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RESUMO
EICHLER, Patrícia Sirotheau de Almeida. Educação em Direitos Humanos - Concepções
em Disputa: uma análise a partir do Programa Rio-Escola Sem Preconceito. 2018. 145fls.
Dissertação (Mestrado em Educação) ‒ Programa de Pós-Graduação, Universidade Estácio de
Sá, Rio de Janeiro, 2018.
Este estudo tem como o objetivo geral identificar quais são as concepções de
Educação em Diretos Humanos que estão destacadas no programa Rio-Escola sem
Preconceito. Como objetivo específico, busca-se investigar quais as relações de
compatibilidade entre os documentos elencados e o material didático proposto pelo projeto. O
caminho metodológico tem por base a teoria crítica com suporte nos trabalhos de Boaventura
de Sousa Santos, Joaquim Herrera Flores e Catherine Walsh que contribuem com o
entendimento das concepções relativista e universalista dos Direitos Humanos e suas
implicações práticas. A pesquisa bibliográfica e documental buscou verificar a correlação
entre as normas e os recursos midiáticos disponibilizados pelo referido programa. A
metodologia utilizada para análise do material, com inspiração nos trabalhos de Martin Bauer
e George Gaslkell, que trazem as ferramentas necessárias para análise de vídeos, aliada a uma
abordagem qualitativa e também a análise de conteúdos temáticos com base nos trabalhos de
Egberto Ribeiro Turato. A dissertação trabalha com Educação em Direitos Humanos,
considerando as transformações pelas quais passam o Estado, conforme práticas políticas de
regulação ou de emancipação. Com base na análise dos dados, é possível perceber que tanto
no eixo que versa sobre concepção global e fragmentada, quanto no eixo interculturalidade, as
visões de mundo conversam e se entrelaçam, portanto, não foi encontrada uma forma isolada
ou pura de concepção em Educação em Direitos Humanos no programa analisado.
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Educação. Política. Estado. Educação
global. Interculturalidade. Emancipação.

ABSTRACT

EICHLER, Patrícia Sirotheau de Almeida. Education in Human Rights - Conceptions in
Dispute: an analysis from the Rio-Escola Sem Preconceito Program. 2018. 145fls.
Dissertation (Master in Education) - Post-Graduation Program, Estácio de Sá University, Rio
de Janeiro, 2018.
This study has as its general objective to identify the concepts of Education in Human Rights
that are highlighted in the Rio Escola Sem Preconceito program. As a specific objective, we
seek to investigate the compatibility relations between the documents listed and the didactic
material proposed in theprogram. The methodological path is based on critical theory with
support in the works of Boaventura de Sousa Santos, Joaquim Herrera Flores and Catherine
Walsh that contribute to the understanding of the relativist and universalist conceptions of
Human Rights and their practical implications. The bibliographical and documentary research
sought to verify the correlation between the norms and the media resources made available
by the program. The methodology used for the analysis of the material, inspired by the works
of Martin Bauer and George Gaslkell, which provide the necessary tools for video analysis,
combined with a qualitative approach and analysis of thematic contents based on the works of
Egberto Ribeiro Turato. The dissertation works with Human Rights Education, considering
the transformations through which the State passes, according to political practices of
regulation and emancipation.

Palavras-chave: Education in Human Rights. Education. Political. State. Global education.
Interculturality. Emancipation.
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APRESENTAÇÃO
O interesse pelo aprofundamento no tema “Educação em Direitos Humanos” teve
origem difusa para esta pesquisadora iniciante. Começou com a percepção de que apenas a
garantia da exigibilidade legal, como a realizada pela Constituição (BRASIL, 1988), não
garantia a democratização da educação. Esta inquietação cria um interesse por discussões que
trazem a fundamentação no direito à educação para além do direito ao acesso à mesma.
O passo subsequente foi o interesse pela fundamentação no direito humano à
educação, que traz uma visão ampliada do mesmo. Não necessariamente constrita a uma visão
ligada às abordagens mais específicas, como gênero, questões étnico-raciais, ou geracionais,
por exemplo.
Na verdade, trata-se do interesse por uma visão do ser humano com abordagem que
soma diversos ângulos, porém não vista de maneira justaposta e sim de uma maneira integral.
O que motivou essa visão foi entender que as especificidades que compõem o ser humano, se
divididas, perdem, em parte, a relação com o todo.
Esta linha de entendimento ocorre porque, nos meus 24 anos de magistério em escolas
públicas, trabalhei em diferentes locais socialmente desfavorecidos. Neste contexto, fui aos
poucos percebendo que seria necessário ter um olhar integral dos sujeitos envolvidos no
processo educacional. Não bastava olhar o estudante pelo seu aspecto geracional, ou por este
residir em locais ambientalmente degradados, uma vez que aspectos sociais, de gênero ou
étnico-raciais também estão presentes.
No entanto, a minha experiência no magistério ocorria ao mesmo tempo em que a
arquitetura normativa pátria se construía sobre temas relativos aos direitos humanos.
A cada momento, em que era aprovada uma determinada lei específica sobre algum
tema como meio ambiente, população afrodescendente, população indígena, Lei Maria da
Penha, por exemplo, criava-se uma demanda nas comunidades escolares em que trabalhei.
Não raro, escutei conversas em sala de professores: “até o ano passado era para
trabalhar relações étnico-raciais, agora são as questões sobre violência contra a mulher. Cada
ano é uma novidade”.
Como relatei, o arcabouço legal estava em formação, legislações que tratam da
História e Cultura Afro-brasileira e Indígena são, respectivamente, de 2003 e 2008. Em 2009,
foi aprovado o PNDH-3; em 2012, as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação em
Direitos Humanos; em 2015, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em
nível superior e formação continuada dos profissionais de educação.
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O meu interesse pelo tema “Educação em Direitos Humanos” é crescente e começou a
se materializar quando foi lançado o “Programa Rio-Escola sem Preconceito”, com a
proposta de discutir e desenvolver o tema, no Rio de Janeiro.
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INTRODUÇÃO
O Programa Rio-Escola sem Preconceito, que trata sobre Educação em Direitos
Humanos, foi escolhido como objeto desta pesquisa porque a Secretaria de Educação do
município do Rio de Janeiro atende a uma população de mais de meio milhão de estudantes,
um número significativo de docentes e profissionais da educação.
O programa em questão está disponibilizado na plataforma Rioeduca e conta com
diversos recursos didáticos que visam a manutenção de um diálogo com os profissionais da
rede em foco. Recursos que serão detalhados no decorrer deste estudo.
A dissertação tem como principal objetivo identificar quais são as concepções de
Educação em Diretos Humanos destacadas pelo Programa Rio-Escola sem Preconceito, a fim
de perceber qual o tipo de projeto de sociedade está implícito nesse programa.
A investigação traz como objetivos específicos: compreender as relações entre os
documentos produzidos pelo Programa na Plataforma Rioeduca, os materiais pedagógicos que
estão disponibilizados pela página e suas perspectivas. Para esta finalidade, esta dissertação
arrola os principais documentos disponíveis no referido sítio eletrônico.
Com o propósito de alcançar o objetivo geral traçado, serão utilizadas as seguintes
questões de pesquisa: que concepções de Educação em Direitos Humanos estão presentes no
documento constituidor do Programa Rio-Escola sem Preconceito? Quais as relações de
compatibilidade entre os documentos elencados e o material didático proposto pelo
Programa?
O caminho metodológico percorrido é o da pesquisa bibliográfica e documental, com
base nas contribuições de teoria crítica em Educação e Direitos Humanos, com aproximações
a Santos (1999; 2007; 2010; 2013; 2014) e Herrera Flores (2002; 2005; 2007; 2009).
A pesquisa documental é realizada a partir dos documentos televisivos, dispostos na
plataforma Rioeduca e produzidos pela empresa multimeios, vinculada à Secretaria Municipal
de Educação. Esta opção ocorre em razão desta secretaria utilizar estes meios midiáticos
recorrentemente como forma de divulgação. Os vídeos produzidos são considerados por
representarem um importante recurso de divulgação e consulta para os professores daquela
rede pública de ensino.
A pesquisa foi organizada em quatro seções.

Na primeira, são examinadas as

interfaces entre Estado e Educação e como estes conceitos podem interferir no entendimento
do direito à Educação e a qualidade da mesma. Nesta investigação, a educação não é
considerada como um bem de consumo, mas como um direito garantido pela Constituição, e
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com este olhar examina as relações do Estado com a Educação com ênfase a partir do período
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), como movimento que traz as
reverberações do Iluminismo europeu.
Para atingir esta proposta, o estudo traz como fundamentação as contribuições de
autores de Educação, História da Educação e Direito. Neste bloco, os autores que contribuem
com seus trabalhos são: Aranha (2006), Ball (2011), Cury (2005), Ellacúria (1989), Freitas
(2005; 2014), Gatti (2013) e Herrera Flores (2006).
Essa breve recuperação da trajetória dos Direitos Humanos tem como interesse
evidenciar o lento e difícil processo de apropriação de direitos. Diversos foram os embates
sociais até chegarmos ao reconhecimento da educação como um direito fundamental, pela
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).
Nesta perspectiva, a atual pesquisa retoma os percursos da educação como direito no
Brasil, e se depara com uma extensa dívida social deixada pelo período imperial, cujo resgate
apenas começa a se efetivar com a garantia do direito fundamental à educação, trazida pela
Constituição (BRASIL, 1988) e a Lei 9.394 (BRASIL, 1996).
A exigibilidade do direito à educação por parte do cidadão, inserida pela Constituição
(BRASIL, 1988), é uma conquista popular. Os autores que trazem contribuições a este estudo
são: Cavalieri Filho (2009), Feitosa (2008) e Haddad e Campos (2006). No entanto, não
demoraram a chegar as marés neoliberais mundiais, trazendo influências para o Estado
brasileiro, analisadas por Janela (2013), Maués (2009),Oliveira, A. (2012), Santos (2013) e
Shiroma (2011).
A fim de auxiliar na análise das políticas educacionais, o diálogo é feito com Ball e
Mainardes (2011). As perguntas iniciais realizadas foram: como a educação e o Estado se
relecionam, nesta nova fase do capitalismo mundial? É possível pensar a educação para além
da garantia do simples acesso?
Na segunda seção, esta dissertação busca suporte nos autores do campo de Direito,
História e Educação. Autores do Direito auxiliam na compreensão do direito universal como
inerente à essência humana, esse entendimento é realizado em companhia dos autores Bobbio
(2004), Lafer (1995), Herrera Flores (2009) e Piovesan (2014). Esta análise conta também
com as contribuições de Ball; Mainardes (2011) para analisar as políticas educacionais.
Para embasar o estudo da História e da Sociologia, com a finalidade de contextualizar
os processos históricos em que foram edificadas as concepções universalistas de Direitos
Humanos, os autores pautados são Bethel (1991), Fausto (1930) e Santos (2010; 2014). O
interesse pelos campos de história e sociologia ocorre, devido ao fato de colaborarem com a
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compreensão do conjunto de relações realizadas entre coroa portuguesa, e as relações com
nossos povos originários e os povos do continente africano, a partir de uma perspectiva
crítica.
No campo da educação, os trabalhos de autores como Freire (1987), Giroux (2011),
Candau (2013), Magendzo (1999; 2001) e Ramos; Frangella (2013) auxiliam na discussão
sobre a educação em numa perspectiva crítica. Enquanto Walsh (2012) e Gándara (2014)
contribuem com a categorização de pressupostos para que seja possível melhor identificar as
narrativas em Educação em Direitos Humanos.
Na terceira seção, esta dissertação adentra na construção do tecido social brasileiro,
norteada pelo referencial teórico crítico, e com o interesse de compreender como as políticas e
as práticas sociais se construíram envoltos em contradições. Além de evidenciar que o
posicionamento político do Brasil-colônia permanece atuante até a Constituição (BRASIL,
1988), bem como opções políticas podem favorecer o acréscimo das desigualdades sociais e
violações aos Direito Humanos.

Essas análises partem do entendimento de como as

conquistas por direitos foram lentamente incorporadas no cenário político de povos que
passaram séculos de dominação, conforme aborda Santos (1999; 2007; 2010; 2013; 2014).
Assim, a presente pesquisa adota a perspectiva da teoria crítica em Direitos Humanos,
com fundamentação nos trabalhos de Herrera Flores (2007; 2009) e Santos (1999; 2007;
2010; 2013; 2014), para evidenciar as relações de poder existentes nas concepções de Direito
Humanos universalistas e relativistas, de acordo com Panikkar (2004), Fariñas (1997),
Hinkelammert (2000) e Gándara (2010; 2014).
Para analisar a relação de colonialidade, contamos com o alicerce de Santos (1999;
2010; 2013; 2014); Walsh (2014; 2012) e Quijano (2013), que contribuem para o
entendimento das relações de poder que estão em consonância com a visão universalista de
Direitos Humanos.
Este embasamento teórico auxilia, portanto, na categorização que Walsh (2014; 2012)
traz para a interculturalidade e como esta contribui para a compreensão de possibilidades
categoriais em DDHH, desde arcabouços teóricos consonantes com a conjuntura econômica e
política vigente a outros mais conectados com possibilidade de transformação social e
emancipação e como afetam.
Para colaborar com as diferentes concepções de Educação em Direitos Humanos, em
seus matizes interculturais, a análise é realizada com autores como Tubino (2005), Tuvilla
(2008), Benevides (2000; 2008) e Zenaide (2008), a partir do olhar de Walsh (2012).
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As concepções global e fragmentada de Direitos Humanos são realizadas com base
nos estudos de Candau (2012b), Ramos (2011; 2012a), Ramos e Frangella (2013) e uma
possível apropriação pela escola.
Na quarta seção, é analisado o programa de Educação em Direitos Humanos realizado
pela Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro, com olhar voltado para os
números.
A Secretaria de Educação do município do Rio de Janeiro se trata de um órgão público
que responde pela oferta de educação a um quantitativo superior a meio milhão de estudantes,
além do montante significativo de profissionais da educação somados a um incontável
número de pais e responsáveis, que constituem a comunidade escolar desta rede. Universo
populacional em que o acesso, o diálogo e a intermediação são realizados quase que
diariamente.
Na sequência da seção, é evidenciada a base legal do programa em análise, começando
com um quadro que destaca as normas que respaldam o programa Rio-Escola sem
Preconceito, seguido de outros que distinguem a legislação federal, estadual e municipal,
conforme os eixos do programa.
Em prosseguimento, há o levantamento dos recursos didáticos disponibilizados para o
professor pelo Rioeduca, plataforma em que está veiculado o referido programa e os recursos
midiáticos próprios, além de outros de ampla circulação.
Quanto aos recursos exclusivos, estes são produzidos pela Multirio1, que é a empresa
Municipal de Multimeios, está vinculada à referida secretaria. Esses recursos constituem boa
parte dos dados de análise dessa dissertação. Os vídeos analisados são aqueles que tratam das
relações étnico-raciais.
A metodologia utilizada para a apreciação dos vídeos foi inspirada nos trabalhos de
Bauer; Gaslkell (2013) que trazem as ferramentas necessárias para análise de vídeos aliada a
uma abordagem qualitativa combinada com a “análise de conteúdos temáticos” com base nos
trabalhos de Turato (2003, p. 440) forma na qual há uma “procura, nas expressões verbais ou
textuais, os temas gerais recorrentes que fazem a sua aparição no interior de vários conteúdos
mais concretos, portanto uma primeira forma de categorização e subcategorização
constituindo o corpus” da pesquisa. Autores que em complementaridade auxiliam na análise
qualitativa do material coletado, que será analisado por meio de transcrições da fala, para
posterior tratamento dos dados colhidos.
1

Multirio - Empresa Municipal de Multimeios, vinculada à Secretaria Municipal de Educação da
Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.
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Os vídeos são considerados material de interesse deste estudo, porque são elementos
constituidores do próprio programa em foco. Dessa forma, são compreendidos como um
acervo robusto para o corpus da atual pesquisa, em que serão analisados os padrões de
redundância e também de ausência ou omissão de dados.
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1 A RELAÇÃO ENTRE O ESTADO E A EDUCAÇÃO
Nesta seção, iremos percorrer a relação entre o Estado e a Educação para melhor
compreender as políticas direcionadas à justiça social, à Educação em Direitos Humanos e aos
Direitos humanos.
Para atender a este propósito, esta primeira seção aborda três subitens. No primeiro, a
atual pesquisa busca subsídios nos conceitos de educação, direito e Estado, para entender a
interpretação dos espaços nos conceitos em foco.
Já no segundo, são percorridos os conceitos de gerencialismo, emancipação e sobre
como as concepções de Estado podem ou não influenciar os sentidos sociais em torno do
conceito de educação.
Em contrapartida, no terceiro subitem, são percorridas as interfaces entre educação e
qualidade, que estão subjacentes e em consonância com a perspectiva de Estado e a qualidade
na educação, a partir do princípio de que educação de qualidade é um direito de todos.
Assim, a partir do estudo e do aprofundamento destes temas será possível entender que
concepções de Direitos Humanos estão destacadas pelo Programa Rio-Escola sem
Preconceito para melhor entender as concepções de que projeto de sociedade está implícita
no programa.
Esse Programa tem como proposta subsidiar a Educação em Direitos Humanos nas
1.537 escolas que pertencem à rede pública municipal de ensino e que atendem a 654.949
estudantes, conforme Quadro 7.
1.1 O DIREITO À EDUCAÇÃO, UM DIREITO UNIVERSAL OU RELATIVO: UM
PROCESSO HISTÓRICO
As relações entre educação como direito e Estado podem ser reportadas desde a
Revolução Francesa, com o declínio do Antigo Regime e a ascensão da burguesia. No
entanto, para trabalharmos com um recorte temporal que interessa à atual pesquisa,
começamos com as mudanças ocorridas no Estado, com ênfase no período pós-Segunda
Guerra Mundial.
O cerne da atual pesquisa é o Programa Rio-Escola sem Preconceito, proposta que tem
como foco o trabalho com a Educação em Direitos Humanos, no município do Rio de Janeiro.
Neste subitem, o propósito é compreender em que fundamentos o referido programa se
relaciona com o direito à educação. Para atingir esta meta, a atual pesquisa buscará percorrer
com o auxílio de autores de História da Educação e do Direito uma trajetória para explorar os
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conceitos de regulação, gerencialismo e emancipação, que serão percorridos posteriormente
(CURY, 2005).
A luta pela conquista da educação como um direito é reafirmada pelos países do
continente europeu no século XIX, cuja demanda foi criada a partir das necessidades sociais
crescentes. Está correlacionada com os anseios dos trabalhadores por melhores condições de
vida e vem no contexto da luta por proteção de direitos sociais básicos, segundo Cury (2005).
O interesse pela conquista do direito à educação ocorreu no confronto das relações
sociais que refletem os interesses de classes sociais e suas representações políticas,
representadas neste entrechoque. Nesse sentido, o direito à educação é uma das reivindicações
na pauta por sociedades mais democráticas e movimentos de justiça social (CURY, 2005),
inclusive na pauta da burguesia, de acordo com Aranha (2006).
A conjuntura econômica e política traduz o cenário de transformação para uma
sociedade industrial, que entende como necessidade prover o cidadão com conhecimentos,
leitura e escrita.
Cury (2005) observa que a gratuidade da educação, em contrapartida à obrigatoriedade
de provimento pelo Estado liberal, retrata uma contradição. Entretanto, é também explicável
mediante a necessidade da “sociedade produzir pessoas com mentes maduras, minimamente
‘iluminadas’, capazes de se constituir em um eleitorado esclarecido e em trabalhadores
qualificados” (p. 7, grifo do autor), bem como Aranha (2006).
A partir dos ensinamentos trazidos pelo autor, torna-se possível compreender que a
conquista do direito à educação atendia também a um interesse de classe. A Revolução
Industrial intensificou as transformações ocorridas a partir da Revolução Francesa e ratificou
a necessidade de manutenção de valores de gratuidade e obrigatoriedade do ensino escolar,
posto que, naquele momento, mão de obra qualificada era escassa.
O desdobramento das revoluções Francesa e Industrial trouxe impactos para os países
latino-americanos. Entretanto, estes estão sujeitos a outros condicionantes externos,
colonização econômica, social e cultural. Portanto, a conquista do direito à educação só veio
tardiamente, após os diversos movimentos de independência, pois foi antes necessário
reconhecer legalmente que todos somos iguais perante a lei. Dos efeitos nefastos da
colonização, talvez um dos mais perversos seja a naturalização das desigualdades e da
estratificação social, conforme nos relembra Cury (2005):
As consequências da colonização e escravatura, associadas às múltiplas
formas de não acesso à propriedade da terra, a ausência de um sistema
contratual de mercado e uma fraca intervenção do Estado no sistema de
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estratificação social produziram sociedades cheias de contrastes, gritantes
diferenças, próprias da desigualdade social (CURY, 2005, p. 258).

Segundo Cury (2005), mesmo após os diversos processos de independência, os países
latino-americanos não conseguiram se desaferrolhar das forças externas, e avançar para a
industrialização. Dessa maneira, permaneceram com a economia baseada nas grandes
propriedades e com uma economia agroexportadora, com concentração de renda intensa
(SADER; OLIVERA, 2016).
No cenário brasileiro, a educação era vista como um privilégio, que cabia a poucos
eleitos. Segundo Cury (2005) e Aranha (2006), a educação primária não era permitida aos
diferentes povos africanos escravizados, e aos indígenas era praticada somente através da
catequese. Com relação às mulheres, cabiam os afazeres do lar e o ensino das primeiras letras.
Conforme Aranha (2006, p. 224), “Fernando Azevedo nos informa que a taxa de
analfabetismo no Brasil atingia em 1890 a cifra de 67, 2%, herança do período imperial que a
República não conseguiria reduzir senão a 60,1%, até 1920”.
Como é possível perceber, o direito à educação não foi uniformemente obtido pelos
países do Ocidente, nem foi estendido a toda pessoa de um único país de forma igualitária.
Alguns eram considerados mais cidadãos do que outros. Embora tenha tido uma conotação de
uma política de Estado, para ser considerado elegível ao direito à educação teria que estar
dentro de um determinado padrão étnico, de gênero e, preferencialmente, ser proprietário.
Esta pesquisa é atravessada pela discussão de permanência da educação como um
direito conquistado ou sua possível transformação para um valor de troca (FREITAS, 2014, p.
22; MARX, s/d), porque nos auxilia a entender em que contexto se fixa o entendimento do
humano, em questão.
A fim de discutir o direito à educação, este trabalho faz uma breve contextualização
histórica coligada a uma análise legal vigente, que teve como marco a Constituição Federal de
1988, Carta Maior que dispõe, no art. 205 (BRASIL, 1988): “a educação, direito de todos e
dever do Estado” e desenvolve, ainda, no art. 206, como um dos princípios basilares do
ensino: a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 1988).
Dessa forma, a Constituição pretende pavimentar o princípio da isonomia proposto no
art. 5º, caput (BRASIL, 1988) que estabelece: “que todos são iguais perante a lei”,
independentemente de religião, etnia, gênero, deficiência ou geração, portanto, todos deverão
ter direito à educação, em uma visão integral do ser humano.
O texto constitucional se alinha no sentido de considerar a educação como um direito
conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Esta entende o homem
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como um sujeito de direitos. Nesse sentido, inclui a educação como um direito fundante, uma
espécie de raiz legal de outros direitos que, uma vez ceifado, inviabilizaria a efetivação dos
demais.
Nessa configuração, o Estado dispõe de um grupamento de instrumentos para
assegurar a efetivação do direito protegido, conforme alerta Feitosa (2008, p.131), visto que
cria garantias constitucionais e fornece meios para exigibilidade do direito à educação. O art.
208, §1º, menciona explicitamente que “o acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo2” Constituição Federal – C. F. (BRASIL, 1988).
Dessa maneira, o Estado assume o dever de oferecer as vagas necessárias para que se
atenda a toda a população na faixa etária dos 4 aos 17 anos de idade, conforme o texto do art.
4º, I, Lei 9.394 (BRASIL, 1996), portanto garantindo o acesso desta faixa etária ao ensino
regular e possibilitando o fluxo entre os anos de escolaridade.
Neste mesmo documento, é também mencionado o termo de qualidade, termo de
múltiplos sentidos que podem subsidiar diversos entendimentos, desde “qualidade
socialmente negociada” (FREITAS, 2014, p. 36), a uma acepção de qualidade que tem como
meta a imposição de padrões verticalizados (FREITAS, 2014, p. 36). O termo qualidade
também pode ressaltar uma “concepção empresarial de qualidade baseada nos novos
paradigmas de gestão, o chamado ‘toyotismo’”, alertam Haddad e Campos (2006, p. 104,
grifos dos autores). Concretamente, os art. 3º, 4º e 9º da Lei 9.394 (BRASIL, 1996) tratam
do termo qualidade como princípio, dispondo na sequência sobre garantia de padrões mínimos
de qualidade, condicionado ao número de alunos e de recursos disponíveis no art. 4º, da lei
supracitada.
Dessa maneira, ao mesmo tempo, o art. 9º da mesma lei centraliza na União o
processo de avaliação do rendimento escolar nos três níveis de ensino: fundamental, médio e
superior, ainda que crie a ressalva do trabalho colaborativo com os sistemas de ensino.
Como foi possível observar, a Lei 9.394 (BRASIL, 1996) não se propôs a garantir
apenas o acesso e permanência na escola, indo além no atendimento aos anseios da sociedade
e traçando alguns passos no sentido da qualidade.

Responsabilidade subjetiva do Estado é a responsabilidade da Administração Pública que “tem por
base a culpa anônima ou falta de serviço, seja porque este não funcionou, quando deveria funcionar,
seja porque funcionou mal ou funcionou tardiamente. (...) A responsabilidade subjetiva é a regra
básica, que persiste independentemente de existir norma legal a respeito. Todos respondem
subjetivamente pelos danos causados a outrem por um imperativo ético-universal de justiça”
(CAVALIERI FILHO, 2009).
2
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Contudo, é possível perceber que pelos trechos citados da referida lei, o termo
qualidade é diversas vezes visitado pelo legislador, porém este não o conceitua. O art. 206 da
Constituição Federal (BRASIL, 1988) já mencionava, como um dos princípios do ensino, a
“garantia de um padrão de qualidade”, porém sem defini-lo. Esse fato assim permaneceu
como uma lacuna legal, sanada somente pelo PNE (2014- 2024), Lei 13.005 (BRASIL, 2014),
por assim dizer, 18 anos depois.
Por meio da leitura dos documentos acima analisados foi possível perceber que a
educação é um direito de todos, e que este possui garantia constitucional. Logo, é exigível por
parte do cidadão ao Estado. Entretanto, em um primeiro período pós-constituinte, o Estado
garante prioritariamente o acesso e permanência na escola.
Em uma leitura mais ampla e seguindo os ensinamentos de Cury (2005) e Aranha
(2006), é possível perceber que o direito à educação não aconteceu de maneira linear,
tampouco de forma universal e ainda que este direito é resultado processual de uma longa
construção social. Além disso, é possível perceber também que a conquista do direito à
educação não ocorreu de forma simultânea entre os países europeus e os países do cone Sul.
Na verdade, ocorreram em momentos históricos distintos, vinculados aos seus movimentos
internos.
Portanto, o direito à educação é variável de sociedade para sociedade e de acordo com
a historicidade, as agendas políticas e os movimentos sociais internos de cada nação.
Apresenta, por conseguinte, um caráter relativo a diversos condicionantes sociais que podem
vir associados ao acesso, à relação idade e série, às avaliações externas de desempenho ou a
questões sociais (FREITAS, 2014; PIOVESAN, 2006).
1.2 GERENCIALISMO E EMANCIPAÇÃO
Este subitem aborda a concepção do Estado subjacente a uma racionalidade
competitiva e reguladora , além dos mecanismos que podem vir a fortalecer uma perspectiva
de educação como bem de consumo. Em contrapartida, também é analisada a concepção de
Estado que dialoga com propostas em consonância com o bem comum. Contudo, a atual
pesquisa evita cair em um binarismo simples, de acordo com Ball (2011), por isso os
conceitos são relativizados segundo a complexidade3 do ente federativo analisado, assim
como da instituição pública, em análise.

“Para construir uma teoria crítica e complexa dos direitos, necessitamos de outra forma de entender a
ação social. Nós a denominamos ontologia da potência, que significa a ação política cidadã sempre em
tensão com as tendências dirigidas a reificar, quer dizer, a coisificar as relações sociais. Uma ontologia
3
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O centro da discussão deste tópico visa a aproximar a complexa relação entre
gerencialismo e educação e sobre as interpenetrações no espaço público com uso de conceitos
que são originários da iniciativa privada. Para atingirmos esse objetivo, é necessário conhecer
como acontecem as transformações do Estado.
Com esta intencionalidade, a atual pesquisa aborda de maneira breve uma
fundamentação histórica, conforme os ensinamentos de Ellacúria (1989); Herrera Flores
(2006), Ball (2011), com ênfase no declínio do período keynesianista, movimento que seguia
uma visão provedora de Estado.
Em contraposição a isso, temos o movimento neoliberalista, em que há uma
modificação para uma abordagem avaliadora pelo Estado, conforme Sobrinho (2002), Maués
(2009), Piovesan (2006) e Shiroma, (2007) evidenciam.
A discussão sobre as transformações do Estado provedor para o Estado avaliador
importa, uma vez que auxilia no entendimento das concepções implícitas no conceito de
qualidade da educação e relação com os Direitos Humanos (DDHH), bem como esta ligação
também é atravessada por procedimentos regulatórios característicos do neoliberalismo.
Assim, iniciaremos com o keynesianismo ou o Estado do Bem-Estar Social, que
perpassou as duas guerras mundiais e alcançou uma significativa aderência mundial no
período pós-guerra. Momento este em que houve uma reestruturação da economia mundial,
com ênfase no ocidente Europeu, nos Estados Unidos da América e no Japão, segundo
Anderson (1995) Oliveira, A. (2012) e Rosenmann, (2016).
Este modelo tinha como axioma um Estado forte, interventor, protecionista e
garantidor de direitos já conquistados nos períodos favoráveis a obtenção de ganhos sociais,
como educação, saúde e seguridade social, por exemplo. Ainda contava com a característica
principiológica de ter uma política de Estado voltada para o pleno emprego.
Vale ressaltar que o Estado do Bem-Estar Social não atingiu a todos os países com
igual intensidade, mesmo os do ocidente. O impacto dessas mudanças do estado vem em
conformidade com que Aranha (2006), Cury (2005) e Piovesan (2006) já nos apontavam.
Ocorreu que, principalmente após a crise do petróleo nos anos 1970, nos países de
economia central, o keynesianismo vinha sendo duramente criticado, tanto pelo alargamento
do Estado quanto pelos programas sociais que criava e possibilitava. Ao menos era esse o
posicionamento do e pelo movimento neoconservador ascendente. Conforme Anderson
assim permite compreender e colocar em prática o político-estratégico de um modo socialmente
compatível com uma política democrática de textura aberta. O ser não é estático, o ser é aquilo que se
entende sob a forma do possível. Portanto, entre os direitos humanos e as políticas concretas há uma
estreita relação de interdependência” (HERRERA FLORES, 2009).
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(1995), Rosenmann (2016) e Fiori (2005), este novo modelo econômico, político e social
passou a ser reconhecido como neoliberalismo4.

.

Como oposição a esta interpretação de Estado do Bem-Estar Social, segundo Oliveira,
A. (2012) e Rosenmann (2016), o neoliberalismo é um movimento intelectual que, liderado
por Friedrich August Hayek e Milton Friedman, surgiu como uma nova proposta de
repaginação do liberalismo.
Modelo em que, nesta nova fase, reconheceria no mercado uma função de
autorregulação, com base na liberdade econômica, na excelência, e na principalidade da
igualdade de resultados, em uma espécie de sacralização do mercado, de acordo com
Hinkelammert (2017) e Rosenmann (2016).
Segundo Ball (2011a), Oliveira, A. (2012), Rosenmann (2016) e Fiori (2005), para que
o programa neoliberal se efetive de fato, a reforma do Estado se torna uma etapa necessária.
Com esta finalidade, há a inevitabilidade de desnacionalização da economia e consequente
onda de privatizações, flexibilização da legislação trabalhista e uma reorganização política.
Dentro deste novo paradigma, o Estado deve diminuir de tamanho5 e para tornar-se
ágil, precisaria se desburocratizar. De acordo com esta lógica, é necessário que a instituição
estatal se assemelhe à iniciativa privada, pretensamente mais ágil e eficaz (BALL, 2011;
OLIVEIRA, A. 2012).
A análise das transformações pelas quais passam o Estado interessa a presente
pesquisa, sobretudo porque auxilia a entender o sentido das mudanças ocorridas nos
programas educacionais, visto que as ciências humanas não estão alheias ou “acima de agenda
política de gerenciamento” (BALL, 2011).

“O austríaco Friedrich August von Hayek e o norte-americano Milton Friedman, principais
formuladores dessa corrente conservadora, criticavam o caráter autoritário desse Estado, que com seus
encargos sociais e sua atuação reguladora, estaria impedindo a realização das liberdades individuais e
a competição que levava à prosperidade econômica. A partir desse diagnóstico, propunham o
afastamento do Estado em relação às atividades econômicas, bem como a realização de inúmeras
reformas institucionais que permitissem a livre competição e a livre circulação dos capitais, de forma
que a única ação reguladora possível fosse a do mercado. Privatização de todos os setores da economia
nacional, transferência de serviços públicos ao setor privado, desregulamentação do sistema
financeiro, redução dos encargos e direitos sociais como um todo, redução dos gastos governamentais”
(UNICAMP, MINTO, s/d).
5
“Concepção fundada nos pressupostos da reação conservadora que deu origem ao neoliberalismo. A
idéia de Estado Mínimo pressupõe um deslocamento das atribuições do Estado perante a economia e a
sociedade. Preconiza-se a não-intervenção, e este afastamento em prol da liberdade individual e da
competição entre os agentes econômicos, segundo o neoliberalismo, é o pressuposto da prosperidade
econômica. A única forma de regulação econômica, portanto, deve ser feita pelas forças do mercado,
as mais racionais e eficientes possíveis” (UNICAMP, MINTO, s/d).
4
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Com base nesta assertiva, a atual pesquisa entende que uma ação ou programa que
estejam situados em determinado município são afetados por diversas dimensões políticas,
além daquela que o implementa, mas também pela estadual, nacional e global.
Assim, a partir desse entendimento, esta pesquisa seguirá percorrendo o conceito de
gerencialismo, como a reforma estatal afeta a educação no Brasil, e a disputa de concepções
de educação e da Educação em Direitos Humanos.
As diferentes concepções de educação podem ser compreendidas com o auxílio dos
trabalhos de Ball (2011), Freitas (2005), Maués (2009), Piovesan (2006), Oliveira, A. (2012)
e Shiroma (2011) e suas observações sobre os conceitos de gerencialismo e regulação.
De acordo com Ball (2011, p.27), a “narrativa ideológica conservadora transporta
conceitos do mercado para o Estado como os conceitos de excelência, eficácia, qualidade e
regulação”. O significado do bem comum perde sua substância, o que prevalece é a
racionalidade individualista e competitiva: “o setor público não é mais visto como tendo
qualidades especiais que o distingam de um negócio” (BALL, 2011, p. 25).
Segundo Maués (2009, p. 475), o conceito de regulação “como processo de produção
de regras” no Brasil começou a ser utilizado pelo governo Fernando Henrique Cardoso (FHC)
e processa um encolhimento estatal, visto que é utilizado para salientar a própria
transformação do Estado, em uma perspectiva do livre mercado, nesta acepção também Ball
(2011) ou do “quase-mercado6” (FREITAS, 2005; LAVAL, 2004).
Outra ferramenta importante a serviço da efetivação de Estado regulador é o
gerencialismo que, de acordo com Ball (2005) e Shiroma (2011), é “o mecanismo central de
reforma política e da reengenharia cultural do setor público”. Segundo Ball (2015), é por meio
desta estrutura que são reorganizadas as relações interpessoais de poder no setor público, com
objetivo de elaborar uma cultura de iniciativa privada organizacional competitiva aos moldes
neoliberalistas.
A educação por seu turno, quando recebe estas ferramentas, começa a perder a visão
do bem comum, adquiririndo uma visão instrumentalista, voltada para a formação do “capital
humano7”. Assim, de acordo com Ball (2005), a tradicional cultura de cooperação entre
“Quase-mercado” é um tipo ação de regulação ligado à educação, na qual há uma ação do mercado
ao mesmo tempo em que há uma desregulamentação do setor público, que agem de formas
complementares. (FREITAS, 2005).
7
Teoria do Capital Humano - Conceito elaborado por Theodore W. Schultz em que o trabalho
humano, quando qualificado por meio da educação, torna-se “um dos mais importantes meios para a
ampliação da produtividade econômica, e, portanto, das taxas de lucro do capital. Aplicada ao campo
educacional, a ideia de capital humano gerou toda uma concepção tecnicista sobre o ensino e sobre a
organização da educação, o que acabou por mistificar seus reais objetivos” (MINTO, UNICAMP, s/d).
6
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profissionais da educação passa a ser reconfigurada dentro de uma logicidade competitiva e
individualista.
Shiroma (2011) fortalece esta visão ao retomar o documento Transformação
Produtiva com Equidade, lançado em 1990 pela Comissão Econômica para América Latina e
Caribe (CEPAL). Esse documento expõe a “urgente necessidade de implementação das
mudanças educacionais demandadas pela reestruturação produtiva em curso”.
O referido documento declarou que os “países da região investissem na reforma dos
sistemas educativos para adequá-los a ofertar os conhecimentos e habilidades específicas
requeridas pelo sistema produtivo” e, ainda, indicou a necessidade da transformação do
Estado provedor para uma feição avaliadora do mesmo (SHIROMA, 2011, p. 53). Dias
Sobrinho (2002) se posiciona corroborando com esse entendimento. Dessa forma, fica claro
que existem inferências dos organismos internacionais nas decisões políticas brasileiras.
Neste cenário mundial, na década de 1990, foi realizada a Conferência Mundial de
Educação para Todos em Jomtien, Tailândia. Neste evento, 155 países foram signatários,
dentre eles o Brasil. Durante a Conferência, ficou evidente que o Brasil estava entre os 9
países que detinham os maiores índices de analfabetismo no mundo.
Depois de evidenciada a carência educacional, os nove países assumiram o
compromisso de garantir a educação básica de qualidade para todos, segundo Shiroma (2011).
No período FHC, a presidente do INEP defendeu “que as reformas estruturais
iniciadas no governo precisavam ser consolidadas, com o propósito de modernizar a economia
e tornar o país competitivo para adentrar no comércio internacional” (OLIVIERA, A., 2012,
p. 55), de acordo com o documento emitido pela CEPAL e com a ordem econômica mundial.
Entrou em cena a configuração do Estado avaliador. O Sistema de Avaliação da
Educação Básica (SAEB), que vinha sendo consolidado desde 1990 no governo FHC, passou
a ser “um dos principais instrumentos para efetivação da administração gerencial, balizando
os empreendimentos do novo Estado que conformava: o avaliador e o regulador”
(OLIVEIRA, A., 2012, p. 55).
Entretanto, é possível especular sobre uma perspectiva progressista e emancipatória,
cujo bem maior a ser protegido seja a dignidade humana. Tal perspectiva vem na contramão
das políticas neoliberalistas que embasam a administração pública atual, cuja prioridade é o
mercado, de acordo com Piketty (2014).
Santos (2013) ressalta a tensão existente entre as diferentes visões de mundo.
Enquanto uma das racionalidades possíveis nega a existência de parte da humanidade que o
autor chama de “fascismo social” (SANTOS; 2013), em um percurso contrário, Santos (2013)
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aponta o que denomina como “cosmopolitismo subalterno” (SANTOS, 2013), movimento que
consiste em uma resistência ativa, que teria como base o “princípio da igualdade e do
reconhecimento da diferença” (SANTOS, 2013, p. 673) e uma perspectiva de redistribuição
de bens culturais, políticos, sociais ou materiais.
As disputas por formas de enxergar o cenário atual são geradas no campo de
tensionado de forças e de sentidos que produzem consequências para a administração pública
e a forma desta exercer suas atividades, segundo uma visão de mundo.
No campo de educação, a conjuntura é a mesma e os programas de governo estão
sujeitos às mesmas pressões externas econômicas, políticas e sociais, tanto no panorama
mundial, quanto no cenário brasileiro.
Dessa forma, os programas educacionais, dentre estes o programa Rio-Escola sem
Preconceito, estão dentro da mesma conjuntura e sofrem os mesmos impactos das pressões
por quais passa a administração pública.
Tais pressões se encontram na concretude das reformas estruturais realizadas no
Estado brasileiro com ênfase a partir do governo FHC e a sequência de políticas de cunho
regulatório como as políticas de avaliação em larga escala voltadapara o desempenho das
redes educacionais, conforme nos alertam Freitas (2005), Maués (2009) e Oliveira, A. (2012).
1.3 QUALIDADE E EDUCAÇÃO: DE QUE CAMPO SEMÂNTICO FALAMOS?
Neste subitem, são abordados os conceitos de educação, qualidade, regulação,
avaliação em larga escala, “comparativismo internacional” (JANELA, 2013) e suas interações
com a educação no município estudado.
O trabalho de Janela (2013) revela que a demanda por “uma avaliação comparada
internacional em larga escala” se faz presente na configuração do Estado avaliador. Segundo
esta tendência mundial de uniformizar padrões para facilitar um “comparativismo
internacional” (JANELA, 2013), insumos são fornecidos para a legitimação de políticas. É
com esta observância, segundo a visão de mundo e de educação, que o conceito de qualidade
recebe um tensionamento.
O conceito de qualidade na educação tem sido muito explorado pela grande imprensa
assim como por múltiplos pesquisadores da área da educação. A esta pesquisa, entretanto,
interessa a questão em razão do nosso objeto de estudo, conhecer a trajetória que o Programa
Rio-Escola sem Preconceito percorre bem como investigar como ele se comporta em relação à
qualidade na educação.
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Os primeiros caminhos trilhados para responder a esta pergunta ocorreram pela via de
um convênio realizado pelo Ministério da Educação (MEC) à Fundação Carlos Chagas
(FCC), ao final dos anos 1980, conforme Gatti (2013).
Ainda de acordo com essa autora, o escopo da pesquisa-piloto a que Gatti (2013) se
refere tinha como objetivo a avaliação do desempenho escolar e previa a aplicação com
provas de Língua Portuguesa (e redação), Ciências e Matemática, em 10 capitais do país, a
fim de apreciar a viabilidade do processo avaliativo em larga escala. Este paradigma
avaliativo tinha contornos de avaliação diagnóstica, com um perfil amostral.
Os primeiros passos foram realizados com diversos cuidados de implementação para
sondar a viabilidade de um processo avaliativo em larga escala. Momento este que teve sua
relevância, principalmente no sentido de contribuir para uma postura mais reflexiva dos
sistemas educativos e para a reformulação de políticas efetivas para o setor.
Este cenário permaneceu praticamente inalterado até a década seguinte, quando foram
expandidas as avaliações de sistemas estaduais por meio da criação do SAEB.
Segundo Gatti (2013) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
(INEP), a partir de 1990 o Ministério da Educação (MEC) começou a empregar o Sistema de
Avaliação da Educação -SAEB, com uma intencionalidade diagnóstica. Segundo informações
colhidas nos microdados produzidos pelo Instituto, disponíveis a partir de 1995, o sistema
apresentava um caráter amostral.
Nesse contexto, os ventos neoconservadores pelos quais passavam o Estado traziam
transformações também para o campo educacional, porém havia uma “autonomia relativa de
estados enquanto que unidades de uma Federação, como no caso brasileiro” (JANELA, 2013,
p. 271).
As primeiras avaliações aos poucos foram sendo aperfeiçoadas, fornecendo base de
dados para construção de novos instrumentos, como a Teoria de Resposta ao Item (TRI)8,
iniciada em 1995 (GATTI, 2013, p. 57).
Dessa forma, é possível perceber as modificações que atravessam as políticas públicas
educacionais. Cabrito (2009), Oliveira, A. (2012) e Freitas (2013) entendem que os esforços
realizados para o aperfeiçoamento dos instrumentos nas avaliações em larga escala tinham a

8

A Teoria de Resposta ao Item (TRI) refere-se a um conjunto de modelos matemáticos que considera
o item como unidade básica de análise e postula que o desempenho de um avaliado em um teste pode
ser predito (ou explicado) pela proficiência (habilidade) e pelas características dos itens do teste. A
TRI modela a probabilidade de um indivíduo responder corretamente a um item como função dos
parâmetros do item e da proficiência (habilidade) do respondente (INEP, 2011).

29

intenção de aumentar a eficiência e o controle dos resultados, assumindo características do
Estado-Regulador (MAUÉS, 2009).
Nessa perspectiva, ainda em 2005, o MEC instituiu outros processos avaliativos, como
a Avaliação Nacional do Rendimento Escolar (ANRESC) e a Avaliação Nacional da
Educação Básica (ANEB), que constituem a Prova Brasil. Ambiente este que facilitou a
construção de um indicador denominado Índice de Desenvolvimento de Educação Básica
(IDEB)9, de caráter censitário.
Nessa conjuntura, foi introduzida a ideia de performance e qualidade voltada para
resultados quantificáveis (OLIVEIRA, A., 2012). O IDEB viabilizou, pela primeira vez, que
fossem associados desempenho e fluxo escolar, assim como a distorção idade, série e níveis
de evasão, conceitos que, até então, não eram considerados. (GATTI, 2013, p. 58). Ocorreu,
portanto, uma nova lapidação no instrumento avaliativo, aumentando o controle do Estadoavaliador, conforme Janela (2013) e Maués (2009, p. 475) destacam, causando, assim, uma
falsa sensação de neutralidade e de cientificidade.
Vale destacar que a associação do IDEB ao SAEB cria uma possibilidade de
“comparativismo” (JANELA, 2013, p. 475), tanto entre entes federativos, quanto entre as
escolas. O resultado desse processo de classificação e comparação é o ranqueamento a partir
dos resultados atingidos pelos participantes (FREITAS, 2013a; 2013b).
É possível vislumbrar que a especialização dos instrumentos avaliativos em prol de
uma fidelidade científica vai se distanciando de uma proposta de escola democrática, da
educação como um direito de todos e se aproximando da educação como um serviço, no qual
cabe ao Estado exercer a “regulação” e não mais garantir o direito, mas apenas um serviço
(OLIVEIRA, A., 2012, p.161) e (FREITAS, 2013a, p. 148).
Bem ao gosto dos ventos neoconservadores, nos quais o eixo condutor das ações
liberais era econômico, o caráter social das instituições escolares não foi priorizado,
abreviando as possibilidades de diminuição das desigualdades existentes entre os vários
grupos atendidos nas redes de ensino.
Vale retomar os ensinamentos de Fiori (2005), que são corroborados por Piketty
(2014), quando ele cita que não há como desconsiderar “o impacto sobre sistemas muito
precários e sobre sociedades muito desiguais” e complementa que o “próprio processo de

9

Conforme INEP, o IDEB é calculado a partir dos dados sobre aprovação obtidos no Censo Escolar e
das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), para as unidades da
federação e para o país, e a Prova Brasil, para os municípios (INEP).
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organização da economia afeta essas periferias de maneira a exponenciar seus traços
anteriores mais perversos do ponto de vista social” (FIORI, 2005).
Somados às considerações que os ventos neoliberais, não raro, reforçam as
desigualdades, uma vez que a educação deixa de se pautar em critérios de solidariedade,
justiça e inclusão social e passa a se apoiar nos preceitos de competitividade e lucro
(OLIVEIRA, A., 2012, p. 40; PIKETTY, 2014).
Nessa conjuntura, cresce a avaliação em larga escala como instrumento normativo de
controle dos padrões de qualidade do sistema de ensino da educação brasileira, momento em
que também é discutido o Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), Lei 13.005
(BRASIL, 2014).
O PNE em vigor estabelece como padrão de qualidade o Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (IDEB), no art. 11º da Lei 13.005 (BRASIL, 2014), em que determina
que o SAEB deverá ser coordenado pela União, ainda que em colaboração com outros entes
federativos. Na sequência, estebelece a necessidade de divulgação de ambos os indicadores,
separadamente.
Os resultados do IDEB passam a ser divulgados tanto por órgãos oficiais quanto pela
grande mídia de maneira descontextualizada. Fato que causa impacto na sociedade, posto que
os dados são divulgados sem que seja conhecida a realidade de cada escola. Nos termos em
que os índices de desempenho são publicizados, não são levados em conta a realidade da
escola, a localidade, os recursos materiais ou imateriais, ou mesmo se há número de
professores suficiente para todas as turmas.
Uma vez que os resultados são divulgados sem considerar o processo, nem a realidade
das escolas, ou mesmo a narrativa dos profissionais envolvidos, tende a fornecer uma visão
míope do sistema escolar.
Dessa forma, o sistema de avaliação adotado pelos documentos visitados está
diretamente ligado a uma atribuição de qualidade. Dentro de uma imposição normativa do
sistema vigente, cuja centralidade de base cognitiva, está baseada nos conteúdos de Língua
Portuguesa e Matemática. Desconsidera, portanto, outras áreas de conhecimento no que
Freitas chama de “estreitamento curricular” (FREITAS, 2013b, p. 348), além de ignorar a
possibilidade de variáveis sociais e educacionais.
Nessa perspectiva, considera-se um recorte limitado do panorama ensinoaprendizagem e se elege como foco apenas a relação entre professor e aluno. Dessa maneira,
fica desconsiderada qualquer outra possibilidade de interferência fora deste conjunto, como as
políticas educacionais, por exemplo. Consequentemente, a ideia de responsabilização de um
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destes dois atores sociais, segundo Freitas (2013a) e Oliveira, A. (2012, p. 173) é quase que
uma consequência esperada.
A responsabilização apresenta uma visão reduzida do processo educacional, porque
retira do contexto estudado as variáveis sociais, econômicas, políticas e regionais e ignora as
diversidades. Ocorre que todos ficam adstritos a um padrão imposto de fora para dentro no
sistema educacional.
Parte da premissa de que todos os alunos, escolas e redes iniciema o processo de
escolaridade, em igualdade de condições sociais e materiais. Caso algo no percurso escolar do
estudante não dê certo, a responsabilidade é da gestão da escola ou do professor, ou mesmo
do aluno.
O Estado assume uma posição central na avaliação, na qual não há espaço para as
diversidades regionais, nem locais. Além do exposto, há imposição técnica verticalizada que
não dialoga com os profissionais que constituem a escola e os demais sistemas de ensino,
estaduais e municipais.
Os profissionais da escola recebem os resultados alcançados no IDEB, após estes
terem passado por uma fase classificatória, na qual são enfatizados os melhores resultados,
vistos apenas nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Produtos que não refletem
a realidade social de cada escola, pois não relevam o número de alunos por turma, o número
de professores por escola, os recursos didáticos disponíveis, ou, ainda, se a escola está
inserida em um território vulnerável ou não, por exemplo.
Na racionalidade adotada, o Estado passa a ser visto como o ente que avalia o
resultado final das escolas, respaldado por dados estatísticos que lhe fornecem um caráter
científico. Passa, portanto, a não ser visto como a instituição que formula a política
classificatória e recebe contornos de neutralidade (FREITAS, 2013).
Entretanto, é interessante reconhecer que outros percursos são possíveis no sentido da
apropriação da qualidade na educação, conforme apontam os estudos de Bondioli (2015) e
Freitas (2014). Os autores apresentam o conceito de qualidade negociada, que se trata de uma
qualidade dialogada, porque ocorre quando objetivos e metas são traçados também por
aqueles que atuam e constroem o projeto.
Nesses termos, a avaliação só tem significado se for pensada dentro de um contexto. A
qualidade assume um caráter mutável, na medida em variam os sujeitos, o contexto e o
território. Em conformidade com a proposição de Bondioli (2015), a qualidade negociada
pressupõe uma metodologia paritária dos sujeitos envolvidos na participação no processo
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decisório, organizado de forma horizontalizada. A proposta trabalhada pela autora, portanto,
pressupõe coletivos atuando.
Freitas amplia este entendimento, na direção de que a natureza negociável da
qualidade não implica em mitigar a essência do que deve ser avaliado, mas sim deve
questionar a “noção de qualidade adotada pelas políticas públicas neoliberais” (FREITAS,
2014, p. 37).
Lüdke (1984) nos lembra que nem sempre é possível mensurar tudo em educação, uma
vez que trabalhamos também com as incertezas do caminho, que não podem ser
desconsideradas. Informa, ainda, que o exercício avaliativo deve estar a serviço da educação
como prática humana.
Acrescente-se à discussão o que Dias Sobrinho (2008) alega quando diz que a
qualidade a ser almejada por uma instituição educativa deve estar primeiramente relacionada
ao com o sentido social e com a formação humana do grupo que a constitui.
Haddad e Campos (2006) argumentam que qualidade deve considerada a partir da
demanda das comunidades escolares, professores, alunos, população atendida, considerando,
inclusive, os pais e responsáveis.
Nesse sentido, Saul (2015) soma à discussão sobre qualidade mediada, visto que há
que se fazer uma leitura emancipatória e democrática da avaliação. Para esta autora,
atualmente há um desenvolvimento de um tipo de pedagogia que sobrevaloriza o exame, a
que Saul (2015) ch ama de valiação domesticadora, baseada em uma lógica de controle.or op
Por oposição àquela, voltada para a transformação social que valoriza, em
contrapartida, a produção de conhecimento significativo com uma proposta atenta aos
processos democráticos e à transformação social.
Assim, a presente pesquisa trabalha com o entendimento da importância da qualidade
do ensino, porém não como uma imposição dentro de um padrão vertical e invariável,
conforme Freitas (2014). Mas sim, como uma perspectiva de qualidade negociada, segundo
Bondioli (2015), em um contexto de uma instituição educativa a serviço da formação humana,
de acordo com Dias Sobrinho (2008). E, ainda, a partir de uma perspectiva emancipatória,
crítico-transformadora, conforme Saul (2015). Nesse sentido, esta dissertação parte da
reflexão dos autores acima citados para entender como o Programa em questão se relaciona
com a qualidade na educação.
Diante do exposto, foi possível compreender que o Programa Rio-Escola sem
Preconceito está inserido no contexto histórico, social e economico relatado. O progrma está
inserido no município do Rio de Janeiro, em um país do cone Sul, que sofre, no momento da
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atual pesquisa, uma intervenção federal do exército, por motivo de segurança pública, após
um golpe de Estado ocorrido em 2016, que destituiu uma presidenta democraticamente eleita.
Assim, contextualizam-se as mudanças políticas advindas da preponderância do
ideário neoliberal no cenário internacional e seus impactos são sentidos na realidade
educacional nacional de forma que o direito à educação é historicamente reconsiderado.
Estado que passa por pressões externas do modelo estatal neoliberalista, impostas
pelos organismos internacionais e implementadas a partir do governo Collor e intensificadas
pelo governo FHC, conforme Oliveira, A. (2012).
Neste cenário político adotado, são cosntruídas políticas que privilegiam medidas
próprias de um estado controlador e regulador, de acordo com Ball (2011), Freitas (2005),
Maués (2009) e Oliveira, A.(2012). Lógica que se coaduna com medidas uniformizantes,
focadas no resultados das avaliações em larga escala e que fomentam o comparativismo
internacional, segundo Janela (2013).
Nesta seção, são ressaltadas também conquistas sociais como o direito à educação com
ênfase no fato de que não ocorreram de maneira universal, tampouco simultânea.
Aconteceram, e continuam acontecendo, de forma processual, de acordo com processos
sociais e históricos, pelos quais passam os diversos países.
Está evidenciado o antagonismo de ao menos dois pontos de vista da educação: uma
visão emancipadora, conforme Santos (2013), que trabalha com uma perspectiva de
redistribuição de bens culturais e materiais, e outra mais ligada a valores de mercado.

Dessa

maneira, após uma melhor apropriação das relações entre o Estado e a educação, esta
investigação adentrará pelo sucinto levantamento histórico sobre DDHH.
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2 UM BREVE HISTÓRICO EM DIREITOS HUMANOS COMO CONHECIMENTO
Nesta seção, a pesquisa percorre a trajetória em DDHH a partir da conformação de
diversos campos de conhecimento, como a história, o direito e a educação, a fim de
pavimentar referencial teórico que auxiliará no entendimento desta investigação.
Percorreremos os caminhos acima citados com a luz de um referencial teórico iberoamericano, em busca de uma aproximação com a realidade dos povos que aqui foram
colonizados. Povos do Cone Sul, que sofreram uma ação de apagamento de suas identidades,
língua, cultura e conhecimento, que perdura durante séculos e que nos constituem como
nação, no campo coletivo, e como sujeito, no campo individual.
Uma questão que acompanhará este ponto é sobre como ao mesmo tempo em que o
continente europeu elaborava diversos documentos que apregoavam a liberdade individual
conviviam ou mesmo praticavam ações contra a liberdade de outros povos, por eles
escravizados?
Assim, esta dissertação procura investigar as diversas correntes de pensamento que
influenciam a concepção de Educação em Direitos Humanos (EDH), que perpassa o programa
analisado.
Com base nos documentos históricos a serem analisados, buscaremos entender como e
por que determinados segmentos de sociedade foram abandonados em detrimento de outros
contingentes populacionais, além de investigar como estes processos históricos podem
influenciar no acesso ao saber letrado.
Para abordar esse tema, é relevante observar o processo da afirmação política dos
DDHH. Dessa forma, destacamos como primeiro marco legal mundialmente reconhecido a
Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948). Este documento traduz a
indignação dos horrores ocorridos na II Guerra Mundial e a necessidade de afirmação do
direito à memória e à verdade.
Embora as primeiras noções de DDHH possam ser encontradas desde o Cilindro de
Ciro10, em 539 a.C, a pesquisa procura traçar apenas um breve recorte histórico com o
objetivo de desvelar a perspectiva histórica dos conceitos de DDHH, com ênfase no período
moderno e os impactos mais significativos para diversos povos e países que impulsionaram
uma ressignificação dos DDHH.
Iniciaremos com uma rápida passagem pelo direito natural ou jusnaturalismo.

No

Antigo Regime, o direito individual era muito frágil, uma vez que havia pouca ou nenhuma
10

Cilindro de Ciro, elaborado em 539 a.C. (DHNET, s/d).
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proteção ao indivíduo contra o Estado. Como ilustração, podemos citar o fato de que, na
época, a pessoa podia ter sua casa invadida e seus bens subtraídos em razão de aumento de
impostos, por exemplo. O direito era uma concessão do soberano, na representação do próprio
deus.
Na Era Moderna, a compreensão dos direitos civis ocorre conjuntamente com “uma
concepção individualista da sociedade” (BOBBIO, 2004). Período em que há uma
apropriação da construção política da “universalidade da natureza humana” (BOBBIO, 2004,
p. 93), embora fosse antigo na história da humanidade tal entendimento filosófico. Esta nova
concepção de direito ficou conhecida como direito natural.
Tal concepção ganhou concretude quando passou a produzir efeitos políticos,
conforme Bobbio (2004). Embora, a ideia da “universalidade da natureza humana” tenha
existido desde a Antiguidade, na Era Moderna começou a ser apropriada por diferentes
documentos políticos. A Declaração dos Direitos da Virgínia, em 1778, mencionava: “Todos
os homens são por natureza igualmente livres e possuem alguns direitos inatos”, o
jusnaturalismo.
Para esta teoria cujos principais defensores são Hobbes, Grócio, Locke, conforme
Bobbio (2004) partem de um entendimento de que o núcleo duro do direito tem como
fundamento uma essência comum a todos os povos como algo inato, e não mais uma dádiva
do soberano, pois pertencem à natureza humana. Entretanto, permanecem sobre o manto da
sacralidade, posto que não são produzidos historicamente, permanecendo compreendidos
como uma premissa.
Conforme afirma Bobbio (2004), o direito natural influenciou a Common Law inglesa
e teve seus reflexos na Revolução Americana (1776) e na Declaração dos Direitos do Homem
(1792), assim como na Revolução Francesa (1792).
A Declaração de Independência dos Estados Unidos, por exemplo, cita:
[...] entre os poderes da Terra, a posição separada e igual a que têm direitos
pelas leis da natureza e do Deus da natureza um respeito digno pelas
opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levaram à
separação (ISHAY, 2013, p. 227).

Outro trecho do referido documento ainda complementa que “são verdades
incontestáveis para nós: que todos os homens nascem iguais; que lhes conferiu o Criador
certos direitos inalienáveis11” (ISHAY, 2013, p. 227).

11

Trecho da Declaração de Independência dos Estados Unidos (ISHAY, 2013, p. 227).
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Já a Declaração dos Direitos do Homem determina que “direitos naturais são a base de
todos os direitos civis12” (PAINE, 1792) e especifica que os “os direitos naturais são aqueles
que cabem ao homem em virtude de sua existência13” (PAINE, 1792)

Acrescente

ainda

que, “todo o direito civil tem por fundamento algum direito natural preexistente no
indivíduo14” (PAINE, 1792).
Na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do cidadão que textualiza os
governos resolveram “declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do
homem15” (ISHAY, 2013, p. 227).
Os documentos citados auxiliam a contextualização histórica do pensamento
hegemônico do início do período moderno que influenciaram o ocidente. É possível perceber
que esses documentos traduzem os anseios de diferentes povos que ancoram suas postulações
a um direito essencial, que consideram como natural a todos os povos.
Pelos fragmentos de textos colhidos acima, podemos dizer que a concepção de direito,
observada posteriormente à queda do Antigo Regime, já não se concentrava mais no arbítrio
do Rei, como ocorrera durante o Absolutismo. Entretanto, a nova concepção ainda mantinha
um discurso do intocável, do sagrado, como é possível perceber nos trechos retirados dos
parágrafos anteriores.
O fato de tornarem intangíveis alguns diretos, mediante a explicação de que pertencem
à raça humana, colocam-no em um patamar intocável e divinizado. Essa maneira de ver o
direito por meio de dogmas, cria um nexo de que este não é construído no fazer humano e o
afasta da construção histórico-social em que ocorre.
Segundo a concepção jusnaturalista, a existência humana fica assim protegida,
segundo uma lógica universal. No entanto, por que estas transformações de entendimento
sobre o direito e a sociedade à luz da razão, aparentemente não colidem com o colonialismo
europeu em expansão? E quais raízes desse entendimento trazem reflexos para a educação
brasileira? Para responder a estas perguntas teremos que tecer um estreito diálogo entre
diferentes campos do conhecimento, como história, direito, direito internacional e, mais
especificamente, educação, que serão trilhados nos capítulos seguintes.

12

Trecho da Declaração do Homem (PAINE, 1792. In: ISHAY, 2013, p. 237).
Trecho da Declaração do Homem (PAINE, 1792. In: ISHAY, 2013, p. 227).
14
Trecho da Declaração do Homem (PAINE, 1792. In: ISHAY, 2013, p. 237).
15
Trecho da Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789. In: ISHAY, 2013, p.
243).
13
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2.1 DIREITOS HUMANOS – UMA ABORDAGEM DE CAMPOS DE
CONHECIMENTOS DIVERSOS
Neste tópico, será tratada a história dos DDHH no que se refere às raízes, às
conquistas, aos obstáculos e às contradições com relação ao interesse de conjugar os
caminhos dos DDHH à educação.
Com este propósito, começaremos com uma breve contextualização histórica das
relações do Brasil colônia com a coroa portuguesa e suas imbricações com os povos
originários do Brasil e os habitantes de continente africano, sob uma perspectiva crítica.
Dessa forma, será possível continuar percorrendo os caminhos que consubstanciam a
construção histórica dos DDHH, além de compreender melhor a questão sobre a diferença de
aplicação dos acordos e declarações, que tiveram potência para transformar normas
internacionais.
Para fundamentar nosso entendimento traremos alguns dados pesquisados do campo
de DDHH para somar aos excertos das declarações, dos pactos e das convenções ocorridos
após a DUDH (ONU, 1948), no quadro nº 2.
Os historiadores Bethel (1991) e Fausto (1930), em seus estudos sobre a América do
Sul e do Brasil, compreendem, respectivamente, que a Declaração dos Direitos do Homem e a
Declaração Francesa influenciaram numerosos outros movimentos de independência em
diversos países das Américas e da Europa.
Fausto (1930) observa que Portugal, em conformidade com uma racionalidade
mercantilista vigente e com base no paradigma colonialista, buscou retirar das colônias ─ e
dentre estas está o Brasil ─, a maior quantidade possível de matérias-primas,
preferencialmente no menor espaço de tempo, de “forma a assegurar dos maiores ganhos do
empreendimento colonial” possível (FAUSTO, 1930, p. 54).
Para este fim, era conveniente à metrópole a opção pela grande propriedade na
colônia, com a intenção de manter o poder nas mãos de poucos, aliada à repulsa de qualquer
tipo possível de economia de subsistência. Tudo isso somado à necessidade de produção em
larga escala para abastecer a metrópole.
A coroa portuguesa não tardou em buscar meios de trabalho compulsório, inicialmente
buscando este recurso nos nossos povos originários e, posteriormente, em diversos povos
africanos.
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Assim, no Brasil, desde cedo, houve a naturalização do desrespeito aos DDHH. Para
trabalharmos com números, segundo dados do IBGE (1999), a população indígena que no
século XVI era de 2.431.000, correspondia a apenas 300.000, em 1998.
Quadro 1: População das terras indígenas do século XVI ao ano de 1998.

Fonte: IBGE, 1998. Quadro síntese, feito pela autora, 2017.

Além do processo de perda de liberdade, obrigação aos trabalhos forçados e as
diversas lutas e guerras pelas quais as nossas populações originárias passaram, conforme
Fausto (1930), os indígenas ainda sofreram uma catástrofe demográfica. Explicável porque
estas populações ainda não tinham sido expostas a determinados tipos de vírus, por isso não
apresentavam anticorpos para diversas doenças epidêmicas, como sarampo, varíola e gripe.
Assim, “entre 1562 e 1563 morreram 60 mil indígenas, sem contar os do interior”, afirma o
pesquisador.
Outro dado importante a ser observado foi a usurpação social, parental, cultural e
geográfica aliada à violência física praticada a diversos povos africanos. Para exemplificar,
entre os séculos XVI e XVII desembarcaram no Brasil um total de 1.895.500 africanos,
conforme estimativa do IBGE (2.000); pessoas que sofreram diversas formas de supressão de
qualquer tipo de direitos. Além da perda de liberdade e da coação a trabalhos forçados, assim
como a exposição a vários tipos de violência, como a perda do próprio nome, parentesco,
língua pátria e cultura.
A imigração africana correspondeu a três séculos de grave catástrofe humanitária que,
no entanto, encontrava respaldo no modelo mercantilista vigente e que propiciou as bases do
sistema de acúmulo de capital em que vivemos, de acordo com Schwartz (2013) e Strum
(2013).
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A escravidão fazia parte todos os aspectos da vida brasileira, mas na área do
açúcar os escravos eram frequentemente 70% da população. A alta
mortalidade e as baixas taxas de fertilidade dos escravos nessas áreas
exigiam uma importação contínua dos africanos (SCHWARTZ, 2013).

Nunca é demais salientar que as pessoas vindas do continente africano, escravizadas
no Brasil, provinham de diversas tribos, com diferentes culturas, dentre elas: “os iorubas,
jejes, tapas, hauçás, entre os sudaneses; e os angolanos, bengalas, monjolos, moçambiques,
entre os bantos” (FAUSTO, 1930, p. 51).
Para termos uma ideia aproximada das condições desumanas a que eram submetidas
estas pessoas no Brasil em 1872, a expectativa de vida de um homem escravizado “era de
18,3 anos, enquanto que da população como um todo era de 27,4 anos. Por sua vez, um cativo
homem nascido nos Estados Unidos em torno de 1850 tinha uma expectativa de vida em torno
de 35,5 anos” (FAUSTO, 1930, p. 54).
Estes dados espantosos caracterizaram o longo processo de negação de humanidade a
inúmeras populações de diversas etnias que foram expostas, subjulgadas e colocadas em um
papel de subalternidade frente aos colonizadores.
Tal negação de humanidade é explicitada em Padre Manuel da Nobrega quando ele diz
que “os índios são cães em se comerem e se matarem, e são porcos nos vícios e na maneira de
se tratarem” (FAUSTO, 1930, p. 50), ou quando o Papa Paulo III responde assertivamente a
respeito da discussão sobre se “os índios tem alma?” Na “bula Sublimis Deus, de 1537, fê-lo
concebendo a alma dos povos selvagens como um receptáculo vazio, uma anima nullius, o
conceito de vazio jurídico que justificou a invasão e ocupação dos territórios indígenas”
(SANTOS, 2013). Interdição também encontrada na legislação em que os indígenas eram
considerados incapazes, enquanto que a população vinda do continente africano era
“juridicamente considerada como uma coisa e não uma pessoa” (FAUSTO, 1930, p. 54). Ou
mesmo em Locke (1690), quando se refere aos índios americanos como “índios selvagens” e
“seres inferiores” (ISHAY, 2013).
Pelo exposto, é possível perceber que historicamente não aprendemos a conviver com
o outro; ao contrário, convivemos em sociedades que foram “historicamente estruturadas a
partir da exclusão do outro ─ do diferente ─ especialmente os(as) negros(as), os(as)
indígenas, os(as) pobres” (CANDAU, 2013, p. 40).
Pessoas que por diferenças étnicas ou culturais e pelo simples fato de existirem na
diferença foram subjugadas, aculturadas, lhes sendo negados o nome, a própria identidade, a
liberdade e, por fim, a humanidade. Este ensaio vai buscar respaldo nas palavras de Freire
para tamanha indignação:
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Humanização e desumanização, dentro da história, num contexto real,
concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e
conscientes de sua inconclusão.
Mas, se ambas são possibilidades, só a primeira nos parece ser o que
chamamos de vocação dos homens. Vocação negada, mas também afirmada
na própria negação. Vocação negada na injustiça, na exploração, na pressão,
na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça,
de luta dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada.
A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm sua humanidade
roubada, mas também, ainda que de forma a diferente, nos que a roubam, é
distorção da vocação de ser mais. É distorção possível na história, mas não
vocação histórica (FREIRE, 1987, p. 30).

O processo de desumanização a que eram submetidos os diversos povos indígenas,
africanos e afrodescendentes vinha na contramão do que era apregoado pelos documentos
internacionais.
Nunca é o bastante sublinhar que foram três séculos de regime escravocrata no Brasil.
Esta marca na nossa história criou profundas raízes na cultura do nosso povo, como a
naturalização da mitigação de determinados direitos a certos grupos ou camadas sociais, como
direito ao saneamento básico, à saúde, ou à educação.
Contraditoriamente, determinados privilégios foram naturalizados e concedidos a
pessoas de classe social favorecida ou a determinados grupos sociais como se fosse um
direito. Um exemplo atual é a aposentadoria diferenciada dos políticos.
Em conformidade com o que já foi citado no início dessa seção, as declarações
tiveram influência em movimentos de independência de vários países, inclusive do Brasil.
Contudo, não reverberaram a ponto de modificarem, ao menos em curto prazo, as situações de
opressão cujos povos indígenas e africanos se encontravam, no Brasil.
Retomemos a questão, também já trazida nessa seção II, sobre como as nações
europeias e os grupos sociais que preconizavam as liberdades individuais também pregavam
práticas contra a vida e a liberdade de outras tantas nações nos continentes africanos,
americanos e asiáticos.
Esta aparente contradição ocorre, em parte, porque filósofos como John Locke, que
anunciavam a dessacralização do conhecimento e defendiam a existência de uma essência
inata a todos os povos, advogavam que os índios americanos eram seres inferiores e
selvagens. Relativizando, portanto, a humanidade desses povos, que não tinham a identidade
europeia.
Ainda que os documentos internacionais sob a égide da razão preconizassem a
universalidade da natureza humana sob o manto de uma verdade absoluta, tal universalidade
não contemplava os povos colonizados que eram circunstanciados pelos povos colonizadores.
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Assim, criou-se um paradoxo no qual a condição humana era relativizada, não em
função dos seus ditames, mas em razão dos interesses econômicos. Por conseguinte, o que
mudava, segundo esse entendimento, é que alguns eram mais humanos que outros.
Dessa forma, mesmo que a Declaração Francesa e a Declaração Americana
preconizassem princípios de liberdade e igualdade, a primazia da lógica contratualista liberal
sobrepunha os direitos à liberdade e à propriedade em face de qualquer outro valor de
igualdade ou de direito social, de acordo com Piovesan (2014).
A reivindicação de direitos de liberdade, propriedade e segurança emergiu da
necessidade de que alguns grupos sociais sentiam em ter voz ativa e intervir nos arbítrios do
Estado. Então, inicialmente, a primeira geração de direitos privilegiou os diretos individuais,
que teve como origem os anseios da burguesia.
Este cenário só começou a sofrer modificações palpáveis a partir da Revolução Russa
de 1917 e o estabelecimento da Declaração dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado,
movimentos que influenciaram a Constituição Mexicana (1917) e de Weimar (1919).
Percorrendo a história de construção dos DDHH, outro ponto que merece destaque por
esta pesquisa é o período pós II Guerra Mundial, momento em que houve um clamor de
diversas nações a respeito dos horrores ocorridos nos campos de concentração e o desprezo
pela vida humana.
Segundo Piovesan (2014), foram enviadas 118 milhões de pessoas para os campos de
concentração resultando na morte de 11 milhões, entre judeus, comunistas, homossexuais e
ciganos.
Naquele momento histórico, diversos países manifestaram o objetivo comum de
repúdio à calamidade humanitária ocorrida na guerra e houve um chamamento de diversas
nações a agirem na construção de um documento que tivesse abrangência universal.
A Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948) traz uma inovação no
entendimento de DDHH, articulando a concepção liberal da cidadania ao discurso social,
conjugando os direitos civis e políticos aos direitos sociais. “A Declaração passa a elencar
tantos os direitos civis e políticos (art. 3º a 21), como os direitos sociais, econômicos e
culturais (art. 22 a 28)”, como trabalho, saúde, habitação, bem-estar, alimentação e educação
(PIOVESAN, 2014, p. 34).
A Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948) avançou ainda no sentido
de que privilegiou uma visão integral de diretos humanos em que concebeu o homem como
ser único, indivisível. Dessa maneira, possibilitou o entendimento de que quando um dos
direitos é violado, todos os demais também o são. “Nesse contexto, a Declaração de 1948 vem
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inovar a gramática dos DDHH ao introduzir a chamada concepção contemporânea dos
DDHH, marcada pela universalidade e indivisibilidade destes direitos” (PIOVESAN, 2014, p.
34).
Com as mudanças implementadas pela Declaração Universal de Direitos Humanos
(ONU, 1948), foi possível um enraizamento de determinadas normas, permitindo o avanço no
direito internacional, a partir de aquiescência dos 48 países signatários em torno de um
“mínimo ético irredutível” (PIOVESAN, 2014, p. 36; LAFER, 1995).
O sistema normativo mundial ganhou concretude e, neste lastro, surgiram diversas
declarações, pactos e convenções:
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Quadro 2: Excerto de documentos Internacionais Contemporâneos
Documentos Internacionais

Cronologia

Números de
Estados
Signatários

Pacto Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos Civis e
Políticos
Convenção sobre a discriminação Racial

1961

160

1965

173

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

1966

157

Convenção sobre a Eliminação da Discriminação contra a
Mulher

1979

185

Convenção sobre a tortura e Outros Tratamentos ou Penas
Cruéis, Desumanos ou Degradantes

1984

145

Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos

1986

53

Convenção sobre os Direitos da Criança
Declaração de Viena

1989
1993

193
148

Fontes: Planalto (2018), Piovesan (2014) e Ishay (2013). Quadro elaborado pela autora, 2018.

No quadro acima, é possível observar o aumento significativo de acordos
internacionais com vistas a criar mecanismos comuns de proteção a direitos individuais e
coletivos, a partir de 1948, com abrangência global. Além disso, ressaltam também aos olhos
os números significativos dos países signatários, a partir daquela data.
Origina-se assim a “era dos direitos” (BUERGENTHAL, 1991, s/p), na qual há uma
maior atenção aos direitos fundamentais na esfera internacional e movimentos intraestatais e
“interestatais” (LAFER, 1995, p. 170), além das normas produzidas nos diversos
ordenamentos jurídicos nacionais, com enfoque na proteção dos DDHH.
Em conformidade com Lafer (1995, p. 172), os DDHH no período pós Guerra Fria:
Representam um o reconhecimento axiológico do ser humano como fim e
não como meio; tendo direito um lugar no mundo que encontra um terreno
comum entre a ética e a Política através da associação convergente de três
grandes temas: direitos humanos e democracia no plano interno e paz no
plano internacional.

De acordo com Lafer (1995), Buergenthal (1991) e Piovesan (2014), a Declaração
Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) busca fornecer uma unidade no entendimento
de diversos países sobre os DDHH. Move-se, também, no sentido abrir trajetória para entrada
no ordenamento jurídico interno dos países signatários, além de abrir espaço para o diálogo
das diversas áreas do conhecimento humano, caminhando pela área do direito internacional
público, perpassando pela história e educação. Conforme foi possível observar pelo histórico
citado e de acordo com a literatura de referência (LAFER, 1995; PIOVESAN, 2014), a
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concepção global de DDHH é uma construção social que teve por início a necessidade de
proteção do indivíduo em face do Estado e o interesse pelos direitos políticos. Porém, apenas
se consolida ao ampliar conquistas como trabalho, educação, saúde, habitação e direito
sociais.
A Declaração Universal de Direitos Humanos (ONU, 1948) é o momento de
conjugação desses direitos e a formulação de uma concepção global dos mesmos (LAFER,
1995; PIOVESAN, 2014), da soma dos direitos individuais (liberdade e propriedade) aos
direitos sociais (trabalho, educação, saúde, habitação).
Neste tópico, foi possível observar que, após a queda do Absolutismo, os valores e
regras de conduta, que anteriormente eram explicáveis pelo poder divino representado pelo
Rei, lentamente começaram a ser apropriados pelas sociedades.
Entretanto, alguns destes valores eram considerados um núcleo duro, um dogma.
Alcançavam esta posição as cláusulas que evocassem as liberdades individuais, em parte
porque eram os valores importantes para uma determinada classe social, que teve força
suficiente para impulsionar seus interesses até tornarem-se declarações de Estado.
Assim, a questão feita sobre as considerações de DHH e colonialismo pode ser
parcialmente respondida em função de uma lógica perversa, que apenas apresenta coerência
com a axiologia imperialista e expansionista europeia.
Racionalidade que criou as bases da lógica de acúmulo de capital, e que não enxergava
o outro, o diferente, como um ser humano. Olhava apenas a possibilidade que este sujeito lhe
proporcionava de obter lucro; o humano diferente era tratado como uma mercadoria.
Esses dados e questionamentos são importantes para resgatar as bases de construção
de que tipos de universalidade foram conquistados pela DDHH, ONU (1948).
Neste ponto, foi possível ainda compreender como a formação dos DDHH foi
edificada por diversos campos de saberes, como a história e o direito, e que a educação
incorporou inicialmente parte do discurso prescritivo do direito, como nos aponta Ramos
(2011). Segundo esta autora, este tipo de acepção nega justamente o princípio de autonomia
pelo qual os DDHH se fundamentam.
É possível, ainda, entender o momento histórico pós II Guerra Mundial em que é
edificada a concepção global de DDHH. Concepção aliceçarda a partir da união dos direitos
sociais e individuais. Como esta construção integral ou global dos DDHH influenciou o
direito internacional, abrindo um campo fértil para diversos outros acordos internacionais,
inclusive com um significativo aumento de países signatários.
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2.2 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS – UMA CONCEPÇÃO GLOBAL OU
FRAGMENTADA?
Até o momento, percorremos o caminho da construção dos DDHH até chegarmos a
uma concepção integral dos mesmos no campo do direito e da história. Agora, adentraremos
pela apropriação dos DDHH, mais especificamente no ordenamento jurídico brasileiro, com
base no princípio da dignidade humana.
Para entendermos melhor o processo de apropriação pelo contexto educacional,
caminharemos com algumas breves considerações sobre os movimentos sociais, bem como
uma interlocução no contexto educacional, com base em teóricos de ponta da educação
brasileira e auxiliados por Ball (2011), quando não se detém a um único foco de pesquisa e
dialoga com a “complexidade da prática”

16

, para ampliar o entendimento sobre políticas

educacionais sob o prisma da pesquisa crítico-social.
No preâmbulo da DUDH (ONU, 1948) cita-se, como um dos objetivos, a promoção
destes direitos por meio da ação educativa.
O objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre
em mente esta Declaração, se esforcem, através do ensino e da educação, por
promover o respeito a esses direitos e liberdades (ONU, 1948).

O Brasil como signatário da DUDH (ONU, 1948) e de seus protocolos da década de
1960 se propõe a seguir seus pressupostos, tal como da Conferência Mundial sobre DDHH
acontecida em Viena, em 1993, que reafirma “todos os Direitos do homem são universais,
indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados” (ONU, 1993).
A compreensão que a ONU confere aos DDHH indica seu caráter histórico e social.
Compreensão que contempla que estes direitos são comuns a todas as mulheres e homens, em
todas as sociedades, e que compete aos Estados assegurarem e protegerem tais direitos.
No Brasil, a Constituição da República Federativa, de 1988, recepciona os tratados
internacionais de DDHH, ratificando-os de forma integrada ao nosso ordenamento jurídico
interno. Com isso, a garantia Constitucional está alinhada a um ordenamento jurídico
internacional.
Portanto, este marco legal na área de DDHH demonstra como as normas
internacionais participam do nosso ordenamento jurídico de forma global e não fragmentada.
Ball alerta sobre os efeitos dos “estudos com um único foco que se concentrou exclusivamente em
uma única política, eliminando todas as outras” (BALL, 2011), que por muitas vezes desconsideram a
complexidade da prática. Acrescenta, ainda, que “quando em certos momentos, quando conjuntos de
políticas não coordenadas e contraditórias estão em ação, o recurso a estratégias de satisfação e de
acomodações secundárias pode ser a única resposta” (BALL, 2011).
16
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Quando a Constituição Federal recepciona os tratados internacionais, ela o faz também de
maneira integral e não compartimentalizada, como é próprio de um texto constitucional, para
posteriormente as temáticas serem especializadas, segundo as legislações ordinárias
infraconstitucionais, sem que se perca, contudo, a conexão com o documento de origem; são
elas: meio ambiente, gênero, relações étnicas, movimento LGBTI17, bullying18.
No campo da educação, Candau (2013) ratifica essa mesma compreensão da
universalidade, integralidade e interdependência dos direitos das diferentes gerações19, civis,
políticos, econômicos, sociais culturais e ambientais, reiterando, dessa forma, o sentido
global20 dos DDHH.
De acordo com o trecho acima, é possível trilhar o lastro de unicidade que os DDHH
trazem do campo do direito internacional, perpassando pelo direito pátrio e chegando à área
educacional, permanecendo intacto.
Neste sentido, também se posicionam Moraes e Pini (2011, p. 95) ao afirmarem que
todos os educadores deverão transpor as barreiras do conhecimento especializado e recuperar
a visão de mundo, no sentido freiriano. Os autores reconhecem, ainda, que professores, cada
vez mais focados em suas especialidades, não conseguirão mediar a educação em uma
proposta mais ampla, como na EDH, afirmando, ainda, que os educadores, ao assumirem o
papel de protagonistas da própria história e engajamento político, estarão, ao mesmo tempo,
trabalhando para uma educação libertadora.
Assim, Magendzo (1999) também aponta para uma concepção global de DDHH, na
qual são considerados os direitos das mulheres, das populações originárias, de gênero, dos
trabalhadores e geracionais, compreendendo que essa é uma maneira de trabalhar

com

“direitos econômicos, sociais e culturais (MAGENDZO, 1999).
17

LGBTI - Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e pessoas Intersex.
Segundo o art. 2°, da Lei 5.089, de 2009, “entende-se por Bullying a prática de atos de violência
física ou psicológica, de modo intencional e repetitivo, exercida por individuo ou grupos de
indivíduos, contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar, agredir, causar dor, angústia ou
humilhação à vitima”.
19
Candau (2013) faz alusão às gerações de direito, na qual a primeira geração diz respeito aos direitos
individuais, a segunda diz respeito aos direitos sociais, a terceira surge com as preocupações
ambientais, enquanto a última geração versa sobre os direitos culturais (HERRERA FLORES; 2009).
20
“Partindo da ideia de que a luta pela dignidade deve ter um caráter global – e reconhecendo alguma
virtualidade pedagógica à teoria das gerações de direitos –, nos deparamos com a necessidade de
complementá-la com outra centrada na análise das gerações de problemas e de lutas. O principal – e
isso não é um anacronismo, dada a persistência e obsessão em seguir mantendo a distinção entre ideais
de liberdade e políticas de igualdade – consiste em reivindicar a interdependência e a indivisibilidade
de “todos” os direitos humanos, de modo que as condições de exercício da liberdade constituem um
tema tão importante e urgente quanto a defesa das liberdades individuais.” (HERERA FLORES, 2009,
p. 75, grifo do autor).
18
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Pelo exposto, é possível perceber que há convergências nas abordagens dos autores
(MORAES; PINI, 2011; CANDAU, 2013; MAGENDZO,1999) ao evidenciarem o caráter
integral da interpretação dos DDHH na educação. Ambas as abordagens afirmam a totalidade
dos DDHH, sua interdependência e indivisibilidade, visando à construção de um projeto
pedagógico de afirmação de uma cidadania plena, com o objetivo de formar sujeitos de
direitos.
Essa concepção de unidade garante que as diferentes temáticas estudadas estejam
consubstanciadas com o conceito fundamental do ser humano, e que não sejam tratadas de
forma isolada, ou seja, a compreensão das diferentes temáticas está sempre relacionada e
possui unicidade.
Um tratamento diverso dessa proposta é a abordagem dos direitos como se fossem
“parcialidades justapostas, descontínuas ou fragmentadas”21 (RAMOS; FRANGELLA, 2013).
Dessa maneira, ao trabalhar diferentes questões, como bullying, dano ao meio ambiente,
violência contra a mulher ou relações étnico-raciais, é uma forma de abordagem em DDHH,
porque são temas que estão ligados entre si, sobretudo por visarem a proteção e garantiados
DDHH. Contudo, podem oferecer fissuras para a compreensão do todo, dos diferentes grupos
sociais que foram marginalizados.
Como é possível observar, as legislações federais e municipais especializam-se em
temas que decorrem de pressões dos movimentos sociais. Assim, no quadro nº 3, percebe-se
que a obrigatoriedade do estudo da História e Cultura Afro-Brasileira foi normatizada em
2003, enquanto a obrigatoriedade do estudo da Cultura Indígena só foi inserida em 2008. Essa
dinâmica, portanto, não é homogênea, ou mesmo simultânea, e ocorre conforme a capacidade
de articulação e mobilização de cada movimento social. A despeito da fragmentação da
normatividade legal produzida, há um ponto fundante que é a dignidade da pessoa humana.
Conforme define Barroso (s/d), a dignidade da pessoa humana é um:
[...] princípio jurídico que preenche conteúdos mínimos da pessoa humana
como, a autonomia de vontade e o valor comunitário, dos quais decorrem
direitos fundamentais como o direito à vida, à igualdade e à integridade.

Desse modo, a discussão da EDH não pode estar apartada da noção de dignidade
humana e da educação como formação para a construção de uma sociedade democrática e
21

As autoras que trabalham no campo de educação observaram que quando os DDHH entram em
“articulação com o campo da educação, a discussão sobre direitos humanos suscita uma pluralidade de
leituras, revelando a polissemia dos termos em questão. Observamos sentidos conflitantes na própria
interpretação dos direitos humanos, que oscilam da tolerância e justaposição à recorrente
fragmentação em questões específicas, como as relativas à raça, gênero, orientação sexual,
religiosidade, entre outros” (RAMOS; FRANGELLA, 2013, p. 15).
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socialmente justa. A perspectiva de formar cidadãos críticos (GIROUX, 2011) que busquem o
conhecimento, capazes de atuar de maneira socialmente justa e responsável, deverá ser um
norte a ser alcançado.
A EDH deverá estar comprometida com uma pedagogia crítica orientada a reconhecer
as disputas existentes entre os diversos modelos de educação, entre propostas de sociedade,
com a assertividade de uma educação não apenas interpretativa, mas também interventiva,
conforme Giroux (2011, p. 144).
A EDH norteada por uma pedagogia crítica, de acordo com Magendzo (2001), deve
estar comprometida em discutir com os estudantes os problemas da sociedade atual, como as
desigualdades, injustiças e a cultura da impunidade, por exemplo. Além de buscar formar
sujeitos de direitos, com o repúdio a qualquer forma de coisificação do humano.
Para a formação deste tipo de cidadão, a educação pode se fundamentar em três eixos.
O cidadão deve estar apto para utilizar competências linguísticas, sendo capaz de atuar no
mundo autonomamente, exercendo plenamente o respeito ao outro.
Nesta acepção, também se posiciona a política educacional indicada pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais em Educação em DDHH (DCN - Resolução CNE/CP, Nº1/2012), que
orienta as ações educativas no sentido da teoria crítica, e o fazem quando definem, no art. 3º,
“como uma das finalidades da educação em DDHH educação para a mudança e a
transformação social”.
Art. 2º - A educação em DDHH, um dos eixos fundamentais do direito à
educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas fundadas nos
DDHH e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na
vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades
individuais e coletivas.
§ 2º. Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da
educação em DDHH, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por
todos (as) os(as) envolvidos(as) nos processos educacionais (BRASIL, CNE,
RESOLUÇÃO Nº 1, 2012).

Alimentados com esta perspectiva de educação “participativa e interventiva”, proposta
por Giroux (2011), foram elencadas, no quadro nº 3, algumas das legislações federais sobre
temas referentes à EDH, para facilitar a observação de como se consolidam as políticas
públicas, de maneira parcelada, em conformidade com os movimentos populares que as
fortalecem e também atuam pautando políticas favoráveis aos seus anseios.
Entretanto, nos lembra Magendzo (1999) que, por vezes, a estrutura normativa está
amplamente desenvolvida e mesmo assim as violações aos direitos fundamentais continuam
sendo recorrentes. Então, não basta a legislação garantir o exercício dos direitos
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fundamentais. É importante que se promovam cotidianamente possibilidades de apropriação
de uma cultura em DDHH.
Como é possível observar no quadro nº 3, já existe uma arquitetura normativa
diversificada sobre temáticas em DDHH, no quadro legislativo brasileiro, contudo as
violações a direitos básicos continuam ocorrendo.
Para fins de exemplificação e visualização do nosso normativo jurídico, estão
ressaltados no quadro nº 3 tanto o aspecto temporal como as especificidades temáticas. Isto
porque, com base em Ball (2011), as políticas precisam ser vistas em um contexto relacional,
social e historicizado (ELLACÚRIA, 19989). Dessa forma, asseguramos um melhor
entendimento para uma interpretação ampliada das políticas educacionais.
Quadro 3: Legislação Federal de promoção de EDH.
Lei Federal

Temáticas

Lei 8.069 (BRASIL, 1990)

Estatuto da Criança e do Adolescente

Lei 9.795 (BRASIL, 1999)

Educação Ambiental

Lei 10.639 (BRASIL, 2003)

História e Cultura Afro-Brasileira

Lei 11.645 (BRASIL, 2008)

História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena

Lei Nº 11.340 (BRASIL, 2006)

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra
as Mulheres e da Convenção Interamericana para
Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher.

Lei 13.146 (BRASIL, 2015)

Estatuto da Pessoa com Deficiência

Decreto nº 7.037 (BRASIL, 2009)
Atualizado pelo Decreto nº 7.177 (Brasil, 2010)

Programa Nacional de DDHH, PNDH -3

Resolução nº 1, (Brasil, 2012)

CNE/MEC - Diretrizes Curriculares Nacionais em para
Educação em DDHH

Fonte: Planalto, MMA, MEC. Quadro elaborado pela autora, 2016.

O quadro anterior indica diversos temas de grupos sociais que foram por muito tempo
invisibilizados e conseguiram que o Estado reconhecesse seus direitos e implementasse ações
afirmativas, afro-brasileiros, indígenas, mulheres e outros.
O marco legal indicado pelo quadro no 3 diz respeito à preocupação relativa à
valorização dos DDHH na legislação educacional brasileira. Conseguir uma proteção jurídica
específica por parte do Estado não é pouco e deve ser considerada em um contexto de
disputas, lutas e silenciamentos.
No entanto, se estas políticas forem apropriadas de maneira desconexa, relativamente
umas às outras, perdem parte do sentido, conforme observaram Ramos e Frangella (2013).
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Caso em que pode haver uma falsa sensação de modismo ou mesmo incorrer uma visão
unívoca da realidade. É o que Ball chama de “estudos com o único foco” (BALL, 2011, p.
36).
Ao observarmos uma política ignorando todas as demais, perdemos também a
possibilidade de uma concepção articulada em DDHH. Em contrapartida, se pode considerar a
necessidade da articulação dessas perspectivas particulares e sua relação com as DCN para
EDH.
O que a arquitetura jurídica deseja é salvaguardar a integridade humana, evitando
quaisquer possibilidades de discriminação, seja de gênero, étnico-raciais, de classe,
geracional, com base no “princípio da não-discriminação” (HERRERA FLORES, 2005, p.
61).
Esta dissertação adota a teoria crítica em DDHH, entendendo, assim como Herrera
Flores (2005), que a luta pela não discriminação, seja ela qual for, contém a luta pela
liberdade e também a luta pela igualdade de recursos, de forma a mitigar qualquer
possibilidade em que alguns grupos sociais tenham pouca capacidade de atuação social e criar
espaços de superação de desigualdades sociais. Assim, o princípio da não discriminação é
compreendido em diálogo com a visão de EDH global.
Ainda com base na leitura do quadro nº 3, foi possível perceber que as normas legais
sofrem influência dos movimentos sociais. Porém, esta relação não é linear. Nem sempre um
movimento social considerado mais forte vê suas propostas aprovadas primeiro. Em parte,
porque também existem outros atores sociais envolvidos, um exemplo seria o Estado, a
grande mídia, a opinião pública, entes que também apresentam força e capacidade de
“gerenciar e neutralizar problemas sociais” (BALL, 2011, p. 33).
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Prossegue o quadro nº 4 com um indicativo do tratamento sobre educação e EDH.
Quadro 4: Legislação Educacional
Educação
Documentos
Lei nº 13.005 (BRASIL, 2014)

Especialização
Plano Nacional de Educação – PNE.

Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996)

Estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional.

Decreto nº 7.037 (BRASIL, 2009)

Aprova o Programa Nacional de DDHH - PNDH- 3.

Resolução Nº 2(BRASIL, 2015)

Define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial em nível superior (cursos de
licenciatura, cursos de formação pedagógica para
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a
formação continuada.

Resolução Nº 1(BRASIL, 2012)

Diretrizes Nacionais para a Educação em DDHH.

Fonte: Planalto/MEC. Quadro elaborado pela autora, 2018.

O quadro nº 5 apresenta excertos da legislação municipal vigente com foco em
DDHH, relacionadas conforme a ordem cronológica e por tema, com propósito de facilitar a
observação de espaçamento temporal entre elas.

Quadro 5: Legislação Municipal de promoção de EDH.
Lei Municipal Prefeitura do Rio de Janeiro

Temas

Lei 4.666 (RIO DE JANEIRO, 2007)

Prevenção e Combate à violência nas Escolas da Rede
Pública

Lei 4.791 (RIO DE JANEIRO, 2008)

Sistema Municipal de Educação Ambiental

Lei 5.089 (RIO DE JANEIRO, 2009)

Conscientização, Prevenção e Combate ao Bullying.

Lei 5.439 (RIO DE JANEIRO, 2012)

Ações Socioeducativas na Rede Pública de Ensino
Visando a Prevenção de Violência contra a Mulher.

Fonte: Câmara Legislativa do Rio de Janeiro. Quadro elaborado pela autora, 2016.

Na legislação municipal, há apenas um indicativo dos direitos específicos. Não está
presente de imediato nenhuma articulação entre os mesmos, ou a maneira com que essa
legislação se articularia com uma compreensão universal dos DDHH, a não ser na esfera
federal com as DCN ou PNH-3.
Nesse contexto, observa-se nos quadros nº 4, 5 e 6 que as normas legais entram no
campo educacional em momentos diferentes e conforme suas especificidades. Seguem a
pressão de movimentos populares envolvidos e a pressão política em gerenciar um
determinado tema.
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Este andamento, no entanto, pode causar aos professores uma sensação de modismo,
como: “primeiro foi educação ambiental, depois veio a moda de prevenir o bullying, agora é
para trabalharmos com prevenção de violência contra a mulher”.
Acrescente-se a isto Ball (2011, p.37), que sublinha “quando focamos uma política
analiticamente, esquecemos, convenientemente, que outras políticas estão em circulação e que
o estabelecimento de uma pode inibir, contradizer ou influenciar a possibilidade de fixação de
outras”. Esse fato ocorre quando o ser humano não é visto de maneira inteira, mas de forma
fragmentada de acordo com as suas especificidades, ou seja, quando são considerados apenas
alguns aspectos, com o gênero ou a etnia do sujeito, por exemplo.
Apesar dessa questão, é possível destacar pontos centrais, que devem ser coerentes
com os princípios de DDHH, como a adoção de “diretrizes e de uma prática educativa que
sejam coerentes com os valores e princípios dos direitos humanos e estimulem condutas de
respeito à dignidade humana” (TAVARES, 2011, p. 40).
Sendo assim, a dignidade humana, enfatizada acima, é um dos fundamentos do Estado
Democrático de Direito, determinado pela Constituição Federal art.1º, III (BRASIL, 1988).
Além de ser considerada como um valor que deve ser buscado por todas as políticas públicas.
Nesta acepção, percebe-se que os DDHH devem transcender o campo legal e se
fortalecer, por meio da EDH, como uma apropriação cultural.
Nessa perspectiva, as Diretrizes Curriculares Nacionais em formação inicial em nível
superior e de formação continuada, dos professores de Pedagogia e Licenciaturas - Resolução
nº 2 (BRASIL, 2015), insere e evidencia a vontade do CNE em normatizar a presença dos
DDHH no decorrer da formação docente, cursos de formação inicial, como dispõe o art. 12,
§1°, i; no art. 13, §2°, quando determina sobre formação inicial; no art. 14, §2° que discorre
sobre os cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados e o art. 15, §3° que
versa sobre os cursos de segunda licenciatura.
O Plano Nacional de Educação (PNE, 2014-2024), Lei 13.005(BRASIL, 2014), por
sua vez, também alude textualmente no art. 2º, inciso X, a promoção dos princípios do
respeito aos DDHH, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Pelo exposto, é possível constatar que há uma vontade legal em desenvolver a
arquitetura normativa de EDH. No entanto, aparentemente, ainda não está consolidada uma
cultura em EDH, um entendimento generalizado de que cada indivíduo, desde o seu
nascimento, se constitui um sujeito de direitos e que este é uno, porém com diversos tipos de
participação social, quer seja esta participação política, trabalhista, civil. Assim sendo, todas
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as suas facetas devem ser preservadas, pois quando algo atinge uma delas a figura humana
como um todo é atingida.
A partir disso, Candau (2013) enfatiza que existem duas concepções em Educação em
DDHH. Uma primeira que não sai do modelo vigente e nem o questiona, propondo, desse
modo, apenas que se acrescente a questão dos DDHH no currículo e a trabalhe,
principalmente, na perspectiva dos direitos individuais e civis. Dessa maneira, os direitos
políticos ficam mais constritos a períodos eleitorais e não se extrapola o modelo social
vigente, fortalecendo assim práticas reprodutivistas.
Já a segunda concepção elencada pela autora parte de uma visão global em que os
DDHH servem para mediação de um projeto de sociedade que seja igual, sustentável e plural.
Nessa perspectiva, o cidadão participa do modelo, testando várias possibilidades
metodológicas, havendo uma interdisciplinaridade e a proposta dos temas geradores.
Essa segunda abordagem tem como fundamento um referencial crítico, trabalhando
com a noção de cidadania participativa e ativa, social e historicamente situadas, com um olhar
que também é constituído por essa sociedade e que com ela interage.
Com o interesse de conquistar o “sentido de lugar”22 (BALL, 2011, p. 40), essa
investigação começa a se materializar, na busca de propostas provindas da administração
pública direta no âmbito do Ensino Fundamental, no município do Rio de Janeiro, por meio
do Programa Rio-Escola sem Preconceito.
O Programa foi criado pela SME-RJ, por meio da portaria E/SUBE/CED, nº19, de 26
de outubro de 2016, que dispõe sobre a Educação e Cultura em Direitos Humanos como um
orientador de convivência. Ele está disponibilizado na plataforma Rioeduca, uma das mídias
mantidas pelo poder público para fins de informação e formação dos professores da rede
pública de ensino, em destaque.
Neste tópico, foi possível observar que a concepção global dos DDHH foi
recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro e que, de imediato, começou a dialogar
com o texto constitucional.
Em seguida, as legislações infraconstitucionais começam a se especializar, como lhes
é próprio. O tempo que segue cada norma específica depende muito da pauta política. Cabe
ressaltar que foge ao recorte dessa pesquisa adentrar pelos temas específicos das legislações
citadas.

22

Ball (2011), quando chama atenção para insularidade e abstração de muitas pesquisas sobre a
política educacional. “Tais pesquisas não possuem o sentido de ‘lugar’” (p. 40, grifos do autor).
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Contudo, interessa lidar com os “sentidos” que as normas legais produzem no contexto
educacional, para ampliar as possibilidades interpretativas da realidade educacional carioca
com foco em EDH, de acordo com Ball (2011).
Foi possível perceber ainda que para uma pauta política ser aprovada antes de outra,
há toda uma trajetória dos diversos atores sociais envolvidos e das políticas anteriores que
embasam ou se omitem diante de uma determinada pauta política, moviemnto que não pode
ser desconsierado. Assim, acordamos que a “formulação de políticas é um processo que
ocorre em arenas de luta por sentidos” (BALL, 2011, p. 40).
2.3 DIREITOS HUMANOS: UMA APROPRIAÇÃO - AMÉRICA LATINA
Esta pesquisa seguirá com o referencial teórico crítico a partir dos autores que tratam
dos DDHH e fará um percurso até EDH, que é seu campo de análise. Dessa maneira, será
possível traçarmos um recorte a partir dos conhecimentos vindos do Hemisfério Sul com a
intencionalidade de privilegiar o olhar dos povos do Sul, parafraseando Santos (2013), sobre
eles próprios, dentro de uma visão construída, a partir da experiência sócio-histórica, que
estes povos reelaboraram, após sofrerem séculos de dominação e colonização.
Com esta intencionalidade, neste tópico, trabalharemos com Walsh (2012) e Gándara
(2014), autores que trazem em suas pesquisas abordagens sobre descolonização para nos
auxiliarem a delinear os instrumentos de pesquisa.
Neste sentido, ainda de acordo com Santos (2013), a epistemologia dominante está
baseada em um modelo eurocêntrico de ciência, que parte do pressuposto de que há uma
possibilidade de conhecimento científico único.
Sob o ponto de vista hegemônico construído dentro desse modelo, todo conhecimento
que não estiver à disposição da missão de colonizar o mundo, segundo seu próprio paradigma
de ciência, não é reconhecida como tal.

Ao contrário, passa a ser inferiorizada e ocultada

como forma de validação de saber. Nesta direção, Santos (2013, s/p) argumenta que “o
conhecimento científico pode ocultar o contexto sócio político da sua produção subjacente à
universalidade descontextualizada da sua pretensão de validade”.
Walsh23 (2012, p. 67), por sua vez, aponta o posicionamento eurocêntrico como
excludente de qualquer outra racionalidade e epistemologia que não seja a sua própria, assim
como Santos (2014; 2010), que desenvolve a noção de localismo globalizado24.

23

Professora Titular e diretora do Programa de Doutorado em Estudos Culturais Latino-Americanos,
Universidade Andina Simón Bolívar, Sede do Equador.
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É neste contexto de elaboração e construção de saberes que a atual pesquisa pretende
contribuir dialogando preferencialmente com autores ibero-americanos, para que possa ser
analisada a construção do saber na perspectiva do sujeito que sofre a ação.
Walsh (2012) e Gándara (2014) trazem para a discussão a análise de conteúdos
temáticos com características de diversos entendimentos em DDHH, que contribuirão com a
organização com base na análise de conteúdos temáticos, além de se debruçar no campo de
EDH. Tal discussão visa a colaborar no entendimento de EDH inseridas no Programa RioEscola sem Preconceito, proposto pela prefeitura do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, o diálogo com Walsh (2012) ocorre em função da identificação que a
autora já traz com relação às diferentes concepções em DDHH, trabalhando a
interculturalidade em três conteúdos temáticos: a relacional, a funcional e a crítica.
Por sua vez, os estudos de Gándara (2014), com base nos ensinamentos de Ellacuría
(2001), Fariñas (1997), Flores (2008) e Santos (1997), complementa a visão de Walsh (2012)
e facilita a discriminação dos conceitos presentes na narrativa de DDHH, ao apresentarem os
pressupostos das argumentações liberalistas e críticas. A identificação desses conceitos
contribui para categorizar as narrativas de educação em DDHH sob a ótica das três diferentes
concepções em DDHH apresentadas por Walsh (2012).
O autor observa, ainda, existem discursos de DDHH que são impregnados com
conceitos e ideias de uma única possibilidade civilizatória, de um humanismo abstrato e
descontextualizado historicamente, com uma falsa pretensão à neutralidade e de uma miopia
quanto às desigualdades sociais que evidenciam uma aproximação com o modelo liberal de
sociedade.
Enquanto que existem simultaneamente visões de DDHH que privilegiam os
movimentos sociais contextualizados em um referencial sócio-histórico e trabalham com uma
visão de diversas possibilidades civilizatórias.

“Globalização é o processo pelo qual uma condição ou entidade local é bem sucedida em estender
sua influência ao longo o mundo e, ao fazê-lo, desenvolve a capacidade de designar como a condição
social ou entidade rival. As consequências mais importantes desta definição são os seguintes: em
primeiro lugar, no as condições do sistema mundial do capitalismo ocidental não existem uma
globalização genuína. O que chamamos de globalização é sempre a globalização bem sucedida de um
dado localismo. Em outras palavras, não existe uma condição global para a qual raiz local, uma fonte
específica de pertença cultural. A segunda A consequência é que a globalização requer localização. De
fato nós vivemos em um mundo de localização, tanto quanto nós vivemos em um mundo da
globalização. Então, seria tão certo, de uma perspectiva analítica, definir a situação atual e nossas
questões de pesquisa baseada na localização, em vez da globalização. A razão pela qual este segundo
critério é preferido é principalmente ao fato de que o discurso científico tende a preferir a história do
mundo escrita pelos vencedores (SANTOS, 2014; 2015).
24
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Cabe ressaltar que não se trata de colocar um determinado pensamento dentro de um
modelo pré-codificado, mas apenas de criar passos seguros que possam conduzir o percurso
investigativo da atual pesquisa.

Quadro 6: Pressupostos Liberais e Críticos de DDHH.
Pressupostos Liberais de DDHH
-

Relações de poder;
Negação de outros imaginários possíveis;
Um único modelo civilizatório;
Individualismo;
Indivíduos – proprietários livres;
Relações contratuais;
Modelo de sociedade competitiva;
Racionalidade formal e universal;
Falsa neutralidade;
Direito Hegemônico que não precisa ser
submentido a critica.
Direto aHistórico;
Humanismo abstrato;
Positividade normativa;
Invisibilidade das diferenças sociais;
Falsa despolitização;
Reprodutivismo social;
Práticas sociais de exclusão e dominação.

Pressupostos Críticos de DDHH
-

Sujeito inserido num contexto social;
Condições sócio-históricas;
Não-neutralidade;
Incentiva o Protagonismo dos atores
sociais;
Procura analisar as condições concretas
da dinâmica social;
Direito como uma construção humana;
Historicização dos Conceitos (Ellacuría);
Confrontação das relações sociais com o
discurso (Ellacuría);
Valorização da dignidade humana;
Proposta de emancipação.

Fonte: Gándara, 2014. Quadro elaborado pela autora, 2017.

Dessa forma, o diálogo com Walsh (2012) e Gándara (2014) e suas análises de
conteúdos temáticos em DDHH começam a contribuir no delineamento de um campo de
atuação palpável para a investigação que é aqui apresentada.
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3 DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO - UMA ANÁLISE
Esta pesquisa tem vínculo com a Pós-Graduação em Educação, Políticas, Gestão e
Formação de Educadores em diálogo com a Pós-Graduação em Direito25, com ênfase na
disciplina de Debates Contemporâneos em DDHH, possibilitando um perfil com aproximação
à interdisciplinaridade.
A pesquisa segue a ótica do pensamento crítico como referencial para compreender as
dinâmicas de poder das relações humanas e dos embates sociais produzidos por diversos
grupos.
A atual investigação, conforme já exposto, procura discutir outras possibilidades de
concepções de DDHH e as relações de poder para além de uma única visão hegemônica,
supostamente universal.
Na seção atual, a ênfase está na discussão do quadro teórico, enquanto na seção 4, a
discussão é direcionada à análise dos vídeos do programa em análise. A interligação entre o
campo conceitual e o prático permitirá a melhor compreensão das relações de poder inerentes
às ações humanas, que são correlacionadas com a diversidade cultural e os processos sociais,
econômicos e políticos que, por sua vez, estão presentes nas ações do Estado e se fazem
refletir no Programa Rio-Escola sem Preconceito.
É neste contexto que esta investigação se move, buscando entender o campo relacional
em que estão postos os interesses e ações do Estado, no papel da administração pública direta,
e no campo da educação como Direito Humano.
Além dessa relação intrincada, este estudo busca compreender como se deram os seus
impactos no Programa Rio-Escola Sem Preconceito, promovido pela Secretaria Municipal de
Educação do Rio de Janeiro.
3.1 DIREITOS HUMANOS E A EDUCAÇÃO, CONCEPÇÕES EM DISPUTA DA EDH
COMPROMETIDA COM A EMANCIPAÇÃO À EDH.
Neste subitem, a atual investigação parte de uma ligação interdisciplinar entre os dois
campos de conhecimento, DDHH e EDH.
Este estudo busca fundamentação nos trabalhos de Herrera Flores (2002, p. 26), que
afirma que os DDHH atualmente “necessitam de uma visão complexa dessa racionalidade de
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resistência e dessas práticas interculturais, nômades e híbridas, para superar os resultados
universalistas e particularistas”.
Por meio de analogia, será possível percorrer o trabalho de Walsh (2012), realizado na
área de DDHH e interculturalidade, a fim de ampliar essa análise para EDH, com a
intencionalidade de aprofundar a compreensão sobre nosso objeto de estudo: o Programa
Municipal Rio-Escola sem Preconceito.
A análise categorial proposta por Walsh (2012), portanto, contribui para a análise do
material midiático pela Multirio, para um entendimento mais aprofundado acerca das diversas
disputas narrativas atravessadas em EDH, que estão permeadas de diferentes sentidos.
É válido ressaltar que há três concepções tratadas por Walsh (2012), encontradas em
EDH, que não são conflitantes nem representam avanços ou retrocessos de pensamentos
diferentes, apenas privilegiam aspectos heterogêneos, segundo linhas de entendimentos
diversas e, por vezes, pertencem a mais de um grupo intercultural, porque se entrelaçam e
entretecem na busca da construção de sentidos próprios do fazer humano.
A realidade está em constante transformação e um autor pode se encontrar em uma ou
mais formas de entendimento sobre interculturalidade, isto porque a realidade é complexa e
todos nós estamos em constante transformação.
3.1.2 Interculturalidade Relacional
A primeira concepção em DDHH que Walsh (2012) identifica é a interculturalidade
relacional, na qual há uma ocultação dos conflitos sociais e das relações de poder envolvidas.
Sob este ângulo, foi possível construir entendimentos equivocados de hierarquias entre as
diferentes culturas e consequentes situações de subalternização.
No primeiro grupo de autores observados, estão agrupados autores que trabalham com
um tipo de racionalidade formal e universal, um humanismo abstrato, ou com um modelo de
sociedade competitivo.
Neste conjunto de autores, é possível evidenciar Zenaide (2008), que situa seu trabalho
no marco da DUDH (ONU, 1948), particularmente no período pós-guerra, como uma bússola
em busca da paz. Na sequência, faz um recorte para a América Latina, no qual a ideia de
DDHH foi fortalecida a partir da necessidade de vários países sentirem a inevitabilidade de
organização para resistência à violência, frente aos diversos governos autoritários que se
insurgiram no continente.
Zenaide (2008, p. 125) evidencia diversos documentos promovidos por organismos
internacionais em prol da educação e defende o direito à educação como direito universal,
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uma vez que deve ser oferecido de forma gratuita, “ainda que nos níveis elementares” e o
mérito pessoal deve prevalecer nos níveis superiores. A autora trabalha, ainda, com conceitos
que dizem respeito “a paz, a tolerância e a amizade” entre os grupos considerando que não é
suficiente dar apenas a escolaridade (Zenaid, 2008, p. 126).
Especificamente no Brasil, a professora Zenaide (2008), no texto em evidência,
levanta que os primeiros movimentos para a conquista dos direitos à EDH foram dados pelas
organizações da sociedade civil, por meio da educação não formal26. Ela atribui a este fato o
lapso de tempo de sete anos entre a criação do Programa Nacional de DDHH (1996) e a
implantação do primeiro Plano Nacional de DDHH (2003).
Zenaide (2008) finaliza seu artigo com um quadro com uma listagem de 10 páginas de
documentos nacionais e internacionais, que trabalham com DDHH e EDH. A maneira pela
qual a construção textual é organizada apresenta uma função de informar o arcabouço legal
nacional e internacional sobre EDH, que penetrar no tema propriamente dito. Deixa, portanto,
seu texto com uma característica informativa e descritiva.
Com base no texto, a referida autora faz parte de um primeiro grupo de autores que
apresentam uma concepção de EDH, em que há uma preocupação maior de evidenciar a
legalidade e a legitimidade dos documentos expostos. No seu texto, não há problematização
de conceitos como igualdade, universalidade e paz, conforme Gándara (2014). Zenaide (2008)
endossa uma concepção de EDH conservadora, na qual existem poucos questionamentos e
percebe-se uma aderência aos documentos dos organismos internacionais, axiomática. Tal
lógica é ancorada no entendimento de democracia liberal, segundo Walsh (2012).
Zenaide (2008) deixa subentendido que paz é ausência de guerra e esta ideia fica clara
quando a mesma menciona o companheirismo e a amizade entre as nações. Pelo termo
tolerância não é formulada possibilidade de assimetria nas relações.
É possível, ainda, levantar questionamentos sobre a discussão do mérito pessoal para a
conquista do nível superior. Zenaide (2008) confirma a visão unívoca dos organismos
internacionais, na qual não há problematização das situações materiais de desigualdades
sociais, o que, nas palavras de Gándara (2014), seria a proposta de um único padrão
civilizatório e o entendimento de que o direito hegemônico não precisa ser submetido à
crítica, além da questão do mérito pessoal, que descontextualiza condições materiais de
apropriação e produção de conhecimentos e trabalha com uma acepção de DDHH a-histórica.
26
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Seguem, assim, os pressupostos de DDHH compreendidos em uma perspectiva de uma
democracia liberal, de acordo com o que pensa Walsh (2014).
É possível constatar também que não há uma preocupação de Zenaide (2008) em
penetrar no campo educacional com o olhar da escola, pois é sempre apresentada uma visão
prescritiva sobre o que a EDH deve fazer, desconsiderando o cotidiano da mesma. No texto
abordado, a autora privilegia a educação não formal.
Ainda nessa perspectiva, encontramos Maia (2007), que dedica seu texto a enumerar
os Pactos e Convenções interamericanos e seus alinhamentos com os documentos produzidos
pela ONU, como consequência natural do desdobramento do Direito público Internacional.
O autor ressalta que o Estado brasileiro participa e ratifica a maioria das convenções e
tratados produzidos pelas Nações Unidas e que todos esses compromissos têm como previsão
o cumprimento de obrigações e condutas, com vistas a alçarem resultados.
Na sequência, Maia (2007, p. 85) faz um relato sobre as diferentes normatizações que
entende ter mais relevância no contexto interamericano. Por fim, deixa, de forma inequívoca,
seu entendimento sobre a EDH como:
[...] processo de disseminação de informação para construção de uma
cultura, que pretende ser universal, em que as atitudes fortalecem o respeito
à dignidade da pessoa humana, promovendo, compreensão, tolerância e
igualdade de todos e todas.

Com entendimento contíguo à Zenaide (2008), Maia (2007) trabalha com uma
concepção de EDH informativa, na qual não estão visíveis as relações de poder existentes na
normatividade legal internacional e nacional, além de suas imbricações em uma sociedade
competitiva, de acordo com Panikkar (2004), Santos (2013; 2014) e Hinkelammert (2017).
Maia (2007) e Zenaide (2008) trabalham com um entendimento do direito atemporal,
desvinculado das lutas sociais que o constituíram. O que retrata a concordância dos autores
com o direito natural, que é uma maneira de entender o direito como uma maneira abstrata.
Adversativamente à Fariñas (1997), que entende DDHH com a vocação que:
Requer também uma compreensão sociológica, histórica e, inclusive
antropológica dos mesmos, que contribuem para desmistificar as concepções
metafísicas e jus naturalistas dos DDHH, as quais – sem questionar sua
significação e importância histórica e de luta pela dignidade e pela liberdade
dos seres humanos - são, na atualidade, dificilmente sustentáveis
(FARIÑAS, 1997, p. 5, tradução nossa).

Maia (2007) e Zenaide (2008) desenvolvem, portanto, uma concordância com uma
proposta de racionalidade universal como um dado imutável, dentro de uma lógica que não
privilegia as diversas culturas e as diferentes regionalidades e permite uma visão
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universalizante e homogeneizante de cultura, conforme Ellacuría (2001), Walsh (2012),
Santos (2013) e Gándara (2014).
Ajustando-se, portanto, a um conceito que Santos (2014) chama de “localismo
globalizado”, que entende “o que hoje consideramos universal é o fundamento que o ocidente
transformou em universal” (p. 38, tradução nossa). Concluímos que o universal é algo
imposto pela cultura ocidental ao mundo. Neste sentido, encontramos também em Gándara
(2014) e Santos (2013) posições dessa natureza.
Nesta configuração de sociedade, na qual as diferenças são homogeneizadas, há uma
pretensa neutralidade do normativo legal. É possível perceber que ambos os autores citados
neste bloco, buscam apenas informar o que já foi posto pelo direito nacional e internacional,
como uma única possibilidade legítima de entender a realidade.
Por este prisma, as desigualdades sociais não são consideradas. Há um apagamento
das diversidades sociais. Todos são iguais, partem das mesmas condições, e tiveram as
mesmas possibilidades. Uma lógica confortável para o darwinismo social.
A tessitura dos conceitos acima arrolados nos remete ao que nos alertava Walsh
(2012), quando menciona que a interculturalidade relacional encobre as diferenças sociais e
políticas.
Santos (2014), Gándara (2014) e Ellacuría (2001) argumentam que quando são
invisiblizadas as lutas sociais em que ocorreram conquistas de direitos e, em consequência, o
contexto histórico em que ocorreram, abre-se a possibilidade de negligenciar o sujeito como
ator social. A negação das ações humanas que erigiram as conquistas sociais realizadas é a
negação dos meios que possibilitaram que estas transformações sociais se tornassem
concretas.
É possível, ainda, constatar que para este grupo de autores, os atores sociais que
constroem cotidianamente a escola não apresentam voz própria, visto que são percebidos
como difusores de um conhecimento previamente construído e não colocado à crítica.
Em oposição a essa ideia, e localizando a escola como protagonista do próprio
conhecimento, identificamos Ramos (2011) e Ramos e Frangella (2013), que privilegiam a
escola como espaço de produção de saberes, garantindo a voz e autoria aos professores, atores
que constroem a escola que esta pesquisa se posiciona.
3.1.2 Interculturalidade Funcional
A segunda concepção identificada por Walsh (2014) é a interculturalidade funcional
que reconhece a diversidade cultural e a diferença, porém não discute a estrutura social
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estabelecida. Ao invés disso, busca encaixar as diferenças dentro de um determinado padrão
cultural, dentro de uma lógica de inclusão das diversidades. Sendo assim, Tubino (2005, p. 3,
tradução nossa) indica que interculturalismo funcional “não é outra coisa senão o
multiculturalismo anglo-saxão de ação afirmativa e de discriminação positiva”.
Tubino (2005) e Walsh (2014) convergem no sentido de que na interculturalidade
funcional há uma inclinação do discurso proferido com base na ideia do diálogo e
fundamentado em valores como a tolerância para aceitação das diferenças. A concordância
com a diversidade é a centralidade da interculturalidade funcional, porém com uma visão da
lógica da falta, ou seja, o que falta para chegar a um padrão predeterminado e imposto em um
movimento exógeno.
Tubino (2005) ressalta ainda que a base dialógica precisa transpor a assimetria de
poder existente nas narrativas dominantes, visto que sem esta superação, o diálogo pode ficar
descontextualizado e continuar a reproduzir a lógica dominante.
Ainda sobre a interculturalidade funcional, destacamos que nela, a desigualdade das
relações de poder ganha invisibilidade, sob um pretenso manto de diálogo, posto que este é
baseado na tolerância e não na aceitação plena do outro.
A ênfase na diversidade é vista como uma engrenagem propulsora do
desenvolvimento, em uma espécie de reviravolta com direção de “humanizar o liberalismo e a
globalização” (WALSH, 2014, p. 64). Entretanto, conforme exposto, esta não é vivenciada
plenamente.
Nesse contexto, o direcionamento que envolve a discussão da diversidade cultural, não
resolve antigas formas de exclusão. Contudo, permite novas formas de dominação, porque
não problematiza as assimetrias de poder existentes nas relações sociais, assim como não
discute o sistema de acumulação de capital, também produtor de realidades.
De acordo com Walsh (2012), para a corrente de pensadores que trabalham dentro da
concepção da interculturalidade funcional não há conflito de interesses entre as diversas
culturas e o sistema econômico. Já Tuvilla27 (2008) e Benevides (2000) trabalham com
Educação em DDHH em uma perspectiva próxima ao cenário da interculturalidade funcional.
Os autores que compartilham da concepção da interculturalidade funcional reconhecem a
diversidade, a fragmentação social, apontam a necessidade do desvelamento de práticas
discriminatórias ou mesmo da necessidade de mudança. No entanto, não há contextualização
27
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histórica das bases em que foi constituída a DUDH (ONU, 1948), ou permanecem presos a
abstração formal de um consenso universal imposto, ou ainda não consideram necessário um
questionamento do modelo atual de organização social e terminam por confluir à lógica
liberalista.
Destacando Tuvilla (2008), o autor informa que não será possível alcançar a paz com
tantas pessoas cujos direitos são desrespeitados nas suas necessidades básicas. Em seu livro
lançado em 2008, Tuvilla (2008, p. 94) destaca que “a educação deve ser entendida não só na
sua função socializadora, mas também na sua função transformadora”, ou “manter estruturas
econômicas baseadas na racionalidade tecnológica, visto que, se isso fosse feito, seria falso e
hipócrita fomentar ao mesmo tempo o desenvolvimento econômico social sustentável”. Outra
dimensão que o autor aborda é a “necessidade de considerar problemas mundiais – paz,
DDHH, desenvolvimento e meio ambiente – a partir de uma perspectiva global e
multidisciplinar” (p. 86). Tuvilla ainda ressalta que a “nova concepção de educação, com
vocação emancipatória, oferece uma perspectiva global sobre a informação e o conhecimento
do mundo” (p. 93).
Ainda em relação à educação, Walsh (2014) e Tubino (2005) nos alertam que há um
interesse de mudança, uma vontade de transformação por meio da mesma em DDHH. No
entanto, há uma manutenção no entendimento de que existem valores naturais e universais
ligados à essência dos seres humanos, como constituidores dos DDHH. É possível notar esta
forma de ver o mundo em Tuvilla (2008, p. 104), quando o autor frisa a necessidade de
trabalhar com valores e a “aprendizagem da tolerância ao trabalhar cooperativamente a partir
das diferenças” e na afirmação que “os DDHH conformam essa ética do consenso que rege a
convivência entre as pessoas da mesma ou de diferentes culturas”.
É válido ressaltar, ainda, que esse pesquisador cita que a educação para a paz “não é
neutra, pois responde a finalidades políticas e constitui uma ação política considerada livre
entre distintas alternativas” (TUVILLA, 2008, p. 104). Na sequência, o autor faz menção que
os DDHH, valoram esses direitos de forma estratificada, destacando que “o grau de respeito
ou inculcação desses direitos revela o nível de violência estrutural existente” (p.108).
Ao tecer algumas considerações, levantamos a hipótese de que hoje trabalhamos com
um paradigma do “desenvolvimento humano e sustentável” e que este conceito está “centrado
na pessoa. Uma ideia oposta à visão economicista, e em estreita relação com o conceito de
desenvolvimento ambiental saudável e sustentável” (p. 142). Tuvilla (2008) destaca também,
como um exemplo de metodologia de sucesso, a proposta do Fundo das Nações Unidas para a
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Infância (UNICEF) de preparar jovens para melhor adaptação a “um mundo cada vez mais
interdependente”.
Nesse contexto, o pesquisador reconhece que as desigualdades sociais são causadas
por diferentes relações de poder, contudo não entram em contradição com o modelo
econômico social vigente, entendendo que o desenvolvimento seja autocentrado na pessoa.
Dessa forma, utilizando as ferramentas que Gándara (2014) fornece, é possível inferir,
ainda que de forma preliminar, que Tuvilla (2008) não trabalha com correlação entre sistema
econômico e invisibilidade de algumas culturas, conforme, também, nos alertava Walsh
(2012). Além disso, para esse autor, há um único cenário civilizatório e um reprodutivismo
social, conforme advertia Gándara (2014), algo destacado, quando se menciona os sucessos de
metodologias de adequação e recolocação rápidas. Portanto, o que fica esclarecido com o
texto do referido autor é que o mesmo se encaixa de maneira fácil e funcional às leis de um
modelo liberalista de sociedade e de mercado. Segundo essa orientação, não há uma
justificativa na crítica a este padrão, visto que ele segue o modelo hegemônico
preestabelecido pelo pensamento neoliberal vigente.
Benevides28 (2000), por sua vez, inicia seu texto afirmando que EDH deve ser
contemplada a partir de uma visão de ensino global, continuado e necessariamente
compromissado com a mudança. Contudo, na sequência parte para pergunta “o que queremos
trabalhar com EDH?” e responde em sua obra que se busca “a formação de uma cultura de
respeito à dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores da liberdade, da
justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz” (BENEVIDES,
2000, p. 1). Nesse contexto, a autora também informa, ainda, que há “no caso brasileiro, uma
necessidade radical de mudança”, visto que passa “pela não aceitação dos direitos de todos,
pela não aceitação da diferença” (BENEVIDES, 2000, p. 1).
É possível, dessa maneira, perceber, conforme os ensinamentos de Gándara (2014),
que o universalismo abstrato encontrados no texto de Benevides (2000) deixa em aberto a
possibilidade para a vinculação com um ideário ligado à interculturalidade funcional.
Este estudo não questiona a importância da liberdade, ou da igualdade, por exemplo.
Entretanto, questiona quando estes valores aparecem num contexto a-histórico, dentro de uma
possível racionalidade formal, quando aparentemente não consideram as lutas históricas,
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situações de dominação que se encontram presentes em diferentes grupos sociais, como as
mulheres, os afrodescendentes, os homossexuais, conforme destaca Gándara (2014).
Nesse cenário, Benevides (2000) cita que o conceito de tolerância, no fragmento de
texto selecionado, no sentido de desigualdade está palpável entre as partes, visto que não há a
aceitação plena do outro, apenas uma aceitação parcial, uma tolerância.
No entanto, analisando a obra de Benevides (2000, p. 2), é possível perceber que esta
linha de entendimento não é seguida, como é possível observar quando a autora cita a falácia
de quem considera DDHH como “direitos da marginalidade, ou seja, são vistos como
direitos dos bandidos contra os direitos das pessoas de bem”.
Ainda é ressaltado que essa adulteração do significado sobre DDHH, atende mais aos
detentores de privilégios do que a população em geral, em relação aos seus direitos básicos
reconhecidos, como por exemplo, o direito à educação ou à habitação. Assim como Benevides
(2000), Foucault (1984, p. 10) já nos apontava “que a verdade não existe fora do poder ou
sem poder”.
Nessa trajetória, em 2008, Benevides seguiu outro percurso, sendo mais crítico e com
vinculação à terceira concepção de EDH. A referida autora faz um texto dedicado aos jovens
para o curso de Capacitação de Educadores em DDHH. Nele, ela trabalha com o objetivo
principal de apresentar conceitos fundamentais em EDH, contextualizados a partir do
histórico de 300 anos de escravidão, nos quais condições de desigualdades sociais e de
subalternidades foram naturalizadas.
Desse modo, Benevides (2008) parte do enunciado de que há uma ligação natural entre
DDHH e democracia, indicando que a DUDH (ONU, 1948, p. 143) de 1948 “resume o
conjunto de direitos e deveres de cada um justamente por ser pessoa, pela natureza superior a
todos os demais seres vivos, independentemente de qualquer quais quer outras condições”
(p.143). Nesse contexto, a autora complementa ainda, o documento em questão “inova, de
forma radical, a compreensão sobre a universalidade dos direitos fundamentais”.
Entretanto, Benevides (2000; 2008) dá um caráter complexo à questão de que os
DDHH estão “incorporados na vida política dos países desenvolvidos” (2008, p.148), e nem
por isso são integralmente cumpridos, observa a autora.
O que está em observação neste bloco é o início de ambos os textos de Benevides
(2000; 2008) que começam de uma maneira essencialista sobre DDHH, como se houvesse
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uma formação natural ou metafísica29 inerente a todo ser humano. Dessa forma, desenvolve o
conceito de universalidade, a partir de um humanismo abstrato, conforme Gándara (2014)
alertara.
Vale ressaltar, ainda, que Benevides (2000; 2008) trabalha com o princípio de DDHH
metafísico e provindo do jusnaturalismo, que entende os DDHH oriundos de uma essência
religiosa ou natural.
Por outro lado, Fariñas argumenta que DDHH:
[...] devem se compreendidos, como respostas históricas a problemas de
convivência, a concretos conflitos e lutas sociais e a diferentes carências e
necessidades humanas, as quais também aparecem como históricas, relativas,
instrumentais e socialmente condicionadas (FARIÑAS, 1997, p. 6).

Percebemos que Fariñas (1997) se desprende da “normatividade absoluta” e traz a
questão presente em Ellacúria (1989) “da complexidade e ambiguidade” dos DDHH.
Enquanto Benevides (2000, p. 6) parte de uma proposta de direito natural, essencialista, como
fica claro quando destaca que “hoje reconhecemos que existe uma consciência universal de
que a escravidão (...) é uma violação radical dos DDHH”, participando, assim, de uma visão
abstrata do homem e embasando suas narrativas no conceito de tolerância a partir de um
sentido de desigualdade.
Por todo o exposto, é possível perceber que Tuvilla (2008) se adequa à concepção de
interculturalidade funcional identificada por Walsh (2014) e Tubino (2005), pois identifica a
estrutura social estabelecida e apregoa um diálogo no qual as condições de desigualdades
sociais não estão evidenciadas, ao contrário, ficam naturalizadas.
Na narrativa do Tuvilla (2008), é possível perceber uma espécie de vontade de
humanizar as consequências do neoliberalismo. No entanto, o autor pontua bem o colocar a
escola e a educação como um todo, no papel de instituidoras de possibilidades de
transformações sociais. Este protagonismo da escola não é observado em Benevides (2000;
2008), embora seja fato público, após a consultoria de 2015 feita à Prefeitura de São Paulo.
Vale ressaltar que Tuvilla (2008) trabalha com interculturalidade funcional e apresenta
uma preocupação com a intervenção na realidade, ainda que de maneira que não interfira no
modo de acumulação de capital, diferentemente dos autores do conjunto anterior que foram
retratados na interculturalidade relacional, que apresentavam um posicionamento mais
descritivo do que interventivo.
“O fundamento categorial desses direitos, no sentido categorial da base sócio-histórica, não da
metafísica causa necessária ou indutiva, não é um discurso filosófico, mas uma matriz.” (GALLARDO,
29

2008, p. 29, tradução nossa).
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Já Benevides (2000; 2008) se encaixaria em uma concepção de interculturalidade
funcional. Entretanto, nos dois textos estudados, ela parte para uma possibilidade de
emancipação social real, que a remeteria a outro tipo de interculturalidade, a crítica.
Então, diferentemente de concepção multicultural funcional, Benevides (2000; 2008)
avança também no sentido de escavar “as condições concretas da dinâmica social”
(GÁNDARA, 2014).
Assim, a referida autora apresenta um trabalho de abrangência e complexidade 30, visto
que não apenas propõe intervenção na realidade, mas também a problematiza no sentido de
desmistificar as desigualdades sociais. Ainda que, parta da premissa jusnaturalista de DDHH.
Dessa forma, entende-se que Benevides (2000; 2008) atinge tanto a interculturalidade
funcional, quanto a interculturalidade crítica. Isto porque a autora reitera os pressupostos de
ambos os tipos de concepções, em momentos e narrativas distintos. Por isso, será observada
em dois momentos da atual investigação.
3.1.3 Interculturalidade Crítica
A terceira concepção abordada por Walsh (2012) é a interculturalidade crítica, que é,
por princípio, questionadora do padrão social vigente. Esta concepção de interculturalidade
tem como ponto de partida a problematização do “poder e seu padrão de racialização e a
diferença que foi construída em função dele” (WALSH, 2012, p. 65, tradução nossa).
Dessa forma, a autora entende que interculturalidade crítica ainda não existe e que
para existir precisa atuar na questão do colonialismo, como instauradora das desigualdades.
Entretanto, esta pesquisa traz para a discussão o entendimento de Fariñas (1997, p. 31)
que trabalha com uma perspectiva pós-moderna de DDHH, que entende os DDHH numa
abordagem pragmática, na qual estes são apresentados “na sua realidade efetiva, os DDHH
seriam, então, aquilo que realmente são”.
Na acepção da referida autora entende-se os DDHH dentro de uma abordagem
intercultural crítica, para fins desta investigação. Dessa maneira, não abriremos mão do
momento presente, e evitaremos fugir para uma espera incansável.
Há que se ressaltar que interculturalidade crítica não pode ser compreendida somente
como uma possibilidade de diálogo entre as culturas, deve ir além e ser entendida como uma
narrativa preocupada em evidenciar as condições materiais em que este diálogo ocorra, nesta
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Complexidade, segundo Herrera Flores (2009); Ellacúria (1989), que aborda os aspectos cultural,
empírico, jurídico, científico, filosófico, político e econômico.
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abordagem, encontramos autores, como Ramos (2011; 2012a); Candau (2012b); Walsh
(2012).
Esse grupo de autores trabalha com a oposição entre igualdade e diferença e os
sentidos em disputa em que estão forjados estes conceitos; salientam os diversos movimentos
sociais que foram silenciados, na busca de uma suposta igualdade almejada pelos iluministas;
buscam desvelar as relações de poder ligadas a um modelo econômico de acumulação de
capital, que se utilizou da expropriação de terras indígenas, escravidão e colonização;
trabalham com a desnaturalização de relações sociais que levam à prática de preconceitos ou
discriminações com aqueles considerados fora de um padrão, criado com a intencionalidade
de demarcar território apenas para um determinado grupo social e apontam o caminho
possível de ressignificação dos DDHH, com uma perspectiva de interculturalidade crítica,
Perspectiva na qual é repudiado o conceito de tolerância, visto que neste já está embutido o
sentido de desigualdade, de assimetria entre as partes.
Candau (2012a) trabalha com uma perspectiva de ressaltar os termos igualdade e
diferença e os múltiplos sentidos que eles possam assumir. Revela que o termo igualdade traz
no seu percurso a memória de uma série de movimentos sociais que foram emblemáticos para
a humanidade, como por exemplo, a Revolução Francesa que mais tarde foram sendo
desveladas as intencionalidades preponderantes de um determinado grupo social.
A autora considera que, em nome de uma pretensa igualdade, foi possível criar a
invisibilidade de diversos outros movimentos sociais e a negação de diferenças, sejam estas
religiosas, de gênero, étnicas ou de pessoas com deficiência. No apagamento dessas
diferenças há, segundo a pesquisadora, uma relação de poder, na qual um grupo tem força
para impor o seu padrão como o único válido. A autora faz questão de ressaltar em seu artigo
esta sobreposição de forças, bem como a necessidade de trabalhar com o empoderamento
“dos grupos sociais minoritários” (CANDAU, 2012a, p. 247).
Dessa maneira, Candau (2012a) trabalha com a ressignificação dos DDHH, em uma
perspectiva de desnaturalização de construções de uma visão eurocêntrica e monocultural da
sociedade, já tão arraigada na formação histórica e social do povo brasileiro.
A autora defende uma educação intercultural crítica que busca justamente evidenciar
as relações de poder vigentes, no sentido de não apenas revelar, mas também de pensar e criar
formas de atuação para desestabilizar estruturas sociais que trabalhem com a coisificação do
outro.
Cabe aqui, criar uma oportunização de diálogo com Walsh (2012) e Santos (2013).
Walsh (2012) analisa o conceito de interculturalidade a partir da história e memória dos países
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sul-americanos e enfatiza este ponto de partida, porque entende que este cenário possibilita a
reflexão também das relações entre interculturalidade e descolonização. Além de propor a
possibilidade de que a interculturalidade crítica não se limite a apenas em um movimento,
mas que abranja lutas políticas, culturais, sociais de enfrentamento aos movimentos que
subjugaram inclusive conhecimentos dos povos colonizados.
Neste sentido, encontramos também, Santos (2013), Candau (2008; 2016), Quijano
(2013), Herrera Flores (2006) e Bragato e Fernandes (2015) que entendem por
interculturalidade crítica uma maneira de trabalhar com a questão colonização e
descolonização como terreno em permanente disputa de poder.
Para discutir o direito à educação como um dos DDHH, a atual pesquisa trará para a
discussão Candau31 (2012b), que tem como um dos pontos fundantes a dialética entre
igualdade e diferença. A este direito acompanha uma expectativa de universalização da
educação, para todos os brasileiros. Abrangência, aparentemente já conquistada no Ensino
Fundamental, porém que ainda consiste em desafio para as outras modalidades de ensino.
Muitas políticas públicas foram implementadas com a finalidade de minimizar taxas
de evasão escolar, os níveis de distorção idade-série, a repetência e a permanência do
estudante no espaço que lhe é de direito. Essas políticas direcionam para uma questão
importante: a qualidade da educação. O termo qualidade, como ressalta a autora, pode
concentrar uma grande diversidade de significados, que podem compreender desde uma
qualidade total corporativa até um tipo de qualidade cidadã.
Nessa disputa de sentidos, o que está, de fato, em discussão, é que tipo de relações
entre educação, escola e sociedade estamos nos reportando. Assim, Candau (2012b, p. 714.)
nos dá o alerta de que o direito à educação, imbricado em uma perspectiva de EDH, deve
fundamentar-se na qualidade, porém uma qualidade referenciada na “afirmação da
democracia, da justiça, e do reconhecimento da diversidade, na sociedade brasileira”.
Conforme já mencionado na seção anterior, o trabalho de Benevides (2000; 2008) tem
uma amplitude que permite transitar desde a interculturalidade funcional à interculturalidade
crítica.
O segundo momento ocorre neste bloco, da interculturalidade crítica, quando a autora
traz a visão de que os DDHH ainda são “incorporados” na vida “política dos países
desenvolvidos” (p. 148), e retoma a questão de que estes nem sempre são cumpridos. Para
solidificar este argumento aos DDHH, cita as diversas formas de discriminação, intolerâncias
31

A referida autora explicita que DDHH não são apenas direitos individuais, mas também fazem parte
deste campo os direitos coletivos, como o próprio direto à educação.
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e marginalização. Um exemplo disso são os anos de chumbo Brasil, nos quais nossos jovens
eram perseguidos, mortos ou exilados, por terem um posicionamento político divergente ao
do governo.
Benevides (2000; 2008) retoma o momento histórico em que estamos vivendo, no qual
ocorre distorção do conceito DDHH intencionalmente pela grande mídia, que informa à
população segundo interesses das classes socialmente privilegiadas. Nessa linha
argumentativa aliando o saber teórico à práxis, afirma que classes sociais mais vulneráveis
passam a ser marginalizadas ou criminalizadas, problematizando conceitos de universalidade
e igualdade, em contraposição às desigualdades sociais. Este fato é possível constatar em
Benevides (2008, p. 152), no fragmento: “vivemos num país marcado por uma profunda
desigualdade social, fruto de uma persistente política oligárquica e da mais escandalosa
concentração de renda”;
Nesse contexto, a autora parte para uma reflexão apoiada em um referencial teórico
marxista. Neste sentido teórico, é possível perceber quando ela lança mão dos conceitos de
poder, classes sociais, espetacularização (DEBORD, 2003) midiática, assimetria de relações
sociais.
Este posicionamento crítico de identificação das estruturas sociais remete a uma
concepção de interculturalidade crítica, embora este termo não esteja explicitado pela autora,
que deixa patente a sua intencionalidade crítica interventiva para a emancipação social e a
desnaturalização de um padrão uníssono.
Outra autora que discute tal temática é Ramos (2011) que, em seu artigo, questiona o
conceito de Educação em DDHH a partir da própria ótica em que foi construído. Desenvolve
questionamentos sobre a universalidade que a DUDH (ONU, 1948) constrói. Ressalta que o
documento foi produzido em um determinado momento histórico e que traduz o reflexo de
uma cultura predominantemente ocidental e eurocêntrica.
A autora apoia-se nos conceitos de Santos (1997) e Mouffe (2001). O primeiro
trabalha com a problematização de que a cultura ocidental se inclina a entender a si própria,
como a mais ampla e abrangente, desconsiderando as demais. O segundo se apoia no conceito
de “consenso conflituoso”, o qual evidencia os territórios de disputa subjacentes às ideias e
aos discursos produzidos.
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Com base nos teóricos citados, Ramos (2011) toma o caminho de ruptura com os
modelos de a concepção ‘bancária de educação’32 (FREIRE, 1987, p. 63), com o currículo
disciplinar orientado por áreas estanques do conhecimento e com a didática de formação
docente preestabelecida, sem diálogos. Ramos (2011) dialoga com Laclau e Mouffe (2004, p.
161, tradução nossa) e traz a discussão de prática articulatória a qual entendem como
“articulação a qualquer prática que estabeleça tal relação entre elementos, que a identidade
destes seja modificada como resultado dessa prática”.
A pesquisadora lança-se na direção da análise dos documentos: Plano Nacional de
Educação em DDHH de 2007 (PNEDH); Subsídios para a elaboração das diretrizes gerais da
Educação em DDHH; Projeto Capacitação de Educadores da Rede Básica de Ensino em
Educação em DDHH; DDHH: capacitação de educadores – volumes I e II (ZENAIDE, 2008).
Ramos (2011, p. 10) tem como preocupação pensar que sujeitos são aqueles que
disputam a voz do Estado. Nesta direção, a pesquisadora identifica “consultores, acadêmicos e
grupos de interesse” e que estes produzem instrumentos mais voltados para a divulgação dos
instrumentos legais. A autora lança-se, então, a analisar a formação dos sujeitos que
produziram os documentos e percebe uma incidência maior de pessoas com formação
acadêmica em direito, educação e história, mas informa que também contribuem para
produção dos documentos legais profissionais das áreas de psicologia, filosofia e sociologia.
Em um segundo momento, a pesquisadora avança no sentido de identificar quais
elementos discursivos aparecem nos documentos analisados que permitem um melhor
entendimento dos mesmos e se detém nos conceitos de igualdade, diferença e universalidade.
A autora constata que há uma primazia de entendimento na direção da divulgação das normas
vigentes. Ressalta que quando estes registros abordam o tema universalidade, não ficando
evidenciados os questionamentos sobre a multiplicidade de sentidos inerentes próprios do
tema.
Outro ponto levantado pelo artigo diz respeito ao conceito de igualdade, que não é
problematizado. Longe disso, é compreendido como algo a ser almejado, como se fosse um
cenário possível. Essa igualdade não é discutida e pode ser entendida com ecos de
uniformidade e homogeneidade.

Educação Bancária- É aquela em que o educador tem o papel de “‘encher’ os educandos de
conteúdos. É o de fazer ‘depósitos’ de comunicados – falso saber – que ele considera como verdadeiro
saber” (FREIRE, 1987, p. 63).
32
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Dessa forma, as diferenças passam a ficar atenuadas ou invisíveis, pois não é
evidenciada a construção ou a possibilidade das diferenças, as circunstâncias nas quais estas
foram produzidas, assim como também não são analisadas situações de conflito e poder.
Dessa forma, após análise documental das entrevistas realizadas (RAMOS, 2011, p.
12), constatamos que a “ação pedagógica em EDH é um campo de disputas”, na qual
sobressai a abordagem jurídico-político presentes nas entrevistas e nos documentos
produzidos.
Para a autora, a EDH deve partir do evidenciamento da perspectiva da diferença,
negando possibilidades de padronização. Posiciona-se, também, na direção da abordagem
horizontal de construção da EDH. Fato que implica no fortalecimento da autonomia do espaço
escolar, no qual a cultura em EDH acontece e é produzida. Recusando, desse modo, a visão
prescritiva sobre o que a escola deve ou não fazer e elegendo a instituição escolar como
protagonista da própria história.
Nessa perspectiva, Ramos e Frangella (2013) questionam o sentido polissêmico do
termo EDH, ressaltam as relações de poder que estão subjacentes aos diversos entendimentos
sobre o tema e posicionam-se na direção da necessidade do tema ser discutido no espaço
escolar, entendendo este como espaço de produção de cultura.
As autoras trabalham trazendo a contextualização histórica e espacial evidenciando o
momento de tensionamento cultural presente, no qual foi analisada com o olhar da
movimentação demográfica, de emigrantes dos países periféricos para os países centrais.
Mobilidade essa, ainda não experimentada pela humanidade em números tão altos.
Ramos e Frangella (2013) buscam fundamentos em autores como Santos (1997),Hall
(2003) e Canclini (2006), que evidenciam as relações de poder invisibilizadas diante da
questão de tratamento da globalização como um dado único e homogeneizante.
Para esta discussão, as pesquisadoras trazem os estudos de Canclini (2006), nos quais
são consideradas as possibilidades de circulação da população de países antes considerados
singulares ou longínquos, mas que agora fazem um caminho também de conhecimento e
assentamento nos países centrais, em busca de melhores condições de vida. Fato que elevou o
campo de tensão cultural, como observa o autor destacado.
Nesta direção, as referidas autoras evidenciam que a “disputa hegemônica” é maior do
que o binarismo entre o exercício do poder e resistência do outro. Ambas as autoras alertam
que os conceitos de igualdade e universalidade, quando não devidamente problematizados,
podem fortalecer práticas que levam à invisibilidade dos grupos não hegemônicos. Além
disso, elegem o currículo como ferramenta, quando voltado para a prática do diálogo com os
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atores envolvidos, não apenas apresentando e informando sobre as questões em EDH, mas
também trazendo questões de “tensão/negociação” e “igualdade/diferença” (RAMOS;
FRANGELLA, 2013, p. 5). As autoras partem do entendimento de que a cultura é um
“produto híbrido”, que reflete os anseios e as pretensões dos vários grupos envolvidos e que o
significado do que é “diferença” fica relativizado, segundo os terrenos em disputa ali
envolvidos.
Dessa forma, Ramos e Frangella (2013, p. 7) desenvolvem uma concepção de cultura
como uma construção processual híbrida, um resultado de terrenos de disputa de significações
e sentidos e retomam que a compreensão de diferença posta com o sentido de tolerância pode
vir a abrir um espaço para conexão com posturas de hierarquização cultural, visto que
desconsideram o “universal como um particular que se tornou hegemônico”. Posição que
caminha em consonância com os pressupostos de Panikkar (2004), Santos (2013) e Gándara
(2014).
As pesquisadoras também destacam a EDH com algo além das “prescrições oficiais”,
que falam pela voz do Estado, mas que também dialogam com aqueles presentes no cotidiano
das escolas: construtores, de vozes, que criam sentidos e se configuram nas práticas
curriculares.
Nesta configuração, podemos pensar a educação como espaço em que a cultura dos
EDH não é apenas repassada e difundida, mas também pensada e ressignificada na escola.
O grupo de autores problematizados ao longo dessa seção destacam as relações de
poder subjacentes ao apagamento dos movimentos dos nossos povos originários, dos diversos
povos afrodescendentes, das mulheres, da luta dos deficientes por espaço, nesta sociedade.
Em face de um poder marcadamente eurocêntrico, que teve força para impor o seu padrão
como o único válido e aceitável.
Dessa forma, os pesquisadores referidos veem na interculturalidade crítica uma
possibilidade de contraestratégia a um padrão imposto pela modernidade e, assim, buscam dar
voz a epistemologias, culturas ou tradições do ocidente que foram esquecidas ou
marginalizadas.
Este terceiro grupo de pesquisadoras apresenta uma leitura da realidade que evidencia
as relações de poder existentes nos diversos movimentos sociais, as intencionalidades
políticas por trás da validação de determinadas epistemologias em detrimento de outras, além
de tecerem uma ligação refletida entre poder e modelo econômico vigente aliado a uma
ligação estreita com a modernidade, conforma destaca Santos (2013).
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Destacamos nesse contexto, Ramos (2011), Candau (2012a; 2012b), Walsh (2012) e
Ramos e Frangella (2013) com uma perspectiva de sujeito imbricado nas condições sociais e
históricas e, por consequência, o afastamento de um humanismo abstrato.
Nessa perspectiva, o ator social é construído nas ações e lutas sociais. Desse modo, a escola
deve ser encarada como espaço de produção de cultura e não de mero transmissor de
conhecimentos fornecidos por outras áreas. Aos atores sociais que constroem o ambiente
escolar é reconhecido seu protagonismo em um espaço de possibilidade de transformação.
O direito que permeia esta sociedade é entendido como uma construção humana,
então, relativo e mutável e não um dado a priori natural ou metafísico. As desigualdades
sociais existem e são resultado das relações de poder, que podem e devem ser evidenciadas e
problematizadas.
Portanto, a escola vista como uma das instituições a quem cabe possibilidades de
emancipação social é uma linha de pensamento, na qual esta investigação se coaduna. Em
sintonia com a visão de Freire (2002, p. 53), que remete a educação a “um querer fazer
libertador” e de Giroux (2011, p. 141) que trabalha com uma educação que tem como
perspectiva o bem comum, em que “a pedagogia funciona como uma força democrática em
prol da mudança com amplitude para entender, agir, e resistir”.
Neste tópico, foram analisadas a interculturalidade relacional, funcional, crítica e
foram observados que os entendimentos que estão subjacentes nos trabalhos de teóricos
visitados, que atuam em EDH. Como estes trabalhos transbordam de sentidos por vezes
próximos, outras vezes antagônicos.
O que interessa nesta pesquisa é destacar o fundamento que move um determinado
entendimento com sentido de emancipação social, visando a contribuir com possibilidades de
mitigação das desigualdades sociais ou aproximando-se de motivações que dialogam com a
manutenção do modelo atual, imersos no momento histórico-social em que estamos vivendo.
3.2 EDH GLOBAL E FRAGMENTADA
Tuvilla (2008), Benevides (2000; 2008), Ramos (2011), Candau (2012a; 2012b) e ,
Ramos e Frangella (2013) trabalham com uma concepção de EDH global, na qual o homem
deve ser observado, segundo todos os seus aspectos.
Tal concepção contribui para que possam ser observadas as negações e interdições
pelas quais o ser humano passa, para que, dessa forma, tenha resguardada sua integridade.
De igual natureza aos DDHH, que em sua visão fragmentada pode levar a resultados
imprecisos, a EDH vista de forma fragmentada também poderá levar a resultados parciais. É,
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portanto, mais acertado que a realidade seja observada em sua plenitude e não de forma
fragmentada. É neste sentido que se direcionará esta pesquisa.
Como é possível perceber, independentemente do entendimento dos autores estudados
no subitem 3.1, em que apresentou as diferentes concepções de interculturalidade; relacional,
funcional ou crítica.
Neste subitem, a trajetória investigativa ocorre no cenário da EDH global ou
fragmentada. Categorias em que uma parcela expressiva dos teóricos analisados explicitam o
interesse e pela visão global de EDH, conforme pretendemos evidenciar.
Para fins de sistematização, comecemos com Tuvilla (2008), que dispõe em seu livro
que a EDH parte de uma concepção global de educação em todas as suas modalidades e em
qualquer nível de escolaridade. O autor também traz a possibilidade da interdisciplinaridade
para uma melhor compreensão dos problemas, de maneira “que permita estabelecer as
interconexões precisas entre os conteúdos referentes a uma mesma realidade” (TUVILLA,
2008, p. 91).
Em seguida, vamos destacar Benevides (2000; 2008). Esta autora também desenvolve
seus trabalhos pensando a EDH fundamentada em uma concepção global de educação, posto
que a “defesa dos direitos fundamentais deve atingir todas as áreas da atividade humana”
(BENEVIDES, 2008, p. 141) .
Candau (2013; 2012a) entende por sentido global a interdependência e a
indivisibilidade entre os direitos e que estes precisam ser vivenciados por todos envolvidos,
professores e estudantes, para que sejam plenamente entendidos e ressignificados.
Complementa, ainda, que na visão histórico-crítica e global, os DDHH são “vistos como
mediações para a construção de um projeto de sociedade, igualitário e plural” (CANDAU,
2013, p.63), fortalecendo atores sociais que contribuem com “o empoderamento de dos
grupos sociais e culturais marginalizados e discriminados”.
Já Ramos e Frangella (2013), embora não citem textualmente a concepção global de
EDH, dedicam-se à proposta de um currículo que dialogue com as produções de práticas, que
são construídas também pela escola. As autoras trabalham um significado de currículo com
um sentido de cultura.
Com as contribuições dos autores acima citados, Benevides (2000; 2008), Candau
(2013), Ramos e Frangella (2013) e Tuvilla (2008), é possível compreender que o
entendimento sobre uma concepção do EDH global agrega autores de ponta no tema. Embora
saibamos que uma concepção fragmentada, com a prevalência de estudos por temas
específicos ainda é majoritária.
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Entretanto, em diálogo com o subitem 2.1 desta dissertação, em que ficou evidenciado
o recorte histórico dos DDHH, é possível perceber que a trajetória de uma concepção global
em DDHH demorou séculos para ser construída.
Esse caminho teve início com as compreensões advindas do direito natural, mais
individualistas, e passou por diferentes formas de entender o mundo e a sociedade até chegar
à Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948).
Essa Declaração pacificou o entendimento que os direitos fundamentais podem ser
construídos tanto dos direitos civis como dos sociais. Assim, a apropriação pela educação de
um campo que teve origem no direito pode e deve ser historicizada, conforme Ellacúria
(1989), para que não perca parte do seu significado, tampouco de sua história.
Como EDH é um campo relativamente novo, para fins de exemplificação, vale
mencionar que o Decreto 7. 037 (BRASIL, 2009) tem menos de 10 anos. Muito ainda há para
percorrer.
Na próxima seção, iniciamos com um breve histórico do Programa Rio-Escola Sem
Preconceito, seguindo com uma rápida enumeração do quantitativo de professores, estudantes
e funcionários, bem como as modalidades de ensino atendidas pela SME-RJ, com a finalidade
de ressaltar a abrangência das ações desta secretaria.
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4 EDH NO PROGRAMA RIO-ESCOLA SEM PRECONCEITO
O Programa Rio-Escola Sem Preconceito (RESP) é uma ação da Secretaria Municipal
de Educação do Rio de Janeiro, que teve sua criação por meio da Portaria E/SUBE/CED
N.º19, de 26 de outubro de 2016, com a intenção de mobilizar diferentes ações em diversos
setores de forma articulada e de envolver a comunidade escolar em torno de ações que
promovessem Educação e Cultura em DDHH.
Este programa se consolidou a partir das ações do antigo Projeto com o mesmo nome
e que era desenvolvido pela referida secretaria desde 2011. A reunião de diferentes ações e
temas dentro de um projeto é uma maneira que a administração pública encontra de
encaminhar diversas demandas em uma única ação.
A mudança e publicação de um programa no final de ano e principalmente no término
de uma gestão, como ocorreu com a publicação do Programa em análise é um indicativo de
uma tentativa de fortalecimento de uma política de Estado, e não apenas de governo. É válido
lembrar que, em outubro de 2016, foram realizadas as eleições para a prefeitura do Rio de
Janeiro. Nesta conjuntura, o RESP se consolida e se torna um programa, com sua
formalização publicada em Diário Oficial do município do Rio de Janeiro.
4.1 EDH E A ESCOLA PÚBLICA EM NÚMEROS
O programa apresenta como objetivo principal potencializar, junto ao seu público, a
“universalização do respeito à dignidade humana e às diferenças culturais, étnicas, religiosas,
de diversidade sexual e outras” (SME-RJ, 2016).
O RESP recebeu visibilidade pelo portal Rioeduca33, plataforma pela qual a rede
municipal de educação divulga os programas e ações; recursos pedagógicos; blogs das onze
Coordenadorias Regionais de Educação; das escolas, creches e Espaços de Desenvolvimento
Infantil - EDI 34, bem como informativos voltados para os Recursos Humanos.
O RESP trabalha com base em três eixos: o primeiro voltado para discussões das
relações étnico-raciais, com a intencionalidade de promover a educação de “cidadãos atuantes
e conscientes na sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil, reconhecendo o que há de

33

É possível acessar o portal através do link: <www.rioeduca.net/ programasAcoes>.
Espaços de Desenvolvimento Infantil (EDIs) que é um espaço escolar no qual estão reunidas a
creche (que atende a crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses) e a pré- escola (que atende a crianças a
partir de 4 anos a 5 anos e 11 meses). Segundo a SME-RJ, este ambiente está baseado no conceito de
primeira infância estão contempladas a arquitetura, mobiliários, recursos pedagógicos e também
profissionais com especialização voltada para esta faixa etária específica (SME-RJ, 2018).
34
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enriquecedor nesta dimensão, de modo a permitir a construção de relações étnico-raciais
positivas, contribuindo na construção de uma sociedade democrática” (SME-RJ, 2018).
O segundo eixo, denominado de Convivências e Conflitos, possui como objetivo
“enfrentar as diferentes formas de violência manifestadas no ambiente escolar, considerando o
contexto das relações que se estabelecem nas instituições e os conflitos que lhe são inerentes”
(SME-RJ, 2018).
Enquanto o terceiro eixo trata das “diferenças, diversidades e práticas sociais” e está
orientado para:
[...] promover o debate, em todas as unidades orgânicas da SME-RJ, nível
central, regional e local- sobre a educação como um direito fundamental, que
precisa ser garantido a todos e todas sem qualquer distinção, promovendo a
cidadania, a igualdade de direitos e o respeito à diversidade sociocultural,
étnico-racial, etária e geracional, de gênero, e orientação afetivo-sexual e às
pessoas com deficiência (SME-RJ, 2018).

Desta maneira, o programa se apresenta a uma rede constituída por 145.656 estudantes
na Educação Infantil35 e 509.923 no Ensino Fundamental36, somando um total de 654.949
estudantes, distribuídos nas diferentes modalidades de ensino da Educação Básica37 que são
oferecidas pela SME-RJ, conforme quadro nº 7.
Para uma visão mais detalhada da abrangência e relevância da rede municipal
observada, a atual pesquisa elaborou os quadros nº 8, 9, 10, com o detalhamento dos grupos
sociais

envolvidos:

estudantes,

professores,

funcionários

de

apoio

à

educação,

respectivamente.

35

“A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento
integral da criança de até 5 (cinco) anos”, art. 29, Lei 9.394 (BRASIL,1996); alterado pela Lei 12.796,
(BRASIL, 2013).
36
“O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito na escola pública,
iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão”, art. 32, Lei
9.394, (BRASIL,1996); alterado pela Lei 11.274, (BRASIL, 2006).
37
Educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, art. 21, I. Lei
9.394, (BRASIL, 1996).
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Quadro 7: Detalhamento do quantitativo de estudantes de acordo com os segmentos da
Educação Básica, oferecido pela SME-RJ38.
Educação Básica
Educação Infantil
Modalidades
de Ensino

Educação
Infantil Creche

Educação
Infantil PréEscola

Ensino Fundamental

CE

EJA

1º Segmento

2º Segmento

Correção

Classes

Educação

do

do

de Fluxo

Especiais

de

Ensino

Fundamental

Ensino

Fundamental

Total

Jovens e
Adultos

Quantitativo

59.541

86.142

310.114

149.556

19.069

4.324

26.230

654.954

de
estudantes

Fonte: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 2017. Quadro elaborado pela autora,
2018.

Segundo os dados disponibilizados pela secretaria envolvida, a rede de ensino tem
aproximadamente um número em torno de 650.000 estudantes. Este quantitativo corresponde
a um número flutuante de alunos, porque durante todo ano são realizadas matrículas novas,
transferências e exclusões. A este universo pode ser somado o quantitativo de professores
(41.216), dispostos por modalidade de ensino na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.

Quadro 8: Detalhamento do quantitativo de professores conforme os segmentos da Educação
Básica em que atuam39.
Educação Básica

Educação Infantil
Ensino
Fundamental

Cargo
Professor de Educação Infantil
Professor 1º Segmento do Ensino Fundamental
Professor 2º Segmento do Ensino Fundamental
Total

Quantitativo
5.393
19.019
16.804
41.216

Fontes: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, 2017. Quadro elaborado pela autora,
2018.

Ao número de professores e estudantes pode ser acrescido o número de 14.963
funcionários de apoio à Educação, dentre estes: Agentes de Educação Infantil; Secretário
Escolar; Agente de apoio à Educação Especial e outros funcionários de apoio, categoria não
especificada pela Secretaria em questão.

38
39

Dados de julho de 2017 (SME-RJ, 2018).
Dados de março de 2017 (SME-RJ, 2018).
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Quadro 9: Detalhamento do quantitativo de funcionários40.
Funcionários

Quantitativo

Agentes de Educação Infantil

5.430

Secretário Escolar

1.081

Agente de apoio à Educação Especial
Funcionários de apoio
Total

193
8.279
14.963

Fonte: Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Os números dispostos neste subitem tiveram por interesse mapear o universo de
sujeitos envolvidos nos programas desta rede pública de ensino e a relevância de programa
quando se dispõe a trabalhar neste universo de pessoas.
4.2 RESP E A BASE LEGAL
O documento de formulação do programa cita que vários documentos serviram de
base para a constituição do RESP, a começar pela Constituição Federal (BRASIL, 1988),
além de arrolarem um leque abrangente de dispositivos legais. Também foram utilizadas
legislações infraconstitucionais que auxiliam e fornecem subsídios para o programa, que estão
listados no quadro nº 10 e também podem ser consultados, conforme a Portaria de
implantação.
Neste caso, foram listadas normas federais, estaduais e municipais, que versam sobre
crianças e adolescentes, normas instituidoras e organizativas das diretrizes e bases da
educação e que organizam os sistemas educacionais (CURY, 2008).
Os quadros a seguir têm a função de organizar a visibilização e abrangência das
normas com as quais o Programa se articula, em conformidade com a dimensão territorial,
nacional, estadual ou municipal, por eixos de abrangência e segundo uma cronologia de
publicação.
Entretanto, é válido ressaltar que não pertence ao recorte desta pesquisa a exegese do
texto legal. Assim, os quadros têm como interesse, além da visibilidade e a organicidade por
temas, fornecer a dimensão da abrangência legal e a possibilidade de pautar o material
produzido, de acordo os eixos de trabalho do RESP.
Cabe ainda ressaltar, que a presente dissertação não entende a escola como mera
expectadora e sim como produtora de cultura e que o conjunto normativo fixado para o

40

Dados de março de 2017, (SME-RJ, 2018).
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programa é ressignificado pela escola, de acordo com Ramos e Frangella (2013) e Ramos
(2011).

Quadro 10: Documento com as normas gerais que respaldam o programa Rio-Escola sem
preconceito.
Legislação
Constituição Federal

Ano
1988

Documento

1948

Dispõe sobre o ideal comum a ser atingido por todos os povos
e todas as nações

Lei nº 8.069 (BRASIL, 1990)

13/07/1990

Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá
outras providências.

Lei nº 9.394 (BRASIL, 1996)

20/12/1996

Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional (LDB).

Lei Federal nº 12.06 (BRASIL,
1996)

27/10/2009

Altera o inciso II do art. 4o e o inciso VI do art. 10 da Lei no
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar o acesso de
todos os interessados ao ensino médio público.

Lei 4.528 (RIO DE JANEIRO,
2005)

28/03/2005

Estabelece as Diretrizes para a organização do sistema de
ensino do Estado do Rio de Janeiro.

Lei Orgânica do Município do
Rio de Janeiro

1990

Declaração
Universal
Direitos Humanos

dos

Fonte: ALERJ; Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Município; Planalto, 2018. Quadro
elaborado pela autora, 2018.

O quadro nº 10 está confeccionado e organizado com a preocupação de marcar a
abrangência territorial, nacional, estadual ou municipal, nas normas que alicerçam o RESP,
assim como apontar para a hierarquia da normativa entre os entes federativos.
A Lei Federal 9.536 (BRASIL, 1997), que trata sobre transferência de escolas, que
consta entre as legislações gerais arroladas pelo programa, não está no quadro nº 11 em razão
de ser uma alteração da Lei 9.394 (BRASIL, 1996).
Nos quadros seguintes estão disponibilizadas as normas legais segundo os eixos que
alicerçam o Programa: relações étnico-raciais; convivências e conflitos, diferença, diversidade
e práticas sociais.
O primeiro eixo contempla as relações étnico-raciais, parâmetro no qual se desenvolve
esta pesquisa. Para este eixo, o RESP apresenta como objeto de interesse a educação de
“cidadãos atuantes e conscientes na sociedade multicultural e pluriétnica do Brasil” (SME-RJ,
2016), a fim de auxiliar na “construção de relações positivas”, assim como na “construção de
uma sociedade democrática” (SME-RJ, 2016).
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A base legal deste eixo está relacionada a seguir, no quadro nº 11, em que estão
dispostas as normas federais, nas quais o RESP busca fundamentação, segundo especialização
por temas e conforme ordem cronológica de publicação.
Quadro 11: Leis e Decretos Federais que fundamentam o eixo das discussões étnico-raciais.
Documento
Lei Federal nº 6.001
(BRASIL, 1973)

Ano
19/12/1973

Especialização
Estatuto dos Povos Indígenas.

Lei Federal nº 10.639
(BRASIL, 2003)

09/01/2003

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a
obrigatoriedade da temática "História e Cultura AfroBrasileira", e dá outras providências.

Decreto Federal nº 6.286
(BRASIL, 2007)

05/12/ 2007

Institui o Programa Saúde na Escola - PSE.

Lei Federal nº 11.645
(BRASIL, 2008)

10/03/ 2008

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada
pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as
diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da
temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”.

Decreto Federal nº 7.177
(BRASIL, 2010)

12/05/2010

Altera o Anexo do Decreto no 7.037, de 21 de dezembro de
2009, que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3.

Lei Federal nº 12.796
(BRASIL, 2013)

04/04/ 2013

Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para
dispor sobre a formação dos profissionais da educação e dá
outras providências.

Fonte: Planalto, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

O segundo eixo, que trata de “Convivências e Conflitos” busca trazer subsídios para
enfrentamento das inúmeras formas de manifestação da violência no ambiente escolar. Com
esta finalidade, este eixo tem como fundamento a articulação com as normas arroladas a
seguir, segundo especificidades temáticas, nos quadros nº 13, 14 e 15.
No quadro nº 12, estão dispostas as normas que tratam de violência doméstica com
abrangência federal e municipal.
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Quadro 12: Leis Federal e municipal que fundamentam o eixo Convivências e Conflitos,
para o RESP
Tema: Violência Doméstica
Documento e Abrangência Ano
Lei Federal nº 11.340
10/08/2006
(BRASIL, 2006)

Lei Municipal nº 5.439
(RIO DE JANEIRO, 2012)

12/06/2012

Especialização
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana
para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher;
dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências.
Dispõe sobre fomentar ações socioeducativas na rede pública de
ensino visando à prevenção de violência contra mulher

Fonte: PLANALTO, 2018; Câmara Municipal de Rio de Janeiro Câmara Municipal de Rio de Janeiro,
2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Já no quadro nº 13, a seguir, estão elencadas as normas voltadas para a fundamentação
do eixo Convivências e Conflitos com ênfase em Orientação Sexual, segundo dispõe o
referido programa.
Quadro 13: Leis, Decretos e Portarias que fundamentam o eixo Convivências e Conflitos
concernentes à Orientação Sexual.
Tema: Orientação Sexual
Documento e abrangência
Lei Municipal nº 2.475
(RIO DE JANEIRO, 1996)

Ano
12/ 09/1996

Especialização
Determina sanções às práticas discriminatórias na forma
que menciona e dá outras providências.

Lei Municipal n.º 4.774
(RIO DE JANEIRO, 2008)

29/01/ 2008

Estabelece medidas destinadas ao combate de toda e
qualquer forma de discriminação por orientação sexual
no município e dá outras providências

Decreto Municipal
nº 33.815 (RIO DE JANEIRO,
2011)

18/05/2011

Regulamenta as Leis nº 2.475, de 1996, e nº 4.774, de
2008, e dá outras providências

Decreto Municipal nº 33.816
(RIO DE JANEIRO, 2011)

18/05/02011

Dispõe sobre a inclusão e uso do nome social de pessoas
travestis e transexuais no âmbito da Administração
Direta e Indireta.

Decreto Municipal nº 33.535
(RIO DE JANEIRO, 2011)

25/03/2011

Dá nova redação a artigos do Decreto nº 30.033, na
forma que menciona.

Decreto Municipal nº 24.435
(RIO DE JANEIRO, 2004)

23/07/2004

Institui o comitê gênero e município para ampliação da
eficácia e efetividade das ações da mulher.

Portaria MEC nº 916
(BRASIL, 2015)

9/09/2015

Institui Comitê de Gênero, de caráter consultivo, no
âmbito do Ministério da Educação.

Resolução Federal nº 12
(BRASIL, 2015)

16/ 01/ 2015

Estabelece parâmetros para a garantia das condições de
acesso e permanência de pessoas travestis e transexuais
nos sistemas e instituições de ensino.

Fonte: Câmara Municipal de Rio de Janeiro, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.
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Enquanto no quadro nº 14, as legislações abordadas são sobre Bullying, com
abrangência federal e municipal.
Quadro 14: Leis Federais e Municipais que fundamentam o eixo Convivências e Conflito que
discutem a intimidação sistemática (Bullying).
Tema: Bullying
Documento e
Abrangência
Lei Federal nº 13.185
(BRASIL, 2015)
Lei Municipal nº 5.089
(RIO DE JANEIRO,
2009)

Ano

Lei e regulamentação municipal

06/11/2015

Institui o Programa de combate à intimidação sistemática (Bullying)

06/10/2009

Dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e
combate ao Bullying escolar.

Fonte: PLANALTO, 2018; Câmara Municipal de Rio de Janeiro, 2018. Quadro elaborado pela
autora, 2018.

O terceiro eixo, no qual está estruturado o programa “Diferença, diversidade e práticas
sociais”, tem como objetivo propiciar o debate nos níveis central, regional e local da
Secretaria Municipal de Educação, a partir da acepção da educação como um direito
fundamental humano, “que precisa ser garantido a todos e todas sem qualquer distinção,
promovendo a cidadania, a igualdade de direitos e o respeito à diversidade sociocultural,
étnico-racial, etária e geracional, de gênero e orientação afetivo-sexual e às pessoas com
deficiência” (SME-RJ, 2018).
Com o interesse de fornecer um panorama da legislação com que o RESP dialoga,
neste eixo, com o direito à educação e a questão geracional. No quadro n° 16, em seguida,
estão pautadas as normas federais que alicerçam o direito à educação evidenciadas pelo
RESP, com ênfase na Educação Inclusiva.

Quadro 15: Normas Federais que fundamentam o eixo Convivências e Conflitos
concernentes à Educação Inclusiva.
Documento
Lei Federal nº 13.146
(BRASIL, 2015)

Ano
06/07/2015

Especialização
Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência
(Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Lei Federal nº 12.796
(BRASIL, 2013)

04/ 04/2013

Altera a Lei no 9.394, de 20/ 12/ 1996, que estabelece as diretrizes
e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos
profissionais da educação e dar outras providências.

Decreto Legislativo
Federal nº 186
(BRASIL, 2008)

09/07/2008

Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova
Iorque, em 30 de março de 2007.

Resolução Federal nº 4
(BRASIL, 2015)

02/10/2009

Institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional
Especializado na Educação Básica, modalidade Educação
Especial.

Fonte: PLANALTO, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.
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Outrossim, o RESP elenca a norma de conteúdo geracional como a Lei Federal que
institui o Estatuto do Idoso, conforme quadro nº 16.
Quadro 16: Lei Federal que dispõe sobre o conteúdo geracional.
Tema: Geracional
Documento
Lei nº 10.741
(BRASIL, 2015)

Ano
01/10/2003

Tema
Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências.

Fonte: PLANALTO, 2018. Quadro elaborado pela autora.

É importante que se ressalte, que a presente dissertação além de não ter como proposta
o estudo pormenorizado das normas legais, ora arroladas, também não quer se limitar a
divulgar o conteúdo normativo em questão, porém a enumeração e organização segundo os
eixos auxiliam não apenas a visualização do arcabouço normativo a que o programa se
reporta, mas também auxilia a correlação dos materiais disponibilizados pelo RESP, que serão
percorridos no subitem subsequente.
Além disso, é importante retomar o nosso posicionamento descrito neste item no que
se refere ao entendimento desta investigação que a educação e a escola não são meros
receptores da arquitetura legal vigente. Antes disso, a escola e os sujeitos que a constituem, ao
agirem na sua prática cotidiana, vão significar e resignificar as normas em destaque, posto que
estes são sujeitos produtores de cultura e de cultura em EDH, de acordo com Ramos e
Frangella (2013) e Ramos (2011).
Ainda neste sentido, esta investigação procura evitar qualquer forma de hierarquização
de saberes entre campos de conhecimento diversos.
Com base nos quadros listados anteriormente, foi possível constatar o quanto a
proposta do RESP é ousada, tanto quando pensamos na sua abrangência territorial, assim
como quando olhamos para a abordagem temática. Esta proposta fica ainda mais audaciosa ao
voltamos o nosso olhar para os números de estudantes e profissionais da educação envolvidos.
Mais especificamente, constam no primeiro eixo de discussão as normas propostas no
PNDH-3 e a Lei 12.796 (BRASIL, 2013) que alterou vários dispositivos da Lei 9.394
(BRASIL, 1996), dentre estes artigos que tratam sobre a formação de docentes.
Neste caso, é válido ressaltar, ainda, que a formação de professores está relacionada
com o referido eixo, pois não está ligada somente a relações étnico-raciais, mas sim a todos os
demais eixos de trabalho do RESP. A este fato, é possível que se constitua numa
inobservância do programa, ou mesmo uma prevalência deste eixo de trabalho sobre os
demais.
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Essas considerações foram levantadas para trazer que a presente pesquisa parte da
centralidade do PNDH-3 e da Lei 9.394 (BRASIL, 1996) com as alterações para a formação
do professor, trazidas pela Lei 12.796 (BRASIL, 2013).
Assim, a relevância do professor como um dos atores capazes de impulsionar
transformações na sociedade e que podem auxiliar na formação de sujeitos atuantes e
participativos em uma sociedade plural, nos três eixos de trabalho do RESP e não apenas no
primeiro, conforme disposto no programa.
Quando o assunto é formação de professores, o referido programa não arrolou a
Resolução Nº 2, de 1/07/2015 CNE, em seus artigos 13, 14,15, que tratam respectivamente da
formação inicial de professores para a educação básica em nível superior, da formação
pedagógica para graduados não licenciados e por fim da formação da segunda licenciatura.
Conforme salienta a referida resolução, os cursos de formação inicial, da formação
pedagógica para graduados que tenham apenas o bacharelado e também para a segunda
licenciatura devem garantir, agora com força normativa, a inclusão nos currículos de
conteúdos específicos relacionados aos DDHH ou na sua perspectiva por especificidades
como quando são abordadas, de forma isolada, diversidades étnico-racial, de gênero, sexual,
religiosa, de faixa geracional e de Educação Especial. Além dos conteúdos, de Língua
Brasileira de Sinais (Libras), direitos educacionais de adolescentes e de jovens em
cumprimento de medidas socioeducativas.
Assim, como é possível perceber a menção da Resolução Nº 2, poderia vir a
acrescentar ainda mais substância à proposta do RESP, porque versa justamente nos pontos
em que o programa pretende se debruçar.
4.3 RESP E OS RECURSOS DIDÁTICOS
A plataforma do RESP além do inventariamento normativo que lhe fornece respaldo,
também fornece possibilidades de outros recursos didáticos. O Programa está alocado na
plataforma Rioeduca, que apresenta um série de materiais já realizados, como os 46 vídeos41
produzidos pela Multirio, 2 E-book, 28 vídeos que estão no You Tube. Ainda na mesma
plataforma, é possível ter acesso à visualização de duas formações produzidas pelo referido
Programa, aos professores.

41

Os 46 vídeos estão listados no anexo 1.
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Constam também na plataforma Rioeduca referente ao RESP, um link para o jornal
Galedés; outro link para o canal no You Tube de Priscila Xavier42, que dispõem narrativas de
diversos desenhos animados para crianças cegas ou com baixa visão; 2 blogs de duas escolas;
e ainda um vídeo sobre demarcação de terras indígenas.
Quadro 17: Recursos pedagógicos disponíveis na Plataforma do RESP.
Formato do Material
Vídeos

Quantitativo
46

Produção / Divulgação
MULTIRIO

E-book

2

Produção Universitária

Vídeos

28

Disponíveis no You Tube

Vídeos

1 link para o Canal

Priscila Xavier

Jornal

1 link para o jornal Galedés

Vídeo

1 link sobre demarcação das terras
indígenas

Fonte: Plataforma RIOEDUCA, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Os dois E-books disponíveis apresentam vinculação com Escolas de Ensino Superior
Federais, brasileiras, de acordo com o quadro nº 18.

Quadro 18: E-books disponibilizados na Plaforma RESP.
Titulo

Autor

Vinculação

Ano de Produção

Brincadeiras africanas
para a educação cultural

CUNHA, Débora
Alfaia da

Diretoria de Programas e
Projetos de
Extensão/DPP/PROEX/UFPA43

2016

Coletânea de atividades
pedagógicascompartilhando saberes
indígenas

MELLO. Rafaela
Albergaria; BORGES,
Vera Lúcia Bogéa

Mestrado Profissional em
Práticas em Educação Básica
Colégio Pedro II - Produto
Educacional

2016

Fonte: Plataforma RIOEDUCA, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Além dos livros digitais, a plataforma disponibiliza também 28 vídeos, cujo acesso é a
rede mundial de computadores. Este grupo de recursos midiáticos, quase que em sua
totalidade, está relacionado com o eixo 1, relações étnico-raciais, conforme anexo 2.
Em prosseguimento com o interesse desta pesquisa e para realizar uma análise
detalhada sobre qual concepção está subjacente no RESP, seguiremos com a análise do
material com produção própria da SME-RJ. O material disponível, segundo o sítio Rioeduca
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Priscila Xavier teve por interesse desenvolver o trabalho voltado para o entretenimento de crianças
cegas ou com baixa visão, a partir de uma disciplina cursada com o Prof. Francisco Lima, coordenador
do Centro de Pós-Graduação em Educação Inclusiva da Universidade Federal de Pernambuco -UFPE.
43
UFPA - Universidade Federal do Pará.
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(2018), são aqueles que constam no quadro nº 19, produzidos pela empresa responsável pela
produção de mídia educativa, Multirio (2018).
A atual investigação entende que a análise deste material de produção própria constitui
um fator que contribuirá no entendimento de que concepção de EDH está implícita no
programa.
Os 46 vídeos de produção própria estão distribuídos segundo os eixos do RESP,
conforme o quadro a seguir.
Quadro 19: Quadro sobre a disposição do material audiovisual elencado pelo RESP, segundo
eixo temáticos.
Eixos
Eixo 1
Relações Étnico-Raciais

Quantitativo
8 vídeos

Eixo 2
Convivências e conflitos

27 vídeos

Eixo 3
Diferença, diversidade e práticas sociais

11 vídeos

Total

46 vídeos

Fonte: Rioeduca, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Conforme dados colhidos no sítio da Multirio, esta disponibiliza aos 40.000
professores da rede de ensino, mais de 7.000 títulos, entre estes vídeos, matérias jornalísticas,
publicações, animações, jogos digitais interativos, livros infantis com realidade aumentada,
séries com conversão para 3D, vídeos em realidade virtual e simulações holográficas.
Contudo, com a finalidade de trabalhar assuntos ligados aos temas voltados EDH,
apenas foram elencados 46, que estão organizados segundo os três eixos propostos pelo
Programa, conforme quadro nº 19.
Ao se comparar os dados os dados expostos na plataforma Multirio e Rioeduca, ambas
pertencentes à SME-RJ, percebemos que dos 7.000 títulos disponibilizados pela Multirio
(2018), apenas 46 versam sobre os temas relativos à EDH, de acordo com Rioeduca (2018).
A partir desta constatação, é possível perceber que o tema EDH não constitui uma prioridade
desta rede, que atende em torno de 650.000 estudantes.
No entanto, o fato de haver uma preocupação de arrolar o material próprio já
produzido, que aliado à possibilidade de acrescentar outros materiais com produções diversas
e ainda a própria constituição e publicação do programa, são indicativos de um interesse da
SME-RJ.
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Este interesse em vai além da mera informação do texto legislativo, mas busca
também fornecer, para os professores da referida rede, subsídios pedagógicos sobre os temas
propostos.
4.4 DOS RECURSOS MIDIÁTICOS PRODUZIDOS PELA MULTIRIO
Dos 46 vídeos produzidos pela Multirio, esta dissertação se concentra em analisar os 8
concernentes ao eixo das relações étnico-raciais. Este fato ocorre por neste tópico estarem
dispostas as legislações mais antigas com temas relacionados à EDH e, portanto, com mais
tempo de produzir efeitos sociais palpáveis.
Neste pilar, encontramos a Lei 6.001- Estatuto do Índio (BRASIL, 1973); Lei 10.639
(BRASIL, 2003) - que trata da obrigatoriedade do tratamento curricular da História e Cultura
Afro-Brasileira; modificada pela Lei 11. 645 (BRASIL, 2008), que dispõe sobre a
obrigatoriedade curricular da História e Cultura Afro-brasileira e Indígena.
Neste eixo de trabalho, estão dispostos 8 vídeos de produção própria da SME-RJ,
portanto com possibilidades de conter discussões mais fidedignas ao ideário do programa e
facilitadoras para identificar quais são as concepções de EDH destacadas pelo Programa RioEscola sem Preconceito, a fim de perceber qual o tipo de projeto de sociedade está implícito
nele, conforme o objetivo geral desta pesquisa.
Este material está organizado no quadro nº 20 para fins de melhor visualização.
Quadro 20: Listagem dos documentos elencados pelo RESP, para o Eixo 1 sobre Educação
para as Relações Étnico-Raciais, segundo título, ano de produção e tempo de
duração.
Títulos

Ano de produção

Tempo de duração

2014

27 min

s/d

4 mim

Relações étnico-raciais na escola

2013

34 mim

Combatendo o preconceito com conhecimento

2013

15 min

Preconceito e intolerância

2015

33 min

O ensino de temas afro-brasileiros

2013

34 min

Educação Inclusiva

2012

25 min

Cultura Árabe

2013

37 min

Os povos indígenas e a tecnologia
Arte indígena

Fonte: Rioeduca, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Um fato que chama atenção é que, após a publicação do programa em 2016, não
houve acréscimo de nenhum vídeo produzido pela Multirio, no eixo 1, portanto, o material
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tratado foi elaborado anteriormente à publicação da resolução que o instituiu. Os vídeos que
são discutidos nesse trabalho foram elaborados durante o período em que o Rio-Escola sem
Preconceito ainda era um projeto pedagógico. No entanto, a implantação do programa não
alterou a referida produção de material, que continua com sendo pontual.
Ao se observar o ano de produção do material audiovisual examinado se constata que
a maior confluência do material audiovisual foi em 2013, ano de comemoração dos 10 anos
da Lei 10.639 (BRASIL, 2003), sublinhando um marco sobre a importância do tema para a
SME-RJ.
Em prosseguimento, a proposta desta investigação iniciará com a narração descritiva
dos documentos listados no quadro n° 22 e, em seguida, a análise do material encontrado.
Os vídeos analisados na sequência, e listados na tabela a seguir, pertencem a diferentes
séries da Multirio e demonstram um interesse em discutir temas de EDH.
Quadro 21: Listagem dos documentos elencados pelo RESP, segundo as séries da
programação Multirio.
Série da Programação
Multirio
Conceito & Ação

Título

Quantitativo

Os povos indígenas e a tecnologia;
Preconceito e intolerância;
O ensino de temas afro-brasileiros;
Educação Inclusiva.

4

Apresentadores
Programa
Cristina Amaral

Nossa História

Nossa História: hábitos e culturas - arte
indígena.

1

Multirio

Educação em Rede

Relações étnico-raciais na escola

1

Carla Ramos

Ensinar e Aprender

Combatendo o
conhecimento.

1

Luiz Henrique Rosa

1

Leila Richers

Cidade de Leitores

preconceito

Cultura Árabe.

com

do

Fonte: Rioeduca, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

Contudo, não há um planejamento conjunto destes setores, a consequência é a
convergência de ações em um mesmo ano e aparente silenciamento em outros, conforme
quadro anterior.
Dos vídeos analisados na sequência, quatro pertencem à Série Conceito & Ação, com
a apresentadora Cristina Amaral. Os demais vídeos divergem quanto à apresentação e
narração e serão vistos no desenrolar desta dissertação.

Vídeo -1

Os povos indígenas e a tecnologia. Série Conceito & Ação. Duração 27
min. Rio de Janeiro: Multirio, 2014.
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O primeiro vídeo indicado pelo RESP é da Série Conceito & Ação, com o episódio
“Os povos indígenas e a tecnologia”. O vídeo apresentado tem 27 minutos de duração, cujo
ano de produção é 2014 (MULTIRIO, 2014).
A dinâmica deste programa consiste na realização de uma entrevista com os
convidados Drª Chang Whan, gestora científica de documentação cultural do Museu do Índio
e Lucas Benites, cineasta, pesquisador também do referido museu e liderança da aldeia
Sapukay na terra indígena Bracui, da etnia Guarani.
A proposta do projeto coordenado pela Drª Chang Whan é divulgar a cultura indígena
a partir do de um olhar autoral próprio. De maneira que a filmagem, a edição e todo o
processo sejam de autoria indígena, após a formação promovida pelo Museu do Índio. No
desenrolar deste programa são apresentadas duas pequenas filmagens para que os
entrevistados possam comentá-las.
Na primeira filmagem, é exibido o documentário do próprio cineasta Guarani
entrevistado, Lucas Benites, que apresenta a cultura da etnia Karajá Iny, que desenvolve com
dança e música os preparativos para o ritual de passagem, em que os jovens indígenas entram
para a vida adulta.
Na sequência deste programa, é veiculada a segunda filmagem. Desta vez, é exibido
um trecho do filme de “Uma escola Hunikiu” (CARELLI, 1986 apud MULTIRIO, 2014).
Esse filme é um dos produtos do Projeto Vida nas Aldeias, proposta desenvolvida pelo
antropólogo e indianista, Vicent Carrelli, que também trabalha com a valorização do
protagonismo indígena.
O trecho observado é sobre o cotidiano escolar da etnia Hunikiu. Na ocasião, a Drª
Chang Whan informou que nas escolas indígenas o ensino é bilíngue, sendo realizado na
língua materna e também em português. Na continuação da entrevista realizada pela MultiRio
é também ressaltada a produção literária indígena emergente.
A partir da análise do material é possível entender que este vídeo trabalha com uma
proposta de aproximação à interculturalidade crítica de DDHH, idealizada por Walsh (2012),
na qual existe uma possibilidade de reconquista do protagonismo e assunção da própria
história, a partir dos atores sociais que passaram por um longo histórico de subalternização.
Na filmagem sobre a escola da etnia Hunikiu, o entendimento sobre a possibilidade de
uma interculturalidade crítica é reforçado, visto que, mesmo após séculos de invisibilidade
das diversas etnias indígenas, existe ainda a possibilidade de fortalecimento do movimento
indígena.
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A filmagem está inserida em um contexto social, no qual há um protagonismo do olhar
indígena sobre a produção e a preocupação por explorar possibilidades de experiências sociais
divergentes do padrão eurocêntrico, conforme Santos (2013).
O projeto apresentado com coordenação do Museu do Índio busca criar condições de
registro e apropriação, bem como estimular a divulgação da diversidade da cultura indígena,
segundo interesse e olhar próprios.
Não é possível deixar de ressaltar os esforços que o Museu do Índio produz, no sentido
de instrumentalizar os membros das aldeias indígenas com maquinário e formação, para que
estes possam produzir a partir de visão e linguagem próprias o registro das diferentes culturas.
Este fato é, sem dúvida, um grande passo para o empoderamento do cidadão indígena,
conforme Herrera Flores (2009). Entretanto, é possível perceber que a feição da escola
pública regular não foi incluída no documento analisado.
Não aparece no vídeo nenhuma voz ou experiência de quem está na escola pública,
havendo, portanto, uma ausência. A não existência da voz da escola traduz uma possível
desatenção ao cotidiano escolar. Em se tratando de 1.537 escolas que integram o universo da
SME-RJ, é considerável que alguma delas tenha trabalhos desenvolvidos sobre EDH.
Este fato denota que o trabalho proposto pelo Museu do Índio tem uma aproximação a
uma pedagogia crítica, em razão do empoderamento do sujeito observado. A SME-RJ, porém,
não seguiu essa mesma linha de atuação, uma vez que não considerou o trabalho realizado
pelos professores e demais profissionais de educação em EDH.
Tubino (2005) salienta que o pensamento neoliberalista atualmente trabalha com uma
proposta de inclusão da diversidade, porém em uma perspectiva acrítica desta realidade, uma
espécie de jogo de cartas marcadas, em que as diferenças sociais não são questionadas.
Neste caso, a inexistência da voz da escola marca o que Santos (2010) chama de
sociologia das ausências, o saber escolar em EDH não é legitimado pela mídia educativa da
secretaria investigada. Foucault (1990; 1984) também ressalta a importância do não dito e
denuncia o que ele chama de “regime de verdades”.
Ao retomarmos as perguntas de pesquisa que mencionam as relações de
compatibilidade entre o material didático proposto e os documentos legislativos elencados, é
possível perceber, através do vídeo em foco, que o Museu do Índio apresenta um
compromisso com o patrimônio cultural, a língua e os costumes das comunidades indígenas
envolvidas no projeto que o museu desenvolve, portanto, em alinhamento à Constituição
Federal (BRASIL, 1988); Lei Federal 6.001; Lei 9.394, (BRASIL, 1996), Lei Federal 11.645,
(BRASIL, 2008).

93

No entanto, Museu do Índio e SME-RJ são instituições diferentes com
intencionalidade culturais e educacionais distintas e ainda com públicos diferenciados. Assim,
a divulgação da forma de trabalho do referido museu que, pelo recorte eleito, apresenta uma
proposta com aproximação à “interculturalidade crítica” (WALSH; 2012), não significa que o
trabalho da secretaria, siga o mesmo caminhar, mas serve apenas como um indicativo para o
professor da rede.
Vídeo -2

Hábitos e culturas - arte indígena. Série Nossa História.
Duração 4 min. Rio de Janeiro: Multirio, s/d.

O segundo vídeo disponível é da série Nossa História, com o episódio “Nossa
História: hábitos e culturas - arte indígena”. O vídeo tem, aproximadamente, 4 minutos de
duração e inicia com uma breve apresentação da Diretora do Museu do Índio, Arilza de
Almeida, sobre a arte indígena (MULTIRIO, s/d).
Neste vídeo, a figura do narrador não fica evidente na filmagem e também não é citada
na sinopse, a câmera fica centrada na apresentação dos objetos e há um breve comentário da
diretora do referido museu.
Na matéria, são apresentados diversos tipos de arte, como cestaria, cerâmica, pintura
corporal e máscaras. Todos os tipos de arte exibidos são belos e exprimem significado
próprio, conforme a apresentadora do programa.
A Diretora do Museu explica que a arte indígena apresenta em geral uma preocupação
com a sua finalidade de uso. Assim, o primeiro ponto é a funcionalidade do objeto, como
cestaria para guardar objetos e alimentos ou mesmo a pintura do corpo, que tem como função
afastar os maus espíritos (MULTIRIO, s/d).
No vídeo em questão, foi possível observar uma visão de um humanismo abstrato
(GÁNDARA 2014). Além disso, a descontextualização histórica observada abre a
possibilidade de um entendimento míope da realidade, conforme Ellacúria (1984) alertava. No
vídeo em análise, há uma observação do olhar externo do Museu do Índio, diferentemente do
vídeo anterior.
A abordagem educativa que prevalece é aquela que adiciona, sem fornecer
contextualização, que pode ser observada em determinados momentos comemorativos e não
se integram a nossa cultura. É realizada a partir de um olhar externalizado, em que é
evidenciado o caráter exótico, segundo Candau (2013) e, por conseguinte, uma pretensa
despolitização, de acordo com Gándara (2014; 2010).
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No contexto observado, não passam as situações de luta e de resistência indígenas,
como discorria Gándara (2014), porque toma um distanciamento dos processos históricos
pelos quais passaram nossos povos originários e das situações que invisiblizaram sua cultura.
Neste vídeo, fica evidenciado a interculturalidade relacional, preconizada por Walsh
(2012) e Tubino (2005).
Essa abordagem traz uma relação de compatibilidade entre as normas legais
enumeradas pelo eixo 1 do RESP, porém há uma distância entre o cumprimento da letra da lei
e uma proposta de educação voltada para abrir possibilidades de “emancipação social”
(SANTOS, 2007).

Vídeo-3

Relações étnico-raciais na escola. Série Educação em Rede. Duração: 34
min. Rio de Janeiro: Multirio, 2013a.

O terceiro vídeo recomendado pelo RESP é da série Educação em Rede, com o
episódio “Relações étnico-raciais na escola”, apresentado pela jornalista Carla Ramos
(MULTIRIO, 2013a).
Neste vídeo, de 34 minutos de duração, cujo ano de produção foi 2013, são
entrevistados a Profª Maria Elena Viana de Souza e o Prof. Jaime Pacheco. A primeira é
professora e pesquisadora e, além disso, trabalha na linha de pesquisa Práticas Educativas,
Linguagens e Tecnologia, com ênfase na Ideologia Racial Brasileira, na UNIRIO 44; e o
segundo, é o representante da Coordenadoria de Educação da SME-RJ.
O foco do programa é a divulgação e comemoração dos 10 anos de sanção Lei 10.639
(BRASIL, 2003) e a publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-raciais.
A dinâmica deste episódio consiste na apresentação de uma pequena filmagem, na
qual é apresentada a Profª Azoilda Trindade45. Após a apresentação, vem a visualização da
prática de um professor da rede pública municipal de ensino do Rio de Janeiro, no seu
cotidiano escolar, para que os entrevistados possam tecer comentários (MULTIRIO, 2013a).
O vídeo ressalta a força e a participação das diversas culturas africanas e indígenas, na
formação do povo brasileiro. Reforça, ainda, a importância da conquista da Lei 10.639
(BRASIL, 2003) e da Lei 11.645 (BRASIL, 2008), com ênfase no papel da escola como
44

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro.
A Profª Azoilda Trindade era Drª em Comunicação e Cultura, além de ter sido uma das
Coordenadoras do Projeto a Cor da Cultura, Consultora Pedagógica, ativista e sindicalista, falecida em
2015.
45
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facilitadora das relações humanas e, por consequência, tal importância na valorização das
diversas culturas que compõem a sociedade.
A pesquisadora Trindade evidencia, também, que a escola faz parte desta sociedade e
afirma que o “problema do racismo não é um problema do negro. É um problema da
sociedade, porque a sociedade perde, todos perdem. Imagine a riqueza usurpada, quando você
olha para o outro e o subtrai da sua humanidade” (MULTIRIO, 2013a). A pesquisadora ainda
afirma “que construir um país com igualdade étnico-racial é um problema de todos”.
No prosseguimento do vídeo assistido, é apresentado o Prof. Luiz Henrique Rosa, que
trabalha na escola municipal Herbert Moses. Este profissional apresenta um breve relato do
seu cotidiano na escola em que trabalha e narra como começou a elaborar um projeto que tem
por objetivo trabalhar a educação para as relações étnico-raciais, baseando-sena construção de
um jardim.
Em seguida, ambos os entrevistados tecem considerações sobre o que perceberam da
exibição da filmagem apresentada. O Prof. Pacheco representante da secretaria de educação
informa, quando perguntado pela apresentadora Carla Ramos, que nos últimos 10 anos
aconteceram muitos avanços, pós-publicação da primeira lei que trata da educação para as
relações étnico-raciais, com ênfase na divulgação da própria lei e reflexão sobre a
contribuição desta para a diversidade cultural brasileira.
Relembra, ainda, o professor da coordenadoria de educação da SME-RJ que existem
alguns críticos que desconsideram estes avanços, porque estes não ponderam que se trata um
“país que viveu a escravidão e um preconceito racial muito intenso, embora dissimulado”. O
professor relembra que “é lento esse processo de desfazer este imaginário que atribui ao negro
pouca ou nenhuma qualidade da sua presença na história do Brasil” (MULTIRIO, 2013a).
A apresentadora Carla Ramos direciona a pergunta à Profª Maria Elena de Souza, que
concorda parcialmente com a resposta dada pelo Prof. Pacheco, complementando que
“percebe que poucas escolas têm projetos que trabalhem com o tema”. Reforça, ainda, que “o
que se percebe são ações pontuais, em novembro e maio” (MULTIRIO, 2013a).
No entanto, quando comparado ao que vinha ocorrendo no período anterior à referida
lei, houve um avanço, visto que as escolas pouco conhecem sobre este assunto, responde a
pesquisadora.
Carla Ramos pergunta se a educação para as relações étnico-raciais devem ser
trabalhadas nas universidades que formam professores. A professora entrevistada responde
positivamente e cita o exemplo da universidade em que trabalha, onde no curso de Pedagogia
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tem uma disciplina que trata do tema, porém pondera que é uma matéria eletiva, concluindo
que ainda “há muito que se caminhar”.
O Prof. Pacheco abre um parêntese para comentar que fez graduação em História, nos
anos 1970, e que não tinha esta disciplina na graduação. Complementa que já foi uma
conquista das graduações em História terem, atualmente, a disciplina sobre a História da
África. Relembra o professor que Hegel, no final do século XIX, afirmava “que a África não
tem história” (MULTIRIO, 2013a).
Em prosseguimento à entrevista, a apresentadora da série Educação em Rede pergunta
se há materiais pedagógicos disponíveis que auxiliem no repasse de todas essas ideias. A
responde a professora da UNIRIO que “sim, hoje temos muitos materiais e livros de história
com personagens negros, livros sobre a cultura africana e afro-brasileira”.
A apresentadora Carla Ramos relembra como era antes da lei, que sequer eram
trabalhadas pelas escolas as relações étnico-raciais. O Prof. Pacheco informa que o tratamento
era episódico, trabalhando-se apenas as datas comemorativas. A Profª Maria Elena Souza
acrescenta que “como conteúdo tínhamos apenas a história da escravidão”. Então, desde cedo,
as crianças aprendiam a história com toda a carga negativa (MULTIRIO, 2013a).
A pesquisadora e professora da UNIRIO retoma a pergunta sobre o livro didático, a
fim de esclarecer que, “embora o livro didático tenha avançado muito, que não faça mais uso
daqueles estereótipos, ainda vê aspectos da cultura africana tratados nestes livros. Para isso
tem que pegar outros livros”.
Na continuação do programa, a entrevistadora Carla Ramos expõe que quando se
menciona relações étnico-raciais, não são apenas pensadas as relações entre afrodescendentes
e brancos. A apresentadora relata que o país “é rico em diversidade étnica. Além das nações
indígenas, recebeu povos de vários continentes. E a escola reflete toda essa diversidade”
(MULTIRIO, 2013a).
A Profª Maria Elena de Souza informa que a escola é, ou deveria ser, um espaço
democrático, porque naquele local estão refletidos todos os credos e todas as etnias. E
continua afirmando que na escola tem que ter o espaço para trabalhar o olhar para o pontual e
também para o projeto.
A ação pontual é importante, porque se acontece uma ação discriminatória naquele
espaço a professora tem que atuar, ressalta a entrevistada. Entretanto, a prática pedagógica vai
além disso, pois é também importante que se desenvolvam projetos nas escolas focando as
relações étnico-raciais. Segundo ela, é uma educação que é para todos, porque o que se quer é
uma escola mais democrática e uma sociedade também.
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A entrevistada indica, ainda, que a escola deve valorizar o espaço para estudos, o
espaço de troca de conhecimentos, porém o fato mais relevante é que o professor se
sensibilize e perceba o quanto é importante este conhecimento (MULTIRIO, 2013a).
Argumento com o qual o Prof. Pacheco concorda, mesmo tendo em vista que o
docente, por vezes, pode estar atribulado com outras tantas demandas, que por vezes se
ressinta de ter que desempenhar mais uma atribuição.

Contudo, relembra o professor

entrevistado, a atualização deve estar presente no cotidiano deste profissional.
O professor aponta, ainda, como desafio o tamanho da SME-RJ em formação
continuada em larga escala. Indica, porém, os cadernos pedagógicos produzidos pela rede
como um caminho alternativo à possibilidade de formação. Informa, complementarmente,
que este material chega a todos os professores e aponta que as áreas de História, Geografia e
Língua Portuguesa são as que mais têm trabalhado para as relações étnico-raciais
(MULTIRIO, 2013a).
A Profª Maria Elena de Souza cita que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação das relações Étnico-Raciais, produzidas pelo Ministério da Educação (MEC) muito
podem auxiliar na informação destes educadores.
No fim da entrevista, questiona-se quais os desafios para a implementação de ambas as
leis que tratam do tema. A entrevistada explica que o professor deve se conscientizar que o
preconceito está também na escola, e que esta faz parte da sociedade. Acredita que após o
professor ter se sensibilizado, procurará este conhecimento. A sensibilização é o primeiro
passo.
O Prof. Pacheco concorda e amplia, ressaltando a importância das referidas diretrizes
curriculares e acrescenta que “o que estamos fazendo aqui é tratar as ações afirmativas
definidas na Conferência de Durban, na África do Sul, em 2001” (MULTIRIO, 2013a).
O professor prossegue, indicando que o Brasil é signatário desta Convenção que tratou
de temas como preconceito e xenofobia. Ademais, pontua que o conceito sobre ações
afirmativas naquele momento foi definido como uma série de ações que são efetivadas para
um grupo humano que sofre historicamente um somatório de perdas.
Nesse contexto, retoma ainda o professor, afirmando que a questão das cotas é
também uma ação afirmativa que faz parte da nossa sociedade e que, no entanto, só é
questionada quando atende à população afrodescendente. Quando as cotas atendem a um
público feminino, como no caso do Poder Legislativo, ou quando atendem à população
deficiente não são questionadas.

98

Ambos os entrevistados mencionam a necessidade dos cursos de licenciatura
desenvolverem disciplinas que tratem do conteúdo de educação para as relações étnico-raciais
e relembram que eles próprios não tiveram essa formação na época de suas graduações
(MULTIRIO, 2013a).
É possível perceber que, no vídeo em questão, há um debate entre os entrevistadores,
enquanto o Prof. Pacheco valoriza os avanços alcançados após a publicação da Lei 10.639
(BRASIL, 2003) e da Lei 11.645 (BRASIL, 2008), a Profª Maria Elena de Souza ressalta que
ainda há um longo caminho a percorrer.
Ramos (2013) adverte que as escolas da rede ainda trabalham com a elaboração de
calendários com base em datas comemorativas e em momentos episódicos. Com esta mesma
preocupação, encontramos os trabalhos de Candau (2012a; 2013).
Este é um ponto relevante para a atual análise porque diz respeito ao comentário da
pesquisadora conhecer que escolas da rede continuam a trabalhar questões culturais por meio
de práticas educativas baseadas em datas comemorativas.
A observação feita pela Profª Maria Elena de Souza ressalta o enfoque dado por
algumas escolas que ainda permanecem oferecendo um tratamento episódico e não processual
dos aspectos interculturais constituidores da nossa cultura. Esta abordagem pontual, realizada
por algumas escolas pode adquirir uma dimensão do exótico e fortalecer o tratamento
distorcido e distante de elementos de base da nossa cultura (MULTIRIO, 2013a).
Da mesma forma que Candau (2013) entende que as escolas que desenvolvem o
tratamento episódico incorrem em uma prática educativa que apresenta uma concepção de
EDH aditiva, visto como apenas um apêndice do todo e não efetivamente incorporada no
fazer pedagógico. Tal tratamento sobre um conteúdo tão rico como o universo cultural de
diferentes povos foge a uma concepção global de EDH.
Quanto à questão do material didático, há um consenso entre ambos entrevistados do
vídeo (MULTIRIO, 2013a) sobre o avanço no que diz respeito à representatividade dos
afrodescendentes, que antes não eram vistos ou encontravam-se em situações de
subalternidade e agora são representados nos livros didáticos, em diferentes situações.
Entretanto, a história da diversidade histórica e cultural do continente africano ainda não está
devidamente incorporada por este material.
Outro ponto evidenciado pela entrevista é que, embora as licenciaturas tenham
avançado no cumprimento em disponibilizar disciplinas sobre a temática da História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena, esta aquisição processual pode ser oferecida como disciplina
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eletiva, conforme a Profª Maria Elena de Souza. Este fato torna a oferta obrigatória, porém a
matrícula permanece opcional ao aluno de graduação.
A formação continuada deste professor que atua na rede, de acordo com ambos os
entrevistados, fica calcada no interesse pessoal e segundo uma possível “sensibilização” para
o tema, de acordo com o esforço pessoal de cada professor.
Para fundamentar este ponto, o vídeo observado traz a vivência de um professor que
trabalha em sala de aula, na rede municipal de ensino. Com a voz deste profissional de ensino
vem a visão de quem trabalha no chão da escola, com seu protagonismo e vontade de atuar,
para fortalecer a conjuntamente com seus alunos de maneira interdisciplinar os conteúdos da
aula de biologia, que são vivenciados sob uma perspectiva de EDH, que será mais bem
visitada no próximo documento.
Sobre o vídeo em questão, e em resposta aos objetivos específicos desta dissertação,
há relação de compatibilidade entre as legislações elencadas no eixo 1 e evidenciadas no
quadro nº 11 .
Neste episódio, há um diálogo com a escola, personalizado pelo Prof. Luiz Henrique
Rosa, que ressignifica a aplicação das legislações específicas (quadro nº 11) e com o auxílio
da história cria possibilidades para que seus estudantes possam vivenciar práticas sociais
emancipatórias.
Neste vídeo, há uma intencionalidade de abrir uma discussão com a rede de ensino em
foco, porque nele são apresentados pontos de vistas diferentes sobre os avanços após a
publicação da Lei 10. 639 (BRASIL, 2003), na qual ficam evidenciadas as tendências global e
fragmentada em abordar os EDH, conforme Candau (2013) advertia.
Também é possível fazer uma aproximação que Walsh (2012) denomina como
interculturalidade crítica, porém de maneira dialogada com Fariñas (1997), porque enquanto a
primeira entende que “interculturalidade crítica ainda não existe” (WALSH 2012); Fariñas
(1997) assinala que uma “concepção ou atitude pós-moderna sobre

os DDHH não

incorreriam em uma construção mítica do ideal dos mesmos, e sim os compreenderiam em
sua realidade efetiva; os direitos humanos seriam, então, o que realmente são e o que
realmente se faz com eles na prática” (FARIÑAS, 1997, p.31).

Vídeo- 4

Combatendo o preconceito com conhecimento. Série: Ensinar e
Aprender. Rio de Janeiro: Multirio, 2015.
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O quarto vídeo disponível é uma iniciativa da série Ensinar e Aprender, com o
episódio “Combatendo o preconceito com conhecimento” (MULTIRIO, 2015).
Esta seção está centrada no projeto “Qual é graça?”. Projeto elaborado pelo o
Professor de Ciências, Luiz Henrique Rosa, que trabalha na Escola Municipal Herbert Moses,
situada no Jardim América ─ o mesmo professor apresentado no vídeo anterior. Neste
episódio, não há a figura do apresentador ou repórter do programa, a filmagem está baseada
na narrativa do referido professor contando a história de como ele começou a desenvolver o
projeto na escola.
A filmagem tem início com o professor visitando o Horto de Guaratiba e recolhendo
uma muda de seringueira para plantar no jardim de Concórdia, espaço situado na escola em
que trabalha e que foi construído e elaborado por ele mesmo.
No momento do plantio, explica o significado especial que tem a seringueira,
principalmente para os biólogos, assim como ele próprio. Continua sua aula, que está
ocorrendo no jardim da escola municipal, explicando que a árvore será plantada em
homenagem a um brasileiro líder sindical, seringueiro e ambientalista que foi assassinado,
Chico Mendes.
Em seguimento, explica como começou o projeto na escola. Começa a partir da
demanda da própria escola, que segundo o Prof. Luiz Henrique Rosa, era um “caos, apelidos,
agressões, uma verdadeira guerra”.
Ele percebeu que tinha que fazer alguma coisa, como professor, como ser humano e
como pai. Então, ele começou a perguntar aos alunos, das 14 turmas que lecionava: “Qual é a
graça de fazer piada sobre um povo, que primeiro foi sequestrado, depois torturado e
escravizado, neste país?” (MULTIRIO, 2015).
O entrevistado propiciou diversos momentos de reflexão junto aos alunos, sobre
questões ligadas à discriminação e escravidão, relativas à importância da cultura afrobrasileira para a construção da identidade nacional, levantando que uma parte significativa
dos jovens estudantes da escola são afrodescendentes.
Assim, de uma maneira informal realizada em rodas de conversa feitas nos jardins da
escola, o professor traz para os estudantes conceitos que versam sobre o princípio da
dignidade humana e menciona que ele “educa para o resgate da dignidade e para a construção
da liberdade dos estudantes”.
Em continuidade à planilha de filmagem, entra na cena a diretora da escola, a Profª.
Paula Delphim, que complementa as informações passadas pelo Prof. Luiz Henrique Rosa e
colabora com a visão de que a escola se transformou “não só humanamente, mas também
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pedagogicamente”, depois que o professor iniciou o projeto (MULTIRIO, 2015). A diretora
finaliza o vídeo observado citando um provérbio africano: “para educação de uma criança é
necessário o esforço de toda a tribo”.
Neste episódio, é possível conhecer melhor o projeto desenvolvido pelo professor, que
trabalha com fundamento em uma perspectiva sócio-histórica, na qual faz o resgate histórico
de como ocorreu o sequestro dos povos africanos e traz para a situação do cotidiano escolar,
abordando, além disso, como são vistas e reproduzidas situações de preconceito e
discriminação. Com esta linha de entendimento, ele desenvolve um trabalho com
aproximações ao que Fariñas (1997), Ellacuría (2001) e Herrera Flores (2009) defendem
quando buscam a historicidade.
Assim, os alunos são auxiliados a perceberem o quanto reproduzem acriticamente
situações, em consonância com o que advogam Giroux (2011) e Freire (1986). O professor
em evidência atua para trabalhar com o objetivo de que seus estudantes desenvolvam o
sentido ético, na perspectiva de Freire (1996). Dessa forma, ele trabalha aliando a reflexão à
ação e está pautado no respeito à autonomia e à dignidade dos educandos.
Além disso, cria possibilidades de reflexão e crítica sobre os valores que estudantes
trazem baseados em uma visão eurocêntrica da história, em conformidade com Santos (2013),
Herrera Flores (2009), Walsh (2012), Gándara (2014) e Panikkar (2004).
Boa parte do trabalho desse professor é trazer para o cotidiano escolar a teoria em
conversa constante com a prática, conforme Freire (1986). O professor em foco desenvolve
vivências de participação social junto aos seus alunos, nas rodas de conversas realizadas no
jardim de Concórdia, espaço verde que ele próprio idealizou e construiu com a contribuição
dos demais professores da escola e dos seus alunos. Ele se fundamenta, portanto, em uma
prática educativa, ativa e participativa em EDH, conforme Candau (2013).
Dessa maneira, o professor em evidência busca vivificar, junto aos alunos, situações
de saberes e valores da maneira como ocorriam nas tribos africanas. Neste espaço, são
tratados saberes formais e, também, desavenças e comportamentos, que mediados e resolvidos
pelo grupo de alunos, em uma perspectiva de horizontalidade de relações (FREIRE, 1996).
O Prof. Luiz Henrique Rosa correlaciona respostas históricas a problemas de
convivência e conflitos atuais, fazendo com que seus estudantes analisem criticamente as
próprias atitudes, a partir de novo referencial histórico. Da mesma maneira, Fariñas (1997),
Ellacuría (2001) e Herrera Flores (2009) recomendam a fundamentação histórica, visto que
qualquer tipo de mitigação desta contextualização cria o distanciamento das lutas por
liberdade e dignidade já enfrentados pela humanidade.
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O projeto “Qual é a graça?” desenvolvido pelo entrevistado, está atende aos dois eixos
de análise proposto por esta pesquisa. Tanto no que diz respeito à visão global de EDH, de
conforme Candau (2013); bem como uma interculturalidade crítica, em conformidade com
Walsh (2012), e de acordo com as ressalvas de realizadas por Fariñas (1997).
Entretanto, é possível perceber uma centralidade na figura deste professor retratado no
vídeo, visto que, dos 8 vídeos analisados, 2 relatam somente a prática deste profissional de
educação e de mais nenhum que atue na rede.
Esta centralidade na figura de um único professor em uma rede de mais de 40.000
professores é um indicativo de que a secretaria de educação não tem conhecimento mais
amiúde de quais escolas estão trabalhando com EDH, ou que não se coaduna com a forma de
EDH que as escolas vêm desenvolvendo, ou ainda ambos.
Esta realidade pode revelar o desconhecimento sobre a prática dos professores no
cotidiano de sala de aula, ou ainda uma desaceitação das mesmas práticas, ou ambas.
Relativamente às questões de pesquisa, há um interesse sobre que concepções EDH
mais abrangentes que privilegiem a concepção global de EDH, conforme Candau (2013).
Nesta acepção, o vídeo indicado pelo programa em questão desenvolve uma prática educativa
vivencial com seus alunos, na qual fluem os aspectos interculturais críticos, conforme Walsh
(2012), porém em diálogo com o realismo de Fariñas (1997), em que conta, de fato, o que é
possível ser realizado na prática.
Assim, o fazer do professor Luiz Henrique Rosa apontado pelo programa está em
consonância com a legislação no quadro nº 11 e também em diálogo com uma realidade de
educação emancipatória (SANTOS, 2007).

Vídeo -5

Preconceito e intolerância. Série Conceito & Ação. Duração: 34 min. Rio
de Janeiro: Multirio, 2013.b.

Este vídeo, que tem como fio norteador uma entrevista realizada com o professor e
pesquisador Francisco Carlos Teixeira, e Coordenador do Laboratório do Tempo Presente da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na qual são discutidas diversas abordagens
sobre diferentes tipos de preconceitos, como por exemplo, étnico, religioso e social
(MULTIRIO, 2013b).
Para trabalhar como elementos exemplificadores da discussão proposta são
visualizados dois outros vídeos, fragmentos de filmes comerciais, um de produção conjunta
americana e alemã e outro de produção brasileira.
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A entrevistadora e apresentadora da Multirio, Cristina Amaral, norteia a discussão
com a pergunta se é possível uma sociedade totalmente livre de preconceitos. O entrevistado
inicia abordando que existem e sempre existiram muitas formas de entender a diversidade e a
pluralidade sociocultural. Entretanto, ao contrário do avanço das comunicações, em especial
das redes sociais, a perspectiva de estar conectado em boa parte do tempo e a possibilidade de
acesso direto a diferentes culturas não minimizaram o abismo entre as diferenças.
A este fenômeno se atribui o fato de que, ao mesmo tempo em que tivemos o aumento
do processo de aproximação ou de interconexão dos povos, “que alguns chamam de
globalização”, também houve a intensificação de características identitárias grupais, acrescida
à busca por homogeneização de determinados padrões, valorizados por esses grupos, explana
o entrevistado (MULTIRIO, 2013b).
Assim, a partir do momento em que estes grupos definem o padrão de sua identidade
começam a rechaçar o que é diferente, explica o professor. Em uma espécie de evangelização
do que é aceitável para estes grupos e repúdio ao que não é, explica o professor.
A apresentadora Cristina Amaral convida o Prof. Francisco Carlos Teixeira para
assistir ao fragmento do filme Crash: no limite (2015), do Diretor Paul Hagges, em cuja cena
a protagonista pratica um ato de discriminação de cunho étnico.
O pesquisador entrevistado desenvolve a discussão apontando para o fato de que a
protagonista exerce uma prática racista em razão da etnia de outra pessoa, em cena. Na
ocasião, a protagonista causa dor no outro, configurando-se a prática racista. Explica, ainda,
que essa dor pode ser física, emocional ou psicológica. O pesquisador acrescenta, também,
que esta prática constitui crime nos casos em que é negada a oportunidade ao outro, quer seja
na possibilidade de acesso ao emprego ou no seu direito de ir e vir.
Continua o professor e pesquisador relembrando que tanto a Declaração dos Direitos
do Homem, conquista da Revolução Francesa, como o Preâmbulo da Declaração de
Independência da América do Norte fundamentaram o princípio de igualdade de sociedade
moderna (MULTIRIO, 2013b).
O Prof. Francisco Carlos Teixeira informa que a conquista que ambos os documentos
elaboraram foi que “todos os homens nascem iguais e permanecem iguais”, colocando termo
no entendimento do Antigo Regime, no qual as pessoas nasciam diferentes e permaneciam
dessa forma. Naquele regime, quem nascia plebeu assim continuava durante a vida, sem ter
praticamente possibilidade de mobilidade social.
O que atualmente se discute é que, de fato, determinados grupos sociais, as chamadas
minorias - complementa o pesquisador - não conseguiram alcançar a condição de igualdade.

104

Esses grupos são considerados fragilizados e precisam de um aparato legal maior do Estado
(MULTIRIO, 2013b).
A apresentadora do programa convida pela segunda vez o professor entrevistado para
assistir a uma outra filmagem, dessa vez de produção nacional com o título Era uma vez, com
direção de Breno Silveira, cuja cena selecionada é sobre preconceito social.
Em prosseguimento, o entrevistado menciona que o preconceito social eleito para a
discussão não está ligado à etnia. Embora a origem do preconceito social esteja fortemente
relacionada à questão étnica, ambos não precisam estar sempre relacionados, como de fato
ocorre na cena do filme.
Na cena selecionada, o preconceito está relacionado à condição social dos
personagens. O protagonista é um jovem vendedor de um quiosque da praia de Ipanema, Rio
de Janeiro. Ele namora com uma adolescente, filha de um proprietário de um apartamento na
Av. Vieira Souto, um dos metros quadrados mais caros da cidade. Há na cena visualizada,
ênfase na reação agressiva do pai da adolescente, quando descobre o namoro. Desta forma, o
personagem manisfesta todo o seu preconceito social.
O Prof. Francisco Carlos Teixeira ao analisar a cena descrita afirma que o preconceito
social é recorrente em nossa sociedade, mas ainda de difícil comprovação (MULTIRIO,
2013b).
A apresentadora Cristina Amaral retoma o título do programa que contextualiza a
palavra intolerância, e acrescenta que é uma palavra complicada e pesada. O professor
entrevistado continua nesta linha de pensamento e argumenta que tolerância é um termo
equiparável à doação. Lembra ainda que “o termo doação é um título precário”, posto que a
“pessoa que doa, também pode retirar a qualquer momento” (MULTIRIO, 2013b).
O fato de haver tolerância já pressupõe que há um desnível na relação, em que uma
das partes é suficientemente boa para tolerar alguma coisa de outro. O modo de resolver o
problema considerando a tolerância como possibilidade, já o distancia de uma solução
equânime.
A entrevistadora do programa pergunta ao Prof. Francisco Carlos Teixeira se o
brasileiro é racista. Este responde que a miscigenação é exaltada pelos brasileiros. Assim
como também, indicadores ligados à miscigenação são vistos positivamente por esta
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sociedade. Este fato afastaria os brasileiros de exercerem o racismo clássico, como o
apartheid46.
Entretanto, continua o pesquisador, que entende que o racismo está crescendo pelas
razões que menciona no início do programa, em que embora a sociedade esteja mais
informada, também está interessada em valorizar características de determinados grupos
sociais (MULTIRIO, 2013b).
O Prof. Francisco Carlos Teixeira entende que a função do Estado é garantir os
direitos de todos precisando, dessa forma, amparar o direito de alguns grupos sociais que
foram historicamente excluídos. Cristina Amaral dá seguimento e pergunta se houve avanços
após a aprovação da Lei 10.649 e o professor entrevistado indica, em especial, os esforços da
Universidade Federal da Bahia, da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal
Fluminense que conquistaram avanços significativos neste campo de conhecimento
(MULTIRIO, 2013b).
Ao analisar o programa cujo escopo consistiu em uma entrevista, que teve como pano
de fundo a visualização de dois vídeos, é possível perceber que o entrevistado evidencia o
aumento de movimentos aparentemente contraditórios, de um lado o aumento do acesso à
informação e um maior uso das redes sociais que atingem, hoje, escala mundial. Enquanto
também há aumento do fortalecimento de grupos xenofóbicos e preconceituosos (MULTIRIO,
2013b).
Este movimento preconceituoso vem ocorrendo globalmente, é o resultado da
“intensificação de características identitárias” de determinados grupos sociais, que buscam
formas de homogeneização de todos, segundo as próprias características (MULTIRIO,
2013b).
Nesta linha de análise, Santos (2014) contribui quando chama atenção para o conceito
de localismo globalizado, que ocorre quando grupos sociais têm força para impor sua cultura
e suas características como a única válida, em dimensões globais.
Ramos e Frangella (2013) também percebem um movimento de aumento de um
ideário xenofóbico mundial, assim como notam o aumento da mobilidade social e afirmam o
papel da escola como espaço de elaboração de formas de convivência construtiva. Assim
como Ramos e Frangella (2013), Ramos (2011) e Candau (2012a), entendemos que a escola
como instituição social também reflete as tensões da sociedade em que está incluída, portanto,
Apartheid - “Política de discriminação racial ou separação entre a raça branca e negra, propagada
por uma minoria branca, durante grande parte do século XX, na África do Sul”. “Tudo o que estiver
relacionado com o ato de segregar, principalmente no âmbito racial” (HOUAISS, s/d).
46
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neste espaço, do mesmo modo ocorre a valorização de determinadas características, hábitos e
comportamentos em detrimento de outros.
O historiador menciona que o Estado precisa auxiliar os grupos menos favorecidos
para que estes alcancem também a igualdade proferida pela DUDH (ONU, 1948). Quanto ao
sentido de universalidade, entretanto, esta pesquisa dialoga com Panikkar (2004), que traz as
ressalvas que traduzem o entendimento de que a DUDH (ONU, 1948) contempla a orientação
ocidental e que pode ter relativizado seu sentido de universalidade.
Com esta orientação, retomamos Ramos e Frangella (2013), Walsh (2012) e Panikkar
(2004) que afirmam que os emissores da cultura dominante têm força para impor padrões
fixos a todos, em um âmbito universal.
Ramos e Frangella (2013) ressaltam que existem diferentes sentidos nos
entendimentos de igualdade e universalidade e que estes precisam ser trabalhados pela escola.
Sinalizam, ainda, que a escola é a instituição que está inserida no social e que é chamada a
trabalhar e pensar respostas sobre esta realidade.
O programa televisivo ao retomar o título do programa sobre intolerância e fica
esclarecido na fala de ambos, entrevistadora e entrevistado, que a palavra intolerância traz
uma carga negativa, porque traduz um sentido de desnível das relações. A palavra intolerância
pressupõe que uma pessoa está em uma posição favorecida e apenas tolera algo que outro, em
um posicionamento menos favorável, tenha ou pratique.
Quando o Prof. Francisco Carlos Teixeira é perguntado se o brasileiro é racista, ele
responde que não, o “brasileiro exalta valores relacionados à plena aceitação da
miscigenação” e exemplifica, “Brasil moreno, Brasil mulato, tá na hora dessa gente bronzeada
mostrar seu valor”.

Entretanto, continua o entrevistado, quando a questão versa sobre

“brancos e negros, as situações polares é que não têm um elogio muito grande” (MULTIRIO,
2013b).
Este entendimento do entrevistado está baseado em uma racionalidade da democracia
racial até bem pouco tempo majoritária, que tentou invisibilizar o racismo institucional e
estrutural no Brasil e em outros países latino-americanos, conforme nos alertam Walsh (2012)
e Quijano (2013; 2005).
Ao término do vídeo, ao ser questionado sobre os avanços passados após a publicação
da Lei 10.639 (BRASIL, 2003), o professor entrevistado lamenta que nem todas as
universidades apresentam cursos de formação de professores, com disciplinas sobre o tema.

107

Este vídeo apontado pelo RESP traz diferentes formas de abordar o problema de
intolerância, inclusive uma perspectiva baseada na concepção de Fariñas (1997), que traz a
reflexão de que só se tolera aquilo que não se aprova.
A atual pesquisa trabalha com o entendimento de que, mesmo que não haja por parte
da instituição escolar uma proposta explícita de EDH, esta ocorre tacitamente. A EDH
permeia o fazer cotidiano dos atores sociais que constroem a escola, porque envolve as
relações humanas de um modo geral.
Este fato ocorre porque, entre as relações humanas, ainda que não esteja verbalizado
que tipo de concepção de mundo os sujeitos se baseiam, estes agem cotidianamente com o
conjunto de valores, crenças e costumes e tradições culturais, que os constituem, de maneira
crítica ou não.
Assim, o enfrentamento do problema de preconceito e intolerância é presente no
cotidiano dos professores e pode e deve ser discutido com seus alunos. Assim, o vídeo em
questão traz alguns elementos que podem colaborar com o fazer pedagógico de professor
regente do município do Rio de Janeiro.
Contudo, no documento observado fica clara a ausência da voz da escola e dos seus
atores sociais, não somente como espaço que não apenas se caracteriza com um local no qual
a EDH circula, mas também como um lugar privilegiado onde a cultura de EDH é produzida,
conforme Ramos e Frangella (2013) e Ramos (2011).

Vídeo - 6

O ensino de temas afro-brasileiros. Série Conceito & ação. Duração: 34.
Rio de Janeiro: Multirio, 2013c.

Nesta seção, o convidado a ser entrevistado é o professor Renato Nogueira,
Coordenador do Laboratório de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Federal
Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ).
A apresentadora Cristina Amaral inicia o programa ressaltando que são decorridos 10
anos de publicação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003), seguida da Lei 11.645 (BRASIL, 2008),
lembrando que a obrigatoriedade destes conteúdos escolares é um passo no sentido de
valorização e resgate de culturas, até então pouco valorizadas pela escola (MULTIRIO,
2013c).
Com o mesmo enfoque, a apresentadora abre o bloco de entrevista perguntando ao
Prof. Renato Nogueira, professor e pesquisador da UFRRJ, sobre a necessidade de fazer uma
lei específica para o estudo do tema das relações étnico-raciais. Este responde
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afirmativamente e menciona que, em uma sociedade pluriétnica como a nossa, é fundamental
esta ação para todos alcançarem a equidade.
A apresentadora continua a entrevista indagando sobre o que o professor percebe sobre
a formação docente no Brasil, perguntando ainda se a mesma pode ser considerada
satisfatória. O professor responde que as formações ainda apresentam uma narrativa
eurocentrada (MULTIRIO, 2013c).
O Prof. Renato Nogueira acrescenta que a publicação desta lei foi uma conquista e o
resultado de um longo processo que se fortificou a partir dos anos 1970 com a participação de
Movimento Negro Unificado, Frente Negra Brasileira, Teatro Experimental Negro e também
fortalecido com a presença de intelectuais negros, como por exemplo, Abdias Nascimento 47
Escritor, político, ativista, artista plástico, poeta e dramaturgo, Abdias Nascimento,
que já destacava a importância da escola em localizar a história da África no currículo desde a
Educação Básica.
O Prof. Renato Nogueira menciona que muitas escolas ainda trabalham por demanda e
que privilegiam o trabalho, com as diferentes culturas, de maneira episódica e apenas em
datas comemorativas (MULTIRIO, 2013c).
O professor entrevistado informa que apesar de, atualmente, temos materiais didáticos
bem-elaborados e focados para o tema das relações étnico-racias, ainda falta consolidar meios
de distribuição dos mesmos, com políticas públicas sólidas.
Em prosseguimento à programação, a apresentadora Cristina Amaral convida o Prof.
Renato Nogueira para assistir ao filme “As Filhas do Vento” (2005), de Joel Zito Araújo, no
qual ressalta que, durante séculos, a apropriação do afrodescendente da própria História veio
sendo deturpada.
A cena proposta para observação é uma conversa realizada entre a neta e o avô. A
neta comenta que aprendeu na escola que as palmas das mãos dos afrodescendentes são
brancas e começa a narrar uma antiga história de cunho preconceituoso e racista.
A neta conta ao avô, interpretado pelo ator Milton Gonçalves48, que todos os homens
criados por Deus eram negros, originariamente. Porém, um dia descobriram um rio de águas
“Abdias do Nascimento nasceu em 14 de março de 1914 em Franca, município no interior do
Estado de São Paulo. Em 1938, diplomou-se em Economia pela Universidade do Rio de Janeiro. Sua
história de vida confunde-se com as raízes do Movimento Negro no Brasil. Influenciou gerações com
sua vivência e longa e produtiva trajetória. Foi um dos criadores do Teatro Experimental do Negro, foi
poeta, participou do movimento integralista, foi ator, escultor, político, ativista social brasileiro, artista
plástico, escritor, poeta e dramaturgo. Reconhecido como um dos maiores defensores da cultura e da
igualdade para a população afrodescendente no Brasil” (A COR DA CULTURA, 2018).
48
Milton Gonçalves é um ator e escritor brasileiro e militante ativo do movimento negro.
47
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claras. Neste rio, primeiro se banharam alguns homens e estes ficaram brancos para sempre,
outros chegaram depois e a água já não estava mais tão clara e ficaram pardos e por último
chegaram outro grupo de homens que apenas encontrou um filete de água e só conseguiram
banhar as palmas das mãos e dos pés, por isso continuaram negros, apenas com as palmas
embranquecidas (MULTIRIO, 2013c).
O avô se irrita com a história narrada e pergunta se a neta entende que ser negro é ser
sujo e onde ela andava aprendendo todas aquelas bobagens (ARAÚJO, 2005 apud
MULTIRIO, 2013c).
A cena é cortada e retorna para a entrevista com o Prof. Renato Nogueira, que retoma
a discussão provocada pela cena. Menciona que esta lenda é uma interpretação racista de uma
visão religiosa deturpada. Informa, ainda, que a sociedade tem uma percepção negativa da
negritude e que a neta, como um membro desta sociedade, pensa segundo estes padrões
impostos de maneira acrítica.
Há uma recusa, portanto, por parte da neta em pertencer a algo que ela considera
negativo. Supondo um imaginário racista, as pessoas sentem necessidade de afastamento da
própria realidade, explica o professor e pesquisador entrevistado. Por isto, os movimentos
sociais ligados ao estudo das relações afrodescentes preconizam a valorização das diversas
culturas afrodescentes (MULTIRIO, 2013c).
O Prof. Renato Nogueira cita como exemplo o espaço da cozinha que é
“majoritariamente feminino e negro, entretanto quando pensamos em alta culinária
percebemos que é um espaço predominantemente branco” (MULTIRIO, 2013c). O
pesquisador cita, também, a título de ilustração, que vivemos em uma sociedade machista e
sexista. Explica que, não raro, a vítima de um crime sexual vira culpada do próprio crime,
avaliada ou em função da roupa que usava, ou em função próprio do comportamento. O
entrevistado relembra que o IBGE trabalha com 5 tipos de cor ou raça para a população
brasileira, preto, pardo, branco, amarelo e indígena. No entanto, para o Movimento Negro
não importa se há mais ou menos pigmentação na pele do indivíduo. Assim, a população
considerada preta ou parda para o IBGE é constituída por afrodescentes para o Movimento
Negro, e estes representam 50,7% do total da população brasileira, segundo explanação do
Prof. Renato Nogueira (MULTIRIO, 2013c).
Cristina Amaral, a entrevistadora, pergunta como a escola pode e deve contribuir para
a mudança de percepção sobre a cena destacada. O entrevistado responde que existem muitos
protocolos possíveis para trabalhar isso nas escolas e um deles é auxiliar os jovens, crianças e
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adultos que estão nela para que façam leituras de mundo críticas com o objetivo de analisar
coisas simples.
O professor entrevistado informa que esse papel não é só da escola, mas sim da
sociedade como um todo. A escola não pode ser vista como tábua de salvação, nem o
professor e a professora como salvadores. Estes são considerados agentes que podem dar uma
contribuição. A escola, assim como todos os demais setores da sociedade, deve dar sua
contribuição para a construção de uma sociedade antirracista. “O antirracismo não é só para
negros e indígenas, é para toda sociedade”, destaca o professor (MULTIRIO, 2013c).
No bloco seguinte, a apresentadora convida o Prof. Renato Nogueira para assistir a um
documentário, cujo título é “A construção da Igualdade: História da Resistência Negra no
Brasil”, sob direção de José Carlos Asberg, de 2006.
Desta vez, a cena escolhida se refere a dois representantes da cultura africana e
afrodescendente, não especificados pela reportagem, que tecem considerações sobre o período
pós-abolição e o fato de não ter havido nenhum tipo de política pública capaz de prever a préincorporação daquela população em um processo cultural, social ou mesmo de produção.
Mesmo que a fala de ambos seja apresentada individualmente, eles concordam que a
sociedade brasileira foi construída criando privilégios para grupos sociais vindos do
continente Europeu e seus descendentes, ao mesmo tempo que negava à população africana
direitos básicos. Uma das consequências nefastas desta racionalidade é a divisão social e
étnica do poder.
O Prof. Renato Nogueira comenta a cena acrescentando que, segundo a ideologia
racista da época, “dos navios negreiros existia uma espécie de escala de humanidade, alguns
eram considerados mais humanos do que outros”. Este ideário racista é também uma maneira
de manter os recursos disponíveis dentro de um determinado grupo étnico-racial e, portanto,
interessava ao poder estabelecido (MULTIRIO, 2013c).
Havia um desconhecimento da diversidade étnica dos povos africanos e esta situação
permanece até nossos dias, conforme explica o professor entrevistado. Os Bantos, por
exemplo, representam uma soma de 400 povos com diversas línguas de origem bantófila,
povos que tinham conhecimento do ferro e engenharia. Todo esse conhecimento de
engenharia foi utilizado na construção dos aquedutos cariocas, porém essas narrativas não
eram difundidas nas escolas (MULTIRIO, 2013c).
Quando perguntado pela entrevistadora como está, hoje, o ensino das culturas
africanas pelas escolas, Nogueira cita que muito tem sido realizado. Lamenta, porém, que no
campo de filosofia, área em que atua, apenas a Universidade Federal do Recôncavo Baiano
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tenha avançado. No entanto, a legislação é clara quando menciona que o estudo das temáticas
da História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena é obrigatório.
O Prof. Renato Nogueira cita Celestin Mongá entende que o racismo apresenta o
interesse pela homogeneização e argumenta que os povos europeus apresentam muitas
características identitárias próximas, ainda que não tenham sido homogeneizados.
Para concluir a entrevista, a Cristina Amaral problematiza que a escravidão não era
desconhecida pelos povos africanos. A apresentadora questiona a diferença entre o modo que
a escravidão ocorria na África e a maneira como ocorreu no Brasil (MULTIRIO, 2013c).
O professor e pesquisador entrevistado responde que os povos africanos que
trabalhavam com a ideia de servidão, ou mesmo de escravidão, entendiam que tal recurso era
aplicável apenas no caso de dívida, por exemplo. Esta condição, de servidão ou escravidão,
permanecia até o pagamento da dívida e depois a pessoa era considerada livre. Além disso, o
sujeito escravizado nunca perdia sua condição de humanidade.
A escravização do povo africano em proporções alarmantes e envolvendo diversos
continentes buscava “um discurso de sustentação teórica com alegação de que aqueles povos
ou não tinham alma, ou eram inferiores ou eram não humanos. E a partir daí, há uma
zoomorfização sistemática, animalização, explica o professor. E isso faz toda a diferença,
porque esta pessoa não consegue se reintegrar à sociedade” (MULTIRIO, 2013c).
No documento analisado, o Prof. Renato Nogueira traz questões recorrentes sobre
EDH. Sua primeira consideração é a respeito das narrativas de muitos destes professores que
ainda apresentam uma visão eurocentrada.
Ponto em que é possível acrescentar, para ampliar a nossa visualização, o pensamento
de Santos (2013) ao argumentar que o pensamento moderno ocidental se consolidou de forma
acrítica na sociedade. Segundo ele, o pensamento ocidental não apenas auxiliou no
desenvolvimento da ciência, como também na fundação de instituições de ensino. Tal
influência está tão impregnada no processo de aprendizado formal e nas formas de saber,
universidades, escolas e centros de pesquisa, que a sociedade, em geral, e, em particular, os
professores naturalizaram, de maneira acrítica, que este tipo de saber é o único tido como
válido.
Além disso, em conformidade com Quijano (2005; 2013), o colonialismo consolidou
uma maneira de produção de conhecimento e também uma forma hegemônica de validação do
mesmo.
Outro ponto que Nogueira (2013) destaca é a perspectiva processual que culminou
com a formulação da Lei 10.639 (BRASIL, 2003), fornecendo aos seus ouvintes uma
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abordagem temporal e a trajetória histórica pela qual passa a política de reconhecimento da
história e cultura afrodescendente (BALL, 2011).
O professor inclui a importância dos sujeitos e dos grupos sociais para a construção de
políticas. Tal construção pode ocorrer de maneira ativa como algo que diz respeito aos anseios
de um determinado grupo social, mas também no polo passivo quando os sujeitos sofrem o
impacto das políticas produzidas (BALL, 2011). A política é, portanto, trabalhada em um
contexto social.
A análise sobre práticas episódicas em EDH já foi considerada no vídeo 3 em oposição
à prática educativa proposta no vídeo 4. Entretanto, cabe acrescentar que este é o segundo
entrevistado a comentar a respeito da preocupação em torno do tratamento episódico e
descontextualizado em EDH.
O Prof. Renato Nogueira contribui desenvolvendo, em sua análise, que a escola tem
um papel importante no sentido de construir uma sociedade antirracista, porém não atribui a
esta uma papel salvacionista, deixando este fato explícito na sua fala.
Nesta mesma discussão, esta dissertação entende que a escola está inserida em um
tecido social, além disso, pode e deve desempenhar um papel de movimentação e luta pela
liberdade, conforme Freire (1987). Entretanto, a escola não é a única instituição atuando neste
contexto social (FOUCAULT, 1986). Outrossim, ela própria sofre a movimentação interna de
busca por sentidos e concepções de bases, segundo Ball (2011). Portanto, a escola não tem o
poder ilimitado de movimentação social, posto que também está inserida em uma conjuntura
social.
O pesquisador vai além e dialoga com os processos de humanização e desumanização
pelos quais diversos povos passaram e precisaram conhecer e reconhecer a situação de
opressão em que se encontravam, para pode superá-la, em consonância com que Freire (1987)
traz e discorre.
O Prof. Renato Nogueira propõe seu desenvolvimento no mesmo sentido que Herrera
Flores (2009). Assim, entende que os DDHH são tecidos por meio de práticas sociais diversas
distintas com protagonismo dos grupos diversos que foram marginalizados dos centros de
poder como mulheres, indígenas, afrodescendentes, deficientes e a população LGBTI.
O professor em foco neste vídeo aproxima suas considerações com a atual pesquisa e
traz para a discussão, ainda, os trabalhos de Celestin Mongá sobre homogeneização, como
uma necessidade de racialização, vinculada ao colonialismo. Dimensão que remete aos
trabalhos de Herrera Flores (2009) e Quijano (2005; 2015) complementando o sentido de
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hierarquização de determinados saberes e de práticas sociais de grupos hegemônicos, em
detrimento de outros.
É possível perceber como foi construída uma percepção negativa de uma cultura, e que
este é o resultado de um longo processo de dominação dentro de um padrão imposto por
diferentes formas de violência, física, econômica, social, cultural e cognoscente, de acordo
com Santos (2013).
Em consonância com Herrera Flores (2009), a atual pesquisa busca discutir alguns
subsídios de atuação na realidade a fim de oferecer possibilidades de inferências relacionais
nesta realidade. Uma destas é a possibilidade de apropriação pela instituição escolar como
local de construção de EDH e não apenas de um papel difusor de EDH. A escola, portanto,
passa a exercer um papel de um produtor de cultura Ramos e Frangella (2013); Ramos (2011);
Candau (2013).
É possível perceber, também, que o vídeo selecionado pelo RESP trabalha em
consonância com a legislação do quadro n° 12 desta dissertação. Contudo, conforme esta
pesquisa já vem assinalando, seria muito bom poder ver e ouvir as práticas das diferentes das
escolas da rede pública municipal, para ter uma visão mais completa do objeto de pesquisa.

Vídeo -7

Educação Inclusiva. Série Conceito & Ação. Duração: 25 min. Rio de
Janeiro: Multirio, 2012.

O sétimo vídeo é mais uma iniciativa da Série Conceito & Ação, cuja dinâmica de
apresentação está baseada em uma entrevista com a Profª Kátia Nunes, pedagoga e diretora do
Instituto Helena Antipoff (IHA), e o visionamento de dois documentários. O primeiro é a
respeito do preconceito pelos quais as pessoas com Síndrome de Down passam na sociedade e
o segundo sobre a oralização e a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para os surdos
(Multirio, 2012).
O vídeo também aborda temas como graduação para estudantes com deficiência,
conceitos e terminologia importantes para a luta dos deficientes e o currículo escolar. O vídeo,
em questão, inicia comemorando o fato da primeira estudante com Síndrome de Down passar
no vestibular.
A apresentadora do programa, Cristina Amaral, ressalta que, segundo os dados do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no ano 2000,
eram 2.173 deficientes cursando alguma graduação e, em 2010, eram 16.000 deficientes
cursando o mesmo nível de ensino. Complementa, ainda, que são 808.000 deficientes
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cursando outros níveis de ensino, estando a maioria matriculada em turmas regulares
(MULTIRIO, 2012).
Ao iniciar a entrevista com a Profª Kátia Nunes, a apresentadora pergunta sobre a
perspectiva da mesma sobre a chegada dos deficientes na universidade. A entrevistada
responde que acredita que um dia não será mais notícia de jornal a chegada de um deficiente
no Ensino Superior, uma vez que será um fato do cotidiano.
Cristina Amaral menciona que o uso da terminologia é um tema importante. Afirma
que a terminologia por muito tempo utilizada era portador de deficiência e que, atualmente, o
uso mais recorrente é deficiente, questionando o motivo. A Profª Kátia Nunes informa que é
uma luta dos deficientes para que estes sejam vistos e respeitados como tais (MULTIRIO,
2012).
Quando indagada sobre a diferença entre os termos integração e inclusão, a
entrevistada explana que na integração o deficiente tinha que se adequar a um determinado
modelo de escola. Enquanto na inclusão, a escola tem que se adequar às necessidades do
deficiente, assim como também estar aberta para a diversidade, para o afrodescendente e para
o indígena. Para alcançar inclusão, a escola precisa estar se adequando e se remodelando,
sempre.
Atualmente, “a escola tem que atender a diversidade. Eu não posso dizer para um
aluno que espere que a escola se prepare para ela. A escola tem que estar pronta”
(MULTIRIO, 2012). É a escola que tem que se adaptar às necessidades de cada um,
complementa a Profª Kátia Nunes.
Na sequência, a apresentadora Cristina Amaral questiona qual a estrutura que a rede
oferece e que estratégias curriculares são utilizadas para esses estudantes. A professora
informa que, depois de efetivada a matrícula, o deficiente terá acesso a uma sala de recursos
no contraturno 49, além da própria sala de aula que frequenta. Ademais, este estudante contará
com auxílio dos facilitadores do processo, que são estagiários, voluntários e intérpretes.

Sala de Recursos – O aluno com deficiência tem direito à educação em classe comum em seu turno,
junto aos seus colegas de turma e ele também tem direito ao Atendimento Educacional Especializado
(AEE) no contraturno.
O Atendimento Educacional Especializado se dará nas Salas de Recursos da própria escola ou da
escola mais próxima. No ato da matrícula, os agentes de Educação Especial já organizam os
encaminhamentos dos alunos da Educação Especial para as Salas de Recursos existentes nas CRE.
Os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades também podem
ser encaminhados para as Salas de Recursos por solicitação dos diretores das escolas. Toda criança,
jovem ou adulto, público-alvo da Educação Especial, matriculado na rede municipal, possui este
direito.
49
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Quanto à questão curricular, responde a diretora do IHA, “não consideramos adequar
um currículo mínimo para ele. Ao contrário, buscamos ressaltar as possibilidades desse aluno
e desenvolver o que ele pode conseguir, a partir de uma estrutura ampliada de escola e da
transformação do pensamento da sociedade” (MULTIRIO, 2012).
Em prosseguimento, a apresentadora do programa convida a professora para assistir a
um documentário de título “Do luto à luta”, de 2005, cuja direção é de Evaldo Mocarzel, em
que são exibidas três cenas curtas sobre crianças e adolescentes com Síndrome de Down. O
trecho escolhido para visionamento retrata uma cena de uma criança pequena frequentando a
turma regular de uma escola de Educação Infantil. Neste recorte, a criança é bem-recebida
pela turma e pela professora.
Na sequência, o cineasta entrevista os pais de outra criança e pergunta se eles preferem
escola regular ou escola especial. A mãe relata que a escolha é pela escola regular. Entretanto,
menciona que já sofreu muito por ser aceita. Conta que, certa vez, a professora da turma que a
filha frequentava solicitou que esta chegasse um pouco mais tarde e saísse um pouco mais
cedo. “A mãe conta que chorou muito, neste dia”. “Termina a cena afirmando que a criança
em si não tem preconceito de nada, o preconceito é do adulto e não da criança” (MULTIRIO,
2012).
No mesmo documentário, é escolhido outro momento em que uma jovem, também
com Síndrome de Down, é questionada a respeito do que pensa sobre o preconceito e se a
mesma já passou por isto. A adolescente responde que “sim e comenta que quando se senta
outras pessoas levantam”. A adolescente complementa, ainda, que este fato ocorre não apenas
com ela, mas também com seus colegas. Quando perguntada pelo cineasta sobre qual o seu
sentimento a respeito deste fato, a moça manifesta o sentimento de repulsa pelo preconceito
sofrido (MOCARZEL, 2005 apud MULTIRIO, 2012).
A Profª Kátia Nunes concorda que ainda há muito preconceito na sociedade. No
entanto, no município do Rio de Janeiro esta inclusão é natural e não imposta. Informa que
em cada Coordenadoria Regional de Educação há um pai ou responsável que tem uma
conduta de buscar os anseios e as necessidades daquela comunidade. Complementa, ainda,
que quanto mais cedo ocorrer a socialização, melhor, acrescentandor que inclusão não é só
convivência.
Cristina Amaral apresenta o segundo vídeo com o título “Estrangeiros”, de direção de
Sônia Machado Lima, no qual são visitadas diversas forma de comunicação de um tipo de
deficiência, que também tem uma língua própria (MULTIRIO, 2012).
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Este vídeo retrata as dificuldades de uma criança surda tentando oralizar e, na
sequência, introduz o depoimento de três adultos surdos. Os depoimentos procuram
desmistificar que todos os surdos possam falar. Entretanto, alguns não conseguem e outros
não querem. A mensagem que fica é que se trata de um direito, e como tal tem que ser
respeitado.
Em um destes relatos, o sujeito entrevistado informa que “os ouvintes influenciam o
surdo a falar, por causa da política do poder da fala. Só fala, fala, fala. Eles querem que os
surdos sejam iguais” (MULTIRIO, 2012).
A Profª Kátia Nunes argumenta, ao assistir ao final do vídeo, que “o que deve haver é
o respeito” (MULTIRIO, 2012). Nós, educadores, temos que abrir as duas oportunidades para
os surdos, tanto para a linguagem de Libras, quanto para a oralização.
A entrevistadora pergunta se houve um investimento para os professores se
capacitarem50. No município, segundo informa a diretora do IHA, foi realizada uma enorme
pesquisa que se estendeu a todas as escolas com a pergunta direcionada ao diretor de cada
unidade escolar, sobre qual a necessidade dos seus alunos.
O resultado encontrado indicou que era preciso haver contratação. “Não foi uma coisa
de cima para baixo, foi uma construção junto à escola” informa a professora e diretora do
IHA, tanto para instrutores como para intérpretes51.
Cristina Amaral, apresentadora do programa, pergunta “se a formação básica 52 do
professor, hoje em dia, inclui de alguma forma a Educação Especial” (MULTIRIO, 2012). A
Profª Kátia Nunes responde que “o professor tem que buscar as formações básicas, o centro
de referência IHA, a Secretaria, os cadernos pedagógicos e a semana de capacitação. Todos
trabalhando na formação desse profissional. A pedagogia tem que ir além daquilo que você
aprende na sua formação (MULTIRIO, 2012).
A resposta da professora em foco não atende à pergunta e a apresentadora retoma o
questionamento “se há uma matéria obrigatória no currículo dos professores” e complementa
questionando se “é um esforço pessoal do profissional que quer saber mais, se especializar
nisso?” (MULTIRIO, 2012).
A Profª Kátia Nunes responde: “algumas universidades já estão colocando nos seus
currículos a disciplina de educação especial. Acho que a gente tem que investir, sim”
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Cristina Amaral, a entrevistadora, se refere à formação continuada.
Instrutores e intérpretes de Libras.
52
Há uma referência a formação inicial do professor.
51
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(MULTIRIO, 2012), reforçando que naquele momento não havia uma formação básica
oferecida ao professor pelo IHA.
A diretora do IHA informa também que, além das salas de recursos, destinadas aos
estudantes que precisam de um atendimento especializado, a rede oferece os agentes de
Educação Especial, que ela chama de facilitadores do processo, citando estagiários,
voluntários e intérpretes.
Logo no início da entrevista, a Profª Kátia Nunes aponta que a escola deve estar pronta
para a diversidade, cita “Eu não posso dizer para um aluno que espere que a escola se prepare
para ele” (MULTIRIO, 2012). Neste momento, ela fornece na sua narrativa a efetividade da
garantia de um direito conquistado por todas as pessoas que queiram estudar: crianças, jovens
ou adultos, estudantes da Educação Especial ou do ensino regular.
A professora entrevistada trabalha com a visão de uma escola plural e democrática,
aquela que precisa se adequar ao aluno, em uma perspectiva global de educação, de acordo
com Candau (2013).
No entanto, é importante ressaltar que, ao tocar no aspecto da estrutura que a rede de
ensino oferece, há uma opção por contratação de estagiários e voluntários, profissionais que
têm um vínculo empregatício precário. Para um estagiário que complete suas horas de
estágio, não há mais porque continuar comparecendo ao trabalho. Da mesma forma, o
voluntário, quando perde o interesse pela atividade que vem realizando, fica desobrigado a
comparecer.
Além disso, nos casos das escolas que ficam em áreas socialmente violentas ou de
difícil acesso, o estagiário e o voluntário não têm obrigatoriedade em atender, nem vínculo
empregatício que os obrigue a isto.
Com base nos dados colhidos, associados à narrativa da diretora do IHA, que é o
órgão competente para fazer política pública em Educação Especial pública, podemos dizer
que a utilização de estagiários e voluntários não parece uma base robusta em uma política em
escala.
Com relação aos intérpretes que a professora menciona, não fica claro o vínculo
empregatício pelos quais estes respondem. Entretanto, sabemos que estes também não
pertencem ao quantitativo de empregados públicos disponibilizados pela prefeitur,a observado
em 2017, conforme os quadros nº 9 e 10.
No quadro nº 9, consta um total de 193 agentes de apoio à Educação Especial, para um
total de 4.324 classes especiais, conforme quadro nº 7, nas quais não contam os alunos de
Educação Especial que estão incluídos nas classes regulares.
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A diferença entre os números apresentados pela secretaria, oriundos da relação entre a
demanda por atendimento em Educação Especial e o número de agentes de apoio à Educação
Especial, sugere que há um obstáculo a ser enfrentado. Este obstáculo tange não apenas
garantir o acesso, mas também a permanência e o aproveitamento por parte deste estudante.
Ao mencionar a questão curricular, Nunes (2012) trabalha com a possibilidade de uma
estrutura ampliada de escola, para também efetivar este tipo de currículo, sendo necessário
pensar em recursos.
A Profª Kátia Nunes traz em sua narrativa a questão do respeito ao estudante para que
este escolha qual percurso ele pretende avançar, como no caso da oralização ou ensino de
Libras aos estudantes deficientes auditivos (MULTIRIO, 2012). O respeito é, sem dúvida, o
primeiro passo, entretanto, para que a inclusão seja efetiva é necessário também material
específico, intérpretes e professores com formação específica.
A diretora do IHA, ao mencionar a formação específica, afirma que há uma semana de
capacitação para este professor, composta pelo próprio IHA e pelos cadernos pedagógicos.
Tais cadernos são oferecidos para toda a rede, por meio da plataforma Rioeduca, e não
constituem, portanto, uma formação específica para o professor e sim um recurso pedagógico.
No que diz respeito à semana de capacitação, ainda que esta seja especificamente
fornecida ao professor em exercício, mesmo que supondo que seja realizada em uma jornada
de 40h semanais, este seria um tempo apertado.
Outra menção feita à professora entrevistada é sobre buscar o próprio centro de
referência IHA, porém não especifica que tipo de formação é fornecido pelo setor.
Quando a professora expõe que os regentes “têm que buscar as formações básicas”
(MULTIRIO, 2012), essa afirmação retrata a opinião da entrevistada em relação ao fato de
que deve ser um esforço pessoal de cada professor.
O RESP inclui no bloco das discussões étnico-raciais as questões sobre inclusão. Este
fato aponta para uma concepção global de educação, conforme Candau (2013), na qual a
escola deve estar apta a atender à diversidade e desenvolver uma cultura em EDH, sem estar
concentrada em apenas um aspecto do humano.
Contudo, a Profª Kátia Nunes (MULTIRIO, 2012) não se aprofunda em como é feita a
formação continuada deste profissional de educação, mas este ponto foge ao recorte da atual
dissertação, podendo se constituir em um tema para investigações futuras.
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Vídeo- 8

Cultura Árabe. Série: Cidade de leitores. Duração: 37 min. Rio de Janeiro:
Multirio, 2013d.

Nesta seção, os convidados são Alberto Mussa, autor do romance O Enigma de Qaf e
tradutor dos Poemas Suspensos; e Paulo Halm, roteirista e cineasta, diretor do filme Hijab –
Mulheres de Véu (MULTIRIO, 2013d).
Neste vídeo, o roteiro do programa passa pela entrevista do autor Alberto Mussa, do
livro O Enigma de Qaf e do tradutor dos Poemas Suspensos. Segundo o autor entrevistado, os
Poemas Suspensos, escritos por Beduínos no período Pré-Islâmico, tratam de valores
diferentes daqueles que estamos acostumados no mundo ocidental.
O segundo entrevistado é o cineasta e roteirista Paulo Halm. Neste documentário,
Hijab - mulheres de véu, Halm (2013) dialoga com seis mulheres cariocas que optaram por
seguir o Islamismo.
O documentário é a respeito de seis moças cariocas que aceitaram o islamismo como
religião e, como consequência, passaram a usar o véu (Hiab) no seu cotidiano. Segundo o
cineasta, o fato que o mobilizou a construir essa narrativa foi a própria curiosidade sobre a
cultura árabe.
Halm (2013) informa que se deparou por acaso com uma cultura com estereótipos tão
diferentes dos nossos padrões, tanto com o uso de indumentários, como de costumes diversos.
No entanto, também com muitos pontos semelhantes, visto que o uso não modificou o
comportamento destas seis mulheres.
O cineasta explica que buscou com o filme criar uma metáfora sobre o que é
considerado igual, o que pode ser considerado diferente e, também, como os dois são
próximos.
No trecho selecionado do documentário, uma das moças relata que outros brasileiros
estranham e perguntam sobre “como apesar dela ser mulçumana, pode ser bastante
comunicativa e alegre?” Ela mesma responde, “apesar, por quê? Por que você não consegue
identificar o Islã nisso? É que o Islã já está tão estereotipado na mídia, que você acha que o
Islã é aquilo que a mídia fala, que quando você vê algo diferente daquilo, você não reconhece
o Islã” (MULTIRIO, 2013d).
Ambas as entrevistas são realizadas em estúdio, porém, em momentos diferentes e
buscam trazer ao público da Multirio elementos para auxiliar no conhecimento da cultura
árabe. Um exemplo citado é o véu no rosto das mulheres que, embora atualmente tenha um
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significado religioso, no século VII, época da criação dos Poemas Suspensos, os véus eram
usados para proteger o rosto das mulheres do sol agressivo do deserto.
Neste vídeo, há uma busca por autores brasileiros que tragam o entendimento da
Multirio e da SME-RJ sobre cultura árabe, com sentido de aproximação e de um provável
início de diálogo. É importante assegurar, ao público-alvo, aos professores e a toda a
comunidade, uma visão realista e uma possibilidade de aprofundar o conhecimento sobre
diversas culturas. Entretanto, não avança muito deste ponto. Não são levantadas questões
sobre a diversidade da cultura árabe; ao contrário, esta é vista como um bloco monolítico. O
documento não aprofunda o universo em questão que, não raro, inclui como cultura árabe,
síria, turca, afeganistã, iraniana, iraquiana, líbia, além da saudita.
O crescimento da migração mundial, segundo Herrera Flores (2007), Santos (2002) e
Ramos e Frangella (2013), entre países considerados distantes, traz um novo cenário mundial.
O Brasil, assim como o Rio de Janeiro, não está fora deste contexto, entretanto, com
características próprias, porque experimenta também a migração dos países vizinhos latinos.
A diminuição da dificuldade de mobilidade espacial e a busca de melhores condições
de vida fazem com que famílias inteiras busquem, nesta cidade, uma possibilidade de vida e o
direito de matricular seus filhos na escola pública.
Entretanto, no documento apresentado, não há menção deste contexto, tampouco da
escola e do seu papel de instituição pública e democrática, que tem capilaridade para receber
estudantes de outras nacionalidades. Também não traz nenhum relato sobre como acontece
essa acolhida a estes estudantes, nem como - e se - os professores recebem formação
complementar para tanto.
Candau (2012b) relata que determinadas marcas identitárias tendem a passar por maior
número de situações de exclusão social. Afirma, ainda, que, ao serem correlacionadas
determinadas marcas identitárias aos índices de desempenho da Prova Brasil, não raro, há
uma maior confluência de sujeitos que sofrem de violações de direitos e preconceitos aos
mais baixos desempenhos.
Assim, seria mais significativo para o grupo de profissionais da educação que a
linguagem do vídeo mantivesse uma sintonia com a escola, buscando desconstruir possíveis
uniformizações, valorizando o estímulo à busca, reconstrução e valorização dos processos de
históricos culturais dos diferentes grupos encontrados na escola, de acordo com Candau
(2012a; 2012b).
Além de procurar desmistificar a cultura árabe, o vídeo poderia trazer questões sobre a
riqueza da aproximação ao patrimônio cultural dos mais diversos povos, um assunto que a
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comunidade escolar poderia desenvolver. Outra oportunidade seria abordar tensionamentos
sobre igualdade e diferença na escola. Estas possibilidades auxiliariam a evidenciar as
concepções que estão em disputa, segundo Candau (2012a; 2012b), Ramos (2011) e Ramos e
Frangella (2013).
4.5 OS DADOS DA PESQUISA
Os dados para análise foram colhidos com base no material midiático produzido pela
Multirio, que é a empresa responsável pela produção dos vídeos disponibilizados na
Plataforma do RESP. Dados que foram analisados com base na Teoria Crítica em EDH e
tiveram como linha condutora as relações étnico-raciais.
Conforme vimos na primeira seção, as relações entre Estado e educação são
complexas. No cenário atual e no campo da educação, o Estado brasileiro desenvolve uma
série de medidas verticalizadas, impostas a partir de uma visão padronizadora de mundo, de
acordo com Janela (2013), Maués (2009), Santos (2013) e Shiroma (2011).
Os resultados das avaliações em larga escala, por exemplo, são analisados dentro de
um modo de mensuração nacional, sem levar em conta os sistemas educacionais regionais e
os mesmos atores sociais que compõem a escola (OLIVEIRA, A., 2012) e Cury (2008; 2002).
Esta forma de compreender o processo educacional, voltada apenas para os resultados,
salienta a competição e reforça aspecto de escalonamento que ocorre tanto para os sistemas de
educação, como para as unidades escolares.
O RESP, por seu turno, não problematiza o direito humano à educação e, assim, perde
a chance de discutir sobre este direito, dentro do alicerce examinado, que são as relações
étnico-raciais e que compõem o eixo 1 do programa.
Devido ao fato da SME-RJ atender a um público de Educação Infantil e Ensino
Fundamental, estas possibilidades de discussão com a rede poderiam, de fato, ser
contempladas, ainda mais ao se levar em conta o quantitativo de estudantes a que esta rede de
ensino atende.
O RESP se propõe a tratar de EDH, porém não faz relações entre o direito à educação
e EDH. Assim como também não faz a discussão com esta rede pública de educação, sobre a
dívida histórica que o Estado brasileiro e o município do Rio de Janeiro têm com as
populações afrodescentes e indígenas.
Tanto o silenciamento sobre o direito humano à educação, quanto a negação de
determinados segmentos da população com acesso à escolaridade, traduzem na prática o que
Foucault (1984) e Santos (2010) chamam, respectivamente, de “regime de verdades” e
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“sociologia da ausências”, para evidenciar que a falta de menção de determinados assuntos
também tem um significado.
Na linha do direito à educação, o RESP poderia abordar os múltiplos significados da
expressão qualidade em educação e problematizar o fato do IDEB ser o único indicador de
qualidade.
Na segunda seção, a partir do processo histórico dos DDHH, foi possível perceber que
o sentido de DDHH, conjugando os direitos sociais aos direitos individuais, só foi possível a
partir da DUDH (ONU, 1948). Declaração que foi o primeiro documento internacional a
trazer uma concepção global de DDHH e publicar que estes devem ser compreendidos de
forma indivisível, interdependente e inter-relacionada. Tal documento influenciou o direito
interno de diversos países, entre eles, o Brasil.
No cenário levantado, ficou constatado que a arquitetura jurídica brasileira vem
criando, ainda que com enorme atraso, ferramentas legislativas para atender à demanda dos
inúmeros grupos socialmente desfavorecidos. Grupos que, durante séculos, foram privados
dos seus direitos fundamentais.
Foi possível compreender que o processo legislativo se especializa para atender à
especificidade de cada tema, de cada grupo e, ainda, em conformidade com as pautas políticas
e a pressão dos movimentos sociais (BALL, 2011).
Entretanto, ficou evidenciado, no percurso deste item, que as especializações legais
apenas convergem para melhor atender ao princípio constitucional da dignidade humana e não
perdem este lastro constitucional, segundo Haddad e Campos (2006), Lafer (1995) e
Piovesan (2014).
Ainda nesta seção, que guarda vínculos com a teoria crítica de DDHH, conforme
Walsh (2012) e Herrera Flores (2009; 2008; 2007; 2005), e traz considerações sobre a
pretensa universalidade dos DDHH, de acordo com Fariñas (2001), Herrera Flores (2009,
2008, 2007, 2005) e Pannikkar (2004), que se encontra permeada por relações de poder, como
nos ressaltam Hinkelammert (2007); Herrera Flores (2009, 2008, 2007, 2005) e Santos (2014,
2013, 2010, 2007), nas quais alguns povos tiveram força impositiva para dizer o que é
universal e local, e como este posicionamento afetou o entendimento na matéria.
A terceira seção desta dissertação discute as concepções em disputa em EDH sob dois
prismas. O primeiro é visto sob o ângulo da concepção intercultural em consonância com
Fariñas (2001); Walsh (2012) e Tubino (2005). Enquanto o segundo eixo é visto sobre o
ângulo da concepção global e fragmentada de DDHH (CANDAU, 2013; RAMOS, 2011;
RAMOS; FRANGELLA, 2013).
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Neste item, foi palpável perceber que, de acordo com a concepção de mundo adotada,
está subjacente a concepção de sociedade que quer valorizar. Foi possível, também, notar que
EDH pode ser compreendida sob ao menos dois ângulos, segundo a concepção global ou
fragmentada do humano, ou conforme a ótica intercultural.
Desta maneira, foi possível entender que estas categorias se misturam o tempo todo e
que não existe uma maneira certa ou errada, ou mesmo pura de EDH. Contudo, estas
categorias nos auxiliaram no aprofundamento teórico necessário para compreender a (as)
concepção(ções) de EDH subjacente(s) no Programa Rio-Escola sem Preconceito.
No quarto item, na análise dos dados do RESP, foi elencado o material didático
disponível na Plataforma Rioeduca, as principais legislações arroladas pelo respectivo
programa e os vídeos de produção própria. Assim, foi possível responder à questão de
pesquisa que trata sobre a compatibilidade entre as legislações elencadas e o material
pedagógico disponível, no que diz respeito ao primeiro eixo do programa analisado.
Nesta questão, a compatibilidade é parcial, uma vez que há assuntos que são elencados
na arquitetura legislativa e não são abordados no material pedagógico, como as leis, decretos
e resoluções que tratam sobre gênero ou bullying, para citar alguns exemplos. Além desta
abordagem parcial dos temas em EDH, elencados pelos RESP, é possível citar também que
poderiam ser exploradas outras possibilidades de prática pedagógica em EDH, para além da
vivência de um único professor da rede, como ocorreu nos vídeos Multirio (2013a; 2015)
Entretanto, vale ressaltar que o professor em questão faz jus a ter seu trabalho em destaque
dada a relevância do conteúdo emancipatório que promove junto aos seus estudantes.
No entanto, quando retomamos o quantitativo de profissionais de educação que
trabalham na rede observada, poderiam ter sido mencionados outros trabalhos que merecem
relevo.
Com base nos estudos desenvolvidos, foi possível identificar que o RESP apresenta
uma visão híbrida em EDH e, por vezes, desenvolve uma racionalidade do ser humano com
aproximações a uma visão global, como por exemplo, na fala da Profª Kátia Nunes (Multirio,
2012) que menciona que a escola “tem que estar aberta para a diversidade”, e que a escola é
para todos, não importando, portanto, a especificidade do aluno.
No entanto, na maioria dos vídeos é ressaltado o aspecto fragmentado do humano, sob
apenas seu teor étnico, quando este poderia ser abordado conjugadamente aos aspectos de
gênero e geracional, por exemplo.
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Um ponto que o atual estudo não pôde localizar dentro do material apresentado diz
respeito aos direitos da população LGBTI, à violência contra a mulher e aos direitos das
crianças e adolescentes, que poderiam ser observados pelo recorte étnico.
Apenas a título de sugestão, poderia ser adicionado um vídeo explicativo, discorrendo
que o humano deve ser sempre visto sob o ponto de vista de sua integralidade e seus direitos,
conforme a Constituição Federal (Brasil, 1988) e a DUDH (ONU, 1948).
Sob o aspecto da interculturalidade, embora esteja em evidência a possibilidade de
trabalho em EDH crítica, com o Professor Luiz Henrique Rosa (MULTIRIRO, 2013a; 2015),
este fato constitui aparentemente uma iniciativa individual deste professor, que é ressaltada
pela secretaria, em evidência. Não é possível, portanto, estender este fato isolado como
padrão da rede analisada, porém apenas como um indicativo, ou um exemplo de uma prática
bem-sucedida.
Também foi observado que, com ressalva do professor já citado, os demais
profissionais da educação, assim como os estudantes, ou mesmo os pais e responsáveis não
tiveram voz. Com relação a este aspecto, a acepção preponderante pode ser interpretada
como uma visão assimilacionista da escola, em que esta não é percebida, também, como
produtora de cultura.
A EDH é um campo de conhecimento relativamente novo e muito ainda há que se
avançar. Neste cenário, em construção e em ebulição, os avanços e retrocessos se fazem
presentes, as concepções em disputa tanto reguladora, como emancipatória, por mais que
sigam sentidos diferentes, por vezes se mesclam, não seguem um caminho linear. Por estas
razões, são importantes tanto os programas implantados pelas instâncias governamentais,
como as pesquisas sobre EDH.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta dissertação buscou analisar a iniciativa da rede municipal de educação quanto à
implementação de um programa EDH. O Programa que consistiu objeto de estudo é veiculado
pela via direita da administração pública, por meio da publicização das legislações, vídeos e
E-books, na plataforma Rioeduca.
Os vídeos analisados foram aqueles de produção própria, com ênfase nas relações
étnico-raciais. A dinâmica de apresentação destes, em grande parte, foi realizada por meio de
debates com profissionais de excelência, que abordaram diversos aspectos de EDH.
Há que se salientar o interesse do RESP em buscar, para além da produção própria,
outros recursos pedagógicos que pudessem subsidiar os professores em sua formação
continuada e em suas práticas educacionais, além de democratizar o acesso dos professores da
rede municipal de ensino à EDH.
Esta iniciativa merece ainda maior destaque no momento histórico em que vivemos a
perda de direitos já conquistados. Assim como, com a intolerância exercida de forma
acentuada com as migrações populacionais mundiais, em povos que buscam condições de
vida digna em outros países.
As concepções em disputa que encontramos na sociedade também estão presentes no
programa. Há uma concepção emancipatória baseada em uma interculturalidade crítica que
ocorre em nos vídeos: nº 3 - Relações étnico-raciais na escola; nº 4 - Combatendo o
preconceito com conhecimento; nº 6 - O ensino de temas afro-brasileiros, nº 7 - Educação
inclusiva. Com ênfase, para o vídeo nº 4, no qual ocorrem maneiras de vivenciar práticas
emancipatórias em EDH, evidenciando-se, também, a “voz” da escola como produtora de
cultura.
Nos vídeos nº 3 e nº 7, estão evidenciadas as relações de poder e estão explicitadas na
voz dos professores entrevistados, que relembram o apagamento das culturas indígenas e
africanas, antes das legislações que determinam o ensino destas culturas, pela escola. Além da
lenta e gradual apropriação deste conhecimento pelos profissionais que constituem a escola.
O vídeo nº 7 explicita as relações de poder que estão postas quando há um
entendimento sobre quem é igual e quem é diferente, ou quando é ressaltado o poder da fala,
em que um estudante com deficiência auditiva tenta exaustivamente oralizar. Neste vídeo, fica
evidenciado o respeito à dignidade da pessoa humana, do direito de todos, segundo seus
interesses e especificidades.
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No vídeo n° 2, com o título “Arte Indígena”, ocorre a interculturalidade relacional,
com uma visão distanciada do ser humano, na qual estão invisibilizadas as relações de poder e
arte indígena, que adquirem tons de algo exótico e distante, conforme o quadro nº 7.
É possível identificar a interculturalidade funcional principalmente no vídeo nº 5 Preconceito e intolerância, no qual estão apagadas as relações poder. Os argumentos trazidos
pelo entrevistado estão baseados em uma falsa neutralidade e na invisiblidade de práticas
sociais de exclusão e dominação, principalmente no que diz respeito às relações étnicoraciais. Neste vídeo, há o entendimento de uma suposta democracia racial, na qual não há
racismo no Brasil ou, pelo menos, “não há um racismo clássico” (MULTIRIO, 2013b).
Nos vídeos nº 1- Os povos indígenas e a tecnologia e nº 8 - Cultura Árabe tratam de da
diversidade cultural brasileira, porém, encontra-se uma visão externalizada da escola. Neste
momento, ela é colocada como mera depositária de um conhecimento que lhe é fornecido por
outras instituições, expondo uma relação verticalizada de ensino.
Nestes vídeos, não estão colocadas as relações de poder e não há o interesse de
analisar as condições concretas de realidade social. Fato que resulta em uma falsa
despolitização, conforme o quadro nº 7, que tem por base os trabalhos de Gándara (2014).
Entretanto, estas concepções de EDH encontradas no RESP não são estanques e nem estão
isoladas; ao contrário, elas conversam e se confundem, nos vídeos observados.
Com relação à concepção fragmentada e global, há uma prevalência da perspectiva
fragmentada em EDH, porém, esta concepção também não é inquestionável, como por
exemplo, no vídeo n° 7 sobre Educação Inclusiva, que trata da entrevista realizada com a
diretora do IHA (MULTIRIO, 2013) a acepção global de EDH fica evidenciada.
No que se refere às práticas educativas, seria importante que a secretaria observada
apresentasse mais situações de práticas em EDH, enfatizando e apoiando o protagonismo da
escola como produtora de cultura em EDH.
A título de sugestão, o RESP poderia produzir mais vídeos que, a partir da atuação de
professores nas escolas, incentivando práticas pedagógicas, adotassem uma visão crítica de
EDH. Seria, também, importante ampliar as possibilidades de rodas de conversas com os
professores da rede, garantindo momentos de escuta e de formação coletiva e presencial.
Além disso, a título de contribuição, poderiam ser discutidos aspectos da concepção
global e fragmentada em EDH e quais as implicações de ambas na formação e interação dos
sujeitos, bem como a contribuição das outras áreas de conhecimento.
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Poderiam também ter sido melhor explorados os ganhos sociais e o resultado positivo
do convívio entre a diversidade, seja ela de qualquer ordem, tanto por meios de vídeos, como
também em momentos de formação presencial.
Com auxílio da ótica da interculturalidade crítica e dentro do parâmetro de fazer o que
é possível fazer, o programa poderia discutir assuntos de colonialidade e decolonialidade
política, econômica e do conhecimento, segundo Quijano (2013; 2005) e Walsh (2012).
Uma possibilidade seria trabalhar com temas do cotidiano dos alunos, como a
diminuição das linhas de ônibus. e como este fato afeta a vida dos nossos estudantes e de seus
familiares. Ou a questão da falta de saneamento básico para grande parte da população
carioca e suas implicações para a saúde pública do Rio de Janeiro. Ou, ainda, o quanto estas
políticas, ou a falta delas, afetam mais alguns segmentos da população que outros.
Os vídeos poderiam, também, abrir discussão sobre as marcas identitárias destes
segmentos e relacioná-los à história dos DDHH. No mesmo caminho, poderiam ser trazidas as
questões de baixa intensidade de políticas públicas em habitação e suas consequências sociais.
Outra alternativa possível seria tratar as recentes transformações nas relações de
trabalho e as implicações, ou ainda as apropriações de territórios indígenas e quilombolas e a
desertificação de grandes áreas do país. Enfim, discussões que fortaleçam questionamentos de
que outras realidades podem ser construídas.
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ANEXO I

Produtos da MULTIRIO com temas e conceitos valorizados pelo Programa Rio-Escola Sem
Preconceito.
Eixo 1 - “Relações étnico-raciais”
“Volta-se para promover a educação de cidadãos atuantes e conscientes na sociedade
multicultural e pluriétnica do Brasil, reconhecendo o que há de enriquecedor nesta dimensão,
de modo a permitir a construção de relações étnico-raciais positivas, contribuindo na
construção de uma sociedade democrática” (SME, 2016).
1 - Série: Conceito & Ação
Episódio: Os povos indígenas e a tecnologia
Sinopse: Os índios atualmente contam com computadores, câmeras, a internet e outras
tecnologias para recuperar e divulgar suas tradições.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1432-os-povos-indígenas-e-atecnologia>.
2- Série: Nossa História: Hábitos e Culturas
Episódio: Arte indígena.
Sinopse. Na cultura indígena, os objetos quase sempre têm prioritariamente uma função, além
da beleza e de significados. Utensílios simples também podem ser considerados uma forma de
arte.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/webtv/1872-arte-indigena>.
3 - Série: Educação em Rede
Episódio: Relações étnico-raciais na escola
Sinopse: O papel da escola no atendimento às diretrizes curriculares nacionais para a
educação das relações étnico-raciais. Convidadas: Maria Elena Viana de Souza, professora da
Unirio; e Jaime Pacheco, professor da Coordenadoria de Educação da SME.
Link:
<http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1184-rela%C3%A7%C3%B5es%C3%A9tnico-raciais-na-escola>.
4 - Série: Ensinar e Aprender
Episódio: Combatendo o preconceito com conhecimento.
Sinopse: Qual É a Graça é o nome do projeto do professor de Ciências Luiz Henrique de Melo
Rosa, da E.M. Herbert Moses, no Jardim América (4ª CRE). Questões ligadas ao preconceito
e à escravidão, além da importância dos heróis afro-brasileiros para a construção da
identidade nacional, são discutidas em um jardim temático que ele criou na escola. Para
garimpar novas plantas, ele frequenta feiras e hortos florestais como o de Guaratiba.
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/6546-combatendo-o-preconceito-comconhecimento>.
5 - Série: Conceito & Ação
Episódio: Preconceito e intolerância
Sinopse: Um desafio histórico e social: conseguir que o ser humano aceite o diferente. No
mundo, multiplicam-se as ações que buscam garantir o respeito à diversidade. Convidado:
Francisco Carlos Teixeira, historiador e professor da UFRJ.
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Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1385-preconceito-e-intolerância>.
6- Série: Conceito & Ação
Episódio: O ensino de temas afro-brasileiros
Sinopse: O ensino da história e das culturas africana e afro-brasileira e também o estudo da
história e da cultura indígena são obrigatórios no Brasil. Como acontece, na prática, a
implementação dessas leis. Convidado: Renato Nogueira, Coordenador do Laboratório de
Estudos Afro-brasileiro e Indígenas da UFRRJ.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1390-o-ensino-de-temas-afrobrasileiros>.
7- Série: Conceito & Ação
Episódio: Educação inclusiva.
Sinopse: Políticas de inclusão; a luta contra o preconceito; convidada: Kátia Nunes, pedagoga
e diretora do Instituto Helena Antipoff.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/7307-educação-inclusiva>.
8 - Série: Cidade de Leitores
Episódio: Cultura Árabe
Sinopse: Poesia, mitologia, riqueza histórica e literária que compõem a cultura árabe. Hábitos
e estilo de vida dos jovens cariocas que adotaram o islamismo como religião.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1339-cultura-árabe>.
Eixo 2 - “Convivências e Conflitos”
Dispõe-se a enfrentar as diferentes formas de expressão de violência manifestadas no
ambiente escolar, considerando o contexto das relações que se estabelecem nas instituições e
os conflitos que lhe são inerentes.
2.1 -Violência
Série: Aquela Conversa
Episódio: Crescer sem violência
Sinopse: É possível crescer sem violência. O valor da palavra que traz cuidado e fortalece
vínculos; a importância da família; a relevância do trabalho;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/11106-crescer-sem-violência>.
Série: Aquela Conversa
Episódio: Escola promotora de paz
Sinopse:A importância de ouvir os alunos e dar apoio aos professores; estratégias de
prevenção das violências e de promoção do desenvolvimento saudável. As relações escolafamília e escola-comunidade.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12323-escola-promotora-de-paz>.
Série: Ensaios sobre a não violência
Episódio: Se ele dança, eu danço?
Sinopse: Conflitos como parte inerente à convivência humana; a diversidade de personagens,
relações e ambientes presentes na escola;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1865-se-ela-danca-eu-danco>.
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Série: Ensaios sobre a não violência
Episódio: Parem com isso!
Sinopse: Causas e consequências de episódios de agressividade na Educação Infantil e sua
relação com o desenvolvimento da criança; mo significado e a importância da brincadeira
nessa fase da vida.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1868-parem-com-isso>.
Série: Megassaudável
Episódio: Caminho da Paz
Sinopse: Bullying; desigualdades sociais; violência familiar; abuso sexual na família;
violência no trânsito;
Link (vídeo): <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1671-caminho-da-paz
Link
(livro
do
professor):
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/leia/publicacoes/livros/9843-megassaudavel-livrodo-professor-2>.
Série: O que são as coisas?
Episódio: Brigar
Sinopse: Promove a discussão sobre a violência, sobretudo no espaço escolar. Fala sobre
formas positivas de relacionamento, nas quais os conflitos se resolvem com diálogo e
respeito.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1892-brigar>.
Série: Conceito & ação
Episódio: Violência contra a mulher
Sinopse: O desequilíbrio na relação homem-mulher. Discriminação de gênero, desigualdade
salarial, assédio sexual, violência física e psicológica. Políticas públicas e leis.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/6567-violencia-contra-a-mulher>.
Série: Carta animada pela paz
Episódio: Os dois lados da favela
Sinopse: Na vila Cruzeiro, duas faces da mesma cidade transformada em arte;
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/1777-os-dois-lados-dafavela>.
Série: Carta animada pela paz
Episódio: Noite feliz
Sinopse: Amor, violência e traição em uma família pobre que transforma sua vida a partir do
nascimento de um bebê;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/1775-a-noite-feliz>.
Série: Carta animada pela paz
Episódio: A esperança de um menino
Sinopse: A superação do menino Tutu e de sua mãe doente acontece quando ele é descoberto
por um projeto de esportes da escola;
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/1774-a-esperanca-de-ummenino>.
Série: Aqui é um lugar de paz
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Episódio: A paz segundo alunos da Rede Municipal
Sinopse: Alunos da Rede Municipal refletem sobre como criar um ambiente de paz dentro e
fora das escolas.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12411-a-paz-segundo-alunos-darede-municipal>.
Série: Aqui é um lugar de paz
Episódio: O que eu faço para ter paz?
Sinopse: Integrantes da comunidade escolar falam sobre ações e atitudes que trazem paz.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12385-o-que-eu-fa%C3%A7o-parater-paz>.
Série: Aqui é um lugar de paz
Episódio: Coloque-se no lugar do outro - Conflito
Sinopse: O que separa a brincadeira da ofensa?
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12325-coloque-se-no-lugar-dooutro-lepo-lepo>.
Série: Aqui é um lugar de paz
Episódio: Poema Juventude - Nathália Amorim
Sinopse: A aluna Nathália Amorim, do 9º ano da E.M. Coelho Neto (6ª CRE), declama o
poema Juventude, de sua autoria. Ela escreveu sobre a angústia que sente ao testemunhar a
violência provocada e sofrida por sua geração.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/webtv/12304-poesia-juventudenathalia-amorim>.
Série: Aqui é um lugar de paz
Episódio: Especial - Aqui É um Lugar de Paz
Sinopse: Primeiro programa especial da campanha Aqui É um Lugar de Paz. O secretário de
Educação, Esportes e Lazer, César Benjamin, convida toda a Rede. Municipal a transformar
as escolas em polos irradiadores de paz. Alunos e professores conversam sobre o que pode ser
feito pelo coletivo e por cada indivíduo.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12300-especial-aqui-%C3%A9-umlugar-de-paz>.
Série: Educação em Rede
Episódio: Educação para a paz
Sinopse: A promoção de uma educação para a paz, baseada nos direitos humanos; a parceria
entre escola e família que contribui para o bom desempenho de alunos da E.M. Octavio
Tarquinio de Souza.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/6808-educa%C3%A7%C3%A3opara-a-paz>.
2.2 -Bullying
Série: Bullying
Episódio: Triste para rir
Sinopse: Piadas e brincadeiras de mau gosto não tem graça.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/7845-bullying-triste-pararir>.
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Série: Bullying
Episódio: Humilhar
Sinopse: Difamação na internet não é brincadeira
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/7844-bullying-humilhar>.
Série: Bullying
Episódio: Valentão
Sinopse: A violência praticada dentro da escola
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/7843-valentão>.
Série: Bullying
Episódio: Apelidos
Sinopse: Humilhação causada por apelidos desabonadores
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/1676-bullying-apelidos>.
Série: Bullying
Episódio: Internet
Sinopse:No mundo virtual também acontecem constrangimentos verbais;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/animacao/1677-bullying-internet>.
Série: Aqui é um lugar de paz
Episódio: Coloque-se no lugar do outro - Baleia
Sinopse: Palavras e gestos podem ferir tanto quanto a violência física.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/12326-coloque-se-no-lugar-dooutro,-baleia>.
Série: Atitude Consciente
Episódio: Bullying
Sinopse: O que é bullying, como lidar com a vítima e o agressor; a orientação da escola;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/ouca/webradio/2038-bullying>.
Série: Educação em família
Episódio: Bullying
Sinopse: Ensina os pais a identificar quando os filhos estão sendo autores ou vítimas do
bullying e orienta as famílias a colaborar com o combate ao problema; especialista Andrea
Ramal.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/7639-bullyingedu>.
Série: Educação em rede
Episódio: Bullying
Sinopse: As causas e consequências do bullying e como combater o problema, preparando
professores para identificar vítimas e agressores;
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/6826-bullying-i>.
Série: Educação em Rede
Episódio: Bullying
Sinopse: O papel dos pais e da escola na identificação e no combate ao bullying; a
importância da experiência profissional e do planejamento pedagógico na alfabetização de
alunos;
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Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1157-bullying>.
Eixo 3 - “Diferença, diversidade e práticas sociais”
Foi estruturado para promover o debate, em todas as unidades orgânicas da Secretaria
Municipal de Educação – nível central, regional e local - sobre a educação como um direito
fundamental, que precisa ser garantido a todos e todas sem qualquer distinção, promovendo a
cidadania, a igualdade de direitos e o respeito à diversidade sociocultural, étnico-racial, etária
e geracional, de gênero e orientação afetivo-sexual e às pessoas com deficiência.
Série: Aquela Conversa
Episódio: Protagonismo juvenil
Sinopse: A participação dos jovens no planejamento e desenvolvimento das ações como
recurso para a promoção da saúde e a qualificação das práticas educativas. O impacto neles
próprios, na escola, nos serviços de saúde, na família e na comunidade
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/9685-protagonismo-juvenil>.
Série: Como assim?
Episódio: Jovem e participação social
Sinopse: A participação social exercida em manifestações e protestos ou por meio de
iniciativas que valorizam a identidade e a cultura dos locais em que moram. Mobilização,
voluntariado e protagonismo juvenil.
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/8300-jovem-e-participacao-social
Série: Coletivamente
Episódio: RAP da Saúde
Sinopse: A Rede de Adolescentes Promotores (RAP) da Saúde, da Secretaria Municipal de
Saúde, completa dez anos promovendo a prevenção e a manutenção do bem-estar dos
adolescentes cariocas. Atua em escolas, clínicas e postos de saúde, onde, por meio de vídeos e
dramatizações, os jovens participantes do programa abordam os temas drogas e álcool,
DST/Aids, gravidez precoce, violência de gênero e bullying
Link: <http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/3524-rap-da-saude>.
Série: Coletivamente
Episódio: Ações socioeducativas
Sinopse: Oficinas de lego e robótica foram os recursos utilizados pela professora Sandra
Caldas em atividades extraclasse no Colégio Estadual Silvia Paim, com jovens internas no
Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro (Degase), que
ganharam, inclusive, um prêmio internacional com o projeto “cadeira sambista”. O trabalho
com o brinquedo, além de divertir, amplia o conhecimento e ajuda no resgate da autoestima.
Link:
<http://www.multirio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1841-acoes-socioeducativasdegase>.
Série: Conceito & Ação
Episódio: Novas práticas na resolução de conflitos
Sinopse: Os principais motivos de conflito na escola e na família; o papel do mediador; a
tolerância e a empatia como aspectos fundamentais para a boa convivência social.
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/6605-novas-praticas-na-resolucao-deconflitos>.
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Série: Conceito & Ação
Episódio: Educação para valores
Sinopse: A construção do diálogo no ambiente escolar; valores éticos e morais; o papel da
família. A escola diante de alunos em situações-limite; regras de convivência; autoritarismo,
indisciplina e punições. Os desafios da educação contemporânea
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1400-educa%C3%A7%C3%A3o-paravalores>.
Série: Educação em Família
Episódio: Regras de convivência
Sinopse: Debate o Regimento Interno lançado pela SME, que resgata valores e
comportamentos considerados adequados e estipula regras de convívio para orientar a vida
dentro da escola. Especialista: Andrea Ramal, educadora.
Link:<http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/7634-regras-de-onviv%C3%AAncia>.
Série: Ensinar e Aprender
Episódio: Uma gestão de sucesso
Sinopse: A ação de Arinaldo Rocha da Silva, diretor da E.M. Oswaldo Cru/3ª CRE, junto com
uma equipe unida e famílias participativas, mudou a realidade de uma escola onde havia
indisciplina e evasão
Link:
<http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1810-uma-gestao-de-sucessosegmento-casa-de-alfabetizacao>.
Série: Ensinar e Aprender
Episódio: De igual para igual
Sinopse: O professor Thiago Trindade, da E.M. Thiago de Lamare, por meio da música, de
aulas-passeio e atividades teatrais, desenvolve diferentes habilidades em seus alunos, além de
valores como autoestima e autonomia.
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/1820-de-igual-para-igual-segmento-edi
Série: Aquela Conversa
Episódio: Diversidade e saúde
Sinopse: Ser um bom profissional é ter um olhar para a diversidade, é garantir direitos; a
diversidade como potência; a dificuldade em lidar com o diferente; a importância da escuta,
da convivência e do encontro.
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/11602-diversidade-e-sa%C3%BAde>.
Série: Ensinar e Aprender
Episódio: A inclusão como direito
Sinopse: Por meio de atividades lúdicas e com o apoio da sala de recursos multifuncionais da
escola, a professora Claudia Scorza, da E.M. Floriano Peixoto (1ª CRE), em São Cristóvão,
alfabetizou e formou uma turma regular com dois alunos especiais. A sala de recursos é uma
ferramenta desenvolvida pelo Instituto Helena Antipoff, que implementa as políticas
educacionais visando à inclusão dos alunos com deficiência em toda a Rede.
Link: <http://multirio.rio.rj.gov.br/index.php/assista/tv/3601-33-ens>.
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ANEXO II

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Título
Menino 23
Chacinas nas periferias
The Colour of Money - A
História do Racismo e do
Escravismo
Raça Humana
O negro no Brasil
Ninguém nasce assim
Racismo Camuflado no Brasil
Negro lá, negro cá
Vidas de Carolina
Negros dizeres
Mulher negra
Negro Eu, Negro Você
A realidade de trabalhadoras
domésticas negras e indígenas
Espelho, Espelho Meu!
Open Arms, Closed Doors
The Brazilia n carnival queen
deemed 'too black'- A Globeleza
que era negra demais
Boa Esperança
Você faz a diferença
Memórias do cativeiro
Quilombo São José da Serra
7%
Olhos azuis
Pele Negra, Máscara Branca
Introdução ao pensamento de
Frantz Fanon
Invernada dos Negros
A negação do Brasil
Sua cor bate na minha
História da Resistência Negra no
Brasil

https://www.youtube.com/watch?v=4wmraawmw38
https://www.youtube.com/watch?v=53rQggrAouI
https://www.youtube.com/watch?v=0NQz2mbaAnc

https://www.youtube.com/watch?v=y_dbLLBPXLo
https://www.youtube.com/watch?v=zJAj-wGtoko
https://www.youtube.com/watch?v=6H_xfUCLWBY
https://www.youtube.com/watch?v=zJVPM18bjFY
https://www.youtube.com/watch?v=xPC16-Srbu4
https://www.youtube.com/watch?v=AkeYwVc2JL0
https://www.youtube.com/watch?v=yjYtLxiVQ7M
https://www.youtube.com/watch?v=WDgGLJ3TPQU
https://www.youtube.com/watch?v=lpT17VJpnX0

https://www.youtube.com/watch?v=44SzV2HSNmQ
https://www.youtube.com/watch?v=uXqpOFBXjBs
https://www.youtube.com/watch?v=3yp4Fg_eT_c

https://www.youtube.com/watch?v=3NuVBNeQw0I
https://vimeo.com/27014017#at=70
https://www.youtube.com/watch?v=_Hxhf_7wzk0
https://www.youtube.com/watch?v=f0asl1-SpP4
https://www.facebook.com/usp7doc/
https://www.youtube.com/watch?v=In55v3NWHv4
https://www.youtube.com/watch?v=sQEwu_TJi0s
https://www.youtube.com/watch?v=mVFWJPXscm0
https://www.youtube.com/watch?v=TCyu-Tb6D1o
https://www.youtube.com/watch…
https://www.youtube.com/watch?v=gm-WjcZwgvg
https://www.youtube.com/watch?v=68AApIpKuKc

Fonte: Plataforma RIOEDUCA, 2018. Quadro elaborado pela autora, 2018.

