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Introdução

A sociedade brasileira carrega uma marca autoritária: 
já foi uma sociedade escravocrata, além de ter uma 
larga tradição de relações política paternalista e 
clientelistas, com longos períodos de governos não 
democráticos. Em Pleno século XXI é uma sociedade 
ainda com alto nível de desigualdades sociais, 
injustiças e exclusão social. 
A construção da cidadania necessita de uma prática 
educacional que compreenda a realidade social e dos 
direitos e responsabilidades em relação à vida pessoal e 
coletiva e a afirmação do principio da participação 
política.
Nessa perspectiva o presente trabalho tem com 
objetivos apresentar os resultados de oficinas de 
Educação em Direitos Humanos implantadas no 
Programa Mais Educação do Ministério da Educação, 
que é um projeto idealizado pelo Ministério da 
Educação que visa estabelecer para alunos de escolas 
públicas estaduais e municipais reforço escolar em 
disciplinas que detém graus de deficiência maiores 
como: Português e Matemática e áreas de 
conhecimentos afins: Educação em Direitos Humanos, 
jogos (xadrez, dominó) horta, futsal, vôlei etc, com a 
perspectiva de melhorar a qualidade de ensino e formar 
cidadãos multiplicadores, desempenhando seu 
aprendizado nas oficinas temáticas na comunidade.      
Esta oficina direciona-se para alunos do ensino 
fundamental II e ensino médio da rede pública de 
ensino, tendo como principal objetivo a construção de 
uma cultura de paz e valorização a diversidade sem 
discriminação no ambiente escolar. Incentivando-os a 
realização de estudos, reflexões, pesquisas e 
intervenções, através da Educação em Direitos 
Humanos.

Pois Entendemos que a escola é uma instituição 
social responsável pela formação ética e instrução das 
novas gerações, precisa assumir seu papel na 
construção de uma sociedade mais justa, equânime e 
solidária. A luta pela garantia de igualdade de 
condições e de oportunidades para todas as pessoas 

passa, necessariamente, por uma educação em que o 
respeito mútuo, o respeito aos outros, o reconhecimento das 
diferenças e a possibilidade de trabalhá-las sejam objeto de 
ações cotidianas em todos os espaços e tempos educativos.

Material e métodos

O local determinado para a realização deste trabalho 
corresponde a Escola Simon Bolívar , localizada no Bairro 
do Curado na Cidade de Jaboatão dos Guararapes, o 
período das  elaborações das oficinas foi de outubro de 
2008 até junho de 2009. Para atingir os objetivos, 
primeiramente foi realizada a leitura de textos referentes à 
diversidade étnico-cultural, bem como foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas com os monitores   do Projeto, 
além de analisar os materiais produzidos pelos alunos, tais 
como textos, letras de música, desenvolvimento das 
atividades em relação a temática.

  Nessa primeira etapa do projeto, foram atendidas 30 
(trinta) pessoas, entre elas; crianças e jovens, em idade 
entre 10 (dez) a 17 anos. Para alcançar o objetivo geral 
previsto no projeto, foram realizadas atividades lúdicas, 
palestras, bem como passeios culturais. A meta foi realizar 
a educação em Direitos Humanos, utilizando-se técnicas 
circenses, oficinas de música, percussão, além de peças 
teatrais sobre a importância da Diversidade étnico-cultural 
no ambiente escolar.

Resultados

Os resultados foram os mais animadores, pois a 
iniciativa visa estabelecer além aulas de reforço escolar, 
uma cultura de paz dentro das escolas através de oficinas 
temáticas especifica como a de Direitos Humanos, Ética e 
Cidadania viabilizando discussões com o alunado sobre 
diversos temas que faz parte dos conteúdos dessas 
oficinas.Temas estes imprescindíveis, como diversidade, 
étnico-racial, de gênero, políticas públicas, DST’s/AIDS.
Para melhor compreensão desses assuntos utilizamos 
dinâmicas de grupo proporcionando um melhor 



entrosamento e integração dos participantes. A eficácia 
se configura através da confecção e leitura de textos, 
exibição de filmes, exposição de cartazes e peças 
teatrais  pertinentes as discussões realizadas em sala de 
aula.

A ideia é desmistificar os pensamentos pré-
estabelecidos em relação às diferenças seja ela qual for 
fazendo com que crianças e jovens possam enfrentar de 
maneira aberta, como lidar com situações que 
envolvam preconceitos.

É interesse fundamental buscar cultivar nas mentes 
dos alunados ideais de respeito a dignidade do outro e 
principalmente solidariedade e cooperação entre os 
mesmos.

É notório salientar que essas oficinas diminuem a 
ociosidade de crianças e adolescentes que ao invés de 
estar na rua se envolvendo na criminalidade, em 
situação de risco, está dentro do ambiente escolar em 
horário integral.
Pode-se constatar que após a implantação do programa 
foi registrado um número mínimo de desistência das 
crianças e jovens nas oficinas, uma diminuição 
significativa da depredação do patrimônio escolar, 
como também comportamento menos agressivo na 
escola e na própria comunidade, mais assiduidade e 
participação dentro da sala de aula, melhoria no 
rendimento escolar.

Discussões
A pertinente discussão sobre os direitos humanos, 

vem preencher uma lacuna na sociedade principalmente 
sobre o conhecimento do/da cidadão/ã sobre direitos e 
deveres e mais além sobre sua participação no cenário 
político e social. Participação enquanto ator/atriz social 
que interage e atua de maneira ativa sobre os caminhos 
e decisões que o/a envolvem enquanto pessoa humana.  
Desta perspectiva, observamos que as escolas são 
fontes formadoras e multiplicadoras destas questões, 
ambiente de construção e propagação de 
conhecimentos e que a partir dos/das alunos/as pode-se 
interagir com a comunidade extra-escolar. Entendemos 
também, que a Educação em Direitos Humanos no 
ambiente escolar apresenta-se como uma tentativa de 
solucionar problemas intra-escolar que como exemplo 
os preconceitos em todas as suas formas, possibilitando 
uma melhor integração dos/das alunos/as e equipe 
escolar (professores/as, diretoria e administração).
Como complementa CANDAU apud ZENAIDE:

A Educação em Direitos Humanos potencializa 
uma atitude questionadora, desvela a necessidade 
de introduzir mudanças, tanto no currículo 
explícito, quanto no currículo oculto, afetando 
assim a cultura escolar e a cultura da escola. 
(CANDAU apud ZENAIDE, [4]).

Destarte a escola, no desenvolvimento de sua função 
social de formação do cidadão, deve favorecer o clima 
de respeito à diversidade e de tolerância, exercitar 
práticas democráticas, dialogar com os educandos, 

levar em consideração as formas de pensar, agir e sentir –
elementos imprescindíveis ao bom desempenho do 
professor que vise construir uma cultura de direitos 
humanos.
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