para alguém, a pessoa necessita de um domínio maior do conteúdo 

abordado. Ao mesmo tempo, a EDH pressupõe, além de conhecimentos e valores, capacidades práticas para 

defender direitos. Proporcionar atividades nas quais os alunos exercitem sua capacidade de expressão constitui 

uma ação importante para o desenvolvimento das dimensões da EDH.  
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Projeto 10 – Escola J 

Nível de ensino Ensino Médio 

Conteúdos relacionados aos Di-

reitos Humanos 

Violação de direitos e desigualdade social; valores  éticos que embasam 

os DH. 

Motivação para o desenvolvi-

mento do projeto 

Desinformação sobre como a sociedade é injusta e desigual, principal-

mente quanto aos fatores socioeconômicos. 

Desenvolvimento Assembleias, debates, rodas de conversas e estudos de textos. 

Reflexões das autoras sobre o projeto 

O Projeto 10 escolhe como tema um dos pilares dos DH, o enfrentamento à desigualdade. Não há DH em um 

país marcado por desigualdades colossais, como o Brasil. Esses direitos são interdependentes e indivisíveis; as-

sim, só é livre quem tem direitos sociais respeitados. A dimensão ética dos DH é essencial à formação dos 

estudantes, pois é preciso reconhecer que todos os seres humanos são iguais, no que concerne aos seus direitos; 

ninguém é melhor ou merece mais direitos que os outros. Para além de seus aspectos jurídicos, os DH são éticos, 

pressupõe-se que se reconheçam os direitos de todas as pessoas e a necessidade de igualdade de condições sociais. 

A desigualdade socioeconômica do Brasil nos coloca numa posição muito ruim, em relação à promoção de DH. 

Milhões de pessoas vivem em condições de miséria, sem direitos mínimos garantidos.  

 

Os projetos desenvolvidos pelas escolas observadas podem ser uma 

inspiração para outras escolas. Trabalhar com DH não é fácil; os projetos 

aqui apresentados elegeram temas polêmicos, difíceis e extremamente ne-

cessários, socialmente. Sem o conhecimento e a consciência crítica que 

cada um desses projetos proporcionou, não conseguiremos consolidar 

uma cultura de respeito aos Direitos Humanos. A educação é a principal 

via para mudarmos, em longo prazo, a cultura de violências e violações de 

direitos que prevalece em nosso país. E nós, professoras e  professores, 

somos agentes nessa transformação. Para ajudá-las nessa tarefa de educar 

para a emancipação, a partir de valores humanizadores, selecionamos al-

guns materiais que contribuirão para aprofundar seus conhecimentos e 

que poderão ser utilizados em sala de aula.  
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Saiba Mais! 

 

Esta seção traz a indicação de materiais que podem cooperar tanto 

para a formação do docente quanto com o planejamento de sala de aula. 

Esperamos que possam enriquecer suas práticas pedagógicas. Boa leitura! 

 

Para pesquisar documentos, artigos, informações sobre DH 

 

Site: Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – Universidade Federal da Paraíba  

Descrição do site: reúne conteúdos sobre a temática de Direitos Humanos pela perspectiva 

de professores, alunos e funcionários da UFPB (Universidade Federal da Paraíba). Aqui 

você encontra livros em PDF e ebooks, vídeos, artigos de opinião e muito mais sobre edu-

cação em Direitos Humanos. 

Acesso: http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/ 

 

Site: DHnet  

Descrição do site: apresenta documentos diversos sobre a temática, experiências nacio-

nais e internacionais. Além disso, disponibiliza a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, em diversos formatos: áudios, vídeos, textos; disponibiliza também uma galeria 

de fotografias, pinturas, poesias, músicas e cartazes que podem ser usados para embasar 

suas aulas. 

Acesso: http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/ 

 

Site: Observatório de Direitos Humanos da UNESP  

Descrição do site: enfoca projetos de ensino, pesquisa e extensão referentes à temática. 

Disponibiliza documentos de diferentes áreas de conhecimento, com os direitos humanos, 

com indicação de vídeos, curta-metragem, publicações de artigos, sites e fotos relevantes. 

Acesso: https://www2.unesp.br/portal#!/observatorio_ses 

 

Site: Pro Menino - Direitos de Crianças e Adolescentes  

Descrição do site: é uma iniciativa da Fundação Telefônica Vivo, que visava a contribuir 

para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes e erradicar o trabalho infantil. O 

projeto esteve ativo entre 2003 e 2016; desde então, reúne os conteúdos de maior destaque 

e relevância da história do projeto. O site traz cursos para professores, planos de aula, e-

books, apresentações, guias e muito mais (retirado da descrição do site). 

Acesso: http://promenino.org.br/ 

 

http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/
https://www2.unesp.br/portal#!/observatorio_ses
http://promenino.org.br/
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Site: Instituto Interamericano de Direitos Humanos IIDH 

Descrição do site:  disponibiliza publicações, propostas metodológicas, informes sobre a 

Educação em Direitos Humanos em países latino-americanos. 

Acesso: https://www.iidh.ed.cr/multic/banner.informeinteramericano.aspx?conteni-

doid=723ecc3d-7429-4d5f-acb2-603044aedff2&Portal=IIDH 

 

Para aprofundar seus conhecimentos 

 

Documento: Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Descrição do documento: A Declaração Universal dos Direitos Humanos delimita os di-

reitos fundamentais do ser humano e foi estabelecida pela Organização das Nações Unidas, 

em 1948. Confira o documento, na íntegra ,através deste link: 

Acesso: http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm 

 

Artigo: Autoavaliação e avaliação entre pares no desenvolvimento de projetos orien-

tados pela aprendizagem baseada em problemas: a percepção de estudantes 

universitários.  

Autores: Ana Maria Klein e Verônica Guridi 

Descrição: O estudo toma como objeto o processo avaliativo de uma disciplina de gradua-

ção da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo (USP), 

desenvolvida por meio da metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP). 

Consideram-se três aspectos distintos e complementares: avaliação processual (parcial e 

final), avaliação entre pares e autoavaliação.  

Acesso: https://repositorio.unesp.br/handle/11449/122564 

 

Livro: Infância roubada: Crianças Atingidas pela Ditadura Militar no Brasil 

Autor: Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva” 

Descrição: Esta obra é resultado do ciclo de audiências “Verdade e Infância Roubada”, re-

alizadas pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, entre 6 e 20 de 

maio de 2013. Na ocasião, foram ouvidos cerca de 40 testemunhos de filhos de presos po-

líticos, perseguidos e desaparecidos da ditadura – hoje, adultos na faixa de 40, 50 anos, 

cujas histórias ainda não haviam sido contadas. Os depoimentos foram marcados por lem-

branças da prisão, do exílio, do desamparo, de questionamentos em relação às suas 

identidades, de medo, insegurança, isolamento, solidão e vazio, que, em muitos casos, são 

traumas não superados. Eles foram sequestrados e escondidos em centros clandestinos de 

repressão política da ditadura militar brasileira (1964-1985). Afastados de seus pais e suas 

famílias ainda crianças, foram enquadrados como “elementos” subversivos pelos órgãos 

repressivos e banidos do país. Foram obrigados a morar com parentes distantes, a viver 

com nomes e sobrenomes falsos, impedidos de conviver, crescer e conhecer os nomes 

https://www.iidh.ed.cr/multic/banner.informeinteramericano.aspx?contenidoid=723ecc3d-7429-4d5f-acb2-603044aedff2&Portal=IIDH
https://www.iidh.ed.cr/multic/banner.informeinteramericano.aspx?contenidoid=723ecc3d-7429-4d5f-acb2-603044aedff2&Portal=IIDH
http://www.dhnet.org.br/direitos/deconu/textos/integra.htm
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5524589
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5524589
https://repositorio.unesp.br/handle/11449/122564
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verdadeiros de seus pais. Foram, enfim, privados do cuidado paterno e materno, no mo-

mento mais decisivo e de maior necessidade, que é justamente a infância. 

Acesso:  https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20800_arquivo.pdf 

 

Livro: Mulheres e meninas afrodescendentes: conquistas e desafios de Direitos Hu-

manos – ONU MULHERES 

Autores: Departamento de Informação Pública da ONU e Escritório do Alto Comissariado 

das Nações Unidas para os Direitos Humanos. 

Descrição: Quando o gênero, a raça, a etnia, a classe, a religião ou crença, o status de 

migração ou outros motivos de discriminação se encontram e se cruzam, criam intrincadas 

redes de privação, de negação de direitos, as quais impedem, minam e oprimem. Nessa 

dinâmica sórdida, muitas mulheres e meninas afrodescendentes são mais profundamente 

afetadas. Essa publicação fornece uma visão geral do gozo dos direitos humanos por mu-

lheres e meninas afrodescendentes. Contém uma análise das descobertas dos mecanismos 

internacionais de direitos humanos, para ilustrar as realidades da discriminação contra 

mulheres e meninas afrodescendentes. Também contempla recomendações para a melho-

ria dos direitos humanos das mulheres e das meninas afrodescendentes e exemplos de boas 

práticas, ao longo da publicação. 

Acesso: http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Mulhe-

res_e_Meninas_Afrodescendentes_WEB.pdf 

 

Livro: Direito à Memória e à Verdade – Comissão Especial sobre Mortos e Desapare-

cidos Políticos 

Autor: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República  

Descrição: O livro traz o trabalho realizado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desa-

parecidos Políticos, ao longo de 11 anos, em uma publicação que representa uma caminhada 

de quatro décadas. Esse livro-relatório tem como objetivo contribuir para que o Brasil 

avance na consolidação do respeito aos Direitos Humanos, sem medo de conhecer a sua 

história recente. A leitura mostrará igualmente outra face: aquela percebida nos obstáculos 

encontrados por quem exige conhecer a verdade, com destaque para quem reclama o di-

reito milenar e sagrado de sepultar seus entes queridos. Na história da humanidade, os 

povos mais sanguinários interrompiam suas batalhas em curtas tréguas, para troca de ca-

dáveres, possibilitando a cada exército, tribo ou nação prantear seus mortos, fazendo do 

funeral o encerramento simbólico do ciclo da vida. 

Acesso:  https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/memoria-e-verdade/di-

reito-a-memoria-e-a-verdade-2013-comissao-especial-sobre-mortos-e-desaparecidos-

politicos/view 

 

 

 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/bibliotecaDigital/20800_arquivo.pdf
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/memoria-e-verdade/direito-a-memoria-e-a-verdade-2013-comissao-especial-sobre-mortos-e-desaparecidos-politicos/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/memoria-e-verdade/direito-a-memoria-e-a-verdade-2013-comissao-especial-sobre-mortos-e-desaparecidos-politicos/view
https://www.gov.br/mdh/pt-br/centrais-de-conteudo/memoria-e-verdade/direito-a-memoria-e-a-verdade-2013-comissao-especial-sobre-mortos-e-desaparecidos-politicos/view
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Livro:  Cultura e Educação em Direitos Humanos na América Latina 

Organizadores: Ana Maria Rodino, Giuseppe Tosi, Mónica Beatriz Fernándes, Maria de 

Nazaré T. Zenaide 

Descrição: O livro faz um panorama da trajetória, das tendências, das questões, das difi-

culdades, dos desafios e das perspectivas da EDH, na América Latina. A obra reúne 

docentes, investigadoras e investigadores de reconhecido prestígio acadêmico, no conti-

nente, provenientes da Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Costa Rica, Chile e Porto Rico. 

São apresentados estudos gerais ou relatos de experiências pedagógicas particulares. Esses 

trabalhos permitem o aporte científico para a EDH e também oferecem exemplos inspira-

dores para serem adaptados ou replicados, em diferentes praticas educativas de natureza 

formal ou informal. A obra se complementa com alguns anexos, onde constam cursos, com 

seus respectivos objetivos e metodologias, uma cronologia com os acontecimentos mais 

relevantes da EDH, na América Latina, e os principais sites de formação em direitos huma-

nos. 

Acesso: http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-

e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf 

 

Para utilizar em sala de aula:  

 

Vídeo: Direitos Humanos 

Duração: 3 min 

Uso: Problematizar os DH 

Descrição: Acontecimentos e depoimentos de personalidades do mundo sobre diferentes 

DH. 

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs&ab_channel=ONUMulhe-

resBrasil  

 

Vídeo: Valores consagrados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(DUDH) 

Duração: 3 min 

Uso: Conhecer a Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Descrição: Retrato da liberdade, igualdade e solidariedade. 

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=bZFtC0mlIbk  

 

Vídeo: Os 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

Duração: 28 min 

Uso: Apresentar a Declaração Universal dos Direitos Humanos aos alunos. 

Descrição: Contempla os 30 artigos da DUDH. 

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ 

http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
http://www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2016/07/EBOOK-Cultura-e-EDH-Am%C3%A9rica-Latina_Miolo_02-05-16.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs&ab_channel=ONUMulheresBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=hGKAaVoDlSs&ab_channel=ONUMulheresBrasil
https://www.youtube.com/watch?v=bZFtC0mlIbk
https://www.youtube.com/watch?v=RNfIuGQYeTQ
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Vídeo: Auschwitz - Campo de concentração Nazista na Polônia 

Duração: 16 min  

Uso: Problematizar a intolerância, a crueldade e as atrocidades da 2ª Guerra Mundial, con-

textualizando a formulação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Descrição: 

Mostra o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e cenas reais da 2ª Guerra 

Mundial. 

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=UsNGTitylX4 

 

Filme: A Onda (Versão – 1980) 

Duração: 46 min  

Uso: Discutir o fascismo e a maneira como as pessoas são envolvidas por discursos de 

supremacia.  

Descrição: O filme mostra uma experiência real protagonizada por um professor de His-

tória e seus alunos, em uma escola em Palo Alto, nos EUA. Ao ser questionado por uma 

aluna sobre como o povo alemão deixou que as atrocidades cometidas pelo nazismo acon-

tecessem, o professor cria um movimento que se autointitula “A Onda”.     

Acesso: https://www.youtube.com/watch?v=36Rsp2aQnK4 

 

Documentário:  The mask you live – A máscara que você vive 

Duração: 1h 31min 

Uso: Discutir a constituição das masculinidades, o machismo e as relações de gênero, na 

sociedade. 

Descrição: Aborda como as masculinidades são constituídas e, sobretudo, a ideia do ma-

chismo, discutindo as consequências psicológicas desse tipo de comportamento. 

Educadores e jovens relatam suas experiências sobre o recalque de sentimentos e refletem 

sobre as violências decorrentes desse modelo de masculinidade imposto pela sociedade. O 

filme está disponível no Netflix e no Youtube. 

Acesso:  https://www.youtube.com/watch?v=nNX6-a9ai4k  

 

https://www.youtube.com/watch?v=UsNGTitylX4
https://www.youtube.com/watch?v=36Rsp2aQnK4
https://www.youtube.com/watch?v=nNX6-a9ai4k
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Diversidades e Igualdade na escola: 

pensando nas relações étnico-raciais 

 

Luana Silva Flor  

Monica Abrantes Galindo 

Elaine Bettini 

 

 

Diversidade – Introdução 

 

O conceito de diversidade é muito amplo e pode incluir muitos aspec-

tos, mas de maneira geral, podemos afirmar que está ligado aos conceitos 

de heterogeneidade, variedade, pluralidade e multiplicidade. Esta, por sua 

vez, pode ser observada tanto da perspectiva biológica quanto da perspec-

tiva sociocultural.  

Observamos, a partir do final do século XX – década de 1990 –, em 

nível nacional e internacional, a emergência de um fenômeno social que 

Costa (2015) vai nominar de explosão da diversidade, ou seja, um aumento 

significativo de discussões, trabalhos acadêmicos e tentativas, por parte 

das instituições governamentais, de elaboração de Políticas Sociais em 

vista desse viés. 

Segundo Abramowicz e Rodrigues (2011), houve, no início do século 

XXI, no Brasil, um aumento expressivo de ações por parte do Governo Fe-

deral brasileiro, através de suas Secretarias de Políticas Públicas, 

fundamentadas na ideia de Diversidade.  

No artigo “Diversidade e Políticas Públicas de Educação”, as pesqui-

sadoras classificam de “ascensão da diversidade” o atual contexto 
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brasileiro no qual se pode notar um número elevado de políticas públicas 

amparadas na ideia de Diversidade. 

Nessa primeira parte, portanto, discorremos sobre o significado de 

diversidade, em seus aspectos biológicos e culturais, e de que forma esse 

conceito nos ajuda a entender as diferenças entre os distintos grupos cul-

turais. 

 

Diversidade biológica ou biodiversidade 

 

A diversidade mais elementar do planeta Terra é a biodiversidade, 

que inclui os três níveis da diversidade biológica: a diversidade genética, a 

diversidade de espécies e a diversidade de ecossistemas. Em outras pala-

vras, biodiversidade é a totalidade de seres vivos da Terra e suas relações 

ecológicas. Não apenas os elementos que nos alimentam diretamente, 

como a água, o ar e algumas plantas e animais, mas todos os conjuntos de 

organismos são essenciais para manter em equilíbrio os ecossistemas dos 

quais dependemos para a sobrevivência.  

 

Nessa concepção, entende-se que a natureza é formada por vários tipos de 

ambientes e cada um deles é ocupado por uma infinidade de seres vivos dife-

rentes que se adaptam ao mesmo. Mesmo os animais e plantas pertencentes à 

mesma espécie apresentam diferença entre si. (GOMES, 2007, p. 20).  

 

Como aponta Gomes (2007), lembrando que Nilma Lino Gomes é 

pesquisadora e ex-ministra da pasta das Mulheres, da Igualdade Racial e 

dos Direitos Humanos, cada organismo possui particularidades genéticas, 

que são específicas de cada indivíduo. Até em indivíduos de uma mesma 

espécie, como os humanos, existem diferenças genéticas, que chamamos 

de variabilidade genética. Essa variabilidade ou diversidade genética per-

mite que alguns indivíduos tenham características que lhes possibilitam se 

adaptar às mudanças.  

Foi essa diversidade genética que favoreceu aos indivíduos da espécie 

humana sobreviverem em diferentes tipos de ambientes, em localizações 
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distintas do planeta, gerando a diversidade de características físicas, como 

cores e tipos de pele, olhos e cabelos, tamanhos e formatos de crânios e 

corpos, por exemplo, e toda a diversidade étnico-cultural atualmente exis-

tente.  

 

Os seres humanos, enquanto seres vivos, apresentam diversidade biológica, 

ou seja, mostram diferenças entre si, No entanto, ao longo do processo histó-

rico e cultural e no contexto das relações de poder estabelecidas entre os 

diferentes grupos humanos, algumas dessas variabilidades do gênero humano 

receberam leituras estereotipadas e preconceituosas, passaram a ser explica-

das e tratadas de forma desigual e discriminatória. (GOMES, 2007, p. 20). 

 

Questão importante a ser enfatizada, no que diz respeito aos seres 

humanos, é o fato de estarem inscritos dentro desses dois registros, a sa-

ber, a diversidade biológica e a diversidade cultural, de sorte que muitas 

vezes se torna impossível estabelecer os limites entre natureza e cultura, 

nesses seres vivos, motivo pelo qual muitos equívocos ainda persistem, no 

que tange a distinções entre os diversos grupos humanos.  

Podemos indicar aqui pelo menos dois movimentos que advêm dessa 

impossibilidade de estabelecer limites claros entre o biológico (natureza) 

e a cultura. O primeiro é a total cisão, separação forçada (falsa separação) 

entre os seres humanos e aquilo que se define enquanto meio ambiente. A 

natureza, a partir dessa perspectiva, passa a ser vista apenas de forma uti-

litária, ou seja, em função daquilo que pode ser apropriado para a 

satisfação das necessidades dos seres humanos. Não existe mais uma rela-

ção de integração, de harmonia entre esses dois mundos, a qual é tão 

necessária para a sobrevivência de ambos. Mas é preciso que abandone-

mos essa falsa concepção de separação entre essas duas esferas, como 

aponta Gomes (2007), de modo que  

 

[...] toda a discussão a que hoje assistimos sobre a preservação, conservação e 

uso sustentável da biodiversidade não diz respeito somente ao uso que o ho-

mem faz do ambiente externo, mas, sobretudo, da relação deste como um dos 

componentes dessa diversidade. Ou seja, os problemas ambientais não são 

considerados graves porque afetam o planeta, entendido como algo externo, 
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mas porque afetam a todos nós e colocam em risco a vida da espécie humana 

e a das demais espécies. (GOMES, 2007, p. 20). 

 

Outro elemento importante a ser considerado é o processo de racia-

lização. Elemento estruturante do racismo, a racialização pode ser vista 

como um exemplo claro desse equívoco. Por racialização podemos enten-

der uma falsa representação tomada a partir de características biológicas 

exteriores. Indivíduos de diferentes grupos passam a ocupar um lugar hi-

erarquicamente pré-determinado bem específico, ou seja, são 

posicionados no contexto das interações sociais, com base em relações de-

siguais de poder e dominação, as quais autorizam ou desautorizam certos 

grupos ou pessoas por causa dessas marcas externas, fenotípicas/raciais 

(biológicas) e culturais. Faustino (2015) ressalta que  

 

“O primeiro aspecto da racialização é a epidermização dos lugares e posições 

sociais, ou seja, aquilo que se entende por raça passa a ser definidor das opor-

tunidades e barreiras vividas pelos indivíduos ao longo de vida” (FAUSTINO, 

2015, p. 59) 

 

Pessoas diferentes passam a ser vistas (não vistas) não pelo que são, 

mas por um conjunto de atributos biológicos que acabam por determinar 

seu lugar social de antemão. 

A diversidade biológica ou biodiversidade é um fator de extrema re-

levância para a manutenção do meio em que vivemos; assim, a diversidade 

de seres vivos e sua integração com o meio é o que garante a preservação 

e manutenção do mesmo.  

Atentarmo-nos para a questão da preservação da diversidade bioló-

gica, dos impactos que causamos no ambiente em que estamos e que 

exploramos são questões essenciais para a educação, como nos chama a 

atenção Gomes (2007, p. 21): 

 

A nossa abordagem em sala de aula e os nossos projetos pedagógicos sobre 

educação ambiental têm explorado a complexidade e os conflitos trazidos pela 

forma como a sociedade atual se relaciona com a diversidade biológica? Como 
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incorporar a discussão sobre a biodiversidade nas propostas curriculares das 

escolas e das redes de ensino? 

 

No caso específico dos seres humanos, as diferenças biológicas, fruto 

do processo de adaptação destes ao meio, não devem ser tomadas ou en-

quadradas em uma escala hierárquica de importância, onde determinadas 

características são exaltadas e outras tidas como um empecilho ao próprio 

desenvolvimento humano. 

Essa questão se torna fundamental, no ambiente escolar, uma vez 

que os atores escolares se deparam diariamente com uma enorme diver-

sidade, no que diz respeito às características físicas, capacidades 

intelectuais e cognitivas, transtornos, limitações, habilidades e deficiências 

físico-motoras etc. 

É preciso observar, portanto, como essa diversidade está sendo ou 

não contemplada nas políticas educacionais e, principalmente (e mais im-

portante), nos espaços de educação formal, em conjunto com a diversidade 

cultural.  

 

Diversidade Cultural 

 

Atualmente, discussões referentes à ideia de diversidade cultural se-

jam no âmbito acadêmico, sejam no âmbito da atuação de diferentes 

movimentos sociais, nas apropriações midiáticas e institucionais e, ainda 

e não menos importantes em interações do cotidiano, tornaram-se um lu-

gar comum, uma ideia familiar para a grande maioria de pessoas. E, 

grande parte dessas discussões gravita em torno da aceitação e do convívio 

respeitoso da diversidade sem que houvesse na maioria das vezes uma dis-

cussão mais aprofundada sobre o tema. 

Assinala Gomes (2007) que: “Do ponto de vista cultural, a diversi-

dade pode ser entendida como a construção histórica, cultural e social das 

diferenças.” (GOMES, 2007, p. 41). E quais diferenças são essas?  

Partindo do entendimento que considera a cultura como fundamento 

próprio de cada grupo, podemos identificar como traço universal presente 
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nas mais diversas organizações humanas o fato de que todas as culturas 

sem exceção são únicas, distintas devido ao próprio processo de elaboração 

do qual elas emergem, ou seja, se constituem a partir da diferença.  

Embora distintas entre si, podemos apontar alguns elementos que, 

mesmo organizados de formas diferentes (de maneira a produzir dife-

rença) consistem naquilo que entendemos por cultura: as variadas formas 

de organização social familiar, isto é, as relações de parentesco, as distin-

ções pautadas no gênero, as formas de proibição e interdição que se dão 

através dos códigos morais e os tabus sexuais; as diferentes formas de in-

terpretação da vida, do amor, da morte, do entendimento do sagrado, que 

são manifestadas por meio de diferentes sistemas religiosos; a organização 

da sociedade e o status conferido a cada posição social, entre tantos outros 

elementos.  

Portanto, a diversidade cultural é aquilo que caracteriza todos os gru-

pos humanos, ou seja, a capacidade que estes possuem de responder 

objetiva e simbolicamente às necessidades da vida objetiva. 

Embora pareça óbvio que o respeito à diversidade cultural e, mais 

especificamente, o reconhecimento1 e a aceitação das diferenças sejam um 

imperativo ético, indissociável do desenvolvimento humano, infelizmente 

essa realidade ainda parece estar distante das relações travadas entre os 

variados grupos humanos, segundo frisa o documento Declaração sobre a 

raça e os preconceitos raciais de 1978, publicado pela Organização das Na-

ções Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO): 

 

As diferenças entre as realizações dos diferentes povos são inteiramente im-

putáveis a fatores geográficos, históricos, políticos, econômicos, sociais e 

culturais. Estas diferenças não podem, em circunstância alguma, servir de pre-

texto para qualquer classificação hierarquizada de nações ou povos. (UNESCO, 

1978). 

 

 
1 Reconhecimento parte do Outro, reconhecimento parte da construção do Ser, como parte da construção identitária 
dos sujeitos. (SILVÉRIO, 1999). O reconhecimento se dá de forma relacional entre o Eu e o Outro; o que acontece, na 
grande maioria das vezes, é o não reconhecimento das diferenças como válidas, positivas, dignas de serem conside-
radas. 
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Isso significa dizer que a diversidade cultural, ou seja, as diferenças 

de práticas, representações de mundo e valores de cada grupo devem ser 

analisadas como constituintes de uma realidade específica. Infelizmente, a 

história do encontro entre diferentes grupos humanos quase sempre foi 

marcada pelo confronto e prejuízo para, pelo menos, uma das partes en-

volvidas. 

O reconhecimento e o respeito às diferenças, na grande maioria das 

vezes, foram trocados pelo conflito e subjugação. Ao longo de toda a histó-

ria, diversos são os exemplos de sociedades que foram assimiladas, 

escravizadas, descaracterizadas e até mesmo exterminadas.  

A colonização das Américas pode ser vista como um exemplo emble-

mático de como o contato com o outro e o não reconhecimento de suas 

diferenças deram origem a um sistema colonial de dominação, escraviza-

ção e exploração. Conforme assevera Quijano (2005), 

 

“[...] os povos conquistados e dominados foram postos numa situação natural 

de inferioridade, e consequentemente também seus traços fenotípicos, bem 

como suas descobertas mentais e culturais” (QUIJANO, 2005, p. 108) 

 

No caso particular de nosso país, é fato notório que seu “desenvolvi-

mento” se deu a partir da conjunção de pelo menos duas estruturas de 

dominação colonial, a saber, a escravidão fundamentada no racismo e o 

patriarcado, isto é, o não reconhecimento das diferenças culturais entre 

brancos e não brancos e o não reconhecimento das diferenças entre ho-

mens e mulheres. Questões associadas à raça, gênero, classe, religião, 

entre outras, foram tratadas dentro de um quadro de referência no qual o 

colonizador era o modelo do bom e correto. 

Os problemas aparecem, portanto, quando as diferenças são enqua-

dradas em um sistema de hierarquização e não reconhecimento ou 

reconhecimento negativo, por parte de um grupo étnico-cultural em rela-

ção a outros. Quando diferenças, sejam elas de ordem biológica ou cultural, 

são tratadas dentro de um sistema de classificação hierarquizado, instala-

se a desigualdade entre pessoas e ou grupos. 
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A diversidade cultural deve ser, por conseguinte, entendida dentro do 

registro do que se estabeleceu como multiculturalismo, isto é, primeira-

mente, o reconhecimento de que seria impossível a existência de uma 

única forma de expressão de vida, dentro do contexto dos Estados Nacio-

nais. Embora multiculturalismo se apresente como um termo muito 

complexo, com várias possibilidades de interpretação, o que temos, de 

forma generalizada, é a ideia da existência das diferenças particulares 

como constituintes de algo maior.  

Na visão de Gonçalves e Silva (2003), o multiculturalismo surge 

como reação ao monoculturalismo europeu, ou seja, reação contra a noção 

de universalização cultural. O multiculturalismo expressa uma reação à 

homogeneização cultural, por meio dos movimentos sociais, no campo das 

artes, da política, e por meio da educação. 

Ao apontar para as diferentes perspectivas que o multiculturalismo 

tem assumido, nos diversos países colonizados Gonçalves e Silva (2003) 

ressaltam a importância do contexto social vivido no Brasil, a partir da 

década de 1980, para o fomento, por meios legais, de políticas que visam 

não apenas ao reconhecimento da diversidade, mas também a sua proble-

matização e à implementação de políticas multiculturais: “Um aspecto 

importante a ser ressaltado na experiência brasileira é que a própria legis-

lação tem sido um instrumento indutor de políticas multiculturais.” 

(GONÇALVES; SILVA, 2003, p. 116). 

Como veremos mais adiante, as discussões referentes à diversidade 

vão ecoar diretamente nas políticas educacionais. A Escola, enquanto ins-

tituição formadora e organizadora de grande parte das interações sociais 

entre os diferentes sujeitos, vai estar muitas vezes no centro das discussões 

no que se refere à diversidade. Afinal de contas, enquanto um espaço de 

formação, seria impossível pensar a diversidade sem levá-la em conside-

ração. 
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Projetos oficiais e legislações 

 

Diferentemente do ocorrido no início do século XX, com as Reformas 

Educacionais (de cunho racista) que permitiram o acesso de não brancos 

ao ensino formal, em uma tentativa de homogeneização (apagamento), de 

um aperfeiçoamento racial e cultural aos moldes europeus, de acordo com 

D’Ávila (2006), atualmente, pensar em educação, em um projeto que con-

siga atender a toda a diversidade dos diferentes grupos étnicos raciais e 

identitários, se torna uma tarefa cada vez mais complexa. 

A grande preocupação que veio se formulando no país, através de 

debates, pesquisas, contestações de movimentos sociais e da sociedade ci-

vil, em geral, ao longo dos anos em relação às políticas educacionais que 

contemplem, de modo equânime, todos aqueles que têm acesso aos siste-

mas de ensino, é reflexo do contexto de transformações pelo qual a nossa 

sociedade tem passado, nas últimas décadas. 

Conforme Costa (2015), a década de 1980 é marcada por um grande 

movimento global, no sentido de produção de mecanismos de defesa dos 

direitos culturais das minorais, tanto por parte da sociedade civil organi-

zada, como é o caso dos movimentos sociais, quanto das grandes 

instituições internacionais que perceberam a importância de não apenas 

discutir essas questões, mas de implantar programas sociais voltados a sa-

tisfazer essa demanda:    

 

[...] organismos como o Banco Mundial, a Organização Internacional do Tra-

balho (OIT) e as agências de cooperação bilateral atuantes na América Latina 

buscam induzir os governos locais a adotar medidas de proteção dos direitos 

culturais de indígenas, afrodescendentes e outros grupos considerados cultu-

ralmente ameaçados. (COSTA, 2015, p. 152). 

 

E o que isso significa, objetivamente?  

Significa que a noção de cultura nacional, de nação, que muitas vezes 

interdita a possibilidade de percepção das diferenças dos vários grupos, 

dentro do próprio Estado Nacional, começava a ser questionada. A percep-

ção de cultura como algo homogêneo, fixo e totalizante de identidades 
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culturais essenciais passa a ser cada vez mais questionada, em detrimento 

de formulações que levem em conta a existência de uma heterogeneidade 

dos diversos grupos que ainda não foram considerados em suas particula-

ridades e que foram assimilados pela identidade cultural dominante da 

nação. 

Atualmente, o reconhecimento da diversidade deixou de ser tomado 

apenas como um “elogio” às diferenças: a diversidade passa a ser proble-

matizada, a partir da perspectiva das relações de poder e da desigualdade, 

o que significa reconhecer que, em nossa sociedade, as diferenças ainda 

são enquadradas em relações valorativas, nas quais determinados aspectos 

são mais relevantes e mais prestigiosos do que outros. Nesse sentido, as 

diferenças podem ser acionadas como instrumentos de produção de exclu-

são, desigualdades. 

As questões envolvendo o ser mulher, as relações de gênero, a sexu-

alidade, a questão racial, o pertencimento étnico, o trato com imigrantes e 

refugiados, assuntos ligados à religião e classe social, dentre outras consi-

deradas a partir de um referencial valorativo que hierarquiza, classifica e 

exclui aquilo que não é entendido como a norma ou ainda a cultura oficial, 

vêm sendo cada vez mais discutidas. 

E a escola, como um espaço privilegiado de reprodução2 das relações 

sociais, não está fora dessa discussão. Frutos do contexto histórico-social 

no qual estão imersas, a escola e a educação formal refletem essa realidade. 

Portanto, como um dos elementos estruturantes das interações e relações 

entre os indivíduos, o campo da Educação não deixaria de ser influenciado 

por esse contexto de transformações no qual a diversidade passa a ser não 

apenas enunciada, mas também problematizada. 

Essa ideia de diversidade problematizada vem em contraposição a 

um projeto educacional formulado no início do século XX, segundo 

 
2 O sociólogo francês Pierre Bourdieu (cf. BOURDIEU; PASSERON, 1992) nos oferece uma análise importante sobre 
a questão da escola e a educação e sua relação com a atual sociedade capitalista. Para ele, a reprodução da ordem 
social se explica pelas múltiplas estratégias de reprodução que os diferentes agentes sociais colocam em ação, a fim 
de manter ou melhorar a sua posição social. Nessa lógica, a escola é vista como um excelente domínio de reprodução 
social e legitimação das desigualdades sociais. 
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sublinha D´Ávila (2006), que visava à produção de uma ideia de sociedade 

brasileira, de identidade nacional homogênea, visava à ideia de um “povo 

brasileiro”. Hoje, entretanto, é impossível desconsiderarmos a existência 

da diversidade, na sociedade e no espaço escolar.  

No Brasil, as políticas educacionais que contemplam a diversidade 

vão aparecer com maior ênfase no início da década de 2000, com a eleição 

dos governos de orientação de esquerda, havendo, nesse momento, como 

identificam Rodrigues e Abramowicz (2011, p. 41), a “emergência da diver-

sidade”, na agenda política brasileira. É claro que essa emergência é fruto 

não apenas de mobilizações de movimentos sociais nacionais, que ganham 

maior ênfase nas décadas de 1980 e 1990, mas também por pressão de 

organismos internacionais de combate a preconceitos, discriminações e vi-

olências. As diversas convecções da ONU, através de seu órgão 

encarregado de questões educacionais, a UNESCO, são exemplos claros 

dessa preocupação de promoção da diversidade como fator de integração 

entre os povos: “A UNESCO define a educação como uma das principais 

políticas públicas que devem ajudar a criar a coesão social e nacional em 

sociedades multiculturais e multiétnicas [...]” (RODRIGUES; 

ABRAMOWICZ, 2011, p. 204). 

Em relação às mobilizações ocorridas no Brasil, cabe destacar a 

grande importância da atuação do Movimento Negro, o qual, desde a dé-

cada de 1970, vem atuando no combate à discriminação racial e promoção 

de políticas que contemplam a diversidade.  

A atuação política do Movimento Negro foi determinante para a am-

pliação de políticas públicas que viessem ao encontro do fim da 

desigualdade socioeconômica para a sociedade em geral, como também na 

proposição de ações específicas – como as políticas educacionais – que ti-

nham como foco principal a população negra.  

 

Uma coisa é certa: se não fosse a luta do Movimento Negro, nas suas diversas 

formas de expressão e de organização – com todas as tensões, os desafios e os 

limites -, muito do que o Brasil sabe atualmente sobre a questão racial e afri-

cana, não teria acontecido [...] a própria inclusão do racismo como crime 
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inafiançável na Constituição Federal e a obrigatoriedade do estudo da história 

e cultura afro brasileira e africana nas escolas públicas e particulares da edu-

cação básica não teriam se transformado em realidade, ajuntando a todos nós, 

brasileiras e brasileiros, de toda e qualquer grupo étnico racial, a superar a 

nossa ignorância sobre o racismo e seus efeitos nefastos, como também a re-

conhecer o protagonismo das negras e dos negros, que representam 53% da 

população que vive constrói o nosso país. (GOMES, 2007, p. 18). 

 

A criação da SEPPIR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igual-

dade Racial, em 2003 (extinta em 2015), e a implementação da Lei 10.639, 

que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, são exemplos claros da 

atuação incisiva do Movimento Negro, com vistas à defesa da diversidade 

étnico-racial.  

No que tange à promoção de políticas públicas voltadas para a edu-

cação e a diversidade, a criação, em 2004, da SECAD - Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade –, pode ser considerada 

um marco nesse novo contexto de promoção de políticas educacionais no 

país: 

 

Essa secretaria surge com o desafio de desenvolver e implementar políticas de 

inclusão educacional, em articulação com os sistemas de ensino, considerando 

as especificidades das desigualdades brasileiras e assegurando o respeito e va-

lorização dos múltiplos contornos, evidenciados pela diversidade étnico-racial, 

cultural, de gênero, social, ambiental e regional do território nacional. Envol-

vem ainda políticas de alfabetização e educação de jovens e adultos, de 

juventude, educação ambiental, educação em direitos humanos, educação es-

pecial, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar 

quilombola e educação para as relações étnico-raciais. (BRASIL, 2004, p. 10). 

 

Além da SECAD, subordinada ao MEC, outras secretarias também fo-

ram criadas nesse período e contribuíram, de maneira direta ou indireta, 

para a promoção da diversidade, seja em relação à educação, seja quanto 

à questão racial, da mulher, de gênero e sexualidade, de comunidades tra-

dicionais, como indígenas, quilombolas, seja ainda de questões 

relacionadas à diversidade religiosa, aos transtornos intelectuais e cogni-

tivos e deficiências de ordem física. 
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Para fim de elucidação, adaptamos, em um quadro (Quadro 1), as 

principais políticas de promoção da diversidade no país, a partir do levan-

tamento feito pela pesquisadora doutora Tatiana Consentino, em seu 

trabalho de doutoramento A ascensão da diversidade nas políticas educa-

cionais contemporâneas, de 2011, sobre os programas referentes à 

promoção da diversidade entre os anos de 2003-2010, por meio do MEC e 

secretarias a ele subordinadas, como o caso da SECAD, e secretarias liga-

das a outros ministérios, como é o caso da SEPPIR, demonstrando o 

volume de programas desenvolvidos, nesse período, que tratam da diver-

sidade. 
 

Quadro 1: Principais políticas de promoção da diversidade no país anos de 2003-2010. 

Programa Data Definição/objetivo 

PROGRAMA EDUCAÇÃO 

INCLUSIVA: DIREITO À 

DIVERSIDADE 

2003 Formar gestores e educadores para o desenvolvimento de sis-

temas educacionais inclusivos. Foi criado com o objetivo de 

disseminar, junto aos municípios de todas as regiões brasilei-

ras, o debate sobre inclusão educacional de pessoas que são 

público-alvo da Educação Especial. 

PROJETO MILTON SANTOS DE 

ACESSO AO ENSINO 

SUPERIOR (PROMISAES) 

2003 Contribuir, por meio de oferta de apoio financeiro, para que 

estudantes oriundos dos países com os quais o Brasil mantém 

acordos de cooperação – em especial africanos – permaneçam 

estudando no país. Foi criado com o objetivo de contribuir 

para o combate à evasão de estudantes, principalmente afri-

canos, que vinham realizar seus estudos no Brasil. 

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA 2003 Conjunto de ações que se inserem na agenda social quilom-

bola, destinado às comunidades remanescentes de 

quilombos. Tem como objetivo fortalecer os sistemas muni-

cipais e estaduais de educação, envolvendo o apoio à melhoria 

de infraestrutura, sobretudo de tecnologia da informação. 

Promover melhoria e manutenção da educação aos afro-bra-

sileiros daquelas localidades, através  de cursos, pesquisas, 

reforma e construção de escolas e assessoramento técnico. 

PROGRAMA DIVERSIDADE NA 

UNIVERSIDADE 

2002-

2004 

Promoção do acesso à universidade. Projeto de Financia-

mento de Cursos pré-vestibulares para o acesso de 

afrodescendentes e indígenas ao ensino superior. O pro-

grama enfoca a promoção da equidade e diversidade, na 

educação superior, para afrodescendentes indígenas e outros 

grupos socialmente desfavorecidos, no Brasil. 

PROJETOS INOVADORES EM 

EDUCAÇÃO INDÍGENA 

2004 Desenvolvimento de trabalhos referenciais no âmbito da 

Educação Escolar Indígena, contribuindo para efetivar o di-

reito dos povos indígenas a uma educação escolar 

diferenciada, baseada no diálogo intercultural. 

PROGRAMA CONEXÃO DE 

SABERES 

2004-

2006 

Desenvolvimento de ações que concorram sinergicamente 

para o fortalecimento dos vínculos entre as instituições aca-

dêmicas e as comunidades populares e na melhoria das 
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condições que contribuem para estudantes universitários de 

origem popular, nos cursos de graduação das universidades 

públicas brasileiras. Fomento e valorização da promoção da 

diversidade, da política de ações afirmativas e da democrati-

zação do ensino superior brasileiro. 

PROGRAMA BRASIL 

QUILOMBOLA 

2004 Coordenar ações governamentais – articulações transversais, 

setoriais e intersetoriais – para comunidades remanescentes 

de quilombos, com ênfase na participação da sociedade civil. 

O Programa foi criado com objetivo de fortalecimento da 

construção de uma política de governo que atendesse aos in-

teresses da população residente em áreas remanescentes de 

quilombo. 

PROGRAMA BRASIL SEM 

HOMOFOBIA 

2004 Programa de combate à violência e à discriminação contra 

LGBT e de Promoção da Cidadania Homossexual. Buscava o 

reconhecimento e a reparação da cidadania da população 

LGBT. 

EDUCAÇÃO – GÊNERO E RAÇA 

– REDE UNIVERSIDADE 

ABERTA DO BRASIL. 

2004 Formar profissionais da área de educação, buscando a trans-

versalidade nas temáticas de gênero, sexualidade e orientação 

sexual, e relações étnico raciais.  Atender às deliberações da 

Lei 10.639 de 2003. 

FÓRUM 

INTERGOVERNAMENTAL DE 

PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL (FIPIR) 

2004 Definir estratégias e criar condições para a Política Nacional 

de Promoção da Igualdade Racial se materializar nas ações 

dos vários setores de governo, nos estados e municípios. Ins-

tituído pela SEPPIR/PR, com o objetivo de promover 

estratégia continuada no combate às desigualdades raciais, a 

partir de iniciativas dos governos federal, estaduais e muni-

cipais. 

PROJETO A COR DA CULTURA 2004 Apoiar a implementação da Lei 10.639/2003, que insere o en-

sino de História e Cultura Afro-brasileira e africana no 

currículo das escolas, mediante a produção de audiovisuais e 

programas televisivos de preservação do patrimônio. 

PROGRAMA INCLUIR 2005 Visa a implementar política de acessibilidade plena de pes-

soas com deficiência. Promover ações que garantam o acesso 

e a permanência de pessoas com deficiência nas Instituições 

Públicas de educação superior. 

PROGRAMA DE APOIO À 

FORMAÇÃO SUPERIOR E 

LICENCIATURAS 

INTERCULTURAIS 

INDÍGENAS (PROLIND – edu-

cação Indígena) 

2005 Ação de apoio à formação de professores indígenas em nível 

superior para a docência nos anos finais do Ensino Funda-

mental e Ensino Médio. Essa capacitação ocorre nos cursos 

de Licenciatura, de acordo com a realidade sociocultural, so-

ciolinguística e os projetos societários dos povos envolvidos. 

EDUCAÇÃO PARA AS 

RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS 

(UNIAFRO) 

2005 O Programa busca articular a produção e a difusão de conhe-

cimento sobre a temática étnico-racial, contribuindo para 

implementação de políticas de ação afirmativa voltadas para 

a população negra. Foca, ainda, a formação inicial e continu-

ada de professores e a produção de materiais didáticos e 

paradidáticos. 

PERSPECTIVA ETNICO-

RACIAL NO PROGRAMA 

2005 Promover a inclusão e a permanência da população negra e 

da população beneficiária de ações afirmativas, no ensino 
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UNIVERSIDADE PARA TODOS 

(PROUNI) 

superior, em instituições privadas, por meio de concessão de 

bolsas de estudo. 

PROGRAMA GÊNERO E 

DIVERSIDADE NA ESCOLA 

(GDE) 

2005 Garantir a formação continuada de professoras e professores 

da Educação Básica, nas temáticas de gênero, sexualidade, 

orientação sexual e relações étnico-raciais. Desenvolver a ca-

pacidade de professores e professores da Educação Básica de 

reconhecer e respeitar a diversidade sociocultural e os vários 

públicos (negros, indígenas, mulheres, homossexuais e ou-

tros) existentes nas escolas, em suas identidades, diferenças 

especificidades. 

PLANO NACIONAL DE 

PPROMOÇÃO DA IGUALDADE 

RACIAL (PLANAPIR) 

2005 O Planapir foi desenhado e estruturado pela SEPPIR/PR, com 

base nas propostas aprovadas na Conferência Nacional da 

Igualdade Racial. Sugere metas a serem alcançadas, para su-

perar as injustiças raciais existentes no País, através da 

adoção de políticas de ações afirmativas associadas às políti-

cas universais. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS 

HUMANOS (EDH) 

2006 O Programam EDH tem o objetivo de apoiar e fortalecer 

ações e atividades sobre educação em direitos humanos. 

Ações de formação de profissionais da Educação Básica. 

Fonte: Consentino (2011). 

 

Os Programas e Projetos relacionados à diversidade, no âmbito da 

Educação, evidenciam as mudanças de perspectiva no trato da diversidade 

e da diferença, em nossa sociedade. Tanto em nível da Educação Básica 

como em nível superior de formação de profissionais, para atuarem no 

campo educação, muitas foram as iniciativas intentadas. Obviamente, aqui 

explicitamos apenas algumas dessas iniciativas, mas que já dão um pano-

rama da situação.  

Além da criação desses programas, é de extrema relevância a sua exe-

cução. Se tomarmos novamente como exemplo as Leis 10.639/03 e 

11.645/08, as quais alteraram a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-

cional (LDB), de 1996, para incluir a obrigatoriedade das temáticas 

História e Cultura Afro-Brasileira e História e Cultura Afro-Brasileira e In-

dígena, o que cotidianamente se observa é a sua não aplicação ou 

deturpação. Ainda hoje, na grande maioria das escolas, esses conteúdos 

são abordados em datas específicas (folclóricas), em disciplinas específicas, 

contrariando todo seu propósito, conforme pode ser verificado no Parecer 

do Ministério da Educação, de 2004, contendo As diretrizes Curriculares 

nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
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história e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que teve por relatora a Pro-

fessora Doutora Petronilha Beatriz e Silva:  

 

É importante destacar que não se trata de mudar um foco etnocêntrico mar-

cadamente de raiz europeia por outro africano, mas de ampliar o foco dos 

currículos escolares para a diversidade cultural, racial, social e econômica bra-

sileira. Nesta perspectiva, cabe às escolas incluir no contexto dos estudos e 

atividades, que proporciona diariamente, também as contribuições histórico-

culturais de povos indígenas e dos descendentes de asiáticos, além das que têm 

raízes africana e europeia. (BRASIL, 2004, p. 08). 

 

Portanto, a questão da diversidade, no âmbito escolar, ainda precisa 

trilhar um longo caminho, com vistas à superação das desigualdades pro-

porcionadas pela hierarquização das diferenças, quer de caráter biológico, 

quer cultural ou socioeconômico. Mas muitas são as iniciativas que têm se 

mostrado exitosas, como veremos a seguir. É preciso que cada vez mais 

adultos e crianças sejam (re)educados para a diversidade, na diversidade, 

para que as desigualdades possam ser superadas. 

 

Os Projetos desenvolvidos nas escolas 

 

O Projeto Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto 

Escolar, selecionado no Edital PROEXT 2015 – Programa de Extensão Uni-

versitária MEC/SESu, executado de 2018 a 2019, junto a professores da 

Rede Estadual de Ensino de uma cidade do noroeste do estado de São 

Paulo, enquadra-se, dessa maneira, nas ações voltadas à promoção da di-

versidade no ambiente escolar. 

O projeto foi estruturado em quatro módulos: 1) Direitos Humanos; 

2) Gênero e sexualidades; 3) Eu, o outro e as fobias e 4) Diversidades e 

Igualdade. Esses módulos foram implementados com as seguintes ativida-

des: i) um evento abordando o tema de maneira ampla; ii) duas oficinas 

que aprofundaram as discussões, tendo como referência o trabalho na es-

cola; iii) a criação de portfólios que visaram ao levantamento da realidade 
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de cada escola, de sorte a subsidiar a elaboração de uma intervenção; iv) a 

elaboração e a execução de uma intervenção.  

No presente capítulo, estamos discutindo os trabalhos relacionados, 

de alguma maneira, com o módulo 4) Diversidades e Igualdade; apresen-

taremos, a seguir, quatro propostas de intervenção elaboradas pelos 

professores, as quais foram analisadas qualitativamente, no seu conjunto.  

Os temas escolhidos pelos grupos de professores, juntamente com a 

comunidade escolar, foram: preconceito racial, intolerância e diversidade 

no contexto escolar, o dia da consciência negra e direitos humanos e di-

versidade racial. A seguir, listamos as atividades desenvolvidas em cada 

escola.  

 

Projeto 1  

 

O foco escolhido pelo grupo foi preconceito racial. O tratamento das 

questões raciais habitualmente vem pelo apontamento dos aspectos nega-

tivos.   

Atividades desenvolvidas no Projeto 1:  

 

- Palestra-show com um grupo cultural feminino da cidade para as meninas. 

- Oficina de percussão para os meninos. 

- Instalação de um painel gigante com temática étnico-racial.  

- Apresentação de músicas menos conhecidas dos alunos, que tratavam do tema dis-

criminação, como Bia Fonseca, Criolo, Rincon Sapiência.  

- Oficina de bonecas Abayomi.  

 

Projeto 2  

 

O foco escolhido foi mais abrangente: a intolerância e a diversidade 

no contexto escolar.  

Atividades desenvolvidas no Projeto 2 

 

- Exibição de vídeos com exemplos de gordofobia, xenofobia, homofobia e racismo.  

- Discussão do assunto intolerância e diversidade no cotidiano escolar.  
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- Elaboração e apresentação de peças de teatro com abordagem da temática.  

- Opinião dos alunos a respeito da apresentação . 

 

Projeto 3  

 

O grupo escolheu como foco o Dia da Consciência Negra.  

Atividades desenvolvidas no Projeto 3  

 

- Aulas expositivas sobre processo abolicionista, inserção do negro no mercado de 

trabalho, política de incentivo à imigração europeia e embranquecimento da po-

pulação brasileira.  

- Apresentação de Capoeira. 

- Levantamento de notícias recentes publicadas na mídia sobre racismo.  

- Levantamento de alunos vítimas de injúria racial, racismo ou qualquer forma de 

exclusão e preconceito, com gravação em áudio de seus depoimentos.   

- Aplicação de autodeclaração.  

- Aula expositiva sobre o Dia da Consciência Negra.  

- Reprodução de trecho do filme “Quanto vale ou é por quilo”, dirigido por Sergio 

Bianchi.  

- Reprodução de vídeo de domínio público acerca do histórico de leis criadas para 

combater a escravidão e seus desdobramentos.  

- Reflexão final sobre as consequências deixadas pela escravidão no Brasil.  

- Realização da performance Protesto: depoimento de uma aluna vítima de racismo; 

performance com a música “O canto das três raças”, de Clara Nunes, e “Cota não 

é esmola”, de Bia Ferreira.  

- Apresentação de trabalhos relacionados ao tema: poesia “Consciência Negra”.  

- Coreografia da música “Ginga”, de Iza.  

- Valorização da diversidade, quebra de padrões de beleza e empoderamento.  

- Criação e produção de exposição fotográfica “Beleza em cores”, com representantes 

da diversidade étnica da própria comunidade escolar.  

 

Projeto 4  

 

O tema escolhido inicialmente pelo grupo foi Direitos Humanos. 

Dessa discussão inicial vieram questionamentos ligados à cor da pele e à 

decisão de se trabalhar com a Diversidade.  

Atividades desenvolvidas no Projeto 4 
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- Rodas de conversa em cada sala sobre a temática.  

- Participação da Semana da Consciência Negra, no SESC. 

- Roda de conversa com todos os alunos sobre diferenças, com relatos de experiên-

cias pessoais e troca de ideias. Utilização do “bastão de fala”.  

- Organização de uma sequência didática sobre o assunto, para sistematização das 

discussões.   

 

No conjunto das temáticas propostas, apareceram tanto ideias “posi-

tivadas” – diversidade, consciência negra, direitos humanos – como 

também as “negativadas” – preconceito e intolerância. Considerando que 

o foco dos trabalhos foi a questão étnico-racial, numa perspectiva antirra-

cista, entendemos que a aproximação desse viés pode acontecer não 

somente do ponto de vista de valorização dos aspetos ligados à diversi-

dade, tomada de consciência e direitos humanos, como também sob o 

ponto de vista do combate ao preconceito e à intolerância: nesse sentido, 

a classificação de ideias como “positivadas” ou “negativadas”.  

Destacamos a necessidade de não se confundir a discussão, com base 

na valorização da diversidade, dos direitos humanos e da tomada de cons-

ciência, com a romantização ou minimização do racismo ou com a 

propagação do chamado mito da democracia racial. O discurso da existên-

cia de uma democracia racial, no Brasil – a inexistência de preconceito e 

discriminação –, é um mito, que os dados cotidianos e os estudos socioló-

gicos mais aprofundados dão conta de revelar. As ações necessárias para 

que alcancemos uma democracia racial – a eliminação do racismo – são 

uma meta (VIEIRA, 2008). Cremos que é essa democracia racial como 

meta que projetos da natureza dos aqui propostos buscam alcançar.  

Na linha da explicitação do “negativo” – preconceito, intolerância –, 

trata-se da necessidade de nominar para combater. Ribeiro (2019) lembra-

nos da importância da história do feminismo negro, que nos ensina a ne-

cessidade de nomear as opressões. Impossível combater o que não tem 

nome.  

Por questões de organização e didática, os módulos do curso foram 

divididos em 1) Direitos Humanos; 2) Gênero e sexualidades; 3) Eu, o 
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outro e as fobias e 4) Diversidades e Igualdade, mas observemos a relação 

e a interligação entre os temas propostos pelos professores, para a realiza-

ção das intervenções em suas escolas. O tema Preconceito Racial liga-se à 

Diversidade, mas também à falta de Direitos Humanos, no exercício do 

Preconceito. A Intolerância nos remete ao Outro e às Fobias presentes no 

contexto escolar marcado pela Diversidade. O Dia da Consciência Negra, 

na forma discutida no Projeto, trouxe subjetivamente, dentre outros, o 

conceito de interseccionalidade – a localização da mulher negra na inter-

secção das opressões de gênero e raça –, quando trata da mulher negra e 

dos padrões de beleza. O tema Direitos Humanos e Diversidade impulsiona 

diferentes tipos de reação, expressos na ressignificação do cabelo crespo, 

transformando-o em símbolo de afirmação racial e estética, sublinhando a 

busca de relação entre esses dois grandes temas.  

As atividades propostas podem ser agrupadas em:  

 

1 - Palestras, discussões, aulas, rodas de conversa, apresentação de depoimentos, vi-

sita a eventos externos;  

2 - Apresentação de shows, oficinas musicais, apresentações musicais e performan-

ces de dança e teatro feitas para e pel@s alun@s;  

3 - Exposição de fotos, cartazes e poesias;  

4 - Oficinas artesanais;  

5 - Exibição de filmes;  

6 - Apresentação de capoeira;3  

7 - Levantamento de notícias. 

 

As palestras, discussões, aulas, rodas de conversa e levantamento de 

notícias estão mais ligados a uma busca de sistematização de informações 

em formatos mais tradicionalmente próximos do utilizado nas escolas for-

mais. Os demais tipos – shows, oficinas e apresentações musicais, oficinas 

artesanais e filmes – se aproximam mais de manifestações mais artísticas 

e dos espaços mais informais. Embora as primeiras representem o maior 

número de atividades realizadas, as demais somam mais do que a metade, 

 
3 A capoeira, embora tenha elementos musicais na sua realização, traz também elementos de luta, esporte, cultura e 
brincadeira, o que a coloca em um grupo especial de atividades.  
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revelando uma opção por atividades diferenciadas e associadas com as ma-

nifestações artísticas e culturais mais próximas dos alunos e alunas.  

Foi concretizado, tendo em vista os registros para a apresentação de 

fechamento do projeto, conforme listadas acima, um total de 28 ativida-

des, assim divididas (Quadro 2):  
 

Quadro 2: Atividades desenvolvidas no projeto. 

Tipo de Atividades Qtd. 

1 - Palestras, discussões, aulas, rodas de conversa, apresentação de depoimentos, visita a eventos exter-

nos  
12 

2 - Apresentação de shows, oficinas musicais, apresentações musicais e performances de dança e teatro 

feitas para e pel@s alun@s  
7 

3 - Exposição de fotos, cartazes e poesias 3 

4 – Oficinas artesanais  1 

5 – Exibição de filmes  3 

6 – Apresentação de capoeira  1 

7 – Levantamento de noticias 1 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

A Lei 10639/03 altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a qual 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional - LDB, para incluir no 

currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática "História 

e Cultura Afro-Brasileira". A inclusão determina que os conteúdos referen-

tes à História e Cultura Afro-Brasileiras serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial, nas áreas de Artes, Literatura e His-

tória Brasileira (BRASIL, 2003). Destacamos que a lei cita algumas áreas, 

mas explicita que a temática deve ministrada em todo o currículo escolar.   

Nesse sentido, em relação aos conteúdos trabalhados nas atividades 

apresentadas, a discussão sobre a discriminação e o preconceito em si apa-

recem além de aspectos da história do povo negro e de manifestações 

artísticas, no geral, e manifestações mais especificas, como a capoeira. Co-

mumente ausentes e também inexistentes, nesses trabalhos, estão as 

discussões sobre a Ciência e a Tecnologia afro e/ou afro-brasileira.  

Observamos também que os aspectos históricos contemplados nos 

projetos se referem à história do povo negro, desde o período de escravi-

zação, ficando igualmente excluída a história da população negra africana 

antes do processo de escravização. Nessa mesma linha, a história dos 



Luana Silva Flor; Monica Abrantes Galindo; Elaine Bettini | 145 

 

índios brasileiros costuma ser contada a partir da chegada dos portugue-

ses, esquecendo-se que os povos indígenas brasileiros tinham uma história 

antes da chegada dos colonizadores, organizavam-se em grupos e socieda-

des, tinham suas línguas, seus hábitos e toda uma vida, comumente 

ignorada. Conforme Krenak (2019), a colonização do mundo pelos brancos 

europeus estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade 

obscurecida que precisava ser trazida para a luz por essa parcela esclare-

cida da humanidade. Manifesta-se, dessa maneira, uma faceta de um 

racismo epistemológico. 

 Gordon, em sua introdução ao livro Pele negra, máscaras brancas 

(FANON, 2008), assinala que o autor, Franz Fanon argumentava que a 

colonização requer mais do que a subordinação material de um povo. A 

colonização também impõe os meios pelos quais as pessoas são capazes de 

se expressar e se entender – e isso pode ser identificado na linguagem e 

até nos métodos pelos quais as ciências são construídas. Loango (2020) 

destaca que a hegemonia do conhecimento eurocêntrico desapropriou e, 

em muitos casos, aniquilou outras formas de conhecer e habitar o mundo:  

 

O racismo epistêmico impõe a superioridade de uma cultura sobre outra, a 

ponto de assimilar, negar ou suprimir. Esse racismo está relacionado à prima-

zia monocultural, hegemônica ocidental, eurocêntrica e científica, na qual 

certos conhecimentos tradicionais e culturas foram invisíveis ou inferiorizados 

(LOANGO, 2020, p. 174).  

 

Três dos quatro trabalhos apresentados efetuaram uma síntese dos 

pontos considerados negativos e positivos da realização do trabalho, ou 

dos pontos negativos e das dificuldades encontradas no desenvolvimento 

das ações. 

Os pontos positivos foram relatados tanto em relação à essência e à 

possibilidade de desenvolvimento dos projetos desenvolvidos, quanto 

acerca dos resultados alcançados. Sobre a essência dos trabalhos e seu de-

senvolvimento, foram apontados a interdisciplinaridade, o apoio da equipe 

gestora, a possibilidade de reflexão, por parte dos alunos, sobre a temática 

proposta. Apareceram também as manifestações de interação, confiança, 
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respeito ao próximo e empatia. Mais ligados aos resultados, foram desta-

cados a possibilidade de percepção dos processos de normalização das 

situações de exclusão, o exercício de diálogo, as manifestações de empode-

ramento, o enfrentamento às injustiças e a desmistificação de ideias pré-

concebidas atinentes às diferenças. Foram citadas ocorrências de mudan-

ças de posturas e comportamentos dos alunos, embora não tenham sido 

especificadas as características dessas mudanças.  

Enfatizamos que, em uma das escolas que tiveram atividades ligadas 

à exposição e valorização dos cabelos crespos, a apresentação incluiu o 

item “cabelos soltos”, na lista dos pontos positivos do projeto.  

Sobre os cabelos, Gomes (2019), em um trabalho a respeito do corpo 

e do cabelo como símbolos da identidade negra, ressalta que o cabelo do 

negro pode ser visto como símbolo de beleza e, incoerentemente, de infe-

rioridade racial. Segundo a autora (GOMES, 2019), as tensões e os 

desencontros entre essas representações – de beleza e inferioridade – re-

fletem a presença de relações sociais autoritárias, hierárquicas e 

conflituosas entre negros e brancos, ao longo da História. Além disso, esse 

processo impulsiona diferentes tipos de reação, expressos na ressignifica-

ção do cabelo crespo, transformando-o em símbolo de afirmação racial e 

estética, além da introjeção do racismo e do mito da inferioridade pelo ne-

gro e pela negra.   

Importante igualmente é a percepção, explicitada pela autora 

(GOMES, 2019), de que o problema não está no cabelo em si, mas nas re-

presentações coletivas negativas construídas em torno do negro, no 

contexto da cultura e das relações raciais brasileiras. Nesse sentido, nota-

se a importância do cabelo relacionado a uma contribuição para o aumento 

da autoestima da menina negra, em face do enfrentamento da intersecci-

onalidade de opressões que sofre – por ser mulher e ser negra – e mais 

uma ferramenta antirracista, dessa vez no campo da discussão dos pa-

drões de beleza impostos em nossa sociedade e ligados a um ideal de beleza 

branco.   
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As dificuldades ou pontos negativos relatados concernem às possibi-

lidades de desenvolvimento dos projetos. Estão ligadas às relações com 

agentes externos, como falta de apoio da gestão da escola, resistência e 

críticas da comunidade escolar sobre o projeto e a temática, dificuldades 

de envolver os pais e de estabelecer parcerias com outras instituições ca-

pazes de colaborar com as palestras e ações. Outro tipo de pontos 

negativos ou dificuldades referem-se à estrutura para a realização do tra-

balho, como recursos financeiros, espaço disponível para os ensaios e 

materiais bibliográficos e de consumo.    

 

Considerações Finais 

 

Quer dentro da biologia, quer em relação à cultura, a diversidade é 

um valor. Até mesmo em termos empresariais, ela tem sido apontada 

como variável importante em relação aos lucros possíveis (McKINSEY, 

2018). Na escola, a diversidade se coloca, porque as pessoas são diversas, 

assim como suas possibilidades de viver e aprender. Existe uma diversi-

dade de conteúdos que podem ser tratados, assim como a maneira como 

são apresentados e trabalhados. Olhar para a diversidade racial na escola 

– tanto de forma “positivada”, na valorização da diversidade, consciência 

negra, direitos humanos – como também de forma “negativada” – no com-

bate ao preconceito e à intolerância – é uma possibilidade de atuação 

antirracista e inclusiva, coerente não apenas com o valor da diversidade, 

como com o cumprimento das leis vigentes no nosso país.  

Nessa direção, o Curso de Extensão aqui apresentado se revelou como 

um espaço profícuo para o desenvolvimento das atividades e reflexões des-

critas, relacionadas com a promoção e valorização da diversidade. E, para 

além do cumprimento das leis, podemos juntar nossas vozes à de Krenak 

(2019), sobre a importância do reconhecimento do valor da diversidade e 

da organização de ações, para seu reconhecimento contra as tentativas de 

homogeneização – dentro e fora da escola –, para a manutenção de nossa 

alegria de estar vivos: “Ter diversidade, não isso de uma humanidade com 
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o mesmo protocolo. Porque isso até agora foi só uma maneira de homoge-

neizar e tirar nossa alegria de estar vivos.” (KRENAK, 2019). 
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Apêndices 

 

 

Apêndice A – Carga horária da primeira parte da META 03 

 

O curso foi composto por atividades presenciais (eventos e oficinas) 

e atividades não presenciais – portfólios, proposta de atividades de inter-

venção e desenvolvimento da ação de intervenção. 
 

Atividade Carga Horária 

Presencial 

Carga Horária não 

presencial 

4 eventos – Mesas Redondas (4 horas cada) 16h ---- 

8 oficinas (2h30 cada) 20h ---- 

8 portfólios, após cada uma das oficinas (3 horas cada) ---- 24h 

4 propostas de atividades de intervenção nas escolas, uma 

por módulo (15 horas cada) 

---- 60h 

Desenvolvimento na escola e relato de uma das ações de in-

tervenção (Relatório e pôster) 

(60 horas) 

---- 60h 

Total 36h 144h 
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Apêndice B – Fôlderes de divulgação dos eventos 
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Apêndice C – Portfólios 

 

Programa de Extensão Universitária MEC/SESu 

Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

Portfólio 1 

Módulo 1 – Direitos Humanos 

Oficina 1 - Princípios e fundamentos de DH  

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

 

Atividade: Faça um levantamento no PPP de sua escola, visando a identificar se os temas 

elencados no quadro abaixo estão presentes e em quais seções/partes do documento apa-

recem; depois, transcreva a ideia principal contida no PPP sobre o tema em questão.  
 

Tema Princípios, objetivos 

da escola 

Propostas Pedagógicas (projetos, conte-

údos de disciplinas) 

Diversidades (sexual, étnico-racial, reli-

giosa, dentre outras) 

 

  

Direitos Humanos 

 

  

Sexualidade 

 

  

Racismo e preconceitos 

 

  

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação 

de intervenção.  

2. O portfólio deverá ser enviado para o e-mail dhproext@gmailcom até o dia 30 de 

marco de 2018. 
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Programa de Extensão Universitária MEC/SESu 

Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

Portfólio 2 

Módulo 1 – Direitos Humanos 

Oficina 2 - Projetos e práticas de EDH  

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

 

Atividade: Faça um levantamento junto aos estudantes de cada classe/ano, visando a iden-

tificar, dentre as temáticas abaixo, qual eles/elas gostariam de conhecer/estudar. Indique, 

entre os parênteses, o número de votos que cada temática recebeu. 

Ano/classe: 

Temáticas  

(    ) Sexualidade  

(    ) Gênero  

(    ) Direitos Humanos 

(    ) Racismo e preconceito 

 

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação 

de intervenção.  

2. O portfólio deverá ser enviado para o e-mail dhproext@gmailcom até o dia 20 de 

abril de 2018. 

  



Apêndices | 155 

 

Programa de Extensão Universitária MEC/SESu 

Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

Portfólios 3 e 4 

Módulo 2 – Eu, o outro e as fobias 

Oficinas 3 – LGBTfobias na família e na sociedade e 4 - LGBTfobia na educação  

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

 

Atividade: Faça um levantamento na biblioteca/sala de leitura da sua escola, visando a 

identificar os livros que tratam das temáticas destacadas nos quadros a seguir e verifique 

também se esses livros são retirados por alunos, professores ou outras pessoas. 

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação 

de intervenção.  

2. O portfólio deverá ser enviado para o e-mail dhproext@gmailcom até o dia 18 de 

junho de 2018. 

 

Diversidades (sexual, étnico-racial, religiosa, dentre outras) 

Modalidade Ti-

tulo 

Au-

tor 

Edi-

tora 

Foi retirado por alguém? 

Quem? 

Livros – Literatura em geral (histórias, roman-

ces) 

    

Livros para formação do professor (livros teóri-

cos, acadêmicos) 

    

 

Direitos Humanos 

Modalidade Titulo Autor Editora Foi retirado por alguém? Quem? 

Livros – Literatura em geral     

Livros para formação do professor     

 

Sexualidade 

Modalidade Titulo Autor Editora Foi retirado por alguém? Quem? 

Livros – Literatura em geral     

Livros para formação do professor     

 

Racismo e preconceitos 

Modalidade Titulo Autor Editora Foi retirado por alguém? Quem? 

Livros – Literatura em geral     

Livros para formação do professor     
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Programa de Extensão Universitária MEC/SESu 

Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

Portfólio 5 

Módulo 3 - Diversidades e igualdade 

Oficina 5 – Ações afirmativas contra o racismo 

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

 

Atividade: Levantamento das percepções d@s estudantes sobre situações de racismo, ho-

mofobia e discriminação.  

Objetivo: Identificar como @s estudantes percebem uma situação real na qual ocorre a 

prática do racismo. Queremos saber se @s estudantes enxergam o racismo e a homofobia, 

nas situações descritas. Por isso, é importante que o aplicador da questão não use esses 

termos (racismo, preconceito, discriminação, homofobia). 

Aplicação: 

 

1. Entregar a folha em anexo (na qual está transcrita uma notícia de jornal).  Pedir 

para @s estudantes lerem (leitura silenciosa) a notícia, sem fazer comentários. 

2. @  professor@ aplicador@ também não deve fazer qualquer comentário sobre 

racismo, homofobia ou preconceito.  

3. Pedir para que @s estudantes respondam às questões, explicando o que pensam. 

Enfatizar que não há certo ou errado. Nosso interesse é entender o pensamento 

del@s. 

4. Garantir que ninguém será identificado (não é para colocar nome na folha).  

5. No caso de estudantes de anos iniciais, a aplicação pode se dar por meio de roda 

de conversa. @  professor@  lê a notícia, faz as perguntas e registra as respostas 

do grupo como um todo.   

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação de 

intervenção.  

2. As folhas de respostas (uma cópia) d@s alun@s deverão ser entregues no dia 

15/09, durante o evento. As folhas deverão conter o nome d@ cursista, para 

darmos baixa à atividade. 
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Pesquisa  

Idade: __________                                   Ano que cursa: _______________    

Raça/etnia: _________________   Sexo Biológico:  (   ) feminino    (    ) masculino      

 

Notícia 1 

O caso a seguir é verídico.1 Queremos saber sua opinião a respeito. Explique suas 

ideias. 

Use quantas linhas forem necessárias. Pode usar o verso da folha.  

 
 

1. Na sua opinião, por que essa situação aconteceu com Luís Henrique? Explique o que 

você pensa. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2. O que você acha que Luís Henrique sentiu, ao viver essa situação? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. O que você acha que Karina sentiu, ao presenciar essa situação? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 
1 Fonte: Profissão Repórter. Edição do dia 19 jul. 2017. http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/07/viti-
mas-de-racismo-e-injuria-racial-relatam-casos-de-agressao.html 

O comerciante Luís Henrique da Silva conta que estava dentro de um supermercado, 

na Zona Norte de São Paulo, no dia 22 de abril: “Eu me dirigi ao caixa e tinha uma 

senhora na minha frente. Ela falou que eu bati o carrinho na perna dela. Eu pedi des-

culpa. Ela falou baixinho pra menina do caixa, mas alto pra eu escutar: ‘Além de preto, 

é corintiano’. Ela terminou de colocar as coisas dela no caixa e, na sequência, virou, me 

chamando de preto, de macaco, de filho daquilo, de bandido, de ladrão.” 

Karina Camerlengo testemunhou o caso e ouviu xingamentos: “Ela chamou ele de preto 

e depois o xingou. Eu vi o Luís pedindo desculpas o tempo todo. Em momento nenhum 

ele a ofendeu.” 

http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/07/vitimas-de-racismo-e-injuria-racial-relatam-casos-de-agressao.html
http://g1.globo.com/profissao-reporter/noticia/2017/07/vitimas-de-racismo-e-injuria-racial-relatam-casos-de-agressao.html


158 | Educação, Sexualidades e Direitos Humanos no Contexto Escolar 

 

Notícia 2  

O caso a seguir é verídico.2 Queremos saber sua opinião a respeito. Explique suas 

ideias. 

Use quantas linhas forem necessárias. Pode usar o verso da folha.  

 

 
 

4. Na sua opinião, por que isso aconteceu com Douglas e Pablo? Explique o que você 

pensa? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. O que você acha que Douglas e Pablo sentiram? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. O que você acha que os rapazes que bateram em Douglas e Pablo sentiram?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

  

 
2 Fonte: G1 - http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2017/03/casal-gay-e-espancado-com-pa-apos-
abraco-e-alega-homofobia-bichinhas.html 

Douglas Braga, de 22 anos, e Pablo Marton, de 23 anos, ao saírem de uma festa, se abra-

çaram e foram andando para casa. No caminho, dois rapazes se aproximaram, um deles 

deu um chute na costela de Pablo e o outro veio por trás e chutou a cabeça de Douglas e 

bateu na cabeça dele com uma pá.  

http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2017/03/casal-gay-e-espancado-com-pa-apos-abraco-e-alega-homofobia-bichinhas.html
http://g1.globo.com/sp/sao-carlos-regiao/noticia/2017/03/casal-gay-e-espancado-com-pa-apos-abraco-e-alega-homofobia-bichinhas.html
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Portfólio 6 

Módulo 3 - Diversidades e igualdade 

Oficinas 6 – Diversidades e igualdade 

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

Atividade: Categorização das respostas dos estudantes (atividade do portfólio 5) 

Objetivo: Categorizar as respostas d@s estudantes sobre as duas situações apresentadas 

no Portfólio 5.  

Categorização: 

 

1. Ler atentamente as respostas das questões 1 e 4.  

2. Identificar em qual categoria (do quadro a seguir) a resposta se encaixa. ATENÇÃO: 

Há respostas que poderão se encaixar em mais de uma categoria; nessas situações, 

o número total de respostas excederá o número total de respondentes. 

3. Caso alguma resposta não se encaixe nas categorias propostas, assinale “outra” e 

especifique essa nova categoria, explicando a que ela se refere. 

4. No caso de estudantes de séries iniciais, a aplicação foi feita por meio de roda de 

conversa. Não é preciso identificar numericamente, mas é importante dizer qual a 

categoria mais presente e mais ausente, nas respostas.  

 

OBSERVAÇÕES:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação de 

intervenção.  

2. As categorizações deste Portfólio 6 deverão ser entregues no dia 15/09, durante 

o evento. As folhas deverão conter o nome d@ cursista, para darmos baixa à 

atividade. 
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PERFIL Número de respondentes 

Feminino  

Masculino  

Transexuais  

Brancos  

Negros  

Pardos ou palavras afins  

Outras etnias  

Série  

 

Categorização da Questão 1 - Na sua opinião, por que essa situação aconteceu com Luís Henrique? Explique o 

que você pensa. 

 

NÚMERO DE RESPOSTAS ANALISADAS: _______ 

Categorias Número de  

respostas  

A – Preconceito e discriminação racial: são as respostas que se referem à atitude preconceituosa 

e discriminadora da mulher que xingou Luís.  Aconteceu, porque a mulher era preconceituosa. 

 

B – Diversidade: são as respostas que entendem que o incidente aconteceu, porque Luís é negro.   

C – Incidente: são respostas que remetem à  situação que aconteceu, porque Luís bateu o car-

rinho na perna da senhora. Aconteceu, porque Luís bateu o  carrinho na perna da senhora. 

 

D- Falta educação/respeito pelo outro: são as respostas que atribuem a situação à falta de res-

peito pelo outro ou à sociedade preconceituosa.  

 

E – OUTRA (especifique)  

 

 

 

Categorização da Questão 4: Na sua opinião, por que isso aconteceu com Douglas e Pablo? Explique o que você 

pensa. 

NÚMERO DE RESPOSTAS ANALISADAS: _______ 

Categorias Número de  

respostas 

A – Preconceito e homofobia: são as respostas atinentes à atitude dos agressores que julgaram 

que os dois eram homossexuais. Eles apanharam, porque os agressores eram homofóbicos.  

 

B – Diversidade: são as respostas para as quais os dois rapazes apanharam, porque eram ho-

mossexuais. Eles apanharam, porque eram homossexuais. 

 

C – Outras causas: são respostas que julgam que os dois rapazes apanharam por motivos diver-

sos: brigas, drogas ou outro motivo. Eles apanharam por qualquer outro motivo que não a 

homossexualidade.  

 

 

D- Sociedade violenta: são as respostas que atribuem a situação à violência, na sociedade, sem 

mencionar a homofobia. Eles apanharam, porque a sociedade é violenta. 

 

E – OUTRA (especifique)   
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Portfólio 7 

Módulo 4 – Gênero e sexualidades 

Oficina 7 – Diversidade sexual 

Nome d@ professor@ _______________________________ 

Escola____________________________________________ 

 

Atividade: Levantamento dos questionamentos sobre sexualidade formulados pel@s es-

tudantes e as fontes que buscam para responder às suas dúvidas. 

Objetivo: Levantar os questionamentos (dúvidas) d@s estudantes sobre sexualidade, por 

meio de uma caixinha de dúvidas. 

Modelo de formulário para orientar os questionamentos d@s alun@s – em anexo 

 

Caixinha de dúvidas: 

 

3. Utilizar uma caixinha de papelão ou de madeira lacrada, com uma pequena abertura 

na parte superior, onde será depositado o questionamento/dúvida; 

4. Explicar em cada grupo/classe que el@s deverão responder às 3 perguntas do for-

mulário entregue a eles (se quiserem, pois não são obrigados) e colocar na caixinha. 

É importante garantir o anonimato d@s alun@s, assegurando que eles não devem 

colocar nomes do formulário;  

5. @ professor@ entrega para cada alun@ um papel com as 3 questões do formulário 

(Anexo I), para orientar os questionamentos que @s alun@s escreverão e deposita-

rão anonimamente na caixinha; 

6. A caixinha deve ficar sempre com @ docente que está realizando o levantamento, 

para evitar que seja “arrombada” por outras pessoas. É responsabilidade do docente 

garantir o sigilo; 

7. No caso de estudantes de séries iniciais, a aplicação deve ser feita através de roda de 

conversa. Não é preciso identificar numericamente, mas é importante anotar todas 

as dúvidas das crianças e apontar aquelas que são mais frequentes.  

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação de 

intervenção.  

2. As análises e categorizações dos questionamentos/dúvidas dos estudantes referentes 

à atividade proposta no Portfólio 7 deverão ser digitadas e enviadas como sendo o 

Portfólio 8, para o e-mail dhproext@gmail.com até o dia 20/11/2018. Os arquivos 
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deverão ser em word ou pdf com o nome d@ cursista e os números dos Portfólios 7 

e 8, para darmos baixa à atividade. 

 

Anexo I 

Formulário para levantamento das dúvidas dos estudantes relacio-

nadas a sexualidade e sexo 

Série: 

Idade: 

Sexo: (   ) feminino    (  ) masculino   (   ) outro 

Etnia: (   )   negra (   ) parda   (   ) branca   (   ) indígena   (   ) outra 

 

1.  O que quero saber sobre sexualidade e sexo?  

 

2. Como esclareço as dúvidas que tenho sobre sexo e sexualidade?  

 

3. Como a escola poderia me ajudar a esclarecer essas dúvidas? 
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Portfólio 8 

Módulo 4 – Diversidade sexual 

Oficina 8 – Igualdade de gêneros 

Nome d@ professor(@_______________________________ 

Escola ____________________________________________ 

 

Atividade: Categorização dos questionamentos formulados pelos estudantes, fontes de in-

formação e papel da escola, no que tange ao tema da sexualidade (atividade do Portfólio 7) 

Objetivos: Categorizar os questionamentos d@s estudantes sobre sexualidade depositados 

nas caixinhas de dúvidas, a partir de categorias pré-estabelecidas; categorizar as fontes que 

buscam para responder suas dúvidas; categorizar suas sugestões sobre como a escola pode 

contribuir para responder às suas dúvidas.  

Categorização: 

 

8. Ler atentamente as respostas dos estudantes às 3 questões formuladas no Portfólio 

7.  

9. Identificar em qual categoria (dos quadros a seguir) as respostas se encaixam. 

ATENÇÃO: Há respostas que poderão se encaixar em mais de uma categoria; nessas 

situações, o número total de respostas excederá o número total de respondentes.  

10. Caso alguma das respostas não se encaixe nas categorias propostas, assinale “outra” 

e especifique essa nova categoria, explicando a que ela se refere.  

11. No caso de estudantes de séries iniciais, a aplicação foi feita por meio de roda de 

conversa: não será preciso identificar numericamente, mas é importante dizer quais 

as categorias mais presentes e mais ausentes nas respostas.  

 

Observações:  

1. Os portfólios propostos servirão de base para a elaboração das propostas de ação de 

intervenção. 

2. As análises e categorizações dos questionamentos/dúvidas dos estudantes, referen-

tes à atividade proposta no Portfólio 7, deverão ser digitadas e enviadas como sendo 

o Portfólio 8, para o e-mail dhproext@gmail.com até o dia 20/11/2018. Os arqui-

vos deverão ser em word ou pdf com o nome do@  cursista e os números dos 

Portfólios 7 e 8, para darmos baixa à atividade. 

3. Orientações para @s cursistas sobre a categorização dos questionamentos/dú-

vidas dos alunos, depositados na caixa de dúvidas: no Quadro 1, você vai elencar 

o número de questionamentos ou dúvidas dos alunos que podem ser caracterizados 
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em aspectos psicológicos, biológicos e sociais. Dentro dessas três categorias, elenca-

mos subcategorias para que vocês identifiquem. A categoria “aspectos biológicos” 

tem como subcategorias “fisiologia”, “anatomia” e “patologia”. Na Categoria ‘aspec-

tos psicológicos”, temos como subcategorias “afetividade”, “consciência/autonomia”, 

“prazer e dor” (sensações), “comportamento” e “mito”.  
 

Anexo I 

Categorização dos questionamentos dos estudantes colocados na cai-

xinha de dúvidas 
 

Quadro 1. Perfil dos estudantes 

 Número de respondentes 

Feminino  

Masculino  

Transexuais  

Brancos  

Negros  

Pardos ou palavras afins  

Outras etnias  

Série  

Total de alunos que responderam  

 

Quadro 2. Categorização dos questionamentos sobre sexualidade feitos por estudantes. 

Questão 1 - O que quero saber sobre sexualidade e sexo?  

NÚMERO TOTAL DE QUESTIONAMENTOS ANALISADOS (DEPOSITADOS NA CAIXA DE DÚVIDAS: _______ 

Categorias e subcategorias Número de respostas 

Categoria Aspectos Psicológicos  

A- Consciência/autonomia: questões que se referem à prevenção, respeito, plane-

jamento da vida sexual e afetiva 

 

B- Afetividade: questões que envolvem afetos e sentimentos (amor, paixão, raiva)  

C- Prazer e dor (sensações): dúvidas que envolvem questões sobre dor na primeira 

relação, prazer e orgasmo no ato sexual, formas de prazer (sexo oral e anal) 

 

D- Comportamento: dúvidas que abarcam questões sobre relacionamento hetero-

afetivo/sexual e homoafetivo/sexual 

 

E- Mito: questões relativas a afirmações inverídicas ditas como verdadeiras, como, 

por exemplo: masturbação pode produzir acne? 

 

F - Outra (especifique)  

Categoria Aspectos Biológicos  

G- Fisiologia: dúvidas que envolvam questões sobre o funcionamento do corpo, 

como, por exemplo, período fértil, gestação, menstruação, ejaculação 

 

H- Anatomia: dúvidas que abarcam questões sobre os órgãos sexuais e o corpo  

I- Patologia: dúvidas sobre DST/HIV/AIDS  

J - Outra (especifique)  

Categoria Aspectos Sociais   

K – Influência cultural: questões relacionadas a tradições socioculturais ou religião.  

L – Família: questões referentes à educação ou influência ou relacionamento familiar.  

M - Outra (especifique)  
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Quadro 3. Categorização sobre as fontes de informação buscadas pelos estudantes para responder seus 

questionamentos sobre sexualidade. 

Questão 2 - Como esclareço as dúvidas que tenho sobre sexo e sexualidade?  

NÚMERO DE QUESTIONAMENTOS ANALISADOS: _______ 

Categorias Número de respos-

tas 

A – Amigos: pergunto aos meus amigos ou colegas  

B – Família: pergunto aos meus irmãos, pais, avós, primos   

C - Profissionais: pergunto a médicos, professores ou outra categoria profissional li-

gada à educação ou à saúde 

 

D –Internet/redes sociais: busco páginas ou grupos que tratam do assunto  

E – Outras fontes de informação: busco informações em  livros, revistas  

F - Não pergunto e nem busco informações  

G – OUTRA (especifique)   

 

Quadro 4. Categorização sobre o papel da escola na resposta às dúvidas dos estudantes sobre sexuali-

dade. 

 

Questão 3 - Como a escola poderia me ajudar a esclarecer essas dúvidas? 

NÚMERO DE QUESTIONAMENTOS ANALISADOS: _______ 

Categorias Número de  res-

postas 

A – Aulas/conteúdos: por meio de aulas e conteúdos de disciplinas   

B- Projetos: desenvolvendo projetos interdisciplinares de estudo sobre a temática  

C – Grupos de estudo: propondo grupos de estudo e discussão destinados aos alunos que 

têm interesse no tema 

 

D – Palestras/eventos: por meio da realização de palestras ou eventos com profissionais 

externos à escola que abordem o tema   

 

E – Protagonismo juvenil: a escola incentiva projetos em que os alunos são protagonistas 

e eles desenvolvem ações na escola 

 

F – Não pode ajudar: a escola não pode ajudar ou não compete a ela tratar desse tema  

G - OUTRA (especifique)  
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Apêndice D – Estrutura da proposta de ação de intervenção (Planos) 

 

Módulo 

Nome d@s professor@s  

Escola 

 

Intervenção Proposta 

 

a) Justificativa da ação: mediante a realidade da escola, propor ações relacionadas às 

necessidades identificadas através dos portfólios 

b) Objetivos da ação: o que pretendem alcançar, como vão enfrentar a situação encon-

trada 

c) Público alvo: ano/série d@s estudantes – quantidade de estudantes envolvid@s 

d) Metodologia: como os objetivos foram postos em prática 

e) Resultados: o que foi conseguido com a ação 

f) Avaliação: quais objetivos foram alcançados, quais não foram, por quê? 

 

OBS: Os itens “e” e “f” destinam-se apenas à ação de intervenção desenvolvida.  
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