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      A maioria dos professores dos Institutos Federais
são oriundos das Universidades, muitas vezes das
universidades federais e estaduais espalhadas pelo
país. De acordo com Eliezer Pacheco, mais de 70%
dos professores da Rede possuem mestrado ou
doutorado. Muitos deles estudaram em escolas
tradicionais, públicas ou privadas, sem ter tido
qualquer tipo de acesso ao ensino técnico e
tecnológico antes. Há diversos estudos que analisam
esse movimento de aproximação e distanciamento
entre as Universidades e os Institutos Federais e
uma espécie de “crise de identidade” dos IFs.

      Se você, como eu, fez esse percurso de se formar
na graduação em uma universidade federal, deve ter
sentido certo estranhamento logo após a aprovação
no concurso de professor de algum dos Institutos
Federais (IFs). Mesmo aqueles professores da Rede
oriundos dos cursos tecnológicos também devem
enfrentar dilemas semelhantes, uma vez que a
estrutura do ensino técnico no Brasil tem se
modificado significativamente com o passar dos
anos. Assim, emergem as seguintes dúvidas: afinal,
qual é o papel do ensino técnico e tecnológico?; Devo
reproduzir exatamente o que aprendi e experimentei lá
na minha universidade?

      Essa é uma resposta que vai sendo construída aos
poucos. Pode envolver, a princípio, o conhecimento
mais detalhado da legislação que rege os IFs. Pode
ser fruto das formações nas semanas pedagógicas
que tratam sobre o assunto. Pode também ser o
reflexo do dia-a-dia em sala de aula, o contato com o
projeto político-pedagógico do curso em que leciona
e a troca de ideias com as pessoas mais antigas da
instituição.

 

APRESENTAÇÃO 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

PACHECO, Eliezer. Os
Institutos Federais: uma
revolução na educação
profissional e tecnológica. 

Sobre esse assunto, sugiro
ler a tese de Gustavo
Henrique Moraes. 
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   Muitas vezes, essa é uma inquietação permanente, até porque as
possibilidades do papel a ser desempenhado pelos IFs são múltiplas e,
inclusive, estão em constante disputa. 

    Um dos aspectos dessa inquietação que me toca especificamente,
mas que provavelmente também gera incertezas em diversos
professores, é o seguinte: e a educação em direitos humanos? Afinal, há
uma série de normas e regulamentos que impõem a educação em
direitos humanos nas diversas modalidades de ensino e isso inclui o
ensino técnico e tecnológico. Devemos fazer mais ou menos como se
faz nas escolas e nas universidades ou poderia haver uma abordagem
mais direcionada da educação em direitos humanos nessa modalidade de
ensino?

     Este e-book parte dessa inquietação. Como não temos propriamente
uma legislação específica que trate da implementação da educação em
direitos humanos na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), é
preciso justapor essas diferentes regulamentações para sugerirmos um
possível diálogo entre a educação em direitos humanos e os princípios
que regem a EPT. No entanto, comparar e interpretar essas normas são
apenas um dos pontos desse percurso que faremos. Afinal, é preciso
compreender mais a fundo o que são direitos humanos e, por
consequência, o que é a educação em direitos humanos e sua conexão
com o universo do trabalho. 

      O livro não pretende trazer respostas fechadas e categóricas para
essas inquietações. Não se trata aqui de um manual ou um guia
elencando pontos ou etapas para o professor conseguir desenvolver a
educação em direitos humanos em sala de aula. Infelizmente (ou
felizmente?) não há receita de bolo, não há trajetória segura.

     Daí, você deve estar imaginando que o livro é apenas um amontoado
de discussões abstratas sobre esse assunto e que teria pouca utilidade
prática. A ideia é trazer sim algumas discussões teóricas sobre o tema,
mas buscando estabelecer conexões com a prática docente. 
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      Vamos explicar, então, como esse ebook está organizado. O livro
está dividido em duas partes. Na parte 1, há três capítulos que
discutirão os conceitos de direitos humanos e de educação em
direitos humanos. Acreditamos que é necessário percorrer um pouco
os sentidos históricos desses temas, para deixar mais evidente qual é
o conceito de direitos humanos que estamos adotando. A parte 2 do
ebook trata especificamente da educação em direitos humanos na
EPT, ou seja, quais as conexões entre os direitos humanos e o mundo
do trabalho. Essa parte 2 também tem três capítulos e discutirá a
conexão de preceitos como "integração" e "trabalho como princípio
educativo" com a educação em direitos humanos. 

   Cada um desses seis capítulos está estruturado da seguinte forma:
(i) um ponto de partida, com debates mais teóricos/abstratos sobre
os temas abordados; (ii) uma espécie de leitura de outros
educadores, em que serão inseridos relatos de experiências com
esses temas que possam contribuir com a sua prática docente. Esses
relatos são de experiências vividas por autores importantes para
esse debate dos direitos humanos, como bell hooks, Paulo Freire,
Miguel Arroyo, Adilson Moreira, entre outros; (iii) um momento de
sensibilização para a temática dos direitos humanos e do trabalho
por meio da literatura, com sugestões para o docente refletir sobre
sua prática pedagógica; (iv) por fim, um momento para ampliar as
referências, com dicas de livros, textos e artigos para que você possa
se aprofundar ainda mais nesses assuntos por conta própria. 

   E para que (e para quem) serve este material? Trata-se de um livro
para promover uma aproximação com a temática dos direitos
humanos e da educação em direitos humanos. O material disponível
aqui no e-book, apesar de ter sido pensado para os professores da
EPT das áreas geral e técnica, pode ser útil também para quaisquer
profissionais da educação da Rede que se interessem pelo tema.
Portanto, o livro pretende abrir esse canal de diálogo e promover
essa reflexão sobre nossas práticas educacionais. 
 
     Vale ressaltar que o livro pode ter várias "entradas", ou seja, ele
não  precisa  ser  necessariamente  lido  na ordem. Isso significa que, 
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caso alguém já domine os temas da primeira parte, pode ir direto
para a segunda parte que aborda a temática da educação em direitos
humanos especificamente na EPT. Os capítulos também podem ser
lidos em ordem invertida, a depender do interesse do leitor. 

   Além do e-book representar esse espaço de "autoformação", os
capítulos do livro podem servir de inspiração para a organização de
oficinas de formação de professores. Esse material já foi usado desse
modo, gerando resultados positivos. Vale destacar, no entanto, que o
material não foi pensado primordialmente com esse propósito.
Assim, para ser usado em oficinas de formação, será necessário fazer
algumas adaptações. É possível selecionar um mais capítulos para
desenvolver uma reflexão com professores sobre a ideia de direitos
humanos e sobre educação em direitos humanos na EPT em um
encontro presencial ou virtual. As reflexões sugeridas após a
apresentação de excertos literários podem ser pontos de debate e
discussão em encontros de profissionais da Rede. Essas propostas
podem servir de referência para dinâmicas que contribuam para uma
efetiva educação em direitos humanos a partir dos pressupostos da
EPT.

    O material, portanto, é direcionado à formação docente. Não se
trata, então, de orientações pedagógicas para aplicar diretamente em
sala de aula. O percurso aqui descrito serve para o trabalhador da
educação pensar e repensar sua prática docente a partir dos marcos
da educação em direitos humanos e do suas conexões com a EPT.
Qualquer aplicação desse material em sala de aula exigirá múltiplas
adaptações. 

    Em resumo, o e-book busca apresentar um conteúdo para
reflexões amplas sobre direitos humanos e mundo do trabalho que
podem ser depois aproveitadas em diversos espaços da EPT. Que
esse percurso de "costura" entre educação em direitos humanos e a
EPT seja proveitoso para você pensar e repensar sua prática
docente! Vamos juntos!?
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PARTE 1 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT



   Este livro, já de início, se depara com o seguinte
dilema: por um lado, iremos tratar dos direitos
humanos e isso nos exige um esforço de demonstrar
o sentido que adotaremos para essa expressão tão
repleta de significados; por outro lado, uma vez que
buscamos investigar as possibilidades da educação
em direitos humanos na EPT, nosso objetivo não é
exatamente fazer uma varredura completa de todos
os debates que envolvem a construção teórica dos
direitos humanos. 

   Portanto, no lugar de refazer todo esse percurso
histórico de conquista dos direitos humanos,
apontaremos aqui nesta primeira parte do livro
apenas alguns debates históricos e teóricos sobre os
direitos humanos e a educação em direitos humanos
que servirão de referência para o desenrolar das
nossas reflexões. Há professores que,
desafortunadamente, não tiveram formação alguma
nessas áreas. Assim, espera-se que essa primeira
parte represente uma sensibilização para esses
temas. Já para os professores que possuem um
contato maior com esses temas, essa primeira parte
pode representar um aprofundamento e um
mergulho em diferentes perspectivas . 

 O primeiro capítulo tratará da origem dos direitos
humanos. O segundo capítulo apresentará um
conceito de direitos humanos como processo,
refletindo também sobre debates a respeito de
igualdade e diferença que circundam os debates
acerca dos direitos humanos. Por fim, o terceiro
capítulo dessa primeira parte apresentará o
significado de educação em direitos humanos e seus
desdobramentos. 

REPENSANDO OS DIREITOS HUMANOS... 
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Arte Universal. 
Joaquín Torres García
(1943).   



a. Ponto de partida 

    Uma definição fechada de direitos humanos é
insuficiente para dar conta das diversas
discussões acerca do tema. Seria muito prático,
mas pouco efetivo, esboçar aqui uma definição
única desse conceito, como se isso fosse o
bastante para o professor trabalhar essa temática
em sala de aula. 

  De qualquer modo, precisamos começar de
algum lugar. Um bom ponto de partida para esse
debate é o seguinte: os direitos humanos são uma
construção histórica. E, por isso, há 
 transformações desse conceito com o passar do
tempo. Trata-se, portanto, de um conceito
mutável. 

   Uma vez que o propósito desse capítulo é
apenas o de "questionar alguns pressupostos",
vou deixar aqui ao lado sugestões de obras
introdutórias que podem ser consultadas para
uma visão mais abrangente e/ou mais direcionada.
Em laranja destaco obras (i) que tratam desse
"percurso histórico" dos direitos humanos; e (ii)
que apresentam um glossário de termos relativos
aos direitos humanos e que auxiliam diretamente
o professor que trabalha com essa temática. 

      
      

1.1 AS ORIGENS DOS DIREITOS
HUMANOS 
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(i) Percurso histórico dos
direitos humanos:

COMPARATO, Fábio
Konder. A afirmação
histórica dos direitos
humanos. 3ª ed. São Paulo:
Saraiva, 2003. 

SILVA, Virgílio Afonso da.  
A evolução dos direitos
fundamentais. In: Revista
Latinoamericana de
Estudos Constitucionais, 
n. 6, 2005.

(ii) Glossário de direitos
humanos e guia para
professores: 

SIDEKUM, Antonio;
WOLKMER, Antonio
Carlos; RADAELLI,
Samuel Manica.
Enciclopédia latino-
americana dos direitos
humanos. Blumenau:
Edifurb; Nova Petrópolis:
Nova Harmonia, 2016. 

FERREIRA, Maycon
Rangel Abreu. Direitos
humanos e Educação
Profissional e
Tecnológica: guia do
professor. São Luís, 2020. 

ZENAIDE, Maria de
Nazaré Tavares; et. al.
Direitos humanos:
capacitação de
educadores. João Pessoa:
Ed. Universitária UFPB,
2008. 

https://profept.ifma.edu.br/wp-content/uploads/sites/57/2020/11/Produto-Educacional-Direitos-Humanos-e-Educacao-Profissional-e-Tecnologica-Guia-do-Professor-2020-compactado.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2186-dirhumanos-volume1-pdf&Itemid=30192


  Voltando à afirmação de que os direitos humanos
são uma construção histórica, há alguns anos tem
havido um esforço na academia por buscar as
chamadas "origens" da ideia de direitos humanos.
Há autores que identificam a “origem” dos
direitos humanos no chamado “direito das gentes”
do Império Romano, ou então que encontram
esses valores humanísticos na tradição cristã.
Essas correlações mais distantes muitas vezes
aproximam contextos e realidades que são muito
distintos.

  O ponto de partida mais consensual para o que
entendemos como essa cultura dos direitos
humanos normalmente é atribuído à Modernidade
e às revoluções ditas burguesas. Foram essas
revoluções, incluindo a inglesa, a francesa e a
americana, que ajudaram a conformar nosso
entendimento acerca dos direitos dos homens e,
de alguma forma, lá se encontram as origens “mais
diretas” das concepções que temos hoje. 

  Não basta, no entanto, saber tudo sobre a
Revolução Francesa para compreendermos essa
história. A Revolução Francesa é apenas um
pedaço dessa história. E mesmo sobre a
Revolução Francesa não há consenso absoluto: há
muitos embates historiográficos que a circundam
até hoje. 

    Não entraremos nesse debate específico sobre
os sentidos da Revolução Francesa, mas gostaria
de chamar atenção para a ideia de uma autora que
estudou esse tema e que trouxe uma perspectiva
interessante para a análise dessa "origem" dos
direitos humanos. 
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Sobre essa permanente
revisita às origens da
Revolução Francesa, ver
CHARTIER, Roger.
Origens culturais da
Revolução Francesa. São
Paulo: Editora Unesp,
2009. 

A liberdade guiando o povo.
Eugène Delacroix (1830). 



 
   A historiadora americana Lynn Hunt, uma grande
expoente da história cultural, produziu um livro
tentando compreender justamente as
transformações de cunho cultural que contribuíram
para essa chamada “invenção” dos direitos humanos
no período da Revolução Francesa. Para além da
história política, com seus grandes personagens e
conflitos na esfera pública, a historiadora buscou
dissecar elementos transformadores presentes na
vida cotidiana de pessoas mais simples. 

  Um dos elementos encontrados por Lynn Hunt
nesses estudos foi a importância da literatura para
esse processo. A ampla difusão dos romances nos
séculos XVII e XVIII teria sido responsável por uma
mudança significativa de mentalidade. A
proximidade dessas pessoas com figuras - ainda que
fictícias - tão diferentes delas mesmas e o
estabelecimento de uma conexão com esses
personagens é, de fato, uma espécie de poder
mágico dos livros. Por meio dessas leituras, foi
possível “vestir os calçados” de pessoas
completamente diferentes de nós, sentir suas dores
e alegrias, pensar como eles. Veja o que Lynn Hunt
disse sobre a literatura e o conceito de empatia: 

“Normalmente, todo mundo aprende a sentir
empatia desde uma tenra idade. Embora a biografia
propicie uma predisposição essencial, cada cultura
modela a expressão de empatia a seu modo. A
empatia só se desenvolve por meio da interação
social, portanto, as formas dessa interação
configuram a empatia de maneiras importantes. No
século XVIII, os leitores de romances aprenderam a 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

A Leitora. Jean-Honoré
Fragonard (1770).   

HUNT, Lynn. A invenção
dos direitos humanos: uma
história. São Paulo:
Companhia das Letras, 
2009, p. 39.  

13



   
estender o seu alcance de empatia. Ao ler, eles
sentiam empatia além das fronteiras sociais
tradicionais entre os nobres e os plebeus, os
senhores e os criados, os homens e as mulheres,
talvez até entre os adultos e as crianças. Em
consequência, passavam a ver os outros - indivíduos
que não conheciam pessoalmente, como seus
semelhantes, tendo os mesmos tipos de emoções
internas. Sem esse processo de aprendizado, a
'igualdade' talvez não tivesse um significado
profundo e, em particular, nenhuma consequência
política. A igualdade das almas no céu não é a
mesma coisa que direitos iguais aqui na terra. Antes
do século XVIII, os cristãos aceitavam prontamente
a primeira, sem admitir a segunda.” 
 

    O conceito mobilizado por Lynn Hunt para
explicar esse processo é o de “empatia”. Mas,
percebam, não se trata de uma empatia em abstrato,
uma espécie de tolerância com aquilo o que é
diferente. Na verdade, essa empatia - fundamental
para a disseminação de uma concepção de igualdade
- parte justamente dessa postura proativa de se
abrir aos pontos de vista do outro.

   Para Lynn Hunt, essa mudança cultural foi
significativa para a disseminação dessa ideia de que
"todos os homens são iguais" e de que essa
afirmação é uma "verdade autoevidente". A autora
ainda explora esse paradoxo: se é uma verdade
autoevidente, então por que é preciso explicitá-la? 
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HUNT, Lynn. A invenção
dos direitos humanos: uma
história. São Paulo:
Companhia das Letras, 
2009, p. 40.  



   

   Se era algo tão óbvio que todos eram iguais, por
que fazer constar nas declarações de direitos
(independência americana, declaração dos direitos
dos homens, etc.) essa “verdade”? Lembre-se que a
famosa declaração dos direitos do homem e do cidadão,
publicada na França em 1789, fala explicitamente
que "os homens nascem livres e iguais em direito". 

     Por óbvio, essa ideia de alcance geral dos direitos
partia muito mais de uma enunciação performativa do
que algo que se via na prática. É inescapável esse
paradoxo que mencionamos acima: se, por um lado,
os direitos eram considerados "naturais", ou seja,
todos os homem já nasciam livres e iguais, por outro
lado era preciso atuar politicamente para garanti-los
e, em alguma medida, positivá-los (torná-los norma
com eficácia jurídica). 

  É por isso que esse percurso pode ser lido como um
processo de alargamento contínuo dos direitos, mas
também pode ser interpretado como um processo de
"reconquista" de direitos que deveriam ter estado ali
o tempo todo, mas que foram sistematicamente
negados. 

  Aqui podemos retomar brevemente um trecho do
livro A Era dos Direitos de Norberto Bobbio sobre
esse processo de "aquisição" de novos direitos: 

"Os direitos do homem, apesar de terem sido
considerados naturais desde o início, não foram
dados de uma vez por todas. Basta pensar nas
vicissitudes da extensão dos direitos políticos. 
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Enunciação
performativa: em
filosofia da linguagem é
chamado de "um
enunciado performativo"
aquela sentença que
busca não apenas
descrever a realidade,
mas também - e
principalmente- 
 transformá-la. 

BOBBIO, Norberto. A Era
dos Direitos. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2004, p. 94. 



Durante séculos não se considerou de forma alguma
natural que as mulheres votassem. Agora, podemos
também dizer que não foram dados todos de uma vez e
nem conjuntamente. Todavia, não há dúvida de que as
várias tradições estão se aproximando e formando
juntas um único grande desenho da defesa do homem,
que compreende os três bens supremos da vida, da
liberdade e da segurança social." 

   Talvez Bobbio seja otimista quanto a uma certa
"tendência natural" à conquista/reconhecimento
paulatina dos direitos de igualdade e de liberdade.
Contudo, ele está certo ao indicar que mesmo lá na
Revolução Francesa, quando se enunciou que todos os
homens nasciam livres e iguais, ainda houve (e ainda
há) um longo processo para que esses direitos se
materializassem. 

   As mulheres francesas do período da Revolução de
1789, por exemplo, logo se deram conta de que a ideia
de liberdade tão propagada pelos revolucionários tinha
alcance muito mais tímido no que diz respeito à
condição feminina. 

  Há também toda uma historiografia recente e
fascinante sobre a Revolução Haitiana, deixada
convenientemente de fora desse rol de “grandes
revoluções”, uma vez que os franceses logo se
depararam com os limites de suas ideias
revolucionárias: a igualdade tão defendida pelos seus
nacionais não deveria alcançar os escravos das
colônias. Ou seja, os princípios de liberdade e igualdade
que eram devidos, na teoria, a todos os homens, na
prática deixavam de fora os negros escravizados do
Haiti. 
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Retrato do Revolucionário 
 Toussaint L'Ouverture
(sem data). Coleção digital
New York Public Library. 
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    E contra isso os haitianos se rebelaram, conquistando
a independência com base nesses ideais de liberdade. 

 
  É ilusão, portanto, pensar que existe uma única
interpretação da história dos direitos humanos. É
ilusão, também, achar que essa descrição histórica não
está permeada de disputas por diferentes visões de
mundo. Para uma visão complexa acerca dos debates
sobre direitos humanos, é preciso saber que a própria
escrita da história dos direitos humanos está localizada
na história. Nesse sentido, os debates historiográficos
que circundam esse tema também são reflexos de
compreensões do presente. 

 
    Se partimos do livro de Lynn Hunt para pensarmos o
conceito de empatia, é preciso ter olhar crítico para a
interpretação que essa autora produziu. Hunt traz uma
perspectiva de longa duração, focada na mudança
cultural que trouxe impactos até os dias de hoje, a
partir de uma “empatia imaginada”. Essa é apenas uma
das chaves interpretativas para essa história. 

    Há outros autores, como Samuel Moyn, que afirma
que só podemos falar dos direitos humanos da forma
como os entendemos hoje após a década de 1970,
quando o discurso sobre esses direitos se torna mais
internacionalista, indo além do Estado-nação.
Superando um viés de uma história cultural, como fez
Hunt, Samuel Moyn dá mais destaque à Economia
Política e à emergência de um discurso pró-direitos
humanos no período da chamada "globalização".
Portanto, ao contrário de Hunt, ele prefere adotar uma
perspectiva de curta duração, chamando a atenção
para a proeminência alcançada por este conceito
apenas nas últimas décadas. 
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    Há vários autores do Sul Global (ou então que se
preocupam com essa perspectiva, como Boaventura de
Sousa Santos) que se aproximam da análise de Moyn ao
dizer que os direitos humanos têm sido usados, ao
longo da história, como um instrumento de intervenção
do Norte Global na política e na soberania dos países
subdesenvolvidos. No entanto, longe de descartar a
ideia de direitos humanos, eles reivindicam uma
reconceituação: 

"Para poder operar como forma de cosmopolitismo,
como globalização contra-hegemônica, os Direitos
Humanos têm de ser reconceitualizados como
multiculturais". 

  Vale notar que Moyn atribui papel central aos
movimentos sociais latinoamericanos que escolheram a
linguagem dos direitos humanos para resistir às
ditaduras na segunda metade do século XX. A
relevância do Sul Global no processo de atribuir
destaque à idea de direitos humanos no plano
internacional tem sido cada vez mais estudada.

   Assim, se historicamente os direitos humanos
estiveram muitas vezes a serviço da colonização e da
opressão a diferentes culturas e povos, eles também
foram usados como instrumento nas lutas por
emancipação. Daí advém um olhar sobre a origem dos
direitos humanos mais voltada para essas disputas. Na
América Latina no século XX, teorias críticas diversas
relacionadas ao pluralismo jurídico, à pós-
colonialidade, à filosofia da libertação e ao marxismo
produziram um olhar histórico para essas lutas
emancipatórias construindo novas narrativas para
essas "origens" dos direitos humanos. 
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"Viver um discurso ideológico que não pertence a
América Latina a título de Direitos Humanos universais
é admitir a subalternidade e a perpetuação da
colonização. Isso porque, mais que a colonização de
terras, recursos, pessoas e bens, está a se colonizar o
pensamento Na contramão desse entendimento, a
filosofia jurídica hegemônica busca resgatar apenas
uma parte da história, impondo como uma totalidade e
verdade universal, essa é a lógica da monocultura do
saber da ciência ocidental, em que apenas uma razão é
válida e legítima. Essa lógica é aplicada para a
compreensão dos Direitos Humanos, que, atualmente,
baseia-se apenas em documentos do hemisfério norte,
perdendo-se uma matriz histórica universal para
reconhecer apenas uma categoria ética, a
eurocêntrica" 

   Não precisamos escolher apenas um desses autores
como se escolhe um time de futebol. Apenas
apresentamos alguns pontos de vista diferentes da
narrativa mais oficial que conta a história dos direitos
humanos com base apenas nas Revoluções inglesa,
americana e francesa (às vezes citando a Magna Carta
de 1215). Com um olhar apurado, seremos capazes de
extrair o que há de melhor em cada uma dessas
perspectivas historiográficas mais críticas aqui
apresentadas.

   Apenas não podemos nos esquecer que a origem da
ideia de direitos humanos está diretamente vinculada à
ideia de dignidade de toda pessoa humana. Dizer que
todos os homens e mulheres são iguais não quer dizer
que sejam idênticos ou homogêneos, mas que devem
ser iguais em dignidade e livres. A contínua
reinterpretação do que significa "igualdade" e
"liberdade", no entanto, faz com que tenhamos
variações tão grandes sobre o sentido de direitos
humanos nos últimos séculos. 
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b. Lendo outros educadores 
 
 

   Nesse espaço iremos criar uma interlocução com
diferentes autores sobre diversas problemáticas
relacionadas à educação em direitos humanos. Uma das
maiores referências sobre esse tema no Brasil é o
famoso educador Paulo Freire. Você deve estar
pensando o seguinte: 'mas Freire não usava muito essa
expressão'. Apenas recentemente um livro seu editado
por sua esposa foi publicado com esse título. O livro
“Direitos Humanos e Educação Libertadora” reúne
textos de Paulo Freire e de outros educadores sobre o
período em que ele esteve à frente da Secretaria de
Educação do Município de São Paulo. O livro foi
organizado por Ana Maria Araújo Freire e Erasto
Fortes Mendonça. Na apresentação, Nita Freire diz:

“Fui alertada pelas palavras de Erasto Fortes, que me
levaram a refletir e a constatar que a luta de meu
marido para democratizar a escola da Rede Municipal
de São Paulo foi muito além do próprio fato de oferecer
uma escola popular de qualidade à população
espoliada da cidade, no sentido de torná-la cidadã. No
projeto freireano está implícita a possibilidade e a
vontade política de dignificar essa população de
crianças, de adolescentes e de adultos - e de suas
famílias - através de uma escola que ensinaria o saber
científico a partir do que eles e elas trouxessem como
senso comum em seus corpos esmorecidos, mas
pensantes. Este projeto traz em seu bojo a
possibilidade de fazer deles e delas sujeitos da história
também. Não apenas objetos. Ultrapassa o até então
praticado e conhecido no Brasil. Rompe as barreiras da
educação cidadã. Penetra no sonho possível de fazer
crianças, adolescentes e adultos gente com seus
desejos, aspirações e interesses atendidos, valorizados” 

FREIRE, Ana Maria Araújo.
Apresentação In: Direitos
Humanos e Educação
Libertadora (FREIRE, Paulo).
São Paulo: Paz e Terra,
2019, p. 14. 
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    Nita Freire chama atenção para o fato de que Paulo
Freire pouco mencionou em seus escritos,
especialmente no mais famoso “Pedagogia do
Oprimido”, a expressão Educação para/em os Direitos
Humanos. Ela então retoma uma resposta dada por
Paulo Freire a um aluno que, numa palestra nos EUA, o
questionou por não usar “construtivismo” em seus
livros. Freire respondeu que o construtivismo teria
tudo a ver com ele e que não usou a palavra porque
nunca sentiu essa necessidade. Nita especula que o
mesmo poderia ser dito sobre o uso da expressão
educação em direitos humanos, apesar de praticá-la,
Freire nunca sentiu a necessidade de usar essa
expressão em seus textos. 

  Na recente biografia de Paulo Freire escrita por
Sérgio Haddad, há um relato de um episódio de quando
Paulo Freire trabalhou no Sesi e criou o Círculo de Pais
e Professores, para aproximar os operários dos
educadores do Sesi. Esse relato nos dá a mostra de
como esse contato direto de Freire com os
trabalhadores foi fundamental para pensar o "outro" na
educação:  

"Novamente a intervenção de um dos operários
transformaria a atuação de Paulo e sua equipe. Depois
de uma longa explanação sobre as relações em família,
aquele pai tomou a palavra para, respeitosamente,
questionar o educador:
 
- Acabamos de escutar umas palavras bonitas do
doutor Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo. Bem-
ditas. Umas até simples, que a gente aprende fácil.
Outras, mais complicadas, mas deu para entender as
coisas mais importantes que elas todas juntas dizem.
Agora, eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho
que os meus companheiros concordam. 
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- Pois bem, doutor, sua casa deve de ser uma casa solta no terreno, que a
gente chama de “oitão livre”. Deve ter um quarto só para o senhor e a sua
mulher. Outro quarto grande é para as três meninas. (...)
 
Paulo, reconhecendo na descrição a sua casa, foi se sentindo cada vez mais
constrangido, acompanhando atento e em silêncio, assim como a plateia e a
equipe. Aquele pai continuou:
 
- Agora veja, doutor, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça
até que pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar
esses tipos de fala que o senhor fez agora. Isso tudo cansa também. Mas uma
coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças com banho
tomado, vestidinhos, limpas, bem comidas, sem fome, e a outra é encontrar
os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho. E a gente tendo que
acordar às quatro da manhã do outro dia para começar tudo de novo, na dor,
na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos
limites não é porque a gente não ame eles, não. É porque a dureza da vida
não deixa muito para escolher. 
 
A fala do operário afetou todos os presentes, mas Paulo sensibilizou-se de
modo bastante particular. O constrangimento gerado pela comparação entre
seu mundo e o mundo do trabalhador com o qual dialogava foi tomado como
uma lição que transformaria seu modo de compreender o processo
educativo.
 
Paulo já vinha fazendo um esforço para aproximar sua linguagem da
linguagem dos pais e alunos que frequentavam as escolas do Sesi.
Considerava que grande parte da incompreensão que atravessava o diálogo
era consequência do distanciamento discursivo e que, portanto, quanto mais
ele se aproximasse da linguagem dos operários, maior seria a possibilidade
de entendimento entre as partes. 
 
A fala daquele pai e trabalhador fez com que Paulo compreendesse uma
outra dimensão: não se tratava apenas de adaptação da linguagem. Era
preciso ir mais a fundo, conhecer o modo de vida dos operários e a forma
como eles interpretavam o mundo em que viviam, dado que a linguagem dos
operários era produto direto de sua própria realidade. As palavras eram
expressão de sua existência, não apenas um veículo de comunicação. Paulo
incorporaria então à sua proposta pedagógica conhecer o universo do
trabalhador. O processo educativo deveria partir necessariamente da
experiência, da realidade e da interpretação que os trabalhadores faziam
dela. 
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   Nesse episódio, Paulo Freire percebe que não se trata
propriamente de simplificar a linguagem para torná-la
mais acessível aos alunos trabalhadores. É preciso uma
real abertura ao outro. Mais tarde, ele escreveria em
Pedagogia da Autonomia:

Testemunhar a abertura aos outros, a disponibilidade
curiosa à vida, e seus desafios, são saberes necessários
à prática educativa. Viver a abertura respeitosa aos
outros e, de quando em vez, de acordo com o momento,
tomar a própria prática de abertura ao outro como
objeto da reflexão crítica deveria fazer parte da
aventura docente. (...) O sujeito que se abre ao mundo e
aos outros inaugura com seu gesto a revelação
dialógica em que se confirma como inquietação e
curiosidade, como inconclusão em permanente
movimento na História. (...) Já sei, não há dúvida, que
as condições materiais em que e sob que vivem os
educandos lhes condicionam a compreensão do próprio
mundo, sua capacidade de aprender, de responder aos
desafios. Preciso tornar-me, se não absolutamente
íntimo de sua forma de estar sendo, no mínimo, menos
estranho e distante dela. E a diminuição de minha
estranheza ou de minha distância da realidade hostil
em que vivem meus alunos não é uma questão de pura
geografia. Minha abertura à realidade negadora de seu
projeto de gente é uma questão de real adesão de
minha parte a eles e a elas, a seu direito de ser.
 

  Essa abertura para compreender a realidade do outro,
mais do que uma aproximação física, revela-se uma
postura ética diante da educação e da vida. Será por
meio dessa relação que se estabelece entre educador e
educando, mediada sempre pela linguagem, que será
possível construir ao longo desse processo educativo
sujeitos de direitos. 
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c. Reflexões a partir da literatura  
 

   Se, com base em Lynn Hunt, a literatura foi um
importante instrumento para "se colocar no lugar do
outro" e, com isso, estabelecer uma proximidade entre
os mais diferentes seres humanos, podemos desdobrar
disso a ideia de que a literatura pode, ainda hoje, ser
essa ferramenta poderosa de difusão da ideia de
direitos humanos. 

    No entanto, é preciso complexificar essa afirmação.
Dizer que a literatura é um instrumento poderoso não
significa que a leitura de romances servirá de panfleto
político ou como espécie de sensibilização automática
para a temática dos direitos humanos. Mas a literatura
é sim capaz de suscitar reflexões importantes que
muitas vezes vão além do alcance de um texto
acadêmico ou sociológico. 

 Uma dessas discussões importantes são as
possibilidades e os limites dessa categoria "humanos".
"Todos os homens nascem livres e iguais", dizia a
Declaração de 1789. A princípio, essa afirmação
alcançaria todos os humanos, nas diferentes partes do
mundo. Mesmo assim, é sabido que historicamente há
alguns seres "mais humanos" que outros. Em outras
palavras, significa dizer que em relação a alguns grupos
de pessoas há tratamentos extremamente desumanos. 

    O autor brasileiro Gustavo Pacheco publicou um livro
chamado Alguns Humanos com uma série de contos que
abordam de forma muito profunda essa problemática.
Em uma entrevista ao jornal Correio Braziliense
falando sobre seu processo de escrita, Pacheco ainda
respondeu  uma  pergunta  sobre  se  existiria  hoje uma 
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falta de empatia e a resposta que ele dá a essa pergunta
traz uma concepção matizada de empatia que pode nos
ajudar a abordar de forma ainda mais complexa o
conceito explorado por Lynn Hunt: 

Entrevistador - Você falou em empatia com o leitor.
Empatia é algo que falta hoje?
 
Gustavo Pacheco - Sim, sem a menor dúvida. A questão
da empatia, às vezes, é colocada com um sentido moral
que nem sempre traduz uma real necessidade, ou o que
está realmente envolvido quando a gente fala em
empatia. Empatia não significa assumir, de maneira
acrítica, outro ponto de vista, não significa estar em
busca de uma noção idealizada do que seria
entendimento. Empatia tem a ver com abrir a
percepção, com ver mais coisas, inclusive coisas
contraditórias. E me preocupei muito em apresentar
contradições. Tem essa noção clássica de que trazer
mais perguntas é mais forte que trazer respostas. Não
quero trazer respostas, pelo contrário, quero bagunçar
o coreto. Essa ideia de que empatia é uma resposta,
não é bem por aí. Empatia serve para bagunçar o
coreto e, ao bagunçar o coreto, é que é possível algum
progresso.

  Muitas vezes com inspiração em situações reais,
Gustavo Pacheco desenrola sua narrativa ficcional de
forma direta, concisa, mas com questões complexas que
deixam aquela pulga atrás da orelha do leitor. Difícil
escolher apenas um conto para explorar aqui, mas foi
necessário fazer essa seleção. Abaixo, colocamos
alguns trechos do conto "Dohong": 
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Primeiro veio a febre. Depois, a falta de apetite. A febre foi embora logo, mas
a falta de apetite continuou. Esses sintomas não eram especialmente dignos
de nota, e não foram notados por ninguém. No entanto, os dias passaram e
Dohong foi ficando cada vez mais ensimesmado e deprimido. O desinteresse
pela comida foi se tornando desinteresse por tudo o mais. Onze dias depois
de a febre ter ido embora, ela voltou, mais forte, acompanhada por secreções
purulentas nos olhos e no nariz. Sem comer, Dohong enfraquece
rapidamente. (...)
 
Deitado no chão áspero, debilitado e sentindo que os músculos fogem ao seu
controle, Dohong sofre a mesma inapetência que sua mãe padeceu antes de
morrer, mas agora a causa é outra. Sikey morreu de desgosto. Deixou-se
extinguir, vencida pela tristeza do exílio. Dohong não teve tempo de
conhecer sua terra natal. O que vai matá-lo não é a saudade, mas um surto
de cinomose, que antes de ser descoberto e combatido, matará mais cinco de
seus companheiros de jaula. É sabido e consabido que todo ser humano, no
momento da morte, revê sua vida inteira em um instante infinitesimal, como
se fosse um filme em altíssima velocidade. Porém, cego por sua soberba de
espécie que se crê especial, o Homo sapiens ignora que o mesmo acontece
com todos os primatas superiores, incluindo, é claro, os orangotangos. É o
que Dohong vai descobrir agora. (...)
 
Polly também estava ao seu lado quando o novo primata chegou. As
primeiras coisas que Dohong reparou no animal foram os olhos negros
penetrantes e os dentes pontudos e afiados. Mas a desconfiança inicial se
dissipou em segundos, quando o recém-chegado se aproximou e começou a
investigar com interesse a pelugem avermelhada de Dohong. Como Dohong e
Polly, o novo primata era importante o bastante para que os humanos o
chamassem por um nome: Ota. Uma placa informava os visitantes do
Zoológico que o recém-chegado tinha quatro pés e 11 polegadas de altura,
pesava 103 libras, fora trazido do rio Kasai, no Estado Livre do Congo, África
Central, pelo Dr. Samuel P. Verner, e ficaria em exibição todas as tardes de
setembro. (...)
 
Nessa época, o Zoológico do Bronx era o mais populoso do mundo, com 4034
animais de 865 espécies diferentes. Mas poucas vezes algum deles fez tanto
sucesso quanto Ota. (...) 
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No dia seguinte, um domingo, a multidão aumentou. A direção do Zoológico
havia decidido exibir Ota a partir das duas da tarde, mas bem antes disso já
havia gente perguntando onde estava o novo primata. Vendo que Ota e
Dohong se davam bem, os tratadores colocaram-nos na mesma jaula na casa
dos primatas. A cada abraço carinhoso dos dois, o público rugia, às
gargalhadas. Nem todas as gargalhadas eram iguais, contudo. Havia os que
riam sem culpa, como se estivessem em um daqueles espetáculos em que
comediantes brancos pintavam a cara de preto, cantavam e faziam
palhaçadas. Havia os que riam de forma quase automática, porque é difícil
não rir quando todos estão rindo. E havia os que riam constrangidamente e
saíam pensativos. 
Havia também os que não riam. Entre esses, estava um jovem que saiu do
Zoológico e foi contar o que vira ao Reverendo R. S. MacArthur, da Igreja
Bastista do Calvário. O Reverendo MacArthur, indignado, procurou seu
amigo, o Dr. Gilbert, da Igreja Batista Monte das Oliveiras. O Dr. Gilbert
concordou com o Reverendo MacArthur que algo precisava ser feito
urgentemente, e sugeriu realizar uma reunião na manhã seguinte, na sua
própria Igreja. (...)
 
O Reverendo Gordon deu uma longa entrevista ao New York Times,
criticando duramente o diretor do Zoológico, o presidente da Sociedade
Zoológica e até mesmo o Professor Verner, que tinha trazido Ota da África.
Gordon, falando como porta-voz da comissão, disse que nós, os negros, já
tínhamos sofrido desgraças suficientes para agora termos que nos submeter
à humilhação de sermos colocados lado a lado com um orangotango em uma
jaula de Zoológico. Disse também que já era hora de os negros serem
considerados como seres humanos, mesmo pigmeus que não falam língua de
cristão e que limam os dentes para ficarem pontiagudos. Disse, por fim, que a
exibição de Ota parecia ser parte de um plano para dar credibilidade à teoria
da evolução de Darwin. 
 
O Professor Verner era um homem reservado, mas sentiu-se obrigado a
rebater as críticas publicamente. Disse aos jornais que seu trabalho na África
tinha caráter humanitário, que além de explorador e antropólogo era
também um missionário, que comprara a liberdade de Ota em um mercado
de escravos depois de quase toda sua tribo, incluindo sua mulher e  seus  dois
filhos, ter sido chacinada por soldados belgas, que trouxera Ota junto com
outros nativos africanos para a exposição antropólogica da Feira Mundial de
Saint Louis, que quando Ota voltou ao Congo com ele não conseguiu se
readaptar e  pediu  ao  professor  para  retornar  ao  país  dos  brancos,  que 
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tentara conseguir acomodações para Ota no Exército
da Salvação mas não tivera sucesso, que não podia
deixar Ota sozinho em qualquer lugar pois o pigmeu
não era completamente responsável por seus atos, que
o Dr. Hornaday havia sugerido o Zoológico como um
bom lugar para Ota ficar, pois lá ele estaria sob os
cuidados dos tratadores, se sentiria mais próximo de
sua vida na África, poderia integrar uma exposição
etnológica que com certeza interessaria os visitantes, e
além do mais poderia ajudar a cuidar dos animais. (...)

  Esse conto de Gustavo Pacheco ficcionaliza um
episódio que de fato aconteceu. Um menino do Congo,
Ota Benga, foi exposto, no início do século XX, no
Zoológico de Nova York no Brooklyn. Ele foi exposto
como atração na jaula dos orangotangos. 

   Longe de querer fechar o debate, a ideia é abrir
pontos para reflexão. Assim como escreveu Pacheco,
mais do que respostas prontas, a proposta é bagunçar o
coreto e repensar nossas práticas como docentes. E,
acima de tudo, pensar caminhos para promover uma
educação em direitos humanos.

1. O texto traz várias camadas que nos permitem
desenvolver uma reflexão sobre essa categoria
"humanos". Por um lado, são expostos os sentimentos
dos orangotangos: saudade, melancolia, afetos
direcionados aos companheiros de jaula. Há, portanto,
uma aproximação entre os humanos e os animais,
mostrando que o limite que separa essas categorias
podem ser um tanto turvas. Por outro lado, no interior
dessa "humanidade", parece haver categorias distintas
de humanos. Alguns seriam "superiores", mais
"civilizados", outros, por sua vez, seriam "inferiores" e
mais próximos de uma animalidade. Como definir o
"humano" dentro da categoria de "direitos humanos"? 
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2. De acordo com a pesquisa histórica de Lynn Hunt e
as reflexões do autor Gustavo Pacheco sobre o tema, o
que seria "empatia" e qual a sua relevância para uma
compreensão histórica acerca dos direitos humanos?
Empatia seria o mesmo que identificação, ou seja,
aproximação a alguém que partilha de características
iguais?

3. Como trazer essa discussão sobre a origem dos
direitos humanos para dentro de sala de aula? Se, por
um lado, há sim uma herança importante das
revoluções liberais do século XVIII para a disseminação
dos ideais de igualdade e liberdade, o conto de Gustavo
Pacheco expõe algumas das chagas da colonização
europeia no continente africano (não apenas lá!) e o
tratamento diferenciado entre diferentes grupos
sociais. Como dar conta dessa complexidade?

4. A partir do contato com trabalhadores, Paulo Freire
repensou sua prática docente. Não era suficiente usar
uma linguagem mais simples para facilitar a
comunicação entre professor e aluno. Era preciso, de
fato, uma abertura ao "outro" e a uma diferente
compreensão de mundo para que houvesse de fato um
real diálogo e não um "depósito" ou "transferência" de
ideias. É possível correlacionar a pedagogia freireana à
noção de empatia? 
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a. Ponto de partida 

     Talvez um dos maiores desafios, no que diz respeito ao tratamento
do tema dos direitos humanos no Brasil, seja ultrapassar a visão que
se espalhou de que os direitos humanos servem para proteger
bandidos. Inicialmente difundida por programas de televisão que
faziam a cobertura dos crimes das grandes cidades, ficou impregnada
no imaginário social a ideia de que direitos humanos são contra a
população de alguma forma, favorecendo a atuação de criminosos. 

    Por isso a necessidade de se pensar a universalidade dos direitos
humanos: todos os seres humanos são detentores de direitos (eu,
você, nossos pais, nossa família e inclusive aqueles que cometeram
crimes). E por isso estabelecer a conexão entre o trabalhador e os
direitos humanos é tarefa tão central em sala de aula. É preciso
deixar claro que todos são sujeitos de direitos. E, para isso, é preciso
compreender melhor esse debate sobre as diferentes concepções de
direitos humanos. 

  Uma das concepções mais difundidas a respeito dos direitos
humanos é a de que esses direitos são garantias jurídicas universais
que protegem os indivíduos e grupos contra ações que interferem em
suas liberdades. Podemos até, de forma superficial, dizer que essa
caracterização se conecta a uma vertente mais liberal. No entanto,
trabalhar a educação em direitos humanos a partir dessa perspectiva
pode ser insuficiente. É possível dar um passo além, como fizeram
outros autores, promovendo uma visão de direitos humanos que
coloque esses sujeitos de direitos numa posição ativa na conquista
desses direitos. 

     Não se trata aqui, de forma alguma, de menosprezar a dimensão
normativa. As regras positivadas (leis de modo geral) que prevêem
direitos são muito importantes nesse processo. No entanto, é preciso
saber que essas normas não surgem "do nada" e que as mobilizações
que estão por detrás do estabelecimentos dessas normas merecem
destaque. 

    

1.2 DIREITOS HUMANOS COMO PROCESSO  
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  O jurista espanhol Joaquín Herrera Flores, por
exemplo, buscou construir uma teoria crítica a respeito
dos direitos humanos. Ele dissociou a ideia de que
direitos humanos são normas de direitos humanos, ou
seja, de que a norma e seu objeto se confundem. 

   Ele compreende os direitos humanos como:

“processos institucionais e sociais que possibilitem a
abertura e a consolidação de espaços de luta pela
dignidade humana”

  Nesse sentido, a ideia de universalidade dos direitos
humanos vai além de um reconhecimento jurídico ou de
um ideal abstrato que se estende a diferentes culturas.
Para ele, a universalidade dos direitos humanos se dá
em função da seguinte variável:

“o fortalecimento de indivíduos, grupos e organizações
na hora de construir um marco de ação que permita a
todos e a todas criar as condições que garantam de um
modo igualitário o acesso a bens materiais e imateriais
que fazem com que a vida seja digna de ser vivida”
 

   Dessas ideias de Herrera Flores expostas acima, há
alguns desdobramentos. Primeiramente, Flores não
articula diretamente direitos humanos a direitos
individuais. Na verdade, a partir dessa concepção de
direitos humanos como processo, ele vincula esse
processo ao fortalecimento não só dos indivíduos, mas
também de grupos e coletivos diversos. Em segundo
lugar, ao compreender os direitos humanos como a
afirmação da luta, ele associa diretamente esses
direitos a processos conflitivos. Os direitos humanos,
portanto, representam a construção da dignidade por
meio de um percurso de lutas e conflitos. A ideia de
dignidade não está dada a priori, mas é construída a
partir dos desejos e necessidades dessas pessoas e
dessas coletividades. 
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     Flores apresenta a seguinte definição para direitos
humanos: 

“abertura de processo de luta pela dignidade humana” 

   Herrera Flores, portanto, fala sim em igualdade de
acesso a bens materiais e imateriais de modo a garantir
uma vida digna. Contudo não há, nesse autor, uma ideia
de igualdade que se associe à homogeneização. Não há
um modo de vida que seja o correto e adequado para
todos. São os processos de luta e de reivindicação de
direitos que irão forjar o conceito de dignidade para
aquele grupo de pessoas.

   Como visto no capítulo anterior, uma das questões
mais controversas a respeito da temática dos direitos
humanos é justamente a questão da igualdade. Como
visto, a ideia de igualdade é central na tradição dos
direitos humanos, mas a forma como entendemos essa
igualdade se altera. Em tese, haveria uma suposta
incompatibilidade entre "redistribuição" e
"reconhecimento", ou seja, processos que garantam a
igualdade por meio da economia (igualdade material)
ou do viés mais cultural (reconhecimento de diferentes
identidades). A igualdade seria equivalente a uma
homogeneidade entre os indivíduos, enquanto a
diversidade promoveria a pluralidade. 

  Autores como Nancy Fraser e Erasto Fortes
Mendonça desmistificam essa suposta
incompatibilidade entre igualdade e diversidade, ou
entre movimentos "identitários" e a promoção dos
direitos humanos. A autora americana Nancy Fraser
lança luz sobre essa discussão usando esses termos
“redistribuição” e “reconhecimento” como diferentes
demandas em relação à igualdade e liberdade: 
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"Em todos os casos, consequentemente, uma demanda
por reconhecimento é necessária. Mas note
precisamente o que isso significa: visando a não
valorizar a identidade de grupo, mas superar a
subordinação, as reivindicações por reconhecimento no
modelo de status procuram tornar o sujeito
subordinado um parceiro integral na vida social, capaz
de interagir com os outros como um par. Elas
objetivam, assim, desinstitucionalizar padrões de
valoração cultural que impedem a paridade de
participação e substituí-los por padrões que a
promovam"  

   Erasto Fortes Mendonça, importante autor brasileiro
na área da educação, também estabelece essa
articulação entre igualdade e diversidade: 

“A luta mal conduzida pela igualdade pode até mesmo
promover o desprezo pelas diferenças, por não as
considerar como um dado positivo que distingue e
engrandece quem as possui. Um dos objetivos centrais
da luta pelos direitos humanos é a conquista da
igualdade. É nesse contexto que podem surgir
interpretações equivocadas a respeito das relações
entre os direitos humanos e a diversidade. Nunca é
demais lembrar que a luta pela igualdade, encetada
pelo movimento dos direitos humanos, recepciona,
acolhe, promove e defende as diferenças e os
movimentos que lhes são correspondentes. Nesse
sentido, a luta mais geral pelos direitos humanos não
deve ofuscar as lutas mais específicas pelos direitos de
segmentos da sociedade, em especial aqueles que
foram ou são atingidos por injustiças historicamente
instaladas na sociedade.”
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    É por isso que a valorização de grupos historicamente
vulneráveis como mulheres, negros, indígenas, LGBTI+,
etc. podem sim ser enquadradas como processos de
luta pela dignidade humana e, portanto, como
reivindicações no campo dos direitos humanos. 

   Aqui, podemos retomar a teoria crítica de Herrera
Flores. Para ele, essa "identidade", não é algo
puramente individual e fixo, separado da vida social. A
produção de subjetividade se daria justamente nesses
processos de luta por dignidade. Aqui uma explicação
de Alexandre Mendes sobre a teoria de Flores:

"Herrera, portanto, defende uma concepção de direitos
humanos que se afasta do 'universalismo a priori' e
também do 'universalismo de linhas retas'. Com
relação ao primeiro, rejeita-se a premissa de que os
direitos humanos são um conjunto de direitos
definidos, formal e abstratamente, pela racionalidade
humana, aplicáveis universalmente a despeito do
contexto e das relações sociais concretas. Contudo,
essa rejeição não se dá pela afirmação de identidades
ou formas culturais estanques em oposição ao 'homem
abstrato'. Nem uma única linha, nem um conjunto de
linhas paralelas. Os direitos humanos seriam os meios
expressivos, discursivos e normativos ou o conjunto de
'processos dinâmicos' que buscam aberturas possíveis
para o encontro, a mistura, o nomadismo, a
hibridização e a interculturalidade".
 

    Em outras palavras, podemos dizer que, para Herrera
Flores, não é possível falar em uma identidade que seja
estanque e dissociada dos processos históricos e
sociais. Os sujeitos estão necessariamente inseridos
em determinados contextos sócio-políticos e a
subjetividade desses sujeitos são forjadas nessas
relações sociais. 
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b. Lendo outros educadores 
 
 

   E como trazer essa complexidade do debate acerca da
igualdade, da liberdade e da diversidade para dentro da
sala de aula? A autora estadunidense bell hooks
escreveu um livro de ensaios reflexivos sobre educação
chamado Ensinando a transgredir: a educação como
prática da liberdade. Nesse livro, como é possível ver
pelo título, há um diálogo direto com as ideias de Paulo
Freire, sua grande inspiração intelectual. 

   O livro tem um início surpreendente. Mais do que
apenas elucubrações teóricas sobre ensino, a autora
descreve sua experiência com a educação. Ela, que
viveu no sul dos Estados Unidos quando ainda havia
segregação entre as escolas de negros e brancos, conta
que o fim oficial da segregação não representou uma
melhoria da sua experiência escolar: 

“Quase todos os professores da escola Booker T.
Washington eram mulheres negras. Nessas escolas
segregadas, as crianças negras consideradas
excepcionalmente dotadas recebiam atenção especial.
Para cumprir essa missão, as professoras faziam de
tudo para nos ‘conhecer’. Naquela época, ir à escola era
pura alegria. Eu adorava ser aluna. Adorava aprender.
A escola era lugar do êxtase - do prazer e do perigo. Ser
transformada por novas ideias era puro prazer. A
escola mudou radicalmente com a integração racial. O
zelo messiânico de transformar nossa mente e nosso
ser, que caracterizava os professores e suas práticas
pedagógicas as escolas exclusivamente negras, era
coisa do passado. De repente, o conhecimento passou a
se resumir à pura informação. Não tinha relação com o
modo de viver e de se comportar. 
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Já não tinha ligação com a luta antirracista. Levados
de ônibus à escola de brancos, logo aprendemos que o
que se esperava de nós era a obediência, não o desejo
ardente de aprender. A excessiva ânsia de aprender era
facilmente entendida como uma ameaça à autoridade
branca. De repente, passamos a ter aula com
professores brancos cujas lições reforçavam os
estereótipos racistas. Para crianças negras, a educação
já não tinha a ver com a prática da liberdade. Quando
percebi isso, perdi o gosto pela escola. A sala de aula já
não era um lugar de prazer ou de êxtase”. 
 

 Esse relato é um tanto surpreendente.
Automaticamente pensamos que, para os direitos
humanos, a segregação é algo ruim. Assim, a integração
dos alunos negros e brancos na mesma sala de aula nos
Estados Unidos deveria ser algo necessariamente bom.
De fato, a segregação entre alunos brancos e negros é
abjeta. No entanto, somente colocar esses alunos na
mesma sala de aula não significa superar por completo
as desigualdades. Aqui, bell hooks já chama a atenção
para um problema fundamental que circunda os
direitos humanos, a suposta incompatibilidade entre
"igualdade" e "diversidade". De forma apenas aparente,
para tratar todos de forma igual, seria preciso afastar
por completo as particularidades de cada um e pensar
em um "aluno padrão", neutro, para evitar tratamentos
díspares. 

  Em sala de aula, no entanto, esse tipo de abordagem
muitas vezes pode fazer com que apenas determinados
alunos participem das aulas, enquanto os outros se
sintam acuados. Como professor, você já deve ter se
deparado com situações em que era preciso promover a
inclusão e que lhe faltavam instrumentos para tanto.

hooks, bell. Ensinando a
transgredir: a educação como
prática da liberdade. São
Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2017.
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  bell hooks chama atenção para o fato de que essa
diversidade em sala de aula é um grande propulsor de
conhecimento. Se deparar com diferentes perspectivas,
diferentes realidades, é um poderoso instrumento de
aprendizagem. A diversidade em sala de aula não é algo
ruim, muito pelo contrário. 

 
    bell hooks conversa de forma franca sobre esse tema:

"Apesar de o multiculturalismo estar atualmente em
foco em nossa sociedade, especialmente na educação,
não há, nem de longe, discussões práticas suficientes
acerca de como o contexto da sala de aula pode ser
transformado de modo a fazer do aprendizado uma
experiência de inclusão"  
 
"A falta de disposição de abordar o ensino a partir de
um ponto de vista que inclua uma consciência de raça,
do sexo e da classe social tem suas raízes, muitas vezes,
no medo de que a sala de aula se torne incontrolável,
que as emoções e paixões não sejam mais repensadas.
(...) Muitos professores universitários me confessaram
seu sentimento de que a sala de aula deve ser um lugar
'seguro'; traduzindo, isso em geral significa que o
professor dá aula a um grupo de estudantes silenciosos
que só respondem quando são estimulados. A
experiência dos professores universitários que educam
para a consciência crítica indica que muitos alunos,
especialmente os de cor, não se sentem 'seguros' de
modo algum nesse ambiente aparentemente neutro".
 

   E ela prossegue, destacando como a obra de Paulo
Freire foi importante na construção dessas práticas
pedagógicas:

 

hooks, bell. Ensinando a
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Martins Fontes, 2017, p. 51.
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"Foi como professora no contexto da sala de aula que
testemunhei o poder de uma pedagogia
transformadora fundada no respeito pelo
multiculturalismo. Trabalhando com uma pedagogia
crítica baseada em minha compreensão dos
ensinamentos de Freire, entro na sala partindo do
princípio de que temos que construir uma 'comunidade'
para criar um clima de abertura e rigor intelectual.(...)
Segundo minha experiência, um dos jeitos de construir
a comunidade na sala de aula é reconhecer o valor de
cada voz individual. Cada aluno das minhas turmas
tem um diário. Muitas vezes, eles escrevem parágrafos
durante a aula e os leem uns aos outros. (...) Ouvir um
ao outro (o som de vozes diferentes), escutar um ao
outro, é um exercício de reconhecimento."

   hooks ainda diz que quando entrou pela primeira vez
numa sala de aula multicultural e multiétnica, ela
estava despreparada e não sabia como lidar com tanta
"diferença". Ela diz, sem rodeios, que a sala de aula
multicultural fincada na pedagogia crítica é centro de
grandes tensões e que nem sempre os alunos gostavam
de suas aulas.

  Outro problema que bell hooks levanta, e que é
particularmente interessante quando pensamos em
direitos humanos, é a chamada "autoridade da
experiência". Será que apenas os alunos que sofreram
opressões podem falar delas? Será que esses alunos
devem somente falar disso? Ela responde: 

"Como professora, reconheço que os alunos de grupos
marginalizados têm aula dentro de instituições onde
suas vozes não têm sido nem ouvidas nem acolhidas,
quer eles discutam fatos - aqueles que todos nós
podemos conhecer - quer discutam experiências
pessoais. "

hooks, bell. Ensinando a
transgredir: a educação como
prática da liberdade. São
Paulo: Editora WMF
Martins Fontes, 2017, p. 58.
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"Minha pedagogia foi moldada como uma resposta a
essa realidade. Se não quero que esses alunos usem a
'autoridade da experiência' como meio de afirmar sua
voz, posso contornar essa possibilidade levando à sala
de aula estratégias pedagógicas que afirmem a
presença deles, seu direito de falar de múltiplas
maneiras sobre diversos tópicos. Essa estratégia
pedagógica se baseia no pressuposto de que todos nós
levamos à sala de aula um conhecimento que vem da
experiência e de que esse conhecimento pode, de fato,
melhorar nossa experiência de aprendizado. (...)
Quando falo de The Bluest Eyes, de Toni Morrison, no
curso introdutório sobre escritoras negras, peço aos
alunos que escrevam um parágrafo autobiográfico
sobre uma lembrança racial do início de sua vida. Cada
pessoa lê o parágrafo em voz alta para a classe. O ato
de ouvir coletivamente uns aos outros afirma o valor e
a unicidade de cada voz. Esse exercício ressalta a
experiência sem privilegiar as vozes dos alunos de um
grupo qualquer. Ajuda a criar uma consciência
comunitária da diversidade de nossas experiências e
proporciona uma certa noção daquelas experiências
que podem informar o modo como pensamos e o que
dizemos. Visto que esse exercício transforma a sala de
aula num espaço onde a experiência é valorizada, não
negada nem considerada sem significado, os alunos
parecem menos tendentes a fazer do relato da
experiência um lugar onde competem pela voz, se é que
de fato essa competição está acontecendo."
 

   Aqui foram listadas apenas algumas das estratégias
elencadas por bell hooks para lidar com uma sala de
aula plural e como extrair dessa pluralidade elementos
que possam contribuir com a formação de todos. É
muito inspirador ter o contato com a obra de uma
autora que pensa a sua prática como docente a todo
momento, tendo como referência o grande educador
brasileiro Paulo Freire e todo o arcabouço da
pedagogia crítica. 

hooks, bell. Ensinando a
transgredir: a educação como
prática da liberdade. São
Paulo: Editora WMF Martins
Fontes, 2017, p. 114-115. 
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c. Reflexões a partir da literatura  
 

   
    Quando falamos em direitos humanos a partir dessa
perspectiva crítica, nos referimos, de alguma forma, à
ideia de dignidade das pessoas que se constrói e se
consolida a partir dos processos históricos de luta.
Nesse sentido, a igualdade (que não se contrapõe à
diferença) coloca-se como um horizonte a ser
perseguido pelos grupos que são historicamente
marginalizados e inferiorizados. Apesar de a noção de
direitos humanos estar atrelada historicamente ao
ideal de igualdade, sabemos que não há, de forma
alguma, tratamento igual entre os seres humanos na
sociedade em que vivemos. Isso é muito claro quando
falamos nas disparidades que existem em função da
classe social, raça e gênero. 

 No conto "Maria", de Conceição Evaristo, a
personagem principal é uma empregada doméstica que
está voltando para casa, levando para os seus três
filhos os restos de frutas e o osso do pernil que
sobraram da festa no domingo na casa da patroa. No
ônibus, ao seu lado, sentou-se o homem que era pai do
seu primeiro filho. Ele mandou um abraço para o filho e
logo se levantou sacando uma arma. Eles assaltaram
todos que estavam no ônibus, menos Maria. E  conto
segue: 

"Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa
e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz
acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que
aquela puta safada lá da frente conhecia os
assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia
assaltante algum. Conhecia o pai de seu primeiro filho.
Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda
amava tanto. 
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"Ouviu uma voz: Negra safada, vai ver que estava de
coleio com os dois. Outra voz vinda lá do fundo do
ônibus acrescentou: Calma, gente! Se ela estivesse
junto com eles, teria descido também. Alguém
argumentou que ela não tinha descido só para
disfarçar. Estava mesmo com os ladrões. Foi a única a
não ser assaltada. Mentira, eu não fui e não sei porquê.
Maria olhou na direção de onde vinha a voz e viu um
rapazinho negro e magro, com feições de menino e que
relembravam vagamento o seu filho. A primeira voz, a
que acordou a coragem de todos, tornou-se um grito:
Aquela puta, aquela negra safada estava com os
ladrões! O dono da voz levantou e se encaminhou em
direção à Maria. A mulher teve medo e raiva. Que
merda! Não conhecia assaltante algum. Não devia
satisfação a ninguém. Olha só, a negra ainda é
atrevida, disse o homem, lascando um tapa no rosto da
mulher. Alguém gritou: Lincha! Lincha! Lincha!... Uns
passageiros desceram e outros voaram em direção à
Maria. O motorista tinha parado o ônibus para
defender a passageira:
  - Calma pessoal! Que loucura é esta? Eu conheço esta
mulher de vista. Todos os dias, mais ou menos neste
horário, ela toma o ônibus comigo. Está vindo do
trabalho, da luta para sustentar os filhos…
Lincha! Lincha! Lincha! Maria punha sangue pela boca,
pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia arrebentado
e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos
iriam gostar de melão?"
 

   Lanço, aqui, alguns pontos para reflexão a partir do
conto de Conceição Evaristo e dos outros temas
previstos neste capítulo: 
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1 - Um termo que tem se tornado mais comum é o de
interseccionalidade. Trata-se de um conceito que
busca pensar as interseções de diferentes opressões
que incidem sobre uma determinada pessoa. Nesse
sentido, a mulher negra sofre de modo concomitante
os preconceitos de classe, raça e gênero. O incrível
conto de Conceição Evaristo nos permite refletir
sobre essas questões. A partir desse pequeno trecho
do conto, é possível perceber as diferentes opressões
que incidem sobre Maria? É possível dizer que mesmo
na desigualdade, há aqueles que são ainda mais
"desiguais"? 

 
2 - Na sua visão, qual é o impacto de pensar direitos
humanos como um "processo de luta por dignididade"?

 
3 - Como bem destacou bell hooks, uma sala de aula
plural e multicultural pode ser um espaço
extremamente rico e frutífero para o aprendizado.
Não deixa de ser, por outro lado, um ambiente
desafiador. Que tipo de dinâmicas podemos promover
em uma sala de aula plural para potencializar as
aprendizagens?

 
4 - A ideia de igualdade é oposta à ideia de diferença e
de diversidade? Como promover a igualdade em sala
de aula sem que haja uma homogeneização, mas sim
um respeito (um incentivo?) à diferença?
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a. Ponto de partida 

     Quando falamos de educação em direitos humanos não estamos
falando de algo que se desejaria para o futuro, de um projeto a ser
buscado. Falamos sim de uma série de preceitos que devem ser
observados, de acordo com a atual legislação educacional.
Precisamos saber, então, o que a legislação nos obriga a fazer
enquanto professores. Além disso, e talvez mais importante nesse
primeiro momento, é saber se a própria legislação nos dá uma
resposta sobre o que é, afinal, “educação em direitos humanos”. 

   Para fazer essa investigação, podemos começar pela legislação
ampla sobre educação, na esfera federal, até chegar na legislação
específica da EPT.

    Podemos começar pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei
9394 de 1996: 

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e
do ensino médio devem ter base nacional comum, a ser
complementada, em cada sistema de ensino e em cada
estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da
economia e dos educandos.     (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013).
 
§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de
todas as formas de violência contra a criança e o adolescente serão
incluídos, como temas transversais, nos currículos escolares de que
trata o caput deste artigo, tendo como diretriz a Lei no 8.069, de 13
de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), observada a
produção e distribuição de material didático adequado.     (grifo nosso)

1.3 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS  
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   Seguindo a hierarquia normativa, podemos passar aos decretos. O
decreto 7037 de 2009, instituiu o chamado Programa Nacional de
Direitos Humanos, o PNDH-3, onde há um trecho que busca definir o
significado de educação em direitos humanos: 

A educação e a cultura em Direitos Humanos visam à formação de
nova mentalidade coletiva para o exercício da solidariedade, do
respeito às diversidades e da tolerância. Como processo sistemático e
multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, seu
objetivo é combater o preconceito, a discriminação e a violência,
promovendo a adoção de novos valores de liberdade, justiça e
igualdade.
 
A educação em Direitos Humanos, como canal estratégico capaz de
produzir uma sociedade igualitária, extrapola o direito à educação
permanente e de qualidade. 
Trata-se de mecanismo que articula, entre outros elementos: 
a) a apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre
Direitos Humanos e a sua relação com os contextos internacional,
regional, nacional e local; 
b) a afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a
cultura dos Direitos Humanos em todos os espaços da sociedade; 
c) a formação de consciência cidadã capaz de se fazer presente nos
níveis cognitivo, social, ético e político; 
d) o desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos
contextualizados; 
e) o fortalecimento de políticas que gerem ações e instrumentos em
favor da promoção, da proteção e da defesa dos Direitos Humanos,
bem como da reparação das violações.

    O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos repete esse
mesmo conceito e ainda traz o seguinte complemento:

Ainda há muito para ser conquistado em termos de respeito à
dignidade da pessoa humana, sem distinção de raça, nacionalidade,
etnia, gênero, classe social, região, cultura, religião, orientação sexual,
identidade de gênero, geração e deficiência. 
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Da mesma forma, há muito a ser feito para efetivar o
direito à qualidade de vida, à saúde, à educação, à
moradia, ao lazer, ao meio ambiente saudável, ao
saneamento básico, à segurança pública, ao trabalho e
às diversidades cultural e religiosa, entre outras. Uma
concepção contemporânea de direitos humanos
incorpora os conceitos de cidadania democrática,
cidadania ativa e cidadania planetária, por sua vez
inspiradas em valores humanistas e embasadas nos
princípios da liberdade, da igualdade, da equidade e da
diversidade, afirmando sua universalidade,
indivisibilidade e interdependência.  
 

    Após mencionar esses decretos que trazem a política
de direitos humanos, podemos seguir para os
instrumentos normativos do MEC. Um deles é a
Resolução n. 1/2012 CNE (e o parecer CNE/CP n.
8.2012), que apresenta as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos. Perceba como o artigo
4º praticamente replica o conceito já trazido pelo
PNDH-3 e pelo Plano Nacional de Educação em
Direitos Humanos:

 
Art. 4º A Educação em Direitos Humanos como
processo sistemático e multidimensional, orientador da
formação integral dos sujeitos de direitos, articula-se
às seguintes dimensões: 
I - apreensão de conhecimentos historicamente
construídos sobre direitos humanos e a sua relação
com os contextos internacional, nacional e local; 
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que
expressem a cultura dos direitos humanos em todos os
espaços da sociedade; 
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se
fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e
político; 
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IV - desenvolvimento de processos metodológicos
participativos e de construção coletiva, utilizando
linguagens e materiais didáticos contextualizados; e o 
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que
gerem ações e instrumentos em favor da promoção, da
proteção e da defesa dos direitos humanos, bem como
da reparação das diferentes formas de violação de
direitos
 
Art. 5º 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. 
 

     A partir dessas referências legais, podemos perceber
como a educação em direitos humanos é algo abrangente.
Vai além, portanto, da ideia de Educação como Direito
Humano, ou seja , de que a educação é um direito social
de todos. Também ultrapassa a noção de Educação para
os Direitos Humanos, ou seja, introdução de conteúdos
de direitos humanos na formação de âmbito formal ou
informal. A educação em direitos humanos não se reduz a
alguns temas do currículo, mas constitui a própria
filosofia e cultura da escola. 

    Vera Candau e Susana Sacavino demonstram como na
América Latina essa discussão ganhou contornos
próprios, afinal a construção da educação em direitos
humanos está também localizada na história. No final de
década de 1990, uma série de pesquisadores da região,
a fim de consolidar os regimes democráticos no
continente, destacaram que os seguintes elementos
deveriam estar presentes para uma promoção efetiva
da educação em direitos humanos:
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(i) Visão integral dos direitos: entendimento dos
direitos em sua globalidade e interdependência. Não
focar apenas nos direitos individuais. 
(ii)  Uma educação para o “nunca mais”: importância da
memória em países que sofreram golpes e que houve
difusão de práticas como tortura e execuções sumárias.
(iii) Desenvolvimento de processos orientados à formação
de sujeitos de direito e atores sociais: Aqui entra a
dimensão ética, de reforçar no cotidiano práticas
democráticas.
(iv) Promoção do empoderamento individual e coletivo. 

 
    Aqui está a noção de empoderamento das autoras,
muito semelhante ao debate do capítulo anterior sobre
direitos humanos como processo: 

“Entendemos o empoderamento como o processo que
procura potencializar grupos ou pessoas que têm
menos poder na sociedade e que estão dominados,
submetidos ou silenciados, em relação à vida e aos
processos sociais, políticos, econômicos e culturais etc.
O empoderamento tem duas dimensões básicas
intimamente ligadas uma à outra: a pessoal e a social”. 

   Erasto Fortes Mendonça, autor já mencionado no
capítulo anterior, reforça essa ideia de educação em
direitos humanos para além do conteúdo fechado em
sala de aula, como um instrumento de difusão da ideia
de dignidade da pessoa humana:

"Dessas assertivas, pode-se concluir que a educação
em direitos humanos, tomada como eixo articulador do
currículo, vai muito além de pincelar a aula tradicional
com temas que lhe são correspondentes, como a
reconstituir a história da conquista dos direitos
humanos como se ela fosse um processo distante e
insondável, que a outros pertence. A noção de
dignidade humana e da sua inapagável presença em
todos os seres humanos deve constituir ideia fulcral da
organização de todo o processo pedagógico". 

 
 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

CANDAU, Vera; PAULO,
Iliana, et. al. Educação em
Direitos Humanos e
formação de
professores(as).
Apresentação Aida
Monteiro e Selma Garrido
Pimenta. 1 ed. São Paulo:
Cortez, 2014, p. 35. 

MENDONÇA, Erasto Fortes
Educação em direitos
humanos: diversidade,
políticas e desafios.In:
Revista Retratos da Escola,
Brasília, v. 7, n. 13, p. 255-
263, jul./dez. 2013, p. 261.

52



     Como mencionado nos capítulos anteriores, o debate
de direitos humanos envolve em alguma medida essa
discussão sobre a igualdade e a diferença, sobre
universalismo e relativismo cultural. A autora Vera
Candau, com inspiração em Boaventura de Sousa
Santos, diz que questões relativas à igualdade e à
diferença devem estar presentes numa perspectiva
educativa fincada nos direitos humanos. Para tanto, ela
chama a atenção para os seguintes pontos: 

- Desconstrução. Segundo ela, é preciso promover
processos de desnaturalização e explicitação dos
estereótipos e preconceitos que envolvem
determinados grupos socioculturais. Por outro lado, é
preciso sempre questionar o etnocentrismo e o suposto
“universalismo” de determinadas concepções e modos
de vida. 

- Articulação entre igualdade e diferença. Reconstruir
o que consideramos “‘comum” a todos e todas,
garantindo que nele os diferentes sujeitos
socioculturais se reconheçam, assegurando, assim, que
a igualdade se explicite nas diferenças que são
assumidas como referência comum, rompendo, dessa
forma, com o caráter monocultural da cultura escolar. 

- Resgate dos processos de construção das
identidades culturais. Aqui a autora refere-se a
diferentes histórias de vida e também a construções
dinâmicas de comunidades socioculturais. A “cultura”
não deve ser entendida como uma característica pura,
original, genuína, mas como algo em constante
construção e mutação. 

- Promover experiências de interação sistemática com
os “outros”: “para sermos capazes de relativizar nossa
própria maneira de situar-nos diante do mundo e
atribuir-lhe sentido, é necessário que experimentemos
uma intensa interação com diferentes modos de viver e
expressar-se”.
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E a autora ainda conclui: 

"Que fique claro que o Brasil, com base na sua
legislação, especificamente no que diz respeito às
Diretrizes Nacionais da Educação em direitos humanos
optou explicitamente por essa articulação entre
igualdade e diferença, uma vez que os princípios que
regem a Educação em Direitos Humanos mencionam a
igualdade de direitos e a valorização das diferenças e
diversidades." 

    Portanto, vê-se que a educação em direitos humanos
comporta e, na verdade, impõe essa articulação entre
igualdade e diversidade. 

    Todos têm direito a uma vida digna. E é justamente
neste processo de "tornar-se sujeito" (que apesar de
ser algo relativo ao indivíduo, é um processo que se
forja na coletividade) que temos a superação das
desigualdades: 

"a educação em direitos humanos abre-se a uma ação
afirmativa do sujeito, mas também à necessidade de
fazer a negação crítica de tudo o que impede esta
possibilidade. Sem essa dupla possibilidade de ação, a
educação em direitos humanos não atingiria seu
propósito fundamental. Isso porque o principal desafio
educativo é promover a superação da condição de
vítima, de “oprimido”, de “potência despotenciada”,
para a condição de sujeito de direitos humanos como
obra em comum, na comunidade, na organização, e não
como ato solitário e egoísta."
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b. Lendo outros educadores 
 
 

  Como foi exposto acima, o conceito de educação em
direitos humanos estabelece essa relação entre
igualdade e diversidade, de modo a respeitar as
diferenças sem que haja a difusão de preconceitos ou
discriminações. A ideia de igualdade, portanto, deve ser
compreendida dessa forma mais profunda e sofisticada,
entendendo que ela vai além de um processo de
homogeneização ou de uma igualdade meramente
formal.

  O professor de direito Adilson Moreira publicou
recentemente o livro Pensando como um negro: ensaio de
hermenêutica jurídica. Nessa obra, ele relata sua
trajetória desde a infância, os episódios de racismo que
sofreu durante a vida, e promove uma reflexão muito
rica sobre a necessidade do direito incorporar
diferentes perspectivas. 

    Os escritos de Adilson Moreira podem ser úteis por
alguns motivos. Primeiramente, ele é um professor
também e conta toda sua trajetória para chegar a essa
posição. Assim, como professor de direito, ele sabe que
seu percurso pessoal e profissional influi na sua
maneira de enxergar o fenômeno jurídico. Ao invés de
obscurecer esse percurso, ele joga luz sobre ele. Em
segundo lugar, ele chama a atenção para a importância
dessas diferentes perspectivas para uma compreensão
mais rica a respeito do direito. Em terceiro lugar, ele
destaca a necessidade de um conceito de igualdade que
supere a igualdade formal (igualdade perante a lei) e
que realmente seja capaz de superar as desigualdades
em nossa sociedade. Veja só um trecho do livro: 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

MOREIRA, Adilson José.
Pensando como um negro:
ensaio de hermenêutica
jurídica. São Paulo: Editora
Contracorrente, 2019. 

55

Escola rural. Edward Lamson
Henry (1890). 



"O conceito de direitos teve um impacto imenso
dentro da minha formação como pessoa. Meu interesse
por história aumentou significativamente quando me
tornei um membro do movimento negro, comecei a
refletir sobre e a fazer as ligações entre a minha
experiência social e familiar com os processos sociais
nos quais estava inserido e eles eram uma história de
negação da humanidade e dos direitos. Minha
consciência negra surgiu concomitantemente à minha
consciência jurídica. Eu comecei então a dar nova
significação a várias experiências que tinha passado ao
longo de minha vida. Uma delas eram as visitas que
fazia a uma tia muito querida que morava em uma
favela próxima do nosso bairro. Era apenas uma
oportunidade de passear com meus irmãos quando
éramos crianças, mas agora eu conseguia entender os
processos de opressão que causavam aquela situação.
Uma mulher, negra, viúva, que tinha a
responsabilidade de criar seus filhos sozinha. A
pobreza que observava todas as vezes que frequentava
aquele lugar tinha uma explicação: o opressão
estrutural dos brancos sobre os negros, o fato de que a
promessa constitucional de igualdade formal e de
igualdade material nunca se concretizou. Minha
presença dentro de uma Faculdade de Direito
precisava ter alguma importância para a
transformação da vida dessas pessoas. Obviamente,
minha história de vida e minha experiência em uma
Faculdade de Direito onde todos os professores eram
brancos teve um papel central no processo de
construção da minha identidade como um jurista
negro. (...) Algo me chamava a atenção em particular:
eu estava em uma Faculdade de Direito e nunca ouvia
meus professores pronunciarem a palavra
'discriminação'. (...) Os professores discursavam sobre
os direitos contidos em diversos documentos jurídicos,
mas não falavam nada sobre os mecanismos que
impediam o gozo deles" 
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  E quais as possíveis estratégias pedagógicas para o
ensino da história dos direitos humanos? Adilson
Moreira afirma, enquanto professor de direitos
humanos, que é preciso demonstrar aos alunos os
direitos humanos como resultado de uma luta de
diferentes grupos sociais. Em seu livro, ele compartilha
uma dessas estratégias: 

 
"Sempre inicio meu curso de Direitos Humanos
exibindo um vídeo sobre a luta dos negros norte-
americanos por direitos civis. Faço isso para ilustrar
um texto que apresenta as diversas escolas dos direitos
humanos. Entre elas está a escola do protesto,
perspectiva que inclui a reflexão daqueles autores que
compreendem esses direitos como estratégias de luta
contra a opressão de grupos minoritários que são
historicamente discriminados. Eles afirmam que a luta
por esses direitos nunca tem fim porque os que estão
no poder sempre procuram criar novas estratégias para
manter o status social privilegiado. Faço isso porque
não quero que meus alunos negros e periféricos e
também aqueles que são mulheres e homossexuais
possam ver a vida deles refletida em sala de aula. Eu
preciso me comunicar com essas pessoas de diversas
maneiras. Também faço isso porque penso que essa
postura é importante para introduzir a discussão sobre
o papel que os movimentos sociais tiveram na mudança
da compreensão do princípio da igualdade. Essa
estratégia mostra para os alunos que o Direito não
pode ser pensado como um sistema separado da
realidade. Na verdade, as transformações do princípio
da igualdade decorrem diretamente da ação de
movimentos sociais que foram introduzindo temas
centrais para a discussão sobre seus sentidos e âmbitos
de aplicação, a partir das diferenciações baseadas na
classe, na raça, no sexo, na condição física e, mais
recentemente, na orientação sexual. Falamos hoje em 
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igualdade como reconhecimento e redistribuição porque estamos vivendo
em um momento no qual movimentos sociais baseados na identidade
procuram pressionar os tribunais para que possam ter acesso a direitos".
 

    Adilson José Moreira relata o estranhamento, como um aluno negro
dentro de um curso de direito, ao sempre ouvir em suas aulas ideias sobre
"igualdade" e "liberdade", mas nunca ouvir falar em discriminação e na
dificuldade que algumas pessoas têm de acessar esses direitos. Como dar
concretude a esses debates sobre igualdade em sala de aula?
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c. Reflexões a partir da literatura  
 

   
   A utilização de literatura em sala de aula também
pode ser um método profícuo de promoção da
educação em direitos humanos. Como os grupos
excluídos se sentem? Qual é a realidade de uma pessoa
negra, de uma mulher, de uma trabalhadora, de uma
pessoa trans? Quais dificuldades essas pessoas
enfrentam? Como essas pessoas se sentem nesse
processo?

   Aqui segue um trecho do conto Espiral, de Geovani
Martins:

Começou muito cedo. Eu não entendia. Quando passei
a voltar sozinho da escola, percebi esses movimentos.
Primeiro com os moleques do colégio particular que
ficava na esquina da rua da minha escola, eles tremiam
quando meu bonde passava. Era estranho, até
engraçado, porque meus amigos e eu, na nossa própria
escola, não metíamos medo em ninguém. Muito pelo
contrário, vivíamos fugindo dos moleques maiores,
mais fortes, mais corajosos e mais violentos. Andando
pelas ruas da Gávea, com meu uniforme escolar, me
sentia um desses moleques que me intimidavam na sala
de aula. principalmente quando passava na frente do
colégio particular, ou quando uma velha segurava a
bolsa e atravessava a rua para não topar comigo. Tinha
vezes, naquela época, que eu gostava da sensação.
Mas, como já disse, eu não entendia nada do que
estava acontecendo. 
 
(...)
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Nunca esquecerei da minha primeira perseguição. Tudo começou do jeito
que eu mais detestava: quando eu, de tão distraído, me assustava com o
susto da pessoa e, quando via, era eu o motivo, a ameaça. Prendi a
respiração, o choro, me segurei, mais de uma vez, pra não xingar a velha
que visivelmente se incomodava de dividir comigo, e só comigo, o ponto de
ônibus. No entanto, dessa vez, ao invés de sair de perto, como sempre fazia,
me aproximei. Ela tentava olhar pra trás sem mostrar o que estava olhando,
eu ia chegando mais perto. Ela começou a olhar em volta, buscando ajuda,
suplicando com os olhos, daí então eu colei junto dela, mirando diretamente
a bolsa, fingindo que estava interessado no que pudesse ter ali dentro,
tentando parecer capaz de fazer qualquer coisa pra conseguir o que queria.
Ela saiu andando para longe do ponto, o passo era lento. Eu a observava se
afastar de mim. Não entendia bem o que sentia. Foi quando, sem pensar em
mais nada, comecei a andar atrás da velha. Ela logo percebeu. Estava
atenta, dura, no limite de sua tensão. Tentou apertar o passo pra chegar o
mais rápido possível a qualquer lugar. Mas na rua era como se existíssimos
apenas nós dois. Por vezes eu aumentava a minha velocidade, ia sentindo o
gosto daquele medo, cheio de poeira de outras épocas. Depois diminuía um
pouco, permitindo que ela respirasse. Não sei quanto tempo durou tudo
aquilo, provavelmente não mais que alguns minutos, mas, para nós, era
como se fosse toda uma vida. Até que ela entrou numa cafeteria e segui meu
caminho. 
 
Passado o turbilhão, fiquei com nojo de ter ido tão longe, lembrando da
minha avó, imaginando que aquela senhora também devia ter netos. Porém,
esse estado de culpa durou pouco, logo lembrei que aquela mesma velha,
que tremia de pavor antes mesmo que eu desse qualquer motivo, com
certeza não imaginava que eu também tivera avó, mãe, família, amigos,
essas coisas todas que fazem nossa liberdade valer muito mais do que
qualquer bolsa, nacional ou importada.
 
 

Considerando esse trecho inicial do conto Espiral, de Geovani Martins, e
as outras discussões presentes no capítulo, seguem abaixo alguns pontos
para reflexão: 

 
1- Você já tinha se perguntado antes o que significa educação em direitos
humanos? Quais são os aspectos/componentes que não podem faltar para
que haja, efetivamente, uma educação EM direitos humanos?
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2- Tendo em vista os preceitos da educação em direitos humanos, bem
como o relato da experiência de Adilson Moreira como um aluno negro do
curso de direito, como é possível efetivar em sala de aula o enfrentamento
ao racismo?

3- O trecho do conto de Geovani Martins abre espaço para múltiplas
interpretações. Uma delas diz respeito à construção dos estereótipos e os
efeitos mais íntimos e profundos gerados por esses estereótipos nos
sujeitos mais vulneráveis. Como a escola pode, ao mesmo tempo,
promover uma desconstrução desses estereótipos tão nefastos à
construção da subjetividade dos alunos e difundir uma cultura de
empoderamento individual e coletivo que favoreça o enfrentamento
desses preconceitos?
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PARTE 2 
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   Depois de todas essas conversas sobre direitos
humanos e educação em direitos humanos, você
deve estar se perguntando: mas e a Educação
Profissional e Tecnológica (EPT)? Nessa segunda
parte do ebook vamos tentar estabelecer essa
conexão. Teremos também três capítulos que estão
organizados de modo a permitir uma reflexão mais
profunda sobre os sujeitos do processo educativo. 

  Como visto, a Parte 1 desse livro buscou
apresentar reflexões gerais sobre os sentidos dos
direitos humanos, suas origens e sua conceituação,
e, por consequência, o significado de educação em
direitos humanos. A parte 2 é um pouco distinta,
pois apresenta uma reflexão mais original sobre as
conexões entre a educação em direitos humanos e da
EPT, a partir de categorias como "integração" e
"trabalho como princípio educativo". O objetivo
dessa Parte 2 é justamente pensar como a educação
em direitos humanos pode ser desenvolvida na EPT,
tendo como foco a ideia de trabalhador e do mundo
do trabalho. 

    Os três capítulos dessa Parte 2 estão estruturados
da seguinte forma: em primeiro lugar, o capítulo 2.1
é dedicado ao "eu", ou seja, ao professor. O
professor se vê como trabalhador? Como esse
processo de autoconhecimento do docente pode
favorecer a educação em direitos humanos na EPT? 

   Depois, o "outro", que é o aluno da EPT, está mais
presente no capítulo 2.2. Sabendo da importância do
trabalho  como  princípio  educativo,  como é possível
 

E A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA? 
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tratar da temática dos direitos humanos inserindo os alunos como
sujeitos desse processo?

   Por fim, no item 2.3, há uma análise mais detida sobre a "integração",
que é aquilo que orienta e estrutura os cursos da EPT. Como inserir
educação em direitos humanos no currículo de modo transversal? Como
explorar a ideia de trabalho digno para correlacionar o universo dos
direitos humanos com a educação profissional e tecnológica oferecida
pela Rede? 

   Apresenta-se, nesta Parte 2, algumas possibilidades - apenas algumas
de múltiplas possibilidades - de trabalhar a  educação em direitos
humanos na EPT. 
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a. Ponto de partida
 
 

   É comum nos depararmos com a ideia de que a
docência é uma vocação. É como se pessoas fossem
pré-destinadas a assumir essa carreira. Seria um
dom natural de alguns. Por mais encantadora que
essa visão possa parecer, e por mais que a docência
envolva sim muita paixão, é impossível dissociar a
docência daquilo o que de fato ela é: um trabalho. 

 Miguel Arroyo chama a atenção para a
desvalorização do trabalho que se reflete na
ausência dessa história do trabalho docente nos
processos de formação - inicial ou continuada - dos
professores: 

“Um dos conhecimentos não reconhecidos nos
currículos de formação é aquele produzido nas
experiências da docência, do trabalho docente, o
que leva ao não reconhecimento dos professores
como sujeitos de conhecimentos. Os conhecimentos
produzidos no trabalho humano não são
reconhecidos.” 

  Autores como Francisco Imbernón e Antonio
Nóvoa também chamam a atenção para a
necessidade dos saberes profissionais dos docentes
serem temas das formações. Essa frase de Arroyo e
essa perspectiva de Nóvoa e Imbernón têm um
significado muito profundo quando pensamos na
EPT. 

2.1 SOU EU UM TRABALHADOR?
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  Se nós, como professores, não damos valor ao
nosso percurso de trabalhador e não levamos essa
experiência como um conhecimento a ser discutido
em sala de aula, como iremos valorizar o percurso de
trabalhador dos alunos? Em outras palavras - se não
achamos importantes os conhecimento adquiridos
na trajetória profissional, como falar em trabalho
como princípio educativo? 

  Esse debate também está diretamente conectado
com o tema do capítulo anterior. O educador como
agente sociocultural e político tem especial
relevância na educação em direitos humanos. No
livro organizado por Vera Candau e Iliana Paulo, as
autoras chamam a atenção para como o enfoque na
educação em direitos humanos envolve,
necessariamente, um papel diferente para os
educadores: 

“Nessa perspectiva, consideramos que os Direitos
Humanos devem ser o fundamento ético de um
paradigma educativo, de uma educação libertadora
e transformadora para uma cidadania ativa, daí a
importância do papel do(a) educador(a) como a
gente sociocultural e político”.

 O professor não pode se enxergar como um
elemento neutro ou apartado desse processo. Ele
também é cidadão e é copartícipe da formação das
instituições democráticas.

   Se a educação profissional e tecnológica é voltada
para a formação de trabalhadores e trabalhadoras
especializados nas mais variadas áreas, a questão do
trabalho assume, necessariamente, papel central
nessa formação. 
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  E, se partirmos do viés de que o educador não é
elemento neutro no processo educativo, ele também
deve se posicionar enquanto professor e enquanto
trabalhador nesse processo. A aproximação em
relação ao mundo do trabalho na EPT pode se dar
também por meio dessa experiência profissional do
docente: suas trajetórias, seus direitos bloqueados,
suas lutas coletivas e suas conquistas. 

  Em Pedagogia da autonomia, Paulo Freire diz que
ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa
dos direitos dos educadores: 

"Se há algo que os educandos brasileiros precisam
saber, desde a mais tenra idade, é que a luta em
favor do respeito aos educadores e à educação
inclui que a briga por salários menos imorais é um
dever irrecusável e não só um direito deles. A luta
dos professores em defesa de seus direitos e de sua
dignidade deve ser entendida como um momento
importante de sua prática docente, enquanto
prática ética. Não é algo que vem de fora da
atividade docente, mas algo que dela faz parte. O
combate em favor da dignidade da prática docente
é tão parte dela mesma quanto dela faz o respeito
que o professor deve ter à identidade do educando,
à sua pessoa, a seus direito de ser." 

   Freire nos faz perceber que a luta dos professores
por condições dignas de trabalho pode e deve ser
uma etapa importante da própria noção de educação
em direitos humanos. Se essa ideia de educação em
direitos humanos vai além do conteúdo didático de
sala de aula, mas envolve toda uma postura ética
dentro e fora da escola, então as lutas trabalhistas
devem permear esse ambiente escolar. 
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b. Lendo outros educadores
 
 

   Essas questões sobre o trabalho docente e a luta
dos professores por melhores condições de trabalho
parecem tocar muito diretamente Miguel Arroyo.
Para ele, esses saberes tinham que ser valorizados a
ponto de serem destacados - e não obscurecidos - no
dia-a-dia escolar: 

“Nos congressos, fóruns, conferências de educação
tão frequentes nas redes municipais e estaduais,
que reúnem milhares de docentes-educadores,
passou a ser frequente organizar oficinas sobre
práticas diversas que acontecem nas escolas. Uma
das oficinas têm merecido destaque: “o trabalho
docente” ou “mestres, qual o nosso ofício?”. Nestas
oficinas se trabalham textos, vivências sobre a
condição docente, sobre identidades, mal-estares,
tensões, avanços e recuos na valorização do
trabalho. (…)
 
Lembro de uma dessas oficinas em que um coletivo
trouxe a sua experiência de trabalho profissional e
suas lutas coletivas pelos direitos do trabalho para
introduzir nos currículos de educação de
adolescentes e de jovens e adultos a realidade do
trabalho e o avanço da história dos direitos, a
história do trabalho dos próprios professores como
experiência social e política para avançar com os
educandos na compreensão da realidade do
trabalho humano. Formas ricas de ir incorporando
as experiências sociais de trabalho e os saberes
acumulados no enriquecimento dos currículos de
educação básica. (…)
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As oficinas costumam iniciar por um olhar para a
escola. Alunos e mestres avançando na visão da
escola como lugar de trabalho. Os professores
mostrando-se trabalhadores em educação,
preparando suas aulas, ampliando seus
conhecimentos e leituras, escolhendo material,
participando de congressos, cursos de formação,
para que seu trabalho na aula garanta o direito dos
educandos ao conhecimento."
 

    O professor espanhol, mas que vive no Brasil há
muitas décadas e que é professor emérito da
Universidade Federal de Minas Gerais, chama a
atenção para a importância de um currículo que
incorpore o histórico dessas lutas. Além disso, os
cursos de formação de professores precisam dar
destaque a esse tema tão central: 

Podemos organizar oficinas, dias de estudo para
aprofundar que saberes são produzidos na
diversidade de situações de trabalho, seja nas salas
de aula, seja na sobrevivência, seja nas lutas do
movimento operário , do movimento docente ou na
pluralidade de ações individuais e coletivas, de lutas
pelo direito ao trabalho justo e digno.
Aprofundando essas vivências poderemos
incorporar esses saberes nos conhecimentos dos
currículos e em projetos pedagógicos. Poderia ser
tentado um exercício que respondesse a esta
questão: Que saberes produziu e aprendeu a
categoria docente em suas situações de luta por sua
afirmação como trabalhadores?
 
A história dos saberes aprendidos pela categoria
docente merece um lugar central nos cursos de
formação: Que saberes destacar para garantir o
direito dos professores a saber-se?
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    Portanto, há saberes docentes que são adquiridos
na própria organização dos trabalhadores.
Professores são trabalhadores e essa condição não
deve ser mascarada, mas sim usada como elemento
essencial da atividade docente. Apesar de Arroyo
não tratar especificamente da EPT, é possível
salientar que essas reflexões são ainda mais
pertinentes nessa área da educação, uma vez que o
mundo do trabalho, que inclui a luta dos
trabalhadores, é elemento central na formação dos
alunos. Continua Arroyo: 

 
Nos últimos trinta anos a categoria se produziu com
a identidade de trabalhador, de profissional na
educação. Nesses processos foram acumulados
saberes que não faziam parte do acúmulo de
conhecimentos, de imagens, de saberes dos
professores antes dessas situações de lutas. Nas
mobilizações, greves, debates e nos confrontos com
os governos aprenderam a centralidade da
organização do trabalho e a precariedade de suas
condições, o direito à estabilidade, carreira,
salários. Aprenderam saberes sobre o Estado, suas
políticas e os interesses que o controlam. O Estado
se comportando como patrão nas mesmas lógicas da
relação patrão empregado.(…) Destruindo imagens
românticas, idealizadas se descobriu na concretude
dura e tensa da condição de trabalhadores, de
profissionais submetidos a uma organização do
trabalho precarizada, sem direitos definidos, não
respeitados. Se sabendo profissionais de direitos
passaram a priorizar as lutas pelos direitos do
trabalho qualificado, digno, justo, igual, estável…
 
Os debates da categoria sobre si mesma, os
confrontos com os patrões, Estado, foram e
continuam sendo as experiências mais pedagógicas
na produção do saber sobre si mesmos. 
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Aprenderam mais sobre si mesmos nesses
confrontos do que nos currículos de formação inicial
e continuada. Sabem, sobretudo, que o movimento
operário em sua história coletiva aprendeu o que
todo trabalhador em sua vivência pessoal tem de
saber: a centralidade do trabalho como
determinante da existência humana e não apenas
da condição docente. A centralidade das relações
sociais em que se dá e que configuram nossa
sociedade. 

Reconstruir em coletivo ou saberes aprendidos nos
mais de trinta anos de movimento docente será um
caminho para conhecer-nos. Exigir que esses
saberes façam parte dos currículos de licenciatura e
de pedagogia será um caminho para saber nossa
história na história do trabalho". 
 

   Miguel Arroyo, portanto, defende que se valorize
no professor a identidade do trabalhador, fazendo
com que essa posição repercuta de forma mais
presente em suas atividades.

    Vale destacar que na EPT encontramos um duplo
desafio. Além de fazer com que os professores se
reconheçam como trabalhadores, fazendo com que o
mundo do trabalho esteja mais presente na educação
em direitos humanos, é preciso também reforçar a
identidade de "professor". Como boa parte dos
docentes são oriundos das áreas técnicas, muitos se
reconhecem como engenheiros, técnicos
eletricistas, químicos, etc. e não como professores.
Essa virada de chave, de se reconhecer enquanto um
professor-trabalhador, pode ser fundamental para
uma efetiva promoção da educação em direitos
humanos na EPT. 

 
 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

ARROYO, Miguel. Currículo,
território em disputa. 5 ed.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2013,
p. 88

74



c. Reflexões a partir da literatura  
 

   
    Se estamos falando da EPT, podemos pensar em um
espaço que pretende formar trabalhadores. Vale
ressaltar que a condição de trabalhador não se dá em
abstrato, muito pelo contrário. Ela tem conexões
diretas com as condições materiais e ela é forjada na
prática, no cotidiano. Nesse sentido, é sempre
relevante perguntar: como determinados
trabalhadores vivem? Quais são seus direitos? Quais
direitos estão sendo cerceados? Quais foram
conquistados pela luta coletiva?

  João do Rio, um dos cronistas brasileiros mais
surpreendentes, tinha uma característica muito
peculiar em seus textos. Ele ia à rua. E observava.
Observava muito. Sua escrita é fruto dessa observação,
desse contato com o diferente. Apesar de o autor não
ser de origem humilde, ele circulava pelas áreas mais
pobres da cidade para conhecer seus personagens e
buscar suas histórias. Sem ter uma narrativa pronta
para contar as histórias dessas pessoas, as crônicas
revelam essa abertura do autor para a escuta. Luiz
Antonio Simas, ao escrever sobre a obra de João do Rio,
disse:

"Ao observar, e participar, de uma espécie de
teatralização da vida e da cidade e das recriações de
modos de vida nas encruzilhadas na modernidade,
João do Rio parece, por vezes, engolido pelas 
 mudanças vertiginosas e dividido entre o fascínio pelas
ruas (que vez ou outra anda perto da romantização
ingênua do precário) e o horror do dândi que percebe o
fiasco do projeto civilizatório eurocêntrico; a Paris
tropical, no fim das contas, é inviável. Essa tendência
de, vez por outra, flertar com uma visão ingênua da
precariedade, não impede João do Rio de reconhecer o
horror da desigualdade social e a miséria como face
indissociável do processo de modernização da cidade".

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

SIMAS, Luiz Antonio. O
espaço que amamos e
disputamos: as ruas e as
ebulições que despertam a
partir da obra de João do
Rio. In: Suplemento
Pernambuco. N. 173, Julho
2020, p. 14. 

75



  Aqui um trecho do texto Os trabalhadores de estiva,
publicado no livro a Alma Encantadora das Ruas, de
João do Rio:

Às 5 da manhã ouvia-se um grito de máquina rasgando
o ar. Já o cais, na claridade pálida da madrugada,
regurgitava num vai-e-vem de carregadores,
catraieiros, homens de bote e vagabundos
maldormidos à beira dos quiosques. Abriam-se devagar
os botequins ainda com os bicos de gás acesos; no
interior os caixeiros, preguiçosos, erguiam os braços
com bocejos largos. Das ruas que vazavam na calçada
rebentada do cais, afluía gente, sem cessar, gente que
surgia do nevoeiro, com as mãos nos bolsos, tremendo,
gente que se metia pelas bodegas e parava à beira do
quiosque numa grande azáfama. Para o cais da
alfândega, ao lado, um grupo de ociosos olhava através
das frinchas de um tapume, rindo a perder; um
carregador, encostado aos umbrais de uma porta, lia,
de óculos, o jornal, e todos gritavam, falavam, riam,
agitavam-se na frialdade daquele acordar, enquanto
dos botes policrômicos homens de camisa de meia
ofereciam, aos berros, um passeiozinho pela baía. Na
curva do horizonte o sol de maio punha manchas
sangrentas e a luz da manhã abria, como desabrocha
um lírio, no céu pálido.
 
Eu resolvera passar o dia com os trabalhadores da
estiva e, naquela confusão, via-os vir chegando a
balançar o corpo, com a comida debaixo do braço,
muito modestos. Em pouco, a beira do cais ficou
coalhada. Durante a última gréve, um delegado de
polícia dissera-me:
 
– São criaturas ferozes! Nem a tiro.
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Eu via, porém, essas fisionomias resignadas à luz do sol e elas me
impressionavam de maneira bem diversa. Homens de excessivo
desenvolvimento muscular, eram todos pálidos – de um pálido embaciado
como se lhes tivessem pregado à epiderme um papel amarelo, e assim,
encolhidos, com as mãos nos bolsos, pareciam um baixo-relevo de
desilusão, uma frisa de angústia.
 
Acerquei-me do primeiro, estendi-lhe a mão:
 
– Posso ir com vocês, para ver?
 
Ele estendeu também a mão, mão degenerada pelo trabalho, com as
falanges recurvas e a palma calosa e partida.
 
– Por que não? Vai ver apenas o trabalho, fez com amarga voz.
 
E quedou-se, outra vez, fumando.
 
– É agora a partida?
 
– É.
 
Entre os botes, dois saveiros enormes, rebocados por uma lancha,
esperavam. Metade dos trabalhadores, aos pulos, bruscamente, saltou para
os fardos. Saltei também. Acostumados, indiferentes à travessia, eles
sentaram-se calados, a fumar. Um vento frio cortava a baía. Todo um
mundo de embarcações movia-se, coalhava o mar, riscava a superfície das
ondas; lanchas oficiais em disparada, com a bandeira ao vento; botes,
chatas, saveiros, rebocadores. (...)
 
Os homens com quem falava têm uma força de vontade incrível. Fizeram
com o próprio esforço uma classe, impuseram-na. Há doze anos não havia
malandro que, pegado na Gamboa, não se desse logo como trabalhador de
estiva. Nesse tempo não havia a associação, não havia o sentimento de
classe e os pobres estrangeiros pegados na Marítima trabalhavam por três
mil réis dez horas de sol a sol. Os operários reuniram-se. Depois da revolta,
começou a se fazer sentir o elemento brasileiro e, desde então, foi uma
longa e pertinaz conquista. Um homem preso, que se diga da estiva, é, horas
depois, confrontado com um sócio da União, tem que apresentar o seu
recibo de mês. 
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Hoje, estão todos ligados, exercendo uma mútua policia para a moralização
da classe. A União dos Operários Estivadores consegue, com uns estatutos
que a defendem habilmente, o seu nobre fim. Os defeitos da raça, as
disputas, as rusgas são consideradas penas; a extinção dos tais pequenos
roubos, que antigamente eram comuns, merece um cuidado extremado da
União, e todos os sócios, tendo como diretores Bento José Machado,
Antônio da Cruz, Santos Valença, Mateus do Nascimento, Jerônimo Duval,
Miguel Rosso e Ricardo Silva, esforçam-se, estudam, sacrificam-se pelo bem
geral.
 
Que querem eles? Apenas ser considerados homens dignificados pelo
esforço e a diminuição das horas de trabalho, para descansar e para viver.
Um deles, magro, de barba inculta, partindo um pão empapado de suor que
lhe gotejava da fronte, falou-me, num grito de franqueza:
 
– O problema social não tem razão de ser aqui? Os senhores não sabem que
este país é rico, mas que se morre de fome? É mais fácil estourar um
trabalhador que um larápio? O capital está nas mãos de grupo restrito e há
gente demais absolutamente sem trabalho. Não acredite que nos baste o
discurso de alguns senhores que querem ser deputados. Vemos claro e,
desde que se começa a ver claro, o problema surge complexo e terrível. A
greve, o senhor acha que não fizemos bem na greve? Eram nove horas de
trabalho. De toda a parte do mundo os embarcadiços diziam que trabalho
da estiva era só de sete!
 
Fizemos mal? Pois ainda não temos o que desejamos.
 
A máquina, no convés, recomeçara a trabalhar.
 
– Os patrões não querem saber se ficamos inúteis pelo excesso de serviço.
Olhe, vá à Marítima, ao Mercado. Encontrará muitos dos nossos
arrebentados, esmolando, apanhando os restos de comida. Quando se
aproximam das casas às quais deram toda a vida correm-nos!
 
Que foi fazer lá? Trabalhou? Pagaram-no; rua! Toda a fraternidade
universal se cifra neste horror!
 
Do alto caíram cinco sacas de café mal presas à corrente. Ele sorriu,
amargurado, precipitou-se, e, de novo, ouviu-se o pavor do guincho
sacudindo as correntes donde pendiam dezoito homens estrompados. 
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Até à tarde, encostado aos sacos, eu vi encher a vastidão do porão bafioso e
escuro. Eles não pararam. Quando deu cinco horas um de barba negra
tocou-me no braço:
 
– Por que não se vai? Estão tocando a sineta. Nós ficamos para o serão à
noite... Trabalhar até à meia-noite.
 
Subi. Os ferros retiniam sempre a música sinistra. Encostados à amurada,
damas roçagando sedas e cavalheiros estrangeiros de smoking,
debochavam, em inglês, as belezas da nossa baía; no bar, literalmente
cheio, ao estourar do champagne, um moço vermelho de álcool e de calor
levantava um copo dizendo:
 
– Saudemos o nosso caro amigo que Paris receberá...
 
Em derredor do paquete, lanchas, malas, cargas, imprecações, gente
querendo empurrar as bagagens, carregadores, assobios, um brouhaha
formidável.
 
Um cavalheiro cheio de brilhantes, no portaló, perguntou-me se eu não vira
a Lola. Desci, meti-me num bote, fiz dar a volta para ver mais uma vez
aquela morte lenta entre os pesos. A tarde caíra completamente. Ritmados
pelo arrastar das correntes, os quatro homens, dirigidos do convés do
steamer, carregavam, tiravam sempre de dentro do saveiro mais sacas,
sempre sacas, com as mãos disformes, as unhas roxas, suando,
arrebentando de fadiga.
 
Um deles, porém, rapaz, quando o meu bote passava por perto do saveiro,
curvou-se, com a fisionomia angustiada, golfando sangue.
 
– Oh! diabo! fez o outro, voltando-se. O José que não pode mais!
 

    Lanço, aqui, alguns pontos para reflexão a partir do texto de João do Rio
e dos outros temas presentes neste capítulo: 

 
1- Você se enxerga como um técnico/especialista ou como um professor?
Você se vê como um trabalhador? Você concorda com Arroyo que a
característica de "trabalhador" dos professores e docentes é pouco
valorizada?
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2- A crônica de João do Rio relata o contato que ele teve com estivadores,
que lhe relataram as penúrias da profissão e também as conquistas da
organização de trabalhadores em prol de melhores condições de trabalho.
Como abrir o olhar para diferentes experiências laborais que, apesar de
distintas, podem também apresentar aspectos semelhantes? Esse processo
de abertura do olhar para diferentes experiências de trabalhadores pode
ser um instrumento valioso na EPT? Como aproximar a experiência
trabalhadora do docente com os temas estudados por alunos do ensino
profissional e tecnológico - que futuramente ocuparão diferentes posições
no mundo do trabalho?

3- O texto de João do Rio relata situações de abuso e também conquistas
de direitos. A busca por dignidade permeia a ação desses estivadores, o
que nos conecta diretamente à temática dos direitos humanos. E no caso
dos professores? Você acha que direitos humanos se aplicam a você? Se
sim, isso tem reflexos na sua prática docente? Você usa dessa percepção
para estabelecer conexões com os alunos do ensino profissional e
tecnológico?
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a. Ponto de partida
 
 

 Apesar de estar explicitamente prevista na
Resolução CNE 6/2012, Art. 6º, III, e na Resolução
CNE 1/2021, a categoria trabalho como princípio
educativo não é de compreensão imediata. Isso
ocorre por causa dos múltiplos significados de
"trabalho" em nossa sociedade e também porque a
correlação entre "trabalho" e "educação" nem
sempre é tão automática e óbvia. 

 Para compreendermos essa categoria trabalho
como princípio educativo, precisamos adotar uma
concepção ampla de trabalho, que de forma alguma
está fechada na ideia de que trabalho é igual ao
emprego. Trata-se de uma visão abrangente, em que
o homem se constitui pelo trabalho e, portanto, é o
trabalho que constitui o homem. 

   Nesse sentido, o trabalho deve ser encarado por
seu sentido ontológico. Pensar a educação com base
no trabalho como princípio educativo não significa
simplesmente formar o aluno para o mundo do
trabalho ou para uma carreira profissional
específica. Quando se adota essa perspectiva ampla
de trabalho, a formação profissional e técnica vai
muito além de formar mão-de-obra qualificada para
determinado serviço, mas visa a formar aquele
sujeito na sua integralidade. Segue uma definição
Marise Nogueira Ramos desta categoria: 

2.2 TRABALHO COMO PRINCÍPIO
EDUCATIVO
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"Considerar o trabalho como princípio educativo
equivale dizer que o ser humano é produtor de sua
realidade e, por isto, se apropria dela e pode
transformá-la. Equivale dizer, ainda, que nós somos
sujeitos de nossa história e de nossa realidade. Em
síntese, o trabalho é a primeira mediação entre o
homem e a realidade material e social."

   Essa visão ampla a respeito do trabalho não deixa
de ter um viés filosófico importante. A partir do
momento em que consideramos o trabalho como
essa intervenção do homem no mundo, tudo o que
foi construído pela humanidade pode ser visto como
fruto desse trabalho. A escola, portanto, é o espaço
em que essas construções humanas - ciência,
cultura, arte, tecnologia - são difundidas e
apreciadas. Ao invés de conceber a escola como
espaço para difusão de uma cultura erudita,
produzida por alguns poucos gênios, a escola passa a
ser o espaço em que o que foi produzido pela
humanidade por meio do trabalho, inclusive e
principalmente pela classe trabalhadora, ganha
destaque. 

   Os direitos humanos, uma vez que são construções
humanas, não deixam de estar associados à ideia de
trabalho. Essa associação, que pode parecer
estranha em um primeiro momento, é fundamental
no sentido de demonstrar a construção histórica
desses direitos por parte dos trabalhadores. Os
trabalhadores são peça-chave na conquista desses
direitos, em diversos momentos da história. 
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    O ensino de direitos humanos não deve se dar de
modo enciclopédico, afastando os alunos dessa
experiência. É preciso aproximar os alunos da
construção histórica desses direitos e demonstrar
que é tarefa cotidiana reivindicá-los e torná-los
realidade. 

   A construção de uma perspectiva específica para a
educação em direitos humanos na EPT pode, portanto,
aprofundar o uso dessa categoria trabalho como
princípio educativo nesses moldes aqui expostos. 
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b. Lendo outros educadores
 
 

   Nesta seção não será colocada a reflexão de um
educador ou uma educadora, mas sim as reflexões
das coordenadoras do projeto Promotoras Legais
Populares após a realização de uma das oficinas.
São, portanto, educadoras populares que têm a
valiosa missão de promover espaços de formação
para além do espaço escolar. 

    O Promotoras Legais Populares é um curso de
capacitação de mulheres em direitos humanos e
gênero que já existe há mais de vinte anos em
diferentes cidades do Brasil. O curso forma
lideranças comunitárias que serão atuantes em suas
regiões para combater as violações a direitos. 

   Veja um relato feito por essas educadoras
populares a respeito de uma oficina sobre direito do
trabalho: 

"A oficina do dia 11 de agosto contou com a
presença de uma oficineira para abordar o direito
do trabalho. Nessa ocasião, as mulheres discutiram
o que é trabalho, retratando atividades
remuneradas e outras não. O trabalho doméstico foi
levantado como não remunerado, exceto para as
trabalhadoras domésticas, e pouco reconhecido, de
modo que uma mulher que se dedica integralmente
ao trabalho dentro de casa é vista como uma pessoa
sem trabalho, enquanto, na verdade, se ocupa o
tempo todo com o serviço doméstico.
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"Ademais, uma facilitadora lembrou de como as
responsabilidades domésticas são direcionadas às
mulheres da família desde pequenas, pois a ela foi
ensinada a tarefa de cozinhar aos sete anos de
idade. Na oficina, compartilhou-se, também, a
dificuldade de reconhecimento feminino no
trabalho, visto que o que é exercido pelas mulheres
é mais desvalorizado do que o dos homens, além de
ser necessário que elas sempre demonstrem mais
produtividade para serem reconhecidas, por mais
que exerçam a mesma função de um homem, no
mesmo local. Além da desvalorização das mulheres
no ambiente laboral, este é um espaço onde muitas
sofrem assédio moral e sexual. As cursistas
compartilharam suas histórias, evidenciando que
ainda há muito o que se mudar nas atitudes
masculinas em todos os espaços, inclusive no
profissional. Chegou-se a conclusão que o assédio
moral não acontece somente entre homens que
estão em uma situação de poder superior à mulher,
mas também entre aqueles de posições inferiores,
dentro da hierarquia no local de serviço, e mulheres
chefes, visto que são questionadas e desrespeitadas
constantemente por seus estagiários, como algumas
participantes da oficina relataram". 
 

  Uma vez que as alunas do curso de PLPs são
mulheres, as temáticas de gênero afloraram no
debate sobre direito ao trabalho. Assim, muitos dos
percalços enfrentados até hoje por mulheres no
mercado de trabalho foram destacados como
elementos importantes de violações a direitos. 

 
  Em uma outra oficina específica a respeito do
racismo, uma das atividades era buscar recortes de
jornal de anúncios de emprego para domésticas, em
que ficou evidente os aspectos de raça e gênero que
envolvem essa atividade. 
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   A partir dessa tarefa, desenrolou-se uma discussão profícua sobre
escravidão e a constituição do mercado de trabalho no Brasil.
Portanto, ao invés de debater trabalho de modo abstrato, o curso das
PLPs é um exemplo de que é possível fazer essa discussão de modo
profundo, sem deixar de lado temáticas como a divisão social, sexual e
internacional do trabalho. 

    E nesse processo, além das PLPs terem mais conhecimentos acerca
de temas jurídicos, por exemplo, há a formação também das
coordenadoras do projeto, que se deparam de modo mais direto com as
preocupações reais das mulheres que trabalham nas suas casas e/ou
fora delas. 
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c. Reflexões a partir da literatura  
 

   
   Um dos livros brasileiros recentes mais premiados é
Torto Arado, de Itamar Vieira Jr. Vencedor do prêmio
Jabuti e Oceanos em 2020, a obra relata a trajetória de
uma família no interior da Bahia, de descendentes de
escravos e trabalhadores rurais em condições bastante
precárias. 

   A obra tem sido descrita pelos críticos como um
"clássico instantâneo", tamanha é a capacidade do
autor de tocar temas tão importantes para a formação
brasileira e, por vezes, esquecidos pelos escritores
nacionais. 

  Apesar das inúmeras reflexões que podem ser
desdobradas dessa obra tão poderosa e de tamanho
impacto, há um trecho específico do livro que mostra-
se muito pertinente para uma reflexão sobre escola e
trabalho. Em determinado momento da obra, os
trabalhadores da propriedade rural reivindicam a
construção de uma escola e eles enfim conseguem o
estabelecimento de uma escola rural na região. Uma
das filhas de Zeca Chapéu Grande, que narra uma das
partes do livro, revela sua frustração com o ensino
escolar tão distante de sua realidade: 

 
"Poder estar ao lado de meu pai era melhor do que
estar na companhia de dona Lourdes, com seu perfume
enjoativo e suas histórias mentirosas sobre a terra. Ela
não sabia por que estávamos ali, nem de onde vieram
nossos pais, nem o que fazíamos, se em suas frases e
textos só havia histórias de soldado, professor, médico
e juiz. Não precisaria ouvir os risinhos das crianças
quando repetiam quase ao infinito que eu não falava.
Alguns me pediam para escancarar minha boca para
que pudessem ver o que não tinha dentro". 
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  Com Zeca Chapéu Grande me embrenhava pela mata nos caminhos de
ida e de volta, e aprendia sobre as ervas e raízes. Aprendia sobre as
nuvens, quando haveria ou não chuva, sobre as mudanças secretas que
o céu e a terra viviam. Aprendia que tudo estava em movimento — bem
diferente das coisas sem vida que a professora mostrava em suas aulas.
Meu pai olhava para mim e dizia: “O vento não sopra, ele é a própria
viração”, e tudo aquilo fazia sentido. “Se o ar não se movimenta, não
tem vento, se a gente não se movimenta, não tem vida”, ele tentava me
ensinar. Atento ao movimento dos animais, dos insetos, das plantas,
alumbrava meu horizonte quando me fazia sentir no corpo as lições que
a natureza havia lhe dado. Meu pai não tinha letra, nem matemática,
mas conhecia as fases da lua. Sabia que na lua cheia se planta quase
tudo; que mandioca, banana e frutas gostam de plantio na lua nova; que
na lua minguante não se planta nada, só se faz capina e coivara."

Abaixo, alguns tópicos para reflexão:

1- Como levar a sério os conhecimentos advindos do trabalho e
respeitar as trajetórias dos alunos oriundos da classe trabalhadora?

2- O trecho do livro Torto Arado mostra que os saberes do trabalho na
lavoura de Zeca Chapéu Grande não eram valorizados na escola e que
isso gerava grande frustração na sua filha que passou a frequentar a
escola rural. A EPT, por estar diretamente vinculada a essa ideia de
formação do profissional, não deveria valorizar esses saberes práticos?
Como fazer isso em sala de aula?

3- A oficina das PLPs demonstra que observar e compartilhar as
vivências no mercado de trabalho pode ser uma estratégia valorosa
para uma compreensão mais adequada (menos idealista?) a respeito do
mundo do trabalho e seus desafios. Como as experiências trazidas
sobre violação de direitos no mundo do trabalho podem ser usadas
como ferramentas para um mergulho na temática dos direitos
humanos?
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a. Ponto de partida
 
 

    Como professor, você já deve ter ouvido a palavra
"integração" inúmeras vezes, nos mais diferentes
sentidos. A partir do contato com esses múltiplos
significados, é possível que você tenha chegado à
conclusão de que se trata de um conceito "frouxo" e,
talvez, pouco efetivo por conta dessa multiplicidade
de sentidos. De fato, é um conceito um tanto aberto
e usado de formas muito diferentes. Aqui, vamos
buscar identificar brevemente em quais sentidos
esse termo é comumente usado. E aproveitaremos
para lançar mais reflexões acerca do termo! Sim,
acreditamos que a ideia de integração pode ser útil
para a promoção da educação em direitos humanos. 

    No âmbito da Educação Profissional e Técnica, a
ideia de integração tem contornos próprios. No
Ensino Médio Integrado, por exemplo, a integração
diz respeito à articulação entre a área técnica
específica e os conhecimentos propedêuticos mais
amplos, conforme destacado na Resolução do CNE
6/2012, Art. 6º, I. Assim, seria preciso criar
mecanismos para "integrar" essas duas áreas, para
que não houvesse uma separação tão brusca entre
elas. 

2.3 DIREITOS HUMANOS COMO EIXO
INTEGRADOR: O DIREITO AO TRABALHO
DIGNO
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    É incorreto, no entanto, afirmar que a ideia de
integração está presente exclusivamente nas
normas do Ensino Profissional e Tecnológico. Se
observarmos com cuidado as ideias subjacentes à
nova BNCC, perceberemos que um dos conceitos é
justamente a ideia de educação integral. De acordo
com a BNCC, 

“a Educação Básica deve visar à formação e ao
desenvolvimento humano global, o que implica
compreender a complexidade e a não linearidade
desse desenvolvimento, rompendo com visões
reducionistas que privilegiam ou a dimensão
intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva.” 

 
      Podemos dizer que a ideia de integração presente
na BNCC, que abrange conhecimentos cognitivos e
psicossociais e afetivos, é mais restrita que a ideia
de educação integral da educação profissional, que
se relaciona com a ideia de omnilateralidade. Assim,
não haveria de pronto um conflito entre as duas
concepções de integração, mas uma sobreposição. A
concepção de integração na EPT aborda as
dimensões cognitivas e afetivas, mas vai muito além
disso. 

  Essa ideia de integração na EPT revela uma
compreensão acerca da formação do trabalhador
que vai além do dualismo persistente entre trabalho
intelectual e manual. De acordo com Ciavatta:

"A formação integrada sugere tornar íntegro,
inteiro, o ser humano dividido pela divisão social do
trabalho entre a ação de executar e a ação de
pensar, dirigir ou planejar”.
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  O que se busca com a integração entre o
conhecimento propedêutico e o profissional é uma
educação capaz de romper com a dicotomia entre
trabalho intelectual e trabalho manual,
incorporando a dimensão intelectual ao trabalho
produtivo e vice-versa, objetivando a formação de
trabalhadores capazes de atuar democraticamente
como cidadãos, na posição de dirigentes ou de
empregados.

 Uma educação dessa natureza pressupõe
compreender o trabalho como princípio orientador
da prática pedagógica que reconhece a capacidade
de todo ser humano de desenvolver-se de maneira
produtiva, científica e cultural, no seu processo de
formação.

  Nesse contexto, Ramos conceitua a integração em
três sentidos. O primeiro sentido seria o filosófico e
estaria ligado à concepção de formação omnilateral.
O currículo nesta perspectiva deve contemplar
ciência, trabalho, cultura e tecnologia. O segundo
sentido diz respeito ao sentido político, uma vez que
se compreende que a educação profissional não
deve se dissociar da educação básica, ou substituí-
la. Trata-se de uma concepção que enxerga o acesso
à educação básica como um direito do cidadão
brasileiro. Por fim, o terceiro sentido se refere à
uma concepção epistemológica em que o
conhecimento deve ser integrado em uma
totalidade. 

   A integração, em um currículo de um curso técnico
integrado, deve representar não apenas o sentido de
trabalhar disciplinas juntas,  mas a possibilidade  de 
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realização de projetos e atividades que permeiem
todo o contexto escolar e que não haja
compartimentalização de disciplinas, de conteúdos
e/ou atividades. A simples coexistência ou
sobreposição de disciplinas consideradas de
formação geral e de formação específica -
profissional - tecnológica -, ao longo de um curso,
não é o mesmo que integração. 

   Conforme expõe Marise Ramos: 

“A integração exige que a relação entre
conhecimentos gerais e específicos seja construída
continuamente ao longo da formação, sob os eixos
do trabalho, da ciência e da cultura” 

   Mas, então, como a educação em direitos humanos
se relaciona com a categoria integração?

  De acordo com as Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos (art. 7º), a inserção
dos conhecimentos concernentes à Educação em
Direitos Humanos na organização dos currículos da
Educação Básica poderá ocorrer pela
transversalidade, por meio de um conteúdo
específico em uma das disciplinas já existentes ou de
maneira mista (combinando a transversalidade e a
disciplinaridade).

   Tendo em vista a necessidade de articulação entre
as áreas técnica e geral presentes em um Ensino
Médio Integrado, o ensino de direitos humanos
apenas de forma disciplinar, como um conteúdo
específico de uma disciplina, parece não atender aos
pressupostos pedagógicos do EMI. Portanto, é
possível pensar a educação em direitos humanos
como um verdadeiro eixo articulador. 
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     De acordo com Erasto Fortes Mendonça:

"(...) pode-se concluir que a educação em direitos
humanos, tomada como eixo articulador do
currículo, vai muito além de pincelar a aula
tradicional com temas que lhe são correspondentes,
como a reconstituir a história da conquista dos
direitos humanos como se ela fosse um processo
distante e insondável, que a outros pertence. A
noção de dignidade humana e da sua inapagável
presença em todos os seres humanos deve constituir
a ideia fulcral da organização de todo o processo
pedagógico. (...) Está em causa a necessidade de
implantar um processo de educação em direitos
humanos, de modo a propiciar, já no processo
educativo, experiências em que se possam vivenciar
os direitos humanos e o respeito incondicional à
dignidade humana e às suas diversidades."

   Dessa forma, considerando a legislação vigente,
um tratamento meramente pontual, em uma ou em
poucas disciplinas, acerca dos direitos humanos
seria insuficiente. Ao invés de ser considerada um
obstáculo ou um elemento à parte, a educação em
direitos humanos pode ser tida como uma forte
aliada na Educação Profissional e Tecnológica, em
especial no EMI, para melhor articular as áreas
técnica e propedêutica. Ao invés de criar um fosso
entre as áreas, a educação em direitos humanos
pode servir como um denominador comum, algo que
de fato ajude a promover a educação integral.

    E já que o universo do trabalho é algo tão presente
na  EPT,   a presença de uma cultura em defesa dos 
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dos direitos humanos pode estar atrelada à ideia de
"trabalho digno", em que os direitos humanos do
trabalhador e da trabalhadora sejam de fatos
respeitados. Assim, é muito válida uma articulação
direta entre direitos humanos e direitos do
trabalhador para demonstrar que os direitos do
trabalhador SÃO direitos humanos.

  Rapidamente, vejamos alguns debates sobre o
conceito de "trabalho digno". O que a Constituição
de 1988 garante é o direito ao trabalho, mas não
qualquer trabalho, mas sim o trabalho digno, em que
os direitos fundamentais desse trabalhador sejam
plenamente respeitados:

"A Constituição de 1988 conferiu importância ao
tema da proteção ao trabalho, inserindo-o, de forma
inédita, comparativamente aos Textos
Constitucionais anteriores, no Título pertinente aos
Direitos e Garantias Fundamentais. Estabeleceu,
ainda, como diretriz na construção da
normatividade trabalhista a melhoria da condição
social dos trabalhadores (art. 7º, caput) e afirmou
os princípios da redução das desigualdades
regionais e sociais e da garantia do pleno emprego
(art. 170, incs. VII e VIII). Ao lado disso, não se pode
negar o primado da dignidade humana (art. 1º, inc.
III). Portanto, o direito ao trabalho na Constituição
Federal não se circunscreve ao direito de acesso a
uma ocupação (ou qualquer ocupação), mas, sim,
alcança o direito ao trabalho digno. A performance
normativa desse direito fundamental depende da
observância às garantias de remuneração justa e do
desenvolvimento das atividades laborais em
condições de liberdade, equidade e segurança." 
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  A própria atuação do trabalhador, seja na indústria,
no campo, na área de serviços, etc., deve estar
fincada na proteção dos direitos humanos. 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos
também tem artigos que tratam especificamente da
questão do trabalho: 

Artigo XXIII.
1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre
escolha de emprego, a condições justas e favoráveis
de trabalho e à proteção contra o desemprego.
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem
direito a igual remuneração por igual trabalho.
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma
remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure,
assim como à sua família, uma existência
compatível com a dignidade humana e a que se
acrescentarão, se necessário, outros meios de
proteção social.
4. Todo ser humano tem direito a organizar
sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus
interesses.
 
Artigo XXIV.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive a limitação razoável das horas de trabalho
e a férias remuneradas periódicas.

    Vale destacar que, no âmbito internacional, muitas
vezes usa-se o termo "Trabalho decente" para
representar a ideia de "trabalho digno".

   Segundo a professora Gabriela Neves Delgado: 
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"(...) é importante esclarecer que a proteção e a
promoção da dignidade se apresentam em relação à
pessoa concreta e individualmente considerada e
não quanto à sua mera abstração. O que não quer
dizer que o homem não deva respeitar a dignidade
do outro. Por isso mesmo é que a dignidade também
é reconhecida em sua dimensão intersubjetiva."

 Sobre essa perspectiva, Gabriela Delgado
complementa, ainda, que “deve-se privilegiar a
valorização e tutela da pessoa do trabalhador ao
invés de focalizar a proteção jurídica apenas no
trabalho, como um bem da vida economicamente
tutelado". Portanto, no modo de produção
capitalista, há sempre esse paradoxo de que a
compra e venda da força de trabalho é justamente
uma das características centrais desse sistema, ao
mesmo tempo em que se busca criar o
estabelecimento de alguns limites a esse tipo de
contrato: 

"Aborda-se a dignidade no trabalho, de um lado, em
razão do que dispõe o sistema constitucional
democrático brasileiro, e, de outro, diante da
paradoxal constatação sobre a mercantilização do
trabalho e do trabalhador". 

  Nesse sentido, é preciso verificar que há, nesse
sistema capitalista, múltiplas vivências no que diz
respeito ao mundo do trabalho e que levar em conta
essas diferenças é fundamental para alcançar um
trabalho digno para todos. Assim, um homem branco
que trabalha em um escritório e que recebe um bom
salário obviamente encontra-se numa situação
muito distinta de uma mulher trabalhadora informal
e com um número muito reduzido de garantias
trabalhistas. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

DELGADO, Gabriela Neves.
Direito Fundamental ao
Trabalho Digno. São Paulo:
LTr, 2016, p. 180.

PORTO, Noemia Aparecida
Garcia. Geografia do
trabalho e da cidade: estudo
etnográfico das dimensões
da cidadania a partir das
narrativas sobre a Vila
DNOCS. Tese defendida no
Programa de Pós-
Graduação em Direito da
Universidade de Brasília.
Orientador: Luís Roberto
Cardoso de Oliveira, Co-
orientador: Cristiano
Paixão. Brasília, 2015, p.
211.

98



    Como disse Milena Pinheiro :
 
"a efetivação do direito fundamental ao trabalho
digno perpassa, necessariamente, a consideração
dos lugares diversos que os trabalhadores e
trabalhadores ocupam dentro de terminada
estrutura, isto é, da heterogeneidade da classe-que-
vive-do-trabalho e de como ela se projeta no mundo
do trabalho".
 

  A discussão sobre o trabalho digno deve, por sua
vez, estar permeada dessas reflexões sobre os
limites de alcance do princípio da igualdade, a
interseccionalidade e os problemas da ordem liberal.

  De acordo com a pesquisadora Raissa Roussenq é
preciso perguntar a quem pertence o direito
fundamental ao trabalho digno no Brasil? E ela
também afirma: 

"o que se atesta é que a ideia de alcançar a
dignidade por meio do trabalho não engloba as
experiências da população negra no mundo do
trabalho, camuflando as hierarquias raciais de
exploração engendradas pela branquitude em seu
Contrato Racial. As pessoas negras ainda esperam
que sua humanidade seja reconhecida e, portanto,
incluída entre as quais o princípio da dignidade, tão
difundido no Direito, é destinado". 
 

   O direito ao trabalho digno e as negações a esse
direito pelas mais variadas razões devem ser temas
presentes nos cursos da EPT. Isso significa tratar de
temas relacionados aos direitos humanos tanto nas
disciplinas técnicas como nas disciplinas gerais,
fazendo com que a formação profissional esteja
diretamente relacionada à ideia de dignidade que
perpassa as relações humanas, dentro e fora do
trabalho. 
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b. Lendo outros educadores
 
 

   São muitos os artigos com reflexões sobre o
desafio de implementação da integração na EPT.
espaços de formação para além do espaço escolar.
Uma vez que se trata de um desafio, vale a pena
pensar também em soluções. A pesquisadora Marise
Ramos, que é um dos principais referenciais do país
para pensar essa temática da "integração" na
Educação Profissional e Tecnológica, esboçou em
um texto um complemento para a sua abordagem
teórica, trazendo exemplos de como essa integração
poderia ser feita: 

Com isto, colocamos a discussão sobre as
finalidades do ensino médio ou, ainda, sobre o que
lhe confere sentido: sujeitos e conhecimentos.
Sujeitos que têm uma vida, uma história e uma
cultura. Que têm necessidades diferenciadas, mas
lutam por direitos universais. Conhecimentos que
são construídos socialmente ao longo da história,
constituindo o patrimônio da humanidade, a cujo
acesso, portanto, todos têm direito. É preciso,
então, construir um projeto de ensino médio que
supere a dualidade entre formação específica e
formação geral e que desloque o foco de seus
objetivos do mercado de trabalho para a pessoa
humana. Em face dessas contradições, é preciso que
o ensino médio defina sua identidade como última
etapa da educação básica mediante um projeto que,
conquanto seja unitário em seus princípios e
objetivos, desenvolva possibilidades formativas que
contemplem as múltiplas necessidades
socioculturais e econômicas dos sujeitos que o
constituem – adolescentes, jovens e adultos –,
reconhecendo-os não como cidadãos e
trabalhadores de um futuro indefinido, mas como 
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sujeitos de direitos no momento em que cursam o ensino médio. Isso
implica garantir o direito de acesso aos conhecimentos socialmente
construídos, tomados em sua historicidade, sobre uma base unitária que
sintetize humanismo e tecnologia. A ampliação de suas finalidades – entre
as quais se incluem a preparação para o exercício de profissões técnicas, a
iniciação científica, a ampliação cultural, o aprofundamento de estudos –
é uma utopia a ser construída coletivamente. Para isto, precisamos
primeiramente pensar o trabalho como princípio educativo no ensino
médio, antes de considerá-lo como prática estritamente produtiva pela
qual se busca garantir materialmente a existência cotidiana no sistema
capitalista; e, ainda, conceber um projeto unitário de ensino médio. Um
projeto assim definido teria como finalidade o efetivo desenvolvimento
dos sujeitos para compreenderem o mundo e construírem seus projetos de
vida mediante relações sociais que enfrentem as contradições do perverso
sistema capitalista, visando à emancipação humana por meio da
transformação social. 
 
(...) 
 
Chegamos ao terceiro sentido da integração, qual seja, a integração entre
conhecimentos gerais e específicos conformando uma totalidade
curricular. Nós, professores das diversas áreas do ensino médio, por
sermos formados sob a hegemonia do positivismo e do mecanicismo das
ciências, que fragmentam as ciências nos seus respectivos campos,
hierarquizando-os, costumamos classificar as disciplinas como de
formação geral e de formação específica, estas últimas, de caráter
profissionalizante. 
 
(...)
 
O professor de Química, por exemplo, costuma ter em seu programa de
ensino o balanceamento de equações químicas. Normalmente este
assunto traz algumas dificuldades para os alunos e tende a desenvolver,
entre eles, um clima de insatisfação com o assunto. O que significa para o
aluno balancear uma equação química em seu caderno? Provavelmente
significa muito pouco, a não ser tratar-se de teorias que compõem o
programa de formação geral no ensino médio. Mas, concretamente não
representa nada se não for associado a fenômenos reais. Como teoria
separada da realidade concreta torna-se abstrata, vazia. 
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  E a pesquisadora e professora Marise Ramos dá sequência à sua
argumentação:

Podemos afirmar, então, que um conhecimento de formação geral só
adquire sentido quando reconhecido em sua gênese a partir do real e em
seu potencial produtivo. Esta última característica normalmente é
considerada somente quando tratamos de conhecimentos da formação
específica, com o objetivo profissionalizante. É preciso rever essas
concepções. Portanto, ao invés de mantermos a separação entre geral e
específico, de ficarmos vinculados aos guias curriculares e/ou livros
didáticos – que, no máximo, podem nos servir como apoio – vinculemos os
conhecimentos, por exemplo, com os processos digestivos e hábitos
alimentares em nosso cotidiano, com a degradação ambiental e o
aquecimento global, com a crise do petróleo e o problema da energia
nuclear, dentre outras questões. Vamos nos dispor ao estudo e à
compreensão de fenômenos reais. Ora, nenhum conhecimento geral se
sustenta se não se compreende a sua força produtiva; isto é, com aquele
conhecimento o que se pode fazer, o que se pode compreender. Isto
significa ter o trabalho como princípio educativo. 
 
A mediação do trabalho na construção do conhecimento traz, ainda, para
dentro da formação, a perspectiva histórica. Por exemplo, recentemente
um programa de televisão levou ao ar um programa sobre o acidente
nuclear com o Césio 137, ocorrido na cidade de Goiânia, em 1987. A
radioatividade do Césio é um fenômeno físico-químico, mas o acidente é
um fenômeno social, com implicações biológicas, ambientais, econômicas
e políticas. Caberia discutir a historicidade desse fenômeno. Porque
aconteceu o acidente? Como e porque o ser humano passou a conhecer e
a controlar o fenômeno da radioatividade para benefício próprio; em
contrapartida, quais os riscos? Que dramas, que necessidades, que
dúvidas, que disputas se instauraram na humanidade para que
determinado conhecimento fosse produzido e gerasse seu bem e o seu
mal. Porque a teoria da relatividade de Einstein pode ser construtiva e
destrutiva? Que relações sociais, políticas e econômicas se instauram no
desenvolvimento da ciência, na priorização de determinadas
investigações em detrimento de outras; na divisão internacional do
conhecimento? 
 
(...)
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Com essas questões salientamos que a integração de conhecimentos no
currículo depende de uma postura nossa, cada qual de seu lugar; o professor
de Química, de Matemática, de História, de Língua Portuguesa etc podem
tentar pensar em sua atuação não somente como professores da formação
geral, mas também da formação profissional, desde que se conceba o
processo de produção das respectivas áreas profissionais na perspectiva da
totalidade.

   Cabe salientar que essa proposta de Marise Ramos nada tem a ver com
tornar as disciplinas da formação geral como meros instrumentos da
formação profissional, tal como era típico dos cursos profissionalizantes
organizados sob a égide da Lei n. 5.692/71. Como ela mesma diz, não se
trata de somatório, superposição ou subordinação de conhecimentos uns
aos outros, mas sim de sua integração na perspectiva da totalidade. 
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c. Reflexões a partir da literatura  
 

   
  Uma coletânea de contos chamada Livre foi uma das
ações do Festival Internacional de Direitos Humanos
ocorrido em 2018. Nessa coletânea, disponível online,
há um conto do autor português José Luís Peixoto. O
título é: Texto pra mim. E tem a seguinte epígrafe:
"Saber é lembrar-se", Aristóteles, Poética. 

    Abaixo segue um trecho desse pequeno texto: 

 Zé Luís, nunca te esqueças dos homens que puxam
riquexós nas ruas de Deli. Nas subidas, levantam-se do
banco das bicicletas para usarem o peso inteiro do
corpo em cada pedalada. No banco do riquexó, podem
ir sentadas três pessoas, quatro, uma família com filhos
ao colo, pode estar empilhada uma altura de sacos,
madeira, pedras, barras de ferro. Os homens que
puxam riquexós nas ruas de Deli têm vinte, trinta ou
sessenta anos, parecem ter setenta, e vestem todos os
dias a mesma camisa rasgada, os pés desfazem-se nos
chinelos, as mãos agarram o guiador da bicicleta
porque esse é o seu ponto de apoio no mundo, é ele que
os impede de se afogarem no pó: terra castanha que se
cola ao suor. Os homens que puxam riquexós nas ruas
de Deli são capazes de sorrir debaixo dessa terra que os
cobre, os seus olhos existem; são capazes de dizer
algumas palavras em inglês, thank you, sir.(...)
 
 Por isso e por mais do que isso, não te esqueças dos
homens que puxam riquexós nas ruas de Deli, Zé Luís.
Depois de quilómetros a puxarem um casal de
namorados, o rapaz irá pagar-lhes 10 rupias (60 rupias
= 1 euro, mais ou menos) e se o homem, ainda sentado
no banco da bicicleta, achar que merece 20, se abrir a
boca para dizer duas palavras abafadas em hindi, o
rapaz há de dar-lhe dois murros onde o apanhar, no
peito ou na cara. 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA EPT

Clique aqui para ter acesso
ao livro. 

PEIXOTO, José Luis. Texto
pra mim. In: CRAVEIRO,
Beatriz Leal (et al.). Livre.
Belo Horizonte: Moinhos,
2018. 

104

https://www.literaturaedireitoshumanos.com.br/livro


E o homem que puxa o riquexó há de encolher-se porque estará já
rodeado por muitos outros rapazes, de castas mais altas, que o olham
com o mesmo desprezo do casal de namorados. Como te atreves?
 
 Durante o dia, os homens que puxam riquexós nas ruas de Deli poderão
trocar uma nota suja por pão (naan) e água. Enquanto o estiverem a
mastigar, terão os olhos abertos e sentir-se-ão privilegiados. À sua volta,
monges com os braços cortados pelos pulsos, cegos agarrados às paredes,
raparigas despenteadas a vasculharem montes de lixo. Ao serão, os
homens dobrar-se-ão sobre o banco do riquexó e, após instantes, poderão
adormecer por fim. Se alguém chegar e lhes empurrar os ombros, serão
capazes de reconstruir a organização dos ossos, passar a palma da mão
aberta pelo rosto, lixa, e pedalar até onde for preciso, 10 rupias. O que se
espera da vida? Há um corpo, a pele, e há o sofrimento que se é capaz de
conceber, o conforto que se desconhece. Zé Luís, os homens que puxam
riquexós nas ruas de Deli estão neste momento a sonhar com aquilo que
rejeitas e agradecer aquilo que deixaste de sentir. Não são eles que
correm o risco de se esquecer da vida, és tu. O teu padrinho tinha uma
bicicleta igual àquela com que eles puxam o riquexó. Lembras-te ainda de
como soava a sua campainha à entrada da rua de São João? Lembras-te
ainda da sua voz quando falava para ti? Quanto estiveres a ponto de te
preocupar com merdas, os dilemas da poesia portuguesa contemporânea,
o IRS, o código do multibanco, os carros que te roubam o estacionamento,
a falta de rede no telemóvel, as reuniões de condomínios, o tampo da
sanita, lembra-te dos homens que puxam riquexós nas ruas de Deli. É essa
a tua obrigação. 
 
Nunca te esqueças do mundo, Zé Luís. 
Podes estar descansado, Zé Luís. Eu não me esqueço. 
 

1. De que forma é possível pensar um conceito de trabalho digno no caso
específico desse texto de José Luís Peixoto, levando em consideração os
homens que puxam riquexós nas ruas de Deli?

 
2. Como a temática dos direitos humanos pode ser desenvolvida na EPT
a partir da ideia de trabalho digno? Em sua disciplina, seja ela qual for, é
possível tratar de trabalho digno? Quais as possíveis abordagens em sala
de aula de seus conteúdos tendo em vista a noção de integração exposta
por Marise Ramos?
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3. O texto de José Luís Peixoto é extremamente pessoal e sensível,
levando-o a pensar na sua condição e nas dos homens que trabalham em
situações precárias. Como fazer esse trabalho de sensibilização dentro
e fora de sala de aula com os alunos? E como sensibilizar-se ao invés de
se refugiar em uma rotina de trabalho docente em que o "humano" não
lhe toca mais?
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Considerações finais 
 

    Encerramos aqui este nosso percurso. São palavras finais, mas não o
fim da conversa. Ainda há muito o que se pensar, debater e fazer no
âmbito da educação em direitos humanos, especialmente na Educação
Profissional e Tecnológica. Abaixo segue um breve resumo do que vimos
juntos.

    Na parte 1 do livro resgatamos o tema da origem dos direitos
humanos de forma problematizada e crítica para que, em seguida,
pudéssemos avançar numa concepção de direitos humanos como
processo. Também na parte 1, conversamos a respeito da falsa
contraposição entre igualdade e diversidade e retomamos o conceito de
educação em direitos humanos como algo muito mais amplo do que a
inserção de determinados assuntos nas aulas expositivas. Assim,
pudemos ver que a educação em direitos humanos é multifacetada,
envolvendo a desconstrução de estereótipos e de preconceitos, o
empoderamento dos alunos e uma educação voltada para o "nunca
mais", ou seja, um ambiente escolar que valorize os significados de uma
vivência democrática. 

    Na parte 2 do livro buscou-se desenvolver uma análise sobre o que
seria essa educação em direitos humanos na EPT. Para isso, alguns
caminhos foram trilhados. Primeiramente, houve o resgate da posição
do professor enquanto um trabalhador que tem um histórico de lutas
por direitos. Depois, a partir da ideia de trabalho como princípio
educativo, pensamos sobre a necessidade de valorizar as experiências e
saberes da classe trabalhadora dentro e fora da sala de aula, como modo
de lançar luz sobre a conexão entre a conquista dos direitos humanos e
as trajetórias dos trabalhadores. Por fim, trouxemos a categoria de
trabalho digno como forma de inserir os direitos humanos como
elemento integrador na EPT. 
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  As conexões travadas nessa segunda parte são fruto da pesquisa
realizada durante o Mestrado ProfEPT. Apesar disso, elas estão longe
de serem conclusivas. Na verdade, há aqui uma abertura para uma
reflexão que merece ser aprofundada. Não temos a pretensão de ter
resolvido o dilema sobre como implementar a educação em direitos
humanos na EPT. Espera-se, por outro lado, que o livro tenha trazido
mais elementos para pensarmos sobre essas possibilidades, colocando-
as em prática também. Será esta prática que alimentará novas reflexões
sobre o assunto, num movimento permanente. 

 Durante todo esse percurso do livro, estivemos muito bem
acompanhados de outros educadores e também de contistas e
romancistas que nos ajudaram a pensar sobre esses temas de modos
menos esquemáticos e mais criativos. Que possamos cada vez mais abrir
essa roda de conversa para inserir novos interlocutores. E que
possamos sempre buscar formas de tirar do papel as diretrizes sobre
educação em direitos humanos e torná-las realidade, sempre nos
apoiando uns nos outros para dividir nossas angústias e partilhar nossas
experiências. 

   Até o próximo encontro!
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