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Resumo: 
A pesquisa teve por objetivo geral analisar as experiências pedagógicas referentes 
aos temas direitos humanos e cultura de paz no Ensino Médio em escolas públicas, 
refletindo como os temas podem contribuir na prevenção da violência escolar. O 
método utilizado foi a revisão sistemática de literatura e análise de planos de ensino 
de docentes do Ensino Médio. Os resultados obtidos, foram que a abordagem de 
direitos humanos e cultura de paz nas aulas ainda ocorrem de forma fragmentada e 
muitos docentes não se sentem confortáveis em desenvolver os temas em suas 
aulas. Por outro lado, os alunos carecem de conhecimento sobre direitos humanos e 
pouco sabem sobre paz, resultando no aumento de violência escolar. Algumas 
questões sobre valores humanos são trabalhadas em dias específicos como “Dia da 
Consciência Negra” ou em projetos e atividades extras, sendo muito pouco. Muitos 
professores, preocupados em cumprir os dias letivos e o conteúdo curricular, 
acabam não desenvolvendo temas essenciais para a construção de um ser humano 
mais crítico. Entendemos que o professor é fundamental para que a 
interdisciplinaridade ocorra, discutindo direitos humanos e cultura de paz durante o 
ano letivo, sem restringir-se em apenas às datas específicas. Concluo que a 
educação ainda carece de diálogo sobre as convivências escolares e que a paz, 
assim como os direitos humanos, não podem estar apenas nos acordos políticos, 
econômicos ou militares. Estes temas dependem do comprometimento unânime, 
sincero e sustentado das pessoas no repúdio a qualquer forma de violência. A 
educação como fonte de transformação social é um espaço que deve ser composto 
por democracia e autonomia. Assim, somente conhecendo nossos direitos e com a 
consciência da importância da cultura de paz nos conflitos diários estaremos 
comprometidos na construção de uma educação para paz, reduzindo as diversas 
formas de violência e abrindo as portas para a cooperação, além de reforçar a luta 
pela desigualdade social tão visível em nosso país. 
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