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RESUMO: O Objeto da pesquisa trata de uma vivência de educação em valores e direitos 
humanos promovido pela UFPA (Universidade Federal do Pará) na formação de professores 
em escolas públicas de Belém/Amazônia/Brasil, objetivando, refletir e discutir estratégias de 
atuação não violenta, direitos humanos e elaboração de propostas que estimulam ações que 
transformem comportamentos violentos em atitudes de respeito e equidade entre os educandos 
e educadores. Justifica-se a ação em virtude de sucessivas violências ocorridas em sala de aula, 
contra professores, gestores e entre alunos, o que compromete o aprendizado e torna a escola 
como extensiva ao medo e à violência urbana. Neste sentido, essa prática educativa torna-se 
estimulante e relevante por provocar maior qualidade e estímulo ao professor. Estende seus 
objetivos para a contribuição de politicas educacionais e sociais de inclusão e resgate da 
cidadania. Essa prática formativa, continuada e extensiva aos sujeitos educacionais, é realizada 
por meio de encontros mensais, utilizando como estratégias metodológicas: dinâmicas de 
grupo, dramatizações, aulas expositivas dialogadas, apresentação de filmes e documentários e 
noções de direitos humanos como propagador de politicas sociais inclusivas e medidas de 
prevenção da violência social, bem como de reeducação, de atitudes que prezem pela cultura 
da paz e por atos capazes de propagar o respeito às diferenças.  Diversos autores são trabalhados 
e suas categorias de análise transversalizadas sobre direitos humanos e sobre a crise da 
civilização que leva a barbárie. Nos encontros são provocados vivências de cidadania entre os 
diversos atores sociais: alunos, professores e gestores quando são estimulados a compreender 
conceitos e categorias articulando com suas vivências concretas em sala de aula e vão exercendo 
posturas de compreensão e praticando o protagonismo social. Todo o conteúdo repassado 
intenciona uma retomada de respeito aos diretos humanos, políticos e éticos, valores da 
dignidade da pessoa humana, articulando e tematizando situações do cotidiano através de 
mecanismos educacionais e culturais de forma gradativa, mas eficaz, no sentido de contemplar 
a formação de processos emancipatórios que levem a uma concepção cidadã. A avaliação das 
atividades relatadas por professores são favoráveis quanto à mudança de comportamentos dos 
alunos e maior envolvimento de professores e família. Os resultados parcialmente obtidos já 
que o projeto funciona em 02 escolas públicas desde agosto de 2017, é a adesão maior de 
professores de disciplinas tais como matemática e biologia, um maior diálogo sobre direitos 
humanos e conflitos em sala de aula e a proposta de criação de uma equipe de mediação de 
conflitos envolvendo os atores educacionais, além de solicitações constantes de palestras e 
formações sobre violência, direitos humanos, mediação de conflito e elaboração de eventos 
como Feira para a Paz em que os alunos vão organizar no segundo semestre de 2018. Os 



objetivos são alcançados na medida em que os professores percebem mudanças 
comportamentais dos alunos em sala de aula, em elaboração de propostas concretas de 
engajamento e participação da família e, sobretudo, em atitudes que minimizam e diminuem a 
violência escolar, o que caracteriza o protagonismo e inclusão destes atores sociais. 
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