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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo discutir a prática pedagógica e didática 
do ensino de direitos humanos e diversidade sexual e de gênero na disciplina de 
Filosofia do ensino médio e técnico. Verificamos que há na sociedade brasileira 
diversas crenças que relacionam a defesa dos direitos humanos e da diversidade 
sexual e de gênero ao aumento de violência urbana e à ineficácia do sistema 
penal, situação que exige uma atuação específica de aprendizagem para 
estudantes adolescentes. Temos por hipóteses que: 1) o estudo direto do texto 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos; bem como a distinção entre a 
esfera de relação entre a cidadania e o Estado, e a esfera da relação do Estado 
com a pessoa humana, para além das relações de cidadania, permitem aos 
adolescentes compreender que os diversos direitos, em seus respectivos 
escopos, atuam para prevenir a violência; 2) o estudo dos fundamentos éticos e 
antropológicos e das categorias científicas originadas da biologia, da psicologia 
e da sociologia, permitem aos adolescentes uma melhor compreensão de si 
mesmos, ante pessoas que se aproximam de uma vivência adulta da 
sexualidade, bem como uma melhor compreensão das relações de diversidade 
sexual e de gênero no âmbito da sociedade. A metodologia de pesquisa consiste 
no estudo e relato de caso da experiência de nove anos da discussão de direitos 
humanos e, especificamente, a discussão da diversidade sexual e de gênero, 
nas classes de segundo e terceiro ano de ensino médio e técnico de uma escola 
pública brasileira. A proposta curricular se inicia por fundamentos filosóficos de 
ética e de política e retoma da sociologia, da biologia e da psicologia as 
categorias fundamentais de morfologia sexual, representação e norma cultural, 
orientação sexual e incongruência de gênero para discutir a diversidade de 
condições humanas relativas à vivência de gênero e da sexualidade, numa 
necessária abordagem inter e transdisciplinar. O estudo direto da Declaração 
Universal de Direitos Humanos se mostra como experiência pedagógica 
motivadora, desmistificando concepções equívocas e errôneas sobre o objeto 
desses direitos. O uso de recursos em vídeo, com documentários que dão voz 
aos sujeitos de diferentes condições sociais, de vulnerabilidade da dignidade 
humana e de diversidade sexual e de gênero, se apresenta como decisivo para 
a compreensão e empatia dos adolescentes com vivências diversas, 
evidenciando que a visibilidade dos grupos vulneráveis é educativa, pois podem 
ser ouvidos e suas vivências podem ser compartilhadas. Por meio desse 
processo pedagógico, os adolescentes desenvolvem a tolerância e a 
convivência positiva com as diversas condições humanas, de modo a 
transformar os direitos humanos em uma prática social. 
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