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Neste artigo, buscamos analisar a persistência do autoritarismo na história brasileira como fator que 

compromete o exercício de posições democráticas, revelando-se, portanto, crucial aos propósitos de 

consolidação da cidadania no Brasil contemporâneo. A atualidade e a relevância deste tema, que aqui 

será conduzido no diálogo com alguns autores, tais como: Holanda, Telles, Freire e Arendt, residem 

no pressuposto de que a sua incorporação na educação é imprescindível para a elaboração de um projeto 

formativo engajado em favor de mudanças mais amplas na própria sociedade, tais como o preparo para 

o exercício da cidadania, da inclusão social e da formação de sujeitos de direitos, necessárias para 

justificar de modo plausível e consequente, um Estado Democrático de Direito. Para tanto, 

apresentamos os resultados de uma pesquisa sobre a representação social de professores da rede pública 

estadual de Salvador-BA acerca dos direitos humanos, haja vista que nas legislações educacionais 

brasileiras, é pela via destes direitos que a formação para a cidadania deve ser realizada. Os resultados 

provenientes dessa investigação foram analisados a partir da Análise de Conteúdo e revelaram 

representações positivas no que concerne aos direitos humanos, não obstante esta atividade não tenha 

sido suficiente para que fossem efetivamente introduzidos em sua prática pedagógica.  
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Abstract:  

 

In this article, we analyze the persistence of authoritarianism in Brazilian history as a factor that 

compromises the exercise of democratic positions, revealing therefore as being crucial for the purpose 

of consolidating citizenship in contemporary Brazil. The timeliness and relevance of this topic, which 

here will be conducted in dialogue with some authors, such as Holanda, Telles, Freire and Arendt, 

resides in the assumption that its incorporation in education is essential for the development of a 

training project engaged in favor of broader changes in society itself, such as the preparation for the 

exercise of citizenship, social inclusion and the subjects of rights training, necessary to justify plausibly 

and consequently, a Democratic Rule of Law. Therefore, we present the results of an investigation on 

the social representation of human rights among teachers from public schools of Salvador-BA, taking 

into account that according to Brazilian educational legislation it is through these rights that training 

for citizenship must be held. The results of this research were analyzed from the content analysis 

perspective, and revealed positive representations with respect to human rights, despite the fact that 

this activity was not enough to be effectively introduced into their practice. 

 

Keywords: Citizenship; Public Sphere; Education; Human Rights; Continuing Education of 

Teachers. 
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Introdução 

 

Em situações à semelhança da atual, marcadas pelo avanço do conservadorismo, descortina-se 

no Brasil um cenário de grave desrespeito ao Estado de Direito, consolidado pela Constituição de 1988, 

e que pelo menos em teoria, garante os direitos civis e pressupõe que os poderes públicos os assegurem 

formalmente. Apesar do enorme distanciamento entre os dispositivos jurídicos de proteção dos direitos 

e a sua efetivação, na atual conjuntura brasileira faz-se necessário não só analisarmos só a sua 

controversa história entre nós, mas refletirmos sobre o quão ameaçada está a tarefa relativa à sua 

preservação do ponto de vista constitucional.  

Consideramos, portanto, esse contexto propício à reflexão acerca da importância em formar os 

sujeitos para o efetivo exercício da cidadania, compreendendo-a como essencial para construção de 

uma cultura democrática e, consequentemente, sobre o papel da educação, enquanto instância 

fundamentalmente conectada à essa tarefa. 

Pretendemos mostrar que embora as legislações educacionais atribuam ao ato educativo a 

responsabilidade em promover a formação para o exercício da cidadania, “(...) como elemento central 

para a construção de uma cultura alicerçada nos ideais e valores da democracia, da inclusão social e da 

formação de sujeitos de direitos. (...) orientada pelos princípios éticos compreendidos na concepção 

universalista de direitos humanos” (Pereira, 2012: 1), na prática, essa tarefa tem sido negligenciada.  

Importante salientar que nossa análise não incidirá sobre o conceito de cidadania, mas sobre os 

efeitos que o descaso face a esta questão tem conduzido. Assim, pretendemos explorar neste artigo a 

persistente presença do autoritarismo em todos os âmbitos da vida social e política brasileira, e em 

sendo a escola uma instituição social, apontar o modo como afeta esse lócus, mostrando-se como fator 

determinante à não consolidação da cidadania e à consequente ausência de posições democráticas em 

nossa sociedade.  

Assim, se em um primeiro momento buscamos demonstrar, ainda que sucintamente, os riscos 

relativos a um possível abandono de uma concepção de educação atrelada à formação para a cidadania, 

é para em um segundo momento evidenciar que somente um projeto formativo engajado na formação 

de sujeitos aptos ao exercício da sua cidadania (e não que sejam dela excluídos), garantirá a manutenção 

do Estado Democrático de Direito no Brasil contemporâneo, ante o risco de incorrermos na violência 

oculta sob o manto da legalidade (Arendt, 1994: 43). 

Utilizaremos alguns dados provenientes da investigaçãoi sobre as representações sociais de 

professores da rede pública estadual do município de Salvador/Bahia, egressos do curso de formação 
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continuada intitulado Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos 

– REDH BRASIL/MECii, ofertado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2008, por considerarmos 

oportuno conhecer as significações e os sentidos que os professores atribuem aos direitos humanos, 

sobretudo se considerarmos que nas legislações educacionais, é pela via destes direitos que a formação 

para a cidadania deve ser realizada.  

Assim, por ser este um tema que tem mobilizado a comunidade educacional e a sociedade, e 

porque a cidadania pressupõe direitos e obrigações que devem ser desenvolvidos através de um 

processo que compete à educação realizar, consideramos ser imprescindível abordar a questão das 

possibilidades e limites da formação para a cidadania como condição para formação de uma esfera 

pública, no sentido arendtiano do termo, no cenário brasileiro atual.  

 

Sobre a (des) construção da cidadania e da esfera pública no Brasil 

 

Após quase três décadas de democracia no Brasil, consagrada pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, por meio da qual passa a ser signatário de importantes tratados nacionais 

e internacionais de proteção aos grupos considerados socialmente “marginalizados” (crianças, jovens, 

idosos, negros, índios e mulheres), a análise das nossas condições estruturais revelam que o problema 

dos direitos civis persiste, muito embora estejam garantidos do ponto de vista normativo.  

Em âmbito educacional, há consenso nas legislações brasileiras em atribuir ao processo 

educativo a responsabilidade em formar o sujeito para o exercício efetivo da sua cidadania, haja vista 

que a consciência de ser um titular de direitos e deveres não se faz “espontaneamente” (Pereira, 2012: 

51). Segundo o disposto nas legislações educacionais, a introdução destas temáticas em âmbito escolar 

está relacionada à abordagem dos princípios proclamados pelos direitos humanos nas práticas 

educativasiii (2012: 1). Para tanto, a educação em direitos humanos deve oportunizar no processo 

educativo informações acerca destes direitos e das garantias que outorgam no decurso da evolução 

social e histórica da sociedade, tendo em vista a formação de sujeitos cônscios de seus deveres e direitos 

(2012: 64). 

No entanto, isso só será possível se considerarmos que os sistemas de ensino possam se 

configurar enquanto um espaço adequado para abordar questões intrínsecas à formação de sujeitos de 

direito e à democracia. Assim, muito embora o direito à educação se configure como uma das 

prerrogativas asseguradas pela Constituição (BRASIL, 1988) a todo cidadão, e muito se tenha 

avançado nesse sentido, sobretudo, a partir da inclusão nas legislações de alguns direitos que são 
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expressão das reivindicações das forças progressistas da sociedade civil que se deram nas últimas 

décadas, ainda não se pode eludir da questão do direito à educação no Brasil: ainda hoje persistem 

graves indicadores de analfabetismo, evasão, reprovação e distorção idade-série dos alunos 

matriculados no ensino público. 

Ademais, contrariando o disposto nas legislações, o recrudescimento do conservadorismo entre 

nós ocasionou a recente supressão das discussões envolvendo gênero dos Planos Nacional, Estaduais 

e Municipais de Educação (Britto y Reis, 2015; Carvalho, 2015). Em um país que registra incríveis 

4.762 mortesiv por ano (Waiselfiz, 2015: 13), e no qual 26%v das pessoas revelam concordar, total ou 

parcialmente, que mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas (IPEA, 2014: 

23), e 58% afirmam que “se as mulheres soubessem se comportar haveria menos estupros” (2014: 3), 

a extinção desse debate no contexto educacional compromete todos os demais esforços envidados na 

defesa e garantia dos direitos humanos das mulheres. 

Essa afronta aos direitos no contexto educacional é igualmente revelada pelo Projeto de Lei nº 

867/2015, atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados. Este projeto prevê a inclusão nas Leis de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional do programa “Escola sem Partido”; concebido por uma 

Organização Não-Governamental (ONG), seu objetivo é erradicar do ambiente educativo toda e 

qualquer “doutrinação político-ideológica praticada nas escolas brasileiras [que] tem um viés 

claramente de esquerda” (Nagib, (s, f)). 

Não obstante afirmem ser tal proposta desprovida de interesses ideológicos, estando, na opinião 

de seus autores, fundamentada nos ideais (bastante controversos) da neutralidade e objetividade 

científicas, a análise do conteúdo do supramencionado Projeto de Lei, evidencia uma ideologia de 

matriz conservadora, que se revela na tentativa de controle sobre a política educacional e sobre os 

profissionais de educação pautado pela intransigência e intolerância, mascarada por uma suposta defesa 

da vulnerabilidade do educando, comprometendo-se, inclusive, com a responsabilização judicial dos 

professores que a descumprirem.  

Ora, se compreendermos a escola como uma instituição responsável não apenas pela 

transmissão de conteúdos, mas também incumbida em formar subjetividades, principalmente se 

considerarmos que a cidadania pressupõe direitos e obrigações cujo exercício reivindica um conjunto 

de capacidades individuais que devem ser desenvolvidas, o que significa atrelar o processo educativo 

à formação do sujeito como titular de direitos e deveres? 

Há quarenta e nove anos, já afirmava Paulo Freire em seu livro “Educação como prática de 

liberdade” (1967), ser necessário reformular o ato educativo na direção de uma formação orientada à 
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“responsabilidade social e política” (1967: 61), capaz de fornecer aos sujeitos subsídios que 

propiciassem a reflexão acerca do contexto no qual encontravam-se imersos; desse modo, colocava sob 

suspeita concepções curriculares hegemônicas, com vistas a transformar rotinas escolares e a 

problematizar lógicas reprodutoras de desigualdades e opressão, exatamente por considerar este tema 

absolutamente central para um aprendizado para a vida.  

Afirmava o supracitado autor que a nossa “inexperiência democrática” (Freire, 1967: 66) deve-

se, por um lado, à insistente presença de políticas autoritárias em nossa formação histórico-cultural, 

por outro, pela ausência de um processo formativo que propiciasse um comportamento participativo. 

Nesse sentido, os direitos humanos parecem conviver com uma aporia insuperável entre nós: embora 

muito se fale sobre a sua importância e a necessidade de formar os indivíduos para o exercício da 

cidadania, compreendida como essencial para construção de uma cultura democrática e socialmente 

inclusiva, o que se observa é que nossa sociedade, historicamente excludente, autoritária e 

discriminatória, se configura como um ambiente complexo para o avanço da democracia (Sacavino y 

Candau, 2008: 77, 78).  

Graças a um estranho mimetismo, estas características descortinam “(...) um perfil conservador 

e autoritário da sociedade, com fraco senso de respeito à diversidade social e cultural, forte apego ao 

Estado, visto como demiúrgico e benefactor, [e] noção deturpada do público e do privado” (Souza y 

Leão, 2013: 154). 

A análise realizada por Hannah Arendt (2010) sobre a esfera pública, se constitui como uma 

referência conceitual que nos permite refletir sobre as limitações e distorções no entendimento da 

questão pública entre nós. Segundo essa autora, o predomínio da dimensão econômica nas questões 

relativas à vida e a retração do espaço público foram acompanhadas pelo surgimento do fenômeno 

totalitário. Neste sentido, afirma que a supressão do componente político da esfera pública a transforma 

em uma atividade burocrática delegada ao Estado, cuja consequência mais nefasta frente aos extravios 

nos quais desembocou na modernidade foi a de produzir uma “(...) sociedade despolitizada, marcada 

pela indiferença em relação às questões públicas, pelo individualismo e atomização, pela competição 

e por uma instrumentalização de tudo o que diz respeito ao mundo” (Telles, 1990: 28).  

Ao localizar na modernidade o esvaziamento político do espaço público, Arendt identifica a 

perda de uma experiência compartilhada de mundo que só se realiza na dimensão plural da interação 

dialógica e intersubjetiva; sua atrofia compromete não só a capacidade de discernimento dos sujeitos, 

imprescindível para sua interpretação e atuação na realidade, mas também que estabeleçam sua 

subjetividade como referência exclusiva de julgamento e de verdade. Segundo o entendimento de 
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Arendt, a diluição da fronteira entre público e privado torna os homens mais suscetíveis aos riscos 

políticos que uma premissa desse tipo encerra (Arendt, 2010; Telles, 1990).  

Se por um lado, a introdução na esfera pública de elementos cuja validade estaria originalmente 

circunscrita ao âmbito da experiência privada engendra um perfil de sujeito desinteressado pela política 

e carente de um sentido de responsabilidade face ao mundo, conferindo à sua existência a condição de 

supérflua (levada ao ápice pelo regime totalitário), por outro, esse recuo à subjetividade compromete 

o juízo público, pois os critérios que norteariam sua validade não se inscrevem no âmbito 

compartilhado de valores e significações e sua imposição tenderá a ser realizada a partir do uso da 

violência. Segundo Telles: 

Isto ocorre quando necessidades, interesses e vivências privadas são pensadas como um absoluto 

que, tal como o antigo princípio da verdade revelada, aparece como fonte exclusiva e soberana 

de todo poder, de toda autoridade e de todo saber. Nesse caso, transformam-se em virtude e 

qualificação política que reivindicam um direito a se impor na sociedade, direito que não faz 

referência a uma esfera pública de pertencimento, mas a um princípio auto-evidente de 

legitimidade. Esta é a lógica da violência que, na interpretação de Hannah Arendt, destrói a esfera 

da interação humana (1990: 33). 

 

Para Arendt (1994), não é através do uso da violência que as pessoas devem interagir nos 

âmbitos social e político; segundo seu entendimento, o poder deve ser exercido por meio da capacidade 

de negociação e do convencimento mútuos. Ainda segundo esta autora, as mudanças engendradas na 

modernidade obscureceram o sentido da política como sociabilidade, a partir da qual os homens 

atribuem sentido ao mundo desde a perspectiva da sua interação dialógica em sociedade. É, pois, no 

espaço público que a pluralidade humana, elaborada por meio da ação, do discurso e do agonismo de 

posiçõesvi, encontra visibilidade e reconhecimento enquanto comunidade politicamente organizada.  

Mediada pelas leis, que para ela demarcam a dimensão da interação política entre os homens, 

cada um pode “‘reconhecer o outro como seu semelhante’, sem que para isso se tenha que apelar para 

uma noção genérica de ser humano ou a alguma noção cristã de humanidade.” (Telles, 1990: 39). É 

precisamente esse o componente, baseado no direito, que legitima as condições de igualdade que 

permitem a todos os sujeitos a participação na vida pública; e é também por esta razão que a formulação 

arendtiana do “direito a ter direitos” (Arendt, 2012: 403), implica em pertencer a uma comunidade 

política na qual os sujeitos sejam julgados por suas ações e opiniões, e não por sua origem, classe ou 

raça. 

De modo que em seu entendimento, a dissolução do espaço público representa a perda dessa 

condição de igualdade que, na perspectiva participativa, tem no civismo a expressão de serem os 

homens titulares de direitos e deveres. Excluídos ou privados desse espaço, ficam os homens apegados 
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às suas diferenças, e com isso, corre-se o risco de que tais diferenças sejam transformadas em normas 

legais ou critérios políticos, de modo que os indivíduos passem a ser julgados pelo que sãovii, e não por 

suas ações e opiniões. É o que ocorreuviii com todos os que, perdendo a sua cidadania, perderam 

também “(...) todas as outras qualidades e relações específicas – exceto que ainda eram humanos. O 

mundo não viu nada de sagrado na abstrata nudez de ser unicamente humano”. (Arendt, 2012: 408). 

Nesta perspectiva afirma Telles que: 

Mais ou menos explicitadas, formalizada ou codificada, é na linguagem dos direitos que a defesa 

de interesses se faz audível e reconhecível na dimensão pública da vida social. E, neste sentido, 

é através dela que as diferenças são elaboradas, interpretadas e codificadas. Pois a forma como 

uma sociedade define aquilo que é considerado como direitos, a forma como assumem, se 

atribuem ou se negam direitos a uns e outros, traz nela inscrita uma certa noção de justiça, o que 

significa dizer que traz nela inscrito um princípio de discernimento entre o legítimo e o ilegítimo 

e que é sempre solidária, (...) com um conjunto de critérios pelos quais se faz a distinção entre o 

certo e o errado, o possível e o impossível, a razão e a desrazão, o permitido e o proibido. 

Categorias muitas vezes implícitas, mas presentes nas formas de percepção, nas crenças, nas 

convicções, nos códigos de comunicação e também nas regras informais que regem as relações 

entre classes, grupos, indivíduos (1990: 44). 

 

Se para Arendt (2010: 33) a modernidade é caracterizada pela liquefação entre as esferas da 

vida pública e privada, no Brasil, o processo de formação da cultura política não apenas reproduziu 

esta realidade, como a subverteu: a constituição do nosso espaço público esteve desde sempre 

submetido aos ditames da realidade doméstica. Nesse sentido, Holanda (2014) foi o primeiro a 

identificar, na década de 30, que o comportamento social do brasileiro era orientado por valores 

personalistas, cuja expressão era o homem cordial. “A lhaneza no trato, hospitalidade, generosidade” 

(2014: 176), em seu entendimento, revelavam como nossa principal característica a dificuldade em 

distinguir o ambiente público do ambiente privado, manifesta na indistinção com que convertemos as 

relações sociais e políticas em questões familiares e pessoais. A cordialidade, tal como a compreende 

nosso autor, é o que emana do coração, e é por ele definido pela oposição ao confronto e às posições 

muito rigidamente marcadas, constituindo-se enquanto obstáculo ao pleno estabelecimento da 

democracia entre nós.  

De acordo com Holanda (2014), isto se deve à íntima integração do personalismo à dimensão 

social e política, inviabilizando a construção de relações que comprometessem a participação dos 

homens na vida pública. A formação de um poder de caráter personalista e aristocrático introduziu em 

nossa esfera pública a histórica marca da ausência da pluralidade de interesses e das condições 

necessárias à participação social dos sujeitos. 
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Assim, não obstante nas últimas décadas do século XX os movimentos sociais e os diversos 

ativismos associados à ampliação da agenda de direitos tenham sido intensificados e, com isso, 

revitalizado a cena política brasileira, é possível notar que mesmo “(...) essa participação tem revelado 

impasses e contradições, principalmente no que se refere à capacidade de essa esfera se constituir 

enquanto lugar gerador de poder e de se interpor na relação Estado e sociedade civil” (Nascimento, 

2008: 67), evidenciando a persistente ausência da esfera pública, no sentido arendtiano do termo, no 

Brasil. Ademais, nossa “estranha democracia” (Freire, 1967: 55), tem sido hoje o contexto no qual 

manifestações nem um pouco democráticas tem ocorrido.  

Face às situações de opressão, dominação, exploração, os sujeitos podem assumir posturas 

radicais ou sectárias. Neste sentido, Freire (1967: 52) considera terem os brasileiros, incluindo as elites, 

sucumbido ao sectarismo em momentos decisivos da história do País. Segundo seu entendimento, a 

sectarização, seja ela de esquerda, ou de direita, nega-se à construção de relações sociais pautadas pelo 

uso do diálogo e pelo conflito de posições.  

Opera então uma distinção entre os termos, opondo a radicalização à sectarização. Para ele, a 

radicalização é crítica, porém, dialógica, haja vista não buscar impor sua opinião. Já a sectarização 

possui (...) matriz preponderantemente emocional e acrítica, por isso é irracional. É arrogante, 

antidialogal e por isso anticomunicativa.” (Freire, 1967: 51).  

Ainda segundo esse autor, nossa “inexperiência democrática” (Freire, 1967: 65, 66), nos 

conduziu ao sectarismo, não às soluções radicais. A sectarização alimenta fanatismos, “(...) que 

separam os homens, embrutecem e geram ódios” (1967: 52), características que sempre estiveram 

presentes em nossa história pois, desprovidos das condições que ensejariam a construção de um 

comportamento dialógico e participativo (1967: 66, 67), instalou-se entre nós um “mutismo”, que ele 

define não pela ausência de respostas, mas sim, que a estas lhes faltem teor reflexivo e crítico (1967: 

69). E é precisamente este o aspecto que noz faz temer pelos destinos democráticos do País. Mas como 

aprender a discutir e a debater nesse contexto?  

Conforme busca evidenciar, Freire (1967) compreende a educação como elemento central para 

difusão de uma cultura orientada pelos ideais e valores da democracia. Para tanto, considera necessário 

repensar o ato educativo desde a perspectiva criadora, libertadora e participativa, capaz de promover 

um diálogo entre pensamento e ação. Entendido nesse sentido, o educar não é simplesmente passar 

informação, mas desde sempre promover o ato em formação no âmbito dinâmico e gerativo da 

construção do conhecimento, onde as formas de conhecer brotem da experiência do debate e da análise 

dos problemas, sem que sejam reduzidas ou relegadas à memorização ou desvinculadas da realidade, 
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no qual a reflexão propriamente dita é escamoteada. Ao contrário, a educação deveria ser orientada 

pela: 

(...) criação de disposições democráticas através da qual se substituíssem no brasileiro, antigos e 

culturológicos hábitos de passividade, por novos hábitos de participação e ingerência, de acordo 

com o novo clima da fase de transição. Aspecto este já afirmado por nós várias vezes e 

reafirmado com a mesma força com que muita coisa considerada óbvia precisa, neste País, ser 

realçada. Aspecto importante, de nosso agir educativo, pois, se faltaram condições no nosso 

passado histórico-cultural, que nos tivessem dado, como a outros povos, uma constante de 

hábitos solidaristas, política e socialmente, que nos fizessem menos inautênticos dentro da forma 

democrática de governo, restava-nos, então (...), apelar para a educação, como ação social, 

através da qual se incorporassem ao brasileiro estes hábitos. (Freire, 1967: 93, 94). 

 

No entanto, embora muito se fale sobre a necessidade de formar os indivíduos para o exercício 

da cidadania, o que se observa é que, em nossa atual conjuntura, a educação não consegue instaurar 

uma atitude nova no fazer ensinar e no fazer aprender: ainda vicejam nesse âmbito o enquadramento 

ao trinômio opressão-subestimação-juízo de valores, no qual sempre impera a ideia de uma hierarquia, 

onde os modos de conhecer são mnemônicos e o pensar propriamente dito é ceifado, o que termina por 

comprometer a realização de ações orientadas à vivência e à prática dos valores cívicos e dos direitos 

humanos.  

 

A pesquisa: os direitos humanos segundo a representação social dos professores 

 

A pesquisa consistiu em identificar a representação social dos professores egressos da 

Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos – REDH 

BRASIL/MEC sobre os direitos humanos, com o objetivo de compreender se a participação nesta ação 

municiou os professores da rede pública estadual de educação do município de Salvador/Bahia para 

abordarem os princípios da educação em direitos humanos em sua prática docente (Pereira, 2012).  

Para tanto, realizamos em 2011 as entrevistas com os sujeitos desta pesquisa, alocados em 25 

Unidades Escolares Estaduais situadas na capital do Estado da Bahia, localizadas em territórios de 

vulnerabilidade social deste municípioix. Assim, dos 119 professores certificados, 71 professores 

participaram, perfazendo o total 60% da amostra.  

Importa salientar que os temas abordados tanto no questionário, como nas entrevistas, foram 

extraídos dos conteúdos trabalhados na atividade formativax. Os dados decorrentes destas foram 

examinados sob o enfoque metodológico da Análise de Conteúdo (Bardin, 1977: 42). Assim, 

percorremos os estágios preconizados por esta metodologia, cujas premissas são compostas por 1) pré-
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análise, fase que compreende a organização das entrevistas transcritasxi, na qual nos ocupamos em 

identificar os “núcleos de sentidos” (pp. 105) que nortearam a definição dos recortes de conteúdos por 

temas; pela 2) exploração do material, na qual definimos as categorias analíticas, sob as quais foram 

agrupados os conteúdos por similaridade de sentido; por fim, o 3) tratamento dos resultados e suas 

interpretações (pp. 95), momento no qual realizamos o cruzamento entre as informações coletadas em 

campo (tanto nos questionários mistos, como nas entrevistas semiestruturadas), a análise dos dados e 

a literatura especializada, a partir da triangulação, técnica que segundo a definição de Spink (2004), 

permite articular o uso de distintos métodos e técnicas de pesquisa, tendo em vista o aprofundamento 

da análise dos dados (Pereira, 2012). 

 

Resultados encontrados: as representações sociais dos professores sobre os direitos humanos  

 

Com o intuito de melhor compreender a representação dos professores quanto aos fatores que 

dificultaram ou favoreceram a abordagem deste conteúdo em sala de aula, interrogamos quais os 

motivos que os levaram a inscrever-se na atividade formadora em análise: 52% afirmaram a obtenção 

de conhecimento sobre o assunto; 24% informaram que a formação foi essencial para subsidiar o 

trabalho com os conteúdos de direitos humanos em sala de aula; e os 24% restantes atribuíram sua 

inscrição tanto ao interesse pelo tema, como à necessidade de trabalhar com a mencionada temática em 

sala de aula. 

Com vistas a aprofundar suas respostas à questão pregressa, perguntamos se a iniciativa de 

trabalhar com essa temática surgiu de alguma situação vivenciada no cotidiano escolar, ao que 52% do 

universo total de entrevistados respondeu afirmativamente. Ato contínuo, solicitamos a este percentual 

de participantes, que contassem experiências que ilustrassem esta assertiva; abaixo transcrevemos um 

relato:  

Sim, já foi de agressão entre os próprios alunos, né, agressão física, a gente percebe que até as 

próprias brincadeiras deles na hora do intervalo, é uma brincadeira de bater, eles estão sempre 

se pegando mesmo, tira o chapéu de um, bate no outro e puxa a mochila e puxa a tarefa, sempre 

assim com alguma coisa física em termos de agressão, você não percebe apertando a mão, você 

não percebe abraçando, você percebe batendo né, (...), e entre professor e aluno a agressão verbal, 

(...). (P1, entrevista 2, informação verbalxii). 

 

Agrupados os depoimentos por temas, verificamos que as declarações de motivos para inscrição 

no curso devem-se às seguintes razões: 30,7% dos professores declararam que seus alunos se 

encontram em situação de vulnerabilidade social; 30,7% informaram terem presenciado situações de 
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violência dentro da escola; 30,7% indicaram o enfrentamento dos preconceitos expressos pelos alunos 

em sala de aula; 8% atribuíram ao desenvolvimento de projetos envolvendo a temática na U.E. O que 

as representações dos professores revelaram é que os problemas sociais instalados na sociedade se 

refletem na sala de aula de maneira mais cruel, pois atinge uma população mais suscetível ao processo 

de violências, exclusões e desamparo a que estará submetida (Pereira, 2012).  

De uma maneira geral, os dados analisados revelaram que as representações dos professores 

sobre o curso foi boa, pois, mais da metade (63,4%) afirmaram que a participação na formação foi 

suficiente para que as temáticas relativas aos direitos humanos fossem realmente abordadas. Não 

obstante o percentual dos que afirmaram que a formação foi insuficiente para a abordagem da temática 

na Unidade Escolar tenha sido bastante elevado (36,6%).  

Em continuidade, solicitamos aos professores que justificassem suas respostas em questão 

dissertativa e do universo total de entrevistados, obtivemos 85% de respostas nesse quesito; destes, 

36% criticaram aspectos específicos da formação continuada: 17% sinalizaram que, muito embora o 

curso tenha oferecido bases teóricas consistentes, sua inserção no ambiente escolar não foi devidamente 

realizada pela ausência de instrumentos e ideias que viabilizassem sua inserção no ambiente escolar, 

12% alegaram que a carga horária foi insuficiente para o aprofundamento dos conteúdos trabalhados 

no curso, e 7% apontaram a falta de organização e sistematização das aulas ministradas no curso, 

dificultando a compreensão dos conteúdos. 

Estes dados reforçam o percentual de 36,6 % de professores que consideraram a formação 

insuficiente para a abordagem da temática na Unidade Escolar; indicam, ademais, que um percentual 

significativo de professores (17%) acredita que a formação continuada em análise privilegiou a reflexão 

teórica sobre os conceitos de direitos humanos sem, no entanto, empreender nenhum tipo de articulação 

com suas práticas, distanciadas da realidade vivenciada no cotidiano das unidades escolares. 

Interrogados sobre o que entendiam por direitos humanos, a partir de sua participação no curso: 

68% dos professores responderam que relacionam este conceito ao processo de constituição do sujeito 

como titular de direitos fundamentais, tendo em vista a preservação da dignidade humana, a partir da 

afirmação dos direitos assegurados nos diversos instrumentos legais para este fim criados.  

Nesta perspectiva, as representações sociais dos professores quanto ao conceito de direitos 

humanos, coincidem com o que preconiza a literatura especializada. De acordo com Silva (2000), os 

direitos humanos estão alicerçados no princípio da dignidade, e são universais, porquanto inerentes à 

condição humana. Estão presentes nestas representações os direitos econômicos e sociais, que de igual 

modo integram o rol dos direitos humanos (DUDH, 1948), não obstante um percentual significativo 
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acrescente aos seus depoimentos a discrepância observada entre os direitos legalmente promulgados e 

o seu subsídio por parte do Estado. A resposta que a seguir transcrevemos, revela essa posição: 

Defino como um direito indissociável do ser humano, mas ele tem que ser um direito natural. 

Nós nascemos com esse direito, não é? Infelizmente, na nossa sociedade é colocado como uma 

conquista e como uma busca e que a gente tem que provar que tem. Mas eu não acho que a gente 

tem que provar, pelo fato de ser humano, de ser pessoa, você já tem esse direito estabelecido. 

(P18, entrevista 25, informação verbal). 

 

Ainda sobre esta questão, 32% de professores compreendem os direitos humanos como um 

conceito que equivale ao exercício da cidadania, mais especificamente à consciência que deve possuir 

o indivíduo acerca dos seus direitos, como também dos seus deveres. Nestas representações há uma 

ênfase no processo educativo como condição para garantir o acesso dos direitos assegurados nos 

instrumentos legais; apresentam-se também os valores da solidariedade e do respeito mútuo. Esta 

compreensão se traduz na seguinte resposta: 

Então, quando eu penso em Direitos Humanos, eu penso na questão da cidadania, que é saber os 

seus direitos, mas também tem uma preocupação grande com os deveres, e a gente acaba 

percebendo, nessa dinâmica hoje, muitos adolescentes tem uma falsa impressão que podem fazer 

qualquer coisa, que acaba (...) fortalecendo neles, o ‘olha, eu posso fazer qualquer coisa’, e não 

é bem assim, né? A gente tem que partir de um princípio básico de que teu direito começa onde 

termina o do outro, então eu acho que isso é interessante, né? E eu vejo os Direitos Humanos 

dessa forma, você respeitar pra ser respeitado, basicamente isso. (P17, entrevista 24, informação 

verbal). 

 

Questionados se a formação contribuiu para a compreensão dos conceitos atinentes à educação 

em direitos humanos, os professores responderam de forma unânime que sim; no entanto, nas 

expressões dos professores, a questão dos direitos humanos ficou reduzida a uma abordagem 

conceitual, cuja transposição para a proposta pedagógica de sua escola eles não conseguiram realizar 

plenamente, sob a alegação de que não foram veiculados no curso recursos e ideias capazes de produzir 

um trabalho voltado para a sua efetiva inserção em sala de aula.  

Neste sentido, é necessário enfatizar que a formação de professores deve proporcionar não 

apenas o conhecimento teórico, mas deve subsidiar a prática docente para uma atuação reflexiva, 

voltada para o contexto no qual trabalha, qual seja, a Unidade Escolar. 

A análise dos dados revelou que o principal elemento de crítica dos professores acerca da 

Capacitação de Educadores da Rede Básica em Educação em Direitos Humanos – REDH BRASIL, 

caracterizado por estes sujeitos como um obstáculo à efetivação dos pressupostos da educação em 

direitos humanos em sala de aula foi atribuído à ênfase do curso na abordagem das questões teóricas 
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dos direitos humanos, não privilegiando sua transposição para a prática docente e desconsiderando a 

realidade de suas Unidades Escolares. Sobre essa questão afirma Freire que:  

Quase sempre, ao se criticar esse gosto da palavra ôca, da verbosidade, em nossa educação, se 

diz dela que seu pecado é ser “teórica”. Identifica-se assim, absurdamente, teoria com 

verbalismo. De teoria, na verdade, precisamos nós. De teoria que implica numa inserção na 

realidade, num contato analítico com o existente, para comprová-lo, para vivê-lo e vivê-lo 

plenamente, praticamente. Neste sentido é que teorizar é contemplar. Não no sentido destorcido 

que lhe damos, de oposição à realidade. De abstração. Nossa educação não é teórica porque lhe 

falta esse gosto da comprovação, da invenção, da pesquisa. Ela é verbosa. Palavresca. É 

“sonora”. É “assistencializadora”. Não comunica. Faz comunicados, coisas diferentes (1967: 

93).  

 

Embora compreendamos que a atividade formativa não possa prescindir de algum tipo de 

abordagem prática, defendemos que a formação não deve ser resumida à repetição de receitas, 

tampouco acreditamos ser possível prescindir dos conhecimentos teóricos pertinentes ao assunto 

estudado (Pereira, 2012).  

Ao separar a teoria da prática, os processos formativos tendem a comprometer a reflexão do 

professor sobre a sua ação pedagógica, inviabilizando, portanto, a produção de novos saberes e de 

novas práticas. Nesta perspectiva, a partir do reconhecimento dos saberes construídos pelos professores 

e pelo diálogo e confronto com os conhecimentos científicos, seria possível superar a dicotomia 

existente entre a teoria e a prática no âmbito da formação inicial e continuada (Freire, 1967). 

 

Discutindo os resultados encontrados e traçando considerações 

 

Se considerarmos o preconizado em todas as legislações educacionais, a saber: que os conceitos 

atinentes à educação em direitos humanos estão voltados à formação de sujeitos de direitos e de que é 

por meio do processo educativo que a aprendizagem destes direitos se concretiza, podemos observar 

diante dos dados apresentados que: embora tenham afirmado que sua inscrição no curso foi motivada 

pela vivência de situações de violência física e simbólica dentro de escolas localizadas em territórios 

de vulnerabilidade social, e que de uma maneira geral suas representações tenham sido positivas no 

que concerne à formação e aos conteúdos de direitos humanos, esta atividade não foi suficiente para 

que estes fossem introduzidos em sua prática pedagógica. 

Este comportamento é caracterizado por Hernández (1998: 9, 10) como “refúgio no 

impossível”, expressão com a qual define o professor que em situação de formação continuada acredita 
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que o que está sendo estudado é importante, mas adiam indefinidamente a introdução de determinados 

conteúdos em sua prática pedagógica porque considera-los de antemão “quiméricos”. 

Se nas sociedades democráticas aprender a viver em meio às diferenças não é uma tarefa fácil, 

nas sociedades cujas democracias são de “baixa intensidade” ou “delegativas” (Sacavino y Candau, 

2008: 77), o outro, o que não pertence ao “nós”, é visto como algo ao qual não estendemos a mesma 

consideração e apreço. Seguindo o propósito desse artigo, que é o de refletir sobre a ausência de uma 

cultura cívica e de uma relação conturbada com os direitos humanos no Brasil contemporâneo, que 

termina por comprometer a realização de ações orientadas à vivência de tais valores nas práticas 

sociais, podemos afirmar que os desafios que nós educadoras(es) enfrentamos em nosso ofício nesse 

campo não são raros, tampouco superficiais.  

Trata-se de um grande desafio para qualquer um, talvez maior para um educador, experimentar 

e compartilhar um modo de vida no qual as diferenças não sejam apenas toleradas, mas que da interação 

entre elas surja algo instaurador de novas práticas e de novos modos de vida. Donde se segue que a 

escola, ao tempo em que atua na reprodução de mecanismos relativos à dominação e à opressão, 

também pode se constituir como um espaço decisivo para construção de relacionamentos pautados pelo 

respeito e pela desconstrução de representações naturalizantes e restritivas.  

Conforme nos ocupamos em demonstrar, há na cultura brasileira a tendência a se evitar os 

conflitos (Holanda, 2012), e essa disposição acaba se refletindo nas escolas, o que termina por suprimir 

neste lócus a postura reflexiva e o debate (Freire: 96, 97). Cumpre-nos agora revogar esta 

conformidade. Nesse sentido, temos o dever de não somente argumentarmos em favor de uma postura 

afirmativa das diferenças, mas muito mais do que professá-la, temos que fazer valer por inteiro a crença 

de que o mundo que queremos deve ser capaz de transigir com todos os modos de vida, só não deverá 

transigir com a intransigência. Educamos e nos educamos para subverter alguns consensos, reintroduzir 

o debate, despertar as mentes entorpecidas pelo tédio e pelo desespero. Viver bem com as diferenças é 

algo que se coloca no horizonte das nossas esperanças. 
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Brasil, assumindo nestas um papel de destaque no que concerne à difusão de uma cultura orientada pelos ideais e valores 

da democracia e da formação de sujeitos de direito; está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9.394, 1996), nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs, 1997), nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio (BRASIL, 2012), no Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), no Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH, 2009) e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e Continuada em Nível Superior 

(BRASIL, 2015). Para um maior detalhamento sobre como está situada a educação em direitos humanos nestes documentos, 

ver: Pereira, 2015. 
iv Dados coletados em 2013. O total de 4.762 mortes, representam 13 homicídios femininos diários de mulheres assassinadas 

no Brasil (Waiselfiz, 2015: 13). 
v Trata-se da pesquisa realizada em 2013 pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada [IPEA], que teve por objetivo 

investigar a percepção social dos brasileiros no que concerne à “Tolerância social à violência contra as mulheres”, cujos 

resultados foram publicados com este título.  
vi Importante destacar que para Hannah Arendt (2010: 220 e seguintes) há diversidade de posições neste lócus, o que 

inviabiliza qualquer tipo de massificação e homogeneidade, ao contrário: esta deve se constituir como a tônica da natureza 

plural do discurso. 
vii Em termos de origem, raça, classe, ou seja, pelo lugar ocupado pelo sujeito na tessitura social. 
viii Em seu livro “Origens do Totalitarismo” (2012: 369 e seguintes), Arendt escreve sobre a condição de apátridas à qual 

os judeus foram submetidos no contexto do nazismo alemão. Nos processos migratórios contemporâneos, os sujeitos 

também vivenciam, mutatis mutandis, a situação de apátridas descrita por Arendt nesse livro. 
ix

 Distribuídas, portanto, entre as regiões norte (miolo urbano), sudoeste (Subúrbio Ferroviário) e na Cidade Baixa, estas 

áreas são caracterizadas pela concentração dos estratos populacionais de renda e escolaridade mais baixas do município 

supramencionado, pelos problemas de infraestrutura (água, luz, esgoto, asfalto, etc.), pela ausência de equipamentos 

coletivos do estado (postos de saúde, creches, etc.) e pelos elevados índices de violência (Pereira, 2012).  
x Recuperado de: <http://www.redhbrasil.net/biblioteca_on_line.php>. 
xi

 Importa salientar que a transcrição das entrevistas preservou o seu conteúdo, tal como enunciado pelos sujeitos 

participantes (ipsis verbis). Para preservar sua identidade, foi atribuído um acrônimo (P1, P2) para cada uma das entrevistas. 
xii Para preservar o sigilo da identidade dos sujeitos desta pesquisa, atribuímos aos depoimentos colhidos em campo um 

código unissex, que designamos pelo acrônimo P1 e P2: a numeração adjunta foi conferida a cada um dos participantes; as 

entrevistas foram igualmente enumeradas.  

 

 

 

 

 

Recibido: 07/07/2016 

Aprobado: 29/09/2016 

                                                           

http://www.redhbrasil.net/biblioteca_on_line.php

