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RESUMO  

 

ESTEVAM, D. L. A formação docente, o conteúdo jurídico de Direitos Humanos e a 

práxis de sala de aula: apontamentos sobre o conhecimento jurídico do professor para uma 

educação em/para Direitos Humanos.  2021 f. Dissertação/Tese (Mestrado) - Faculdade de 

Direito de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

 

A Educação em Direitos Humanos (EDH) é uma demanda emergente dentro da sala de aula, 

porque se vincula ao reconhecimento de direitos e ao acolhimento da diversidade dentro dos 

muros escolares. Neste sentido, a EDH prontifica-se a se infiltrar por todos os conteúdos 

escolarizados para instigar posturas, comportamentos e atitudes de respeito ao próximo em 

todas as atividades escolares. É sobre esse trabalho escolar que esse estudo se debruça, por 

isso, ele tem, por finalidade, mapear alguns aspectos levantados da interface entre o Direito e 

a Educação no que tange a EDH. Metodologicamente, foram realizadas leituras de três 

marcos teóricos fundamentais para o desenho de EDH no Brasil: em um primeiro momento, 

foi realizado um mapeamento do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH). Em seguida, foi realizada a leitura de Flowers (2004), quem identificou sobre o 

termo EDH, três compreensões distintas (a que chamou de polissemia da EDH). 

Posteriormente, realizou-se o mapeamento de Bajaj (2011), quem, em seu estudo, para outro 

lugar longe da polissemia da EDH, identificou diversos conteúdos pertinentes que 

permitiriam formatar um currículo escolar com saberes específicos em Direitos Humanos 

(DH). Em um segundo momento, foram realizados dois levantamentos bibliográficos: o 

primeiro deles destinou-se a compreender o direito à educação e como o Direito, como 

ciência, concebe o que seria uma EDH, suas concepções valores e emergências. O segundo 

levantamento tratou de buscar, no campo da Educação, as concepções e fundamentos 

educacionais sobre EDH. Neste ponto, foi intrigante encontrar, além de um componente 

comportamental/atitudinal a ser ensinado, um conteúdo jurídico a ser ministrado. Aqui, foi 

identificada uma tensão: levantou-se a possibilidade que, no geral, o corpo docente não tem 

formação em Direito, como ciência, para abordar certos conteúdos pertencentes à seara do 

Direito e dos Direitos Humanos, contudo, são constantemente chamados a construir uma 

EDH e um conteúdo de DH. Esta pesquisa, portanto, buscou, em um terceiro momento, por 

meio de um questionário estruturado divulgado digitalmente em páginas de professores do 

Facebook identificar esses conflitos e ouvir a voz do professor quanto ao compromisso 

escolar que assume e que entrelaça, em sua práxis, um conteúdo técnico em sua área de 

formação acadêmica, uma postura e um comportamento social vinculado a uma cultura de 

DH e um conhecimento em Direito, como ciência, sobre o qual talvez não tenha formação 

adequada.  

 

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos – Direitos Humanos – Acesso à Justiça 

  



ABSTRACT 
 

ESTEVAM, D.L. Teacher`s academic training, human rights legal content and 

classroom practice: notes on the teacher's legal knowledge for education in/for Human 

Rights.  2021. Master dissertation (Master degree) - Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2021. 

Human Rights Education (HDR) is an emerging demand inside brazilian classroom. It is 

linked to the recognition of rights and the acceptance of diversity. HDR intends to infiltrate 

every school contents to instigate postures, behaviors and attitudes of respect for others in all 

school activities. It is this paper aims to map some aspects raised from the interface between 

Law and Education with regard to HDR. Methodologically, readings were carried out of three 

fundamental theoretical frameworks for the design of HDR in Brazil: at first, a mapping of 

the National Plan for Education in Human Rights (PNEDH) was carried out. Then, the 

reading of Flowers (2004) identified three distinct understandings of the term HDR (which 

she called HDR polysemy). Subsequently, the mapping of Bajaj (2011) identified several 

relevant contents that would allow formatting a school curriculum with specific knowledge in 

Human Rights (HD). In a second moment, two bibliographic surveys were carried out: the 

first one was intended to understand the right to education and how the Law, as a science, 

conceives what an HDR would be, its conceptions, values and demands. The second survey 

sought, in the field of Education, the educational conceptions and fundamentals about HDR. 

At this point, it was intriguing to find, in addition to a behavioral/attitudinal component to be 

taught, a legal content to be taught also. Here, a spot was identified: the possibility was raised 

that, in general, teacher of initial years of school does not have academic training in Law, as a 

science, to instruct contents pertaining to the field of Law and Human Rights, however, they 

are constantly called to build an HDR and a HR content. This research, therefore, sought, in a 

third moment, through a structured questionnaire digitally disseminated on Facebook 

teachers' pages, to identify these conflicts and listen to the teacher's voice regarding the 

school commitment that teachers assumes and that weaves, in his practice, a technical content 

in your area of teacher academic training, a posture and social behavior linked to a culture of 

human rights, and knowledge in Law, as a science, about which they may not have adequate 

training. 

 

Palavras-chave: Human Rights Education – Human Rights – Access to Justice 
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PALAVRAS INTRODUTÓRIAS 

Em 2016, iniciei um projeto de pesquisa junto à professora doutora em Linguística e 

Língua Portuguesa Cássia Regina Coutinho Sossolote, docente do curso de Linguística da 

Faculdade de Ciências e Letras de UNESP/Araraquara. Nesta oportunidade, pude debruçar-

me, como objeto de estudo, sobre a enunciação de Direitos Humanos (DH) a partir das 

redações que candidatos redigiam no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).  

Durante a pesquisa, ficou evidente o esforço nacional para consolidar o Estado 

democrático de Direitos no Brasil, por isso, conceber um ordenamento jurídico que seja visto 

pela óptica dos DH se revelou (como ainda se revela) um dos maiores desafios do Brasil, 

principalmente em um momento crítico em que demandas de identidade individual misturam-

se às lutas sociais de grupos emergentes em um ambiente de fragmentação política.  

Por outro lado, esse esforço não se limita à luta por direitos pelo Direito: ele atinge o 

direito fundamental da Educação, ou seja, não basta adquirir direitos que sejam lidos pela 

óptica dos DH – é preciso educar para uma nova postura, um novo comportamento e novas 

atitudes que se guiem pelos DH – uma Educação em Direitos Humanos (EDH). A título de 

exemplo, como evidencia o próprio exame do Enem, conteúdos escolares são constantemente 

invocados durante a resolução de questões a partir de uma postura do candidato em que, dele, 

se cobram comportamentos e atitudes para além de um conhecimento técnico. Contudo, o 

local de maior relevância quanto ao respeito aos DH é a proposta de produção de texto.  

Como professor que também sou, vi-me no local privilegiado para ensino de produção 

textual voltado para o Enem: com formação tanto em Linguística quanto em Direito, 

identifiquei certos aspectos de uma EDH fundamental para atingir objetivos específicos como 

motivar posturas e comportamentos dos alunos para compreender que conteúdos 

escolarizados não são apenas saberes técnicos. Em verdade, eles precisam ser infiltrados de 

conhecimentos e posturas orientados para os DH.  

Nos diversos encontros do programa de mestrado da Faculdade de Ciências e Letras 

de Araraquara cumpridos entre 2015 e 2017, professores e colegas de disciplina colocavam as 

dificuldades de trabalhar a redação do Enem em sala de aula: a partir de uma proposta de 

redação, professores frequentemente conseguiam explicar a origem do texto elaborado pelo 

aluno, o que ele pretendia escrever, bem como os objetivos, e as ligações que ele deveria 

enunciar. Posteriormente, conseguiam explicitar, no texto dos alunos, a ethos textualizada 

avaliada na redação, inclusive pelos mecanismos linguístico-textuais implícitos e explícitos 

para a produção textual. Sobravam abordagens textuais para explicar (e pontuar) o texto do 

aluno.  
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Por outro lado, não havia professor que, seguramente, conseguia identificar como 

escolher o DH mais adequado a ser defendido em uma redação do Enem nem quais as 

nuances específicas de um DH. Esse pequeno ponto evidenciou que poucos docentes, de fato, 

detinham algum conhecimento científico e aprofundado o suficiente para diferenciar um DH 

de um Direito Fundamental, por exemplo, e como comportamentos atrelados a uma visão de 

DH a partir da ciência do Direito poderia ensejar um conteúdo formal na seara escolar.   

O ponto nevrálgico de pesquisa estava identificado: enquanto sobrava conhecimento 

linguístico sobre a produção de texto, faltava, em muito, conhecimentos técnicos de Direito (e 

quanto necessário recorrer a ele, terceirizava-se a tarefa para algum professor de Sociologia 

ou de História). Em contato com professores de outras áreas do conhecimento, a dificuldade 

de se estabelecer vínculos com conteúdos de natureza jurídica ganhou notoriedade. Os 

professores manifestaram que, apertados pela demanda de lecionar os conteúdos formais 

prescritos, faltava-lhes tempo para “coisas extras” – termo utilizado para se referir a um 

conteúdo que se afaste da tecnicidade da disciplina que lecionavam. Educar em/para os 

Direitos Humanos, nesse ínterim, estava sendo categorizado como “coisa extra”.  

É sobre essa dinâmica que este projeto de pesquisa de debruça - a interface entre os 

DH e o Direito e seus reflexos na educação escolar e na EDH.  

Pareceu, à primeira vista, importante, para a consolidação do Estado democrático de 

Direito, compreender a dinâmica conflitante entre ensinar DH sem que se dominem aspectos 

do Direito e dos DH ao mesmo tempo em que as bases do Estado democrático de Direito 

encontram-se atreladas à Educação e, por isso, há, na escola, na Educação e no professor, um 

sentido político de sua atuação que não podem ser negados tampouco reduzidos a um saber 

técnico.  

 Contudo, implementar uma abordagem de DH na Educação tem sido impedida por 

diversos obstáculos: um deles é a formação do professor no que tange a um conhecimento 

sobre o que seja um DH. Desta forma, considerando a existência de um comando de lei 

constitucional que oriente para uma EDH acompanhada de leis infraconstitucionais – como a 

Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino Médio (BRASIL, 1996), por exemplo, ou do conteúdo 

programático de EDH contido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Ética e de 

DH (BRASIL, 1998 e 2010), urge compreender como a formação do docente produz efeitos 

dentro dos muros escolares.  

 Da mesma forma que os próprios DH não são espontâneos, a EDH também não é. Por 

isso, precisam ser constantemente estimulados. Os PCNs prescrevem que a abordagem de 

conteúdos ligados a DH deveria ser tratada interdisciplinar, transdisciplinar e multidisciplinar. 
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Essa abordagem compreende que uma cultura dessa natureza deva se infiltrar com 

naturalidade por qualquer conteúdo escolarizado. Esses tipos de abordagens, contudo podem 

oferecer desafios e ciladas: eles demandam um intrincado alinhamento do corpo escolar aos 

próprios conteúdos e às demandas de EDH.  

Para além disso, o docente é convidado a debater sobre posturas, comportamentos e 

atitudes ancorados em DH e um saber técnico de Direito que, às vezes, pode, devido à 

formação do docente, estar fora do seu campo científico de conhecimento e, nesse sentido, a 

compreensão do que seja um DH que esteja sendo estimulado seja, na verdade, um 

estereótipo.  

Ao menos entre o que testemunhei em conversas de sala de professores, há uma 

dificuldade considerável entre professores das disciplinas de Ciências Exatas e sua 

tecnologias e de Matemática e suas tecnologias em alinhar seus conteúdos à óptica dos DH, 

ao passo que algumas disciplinas excluem tais conteúdos quando os poderia entrelaçá-los – 

como no conteúdo de Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, ou Revolução Russa e sua 

Constituição. (LEFEVBRE, 1966; VOVELLE, 1986)  

O que ficou evidente, além disso, é que os professores são provenientes de uma 

infinidade de instituições educacionais, de diversas naturezas jurídicas, de diversos preços e 

de diversas épocas, o que parece dificultar o enraizamento de uma EDH (CZERNISZ, 2013).  

Neste ponto, inclusive, docentes parecem confundir o que seja DH e EDH com suas próprias 

escolhas ideológicas políticas (FREIRE, 1981). A hipótese que se levanta é que o curso de 

formação em licenciaturas ou cursos de práticas docentes dedicam-se muito pouco a 

compreender a natureza do DH, sua história, suas interpretações e sua dinâmica (DIMOULIS, 

2012), de modo que, não raro, o que se perpetua, nos muros das escolas, sejam, de fato, 

estereótipos do que seja um DH.  

A compreensão de que DH é um conteúdo escolar e que o foco da escola deveria ser o 

comportamento para a (con)vivência dos alunos é uma demanda social e de urgência. Ela se 

atrela, intimamente, com as fibras (frágeis) de um Estado democrático de Direitos. A 

importância – e o risco que ela corre – aumenta na mesma proporção em que o ensino de DH 

na escola fomenta uma postura que deve ser ensinada e aprendida. Quando o ensino escolar 

ultrapassa o ensino escolarizado técnico e formal, ele passa a ser questionado, por certos 

grupos sociais, que insistem em colocá-lo em disputa política quando a sua permanência no 

seio escolar deveria ser obrigatória e, por isso, permanecer longe de qualquer tentativa de 

excluí-la.  
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O lugar da EDH, seus pontos de partidas e conteúdos são peculiares porque é um 

conteúdo fronteiriço entre diversas ciências, cujo objetivo aponta para a apropriação de 

comportamentos e atitudes do aluno. Dentro dos estudos das ciências jurídicas e do Direito, 

há uma profusão de estudos – de artigos científicos online a teses de doutorado - sobre o 

direito fundamental à educação e seu funcionamento. Também sobram os estudos sobre o DH 

como conteúdo escolar e etc. Em geral, a abordagem dos estudos centra-se sobre a 

materialidade do direito à Educação e à EDH, reafirmando o direito que há sobre ela e o seu 

acesso, por isso, em muito, o que se faz é uma análise de diplomas legais levantando-se os 

dispositivos jurídicos do direito material à Educação. Faltam, contudo, estudos da seara do 

Direito acerca de DH no seio escolar.  

No campo da Educação, sobram, como acontece no campo do Direito, estudos sobre 

abordagens de DH na escola, com especial enfoque para o reconhecimento da diversidade – 

étnico-racial, de sexo e gênero, de classes, e daí por diante. Em geral, os estudos recobram um 

ideário de educação para a emancipação, para a liberdade, para a autonomia e para o 

empoderamento para, por fim, buscar mensurar a importância da EDH. As referências 

endossam, ainda, a necessidade de que a abordagem seja inter, trans e multidisciplinar.  

Como denominador comum, em toda a produção acadêmica, as duas áreas 

reconhecem a importância dos DH e da EDH. O que não fazem (e se o fazem, fazem 

timidamente) é mensurar a intersecção entre essas áreas, por isso, esse trabalho se justifica: há 

uma área entre o Direito e a Educação, orientada para o recrudescimento de um dos 

alicerces do Estado democrático de Direito, sobre a qual há poucas contribuições. Por 

isso, é necessário debruçar-se – tanto educadores quando operadores do Direito – no 

sentido de compreender seus objetivos, seus métodos e metodologias, suas abordagens, 

suas exigências, mas, principalmente, seus conteúdos.  

Neste ponto, é importante ressaltar o quanto a impressão de haver uma única 

concepção de EDH é um ponto de partida problemático: ao redor do globo, da história recente 

de cada país, da geografia, da geopolítica, da pobreza e da riqueza dos povos, as plurais 

compreensões do que seja EDH (e que, por conseguinte, modificam suas missões e 

abordagens acadêmicas) parecem entrucarem-se, sobreporem-se, misturarem-se ou excluirem-

se. Isso implica dizer que não existe a possibilidade de uma única EDH.  

Esse estado de EDH é intrigante porque, uma vez fragmentado, pode formatar alunos 

aptos para uma face do que seja DH, e não a sua globalidade (se é que esta globalidade seja 

possível). Neste sentido, importa compreender qual a concepção de EDH e de DH que os 

docentes têm justamente porque é essa concepção que aponta para qual vertente o professor 
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norteia o seu trabalho escolar. Neste ponto, não se trata de uma objetividade da abordagem 

educacional, mas, antes de tudo, de uma escolha individual do docente que, nem sempre, é 

consciente, seja por falta de compreensão de como esse grupo de direitos funcionam seja por 

falta de conhecimento acerca das perspectivas dessa natureza educacional.    

 

PROBLEMA 

 Este estudo reconhece que o docente é o estimulador de uma EDH no seio escolar. A 

problemática deste estudo atinge uma intersecção entre os campos da Educação e do Direito: 

ele, como apontado anteriormente, centra-se sobre a formação do docente para tratar de um 

conhecimento técnico e específico do Direito. Neste sentindo, busca-se obter dados que 

permitam quantificar a intimidade desses docentes com um conteúdo que ultrapassa os limites 

técnicos da área dentro da qual o docente se formou.   

Além desses dados, importa, ainda, a este estudo, coletar as impressões e os valores 

sobre uma EDH entre os docentes acerca de sua prática escolar, e como essas impressões e 

valores constituem uma rede axiologia e de comportamentos planificados por lei. Em suma, 

este estudo buscou, na literatura, embasamento suficiente para que se pudesse ser reduzido a 

uma pergunta: a formação dos professores contempla conhecimento suficiente para a 

promoção de uma efetiva EDH? 

  

HIPÓTESE 

 Tratar de apenas uma única hipótese, para este trabalho, não é uma possibilidade.  

Qualquer hipótese inicial se multiplica e, múltiplas, elas parecem modificar-se a cada 

leitura ou revisitação da bibliografia. Em diversos momentos desse estudo, hipóteses que 

pareciam sólidas dentro do campo do Direito evanesceram em face de levantamentos 

bibliográficos dentro do campo da Educação. Em outros momentos, hipóteses firmes dentro 

do campo da Educação revelaram-se insólitas quando levadas para o campo do Direito.  

Algumas hipóteses, contudo, permaneceram constantes. Pela firmeza com que se 

mantiveram, precisaram ser trazidas a este estudo. Elas se originaram a partir do Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos – o PNEDH - (elaborado a partir de 2003 e em 

vigência desde 2006). Ele é um primeiro ponto em comum entre o Direito e a Educação.   

Numa primeira hipótese, há uma leva de profissionais da Educação básica
1
 que carrega 

alguma formação acadêmica acerca de DH e de EDH, contudo, as exigências do sistema 

escolar não permite a integração ou a aplicação deles. Neste sentido, o que se levanta é que a 

                                                           
1
  Terminologia utilizada dentro do PNEDH para se referir ao Ensino Infantil, Fundamental e Médio.  
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EDH compete com outros ensinos e outras urgências. O docente se encontra sob uma 

constante pressão de, antes da EDH, ensinar todo o conteúdo escolarizado e canônico ou de 

lidar com prazos escolares de natureza administrativa para, somente então debruçar-se sobre 

posturas, comportamentos e atitudes dos alunos. Quando os conteúdos formais são esgotados, 

então a discussão de EDH parece encontrar lugar nas salas de aula e na escola.  

Uma segunda hipótese que se levanta é a de que os docentes, porque originados de 

diversas Instituições de Ensino Superior (IES), de diversos lugares, e de diversas histórias de 

vida, diminuem a importância de conteúdos da educação que se investiga. Assim, a concepção 

que fazem dela varia em face do conteúdo técnico da própria formação acadêmica de 

conteúdos escolarizados ou de formação pessoal, e que esta variação aponta para uma EDH 

que exclui o conhecimento de instituições jurídicas a que o aluno deve (ou possa) conhecer. 

  Uma terceira hipótese levantada afirma que docentes tentam esquivar-se de lecionar 

conteúdos de EDH alegando que se tratam de conteúdos não escolarizados e não 

especificados, ou seja, que, por se tratar de um conteúdo acerca de atitudes e de 

comportamentos que devem ser assumidos pelos alunos, não haveria ligação com conteúdos 

escolarizados formais e que, por isso, não seriam uma responsabilidade do docente. Coloca-

se, dentro desta hipótese, a justificativa de que docentes se esquivam de se alinhar à EDH 

justificando que há lugares e disciplinas mais adequadas do que outras, deste modo, o docente 

colocaria sua própria disciplina fora do alcance enquanto que outros se veriam 

sobrecarregados de tratar de conteúdos, de atitudes e de comportamentos próprios.  

 Uma quarta – e mais crítica – hipótese a ser levantada é a de que o docente trate de 

DH em suas aulas, mas essa iniciativa se dá por uma motivação individual, e, por isso, em 

face de alguma (e qualquer outra) emergência, essas abordagens são abandonadas. Nessa 

hipótese, coloca-se que, porque derivada da motivação pessoal, os DH são uma preocupação 

pessoal e individual, e que, por isso, a visão que se carrega desses direitos e que impregna a 

práxis de ensino não sejam ancoradas em um conhecimento jurídico e científico de DH, mas 

de formação pessoal. Nesta hipótese, levanta-se que a abordagem que se faz da EDH seja para 

a convivência, mas que o profissional não consegue apontar para caminhos da cidadania ativa 

e dos caminhos da Justiça para a resolução dos diversos conflitos que poderão aparecer ao 

longo da vida do aluno.  

 

OBJETIVO GERAL  

 O objetivo geral deste estudo é auferir o condicionamento, as contingências e os 

conhecimentos dos professores em DH, haja vista ser um conteúdo que ultrapassa os limites 
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dos conhecimentos técnicos da área em que os docentes se licenciaram. Neste sentido, 

importa compreender um pouco sobre a sua formação acadêmica e sua práxis docente sobre 

um conteúdo que pode desafiar o conforto do saber técnico escolarizado da área de formação 

e se essa formação facilita o alinhamento desses docentes a alguma das linhas de EDH 

identificáveis ao longo da leitura dos referenciais teóricos.   

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Primeiramente, é importante descrever, a partir da legislação específica para a EDH, 

quais os princípios, os valores, as metas e as ações destinadas a ela. A intenção é formatar 

uma cartografia jurídica acerca da sua legitimidade no Brasil. Por isso, importou descrever o 

PNEDH em vigência. Em seguida, como marco teórico, realizou-se uma leitura do texto O 

que é Educar em Direitos Humanos? de autoria de Nancy Flowers (2004). Neste texto, a 

autora identifica três linhagens de compreensão do que seja EDH – uma concepção definida 

pelas instituições governamentais, uma concepção definida por ONGs e uma última, definida 

por acadêmico e pensadores. E, em seguida, atualizar essa abordagem por aquela elaborada 

por Bajaj (2011). Bajaj busca fundamentá-la, não pelas linhas de Flowers (2004), mas pelos 

conteúdos potenciais a serem abordados.   

 Na segunda parte deste estudo, buscou-se compreender como a EDH é desenhada pelo 

Direito, por isso, foram levantados os artigos científicos dentro da seara do Direito.  Neste 

sentido, importou fazer um levantamento bibliográfico de textos que pudessem fundamentar 

uma visão jurídica. Em seguida, foi realizado o mesmo levantamento bibliográfico dentro do 

campo da Pedagogia e da Educação.  

 Na terceira parte, buscou-se coletar dados acerca das impressões dos docentes e da 

intimidade que tais docentes sentem ao ministrar um conteúdo que ultrapassa a familiaridade 

com a área técnica de formação acadêmica para a licenciatura, a fim de auferir a qual vertente 

proposta por Flowers (2004) eles se filiam ou se a abordagem parece voltar-se, antes, para a 

concepção mais atualizada a partir de temáticas tal como proposto por Bajaj (2011). Coube, 

por fim, inferir qual a intimidade e a segurança que os docentes sentem ao trabalhar conteúdos 

de Direito sem formação técnica em Direito. Para coletar esses dados, foi elaborado e 

aplicado um questionário estruturado fechado aos mais diversos grupos de professores para 

obter um pequeno esboço da atuação dos professores da rede com a EDH e apresentá-los à luz 

da bibliografia do Direito e da Educação e em face das contribuições de Flowers (2004) e 

Bajaj (2011).  
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 Aqui, cabe uma observação: este questionário foi concebido virtualmente, e, por isso, 

foi divulgado dentro de grupos de Facebook de professores das mais diversas localidades do 

país, de diversas modalidades de ensino, e de diversos níveis. Vieira (2009) já advertiu acerca 

dos limites do questionário virtual em se atingir apenas um público que possui acesso à 

internet, contudo, a fim de se conseguir dados de um público diversificado, esta ferramenta foi 

escolhida. A opção seria questionários presenciais em escolas cujos custos seriam altos, frente 

aos poucos questionários que retornariam, contudo, a virtualidade imposta pela pandemia 

coloca a escola física como uma possibilidade frustrada durante a elaboração deste estudo.  

  

METODOLOGIA E CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

Esta pesquisa não se iniciou do zero: como colocado logo no início deste estudo, nas 

palavras introdutórias, houve, anteriormente, uma pesquisa, no campo científico da Educação 

e da Linguística, que a motivou, deste modo, já havia um repertório de leituras que apontavam 

para o objeto desta pesquisa. Assim, estabelecer que a prática docente em DH de professores 

formados em outro campo do saber seria o objeto de estudo não foi uma surpresa.   

Contudo, novas leituras de natureza exploratória foram realizadas com o intuito de 

inventariar o estado de arte de EDH que existe no Direito e na Educação. Essas leituras 

apontaram para algo que até então havia passado despercebido: o docente escolar, formado 

em sua área de licenciatura, é convidado para trabalhar aspectos dos DH e da EDH sem que 

tenha conhecimentos técnicos específicos formalizados sobre esses direitos durante sua 

formação, prioritariamente, de licenciatura.  

 Há, portanto, neste estudo, uma abordagem quali-quanti de Direito. Isto implica dizer 

que o trabalho realizado durante as sucessivas revisões de projeto e de bibliografia, como é 

comum durante o desenvolvimento acadêmico, modificou o objeto de estudo. Em verdade, o 

objeto de estudo e o marco teórico foram refinados leitura a leitura. Ainda assim, durante o 

desenvolvimento das pesquisas e dos levantamentos, diversos aspectos do projeto inicial 

foram recolocados em pauta, rediscutidos, e redesenhados.  

 Isto posto, importa estabelecer, a partir dos objetivos acima elencados, quais os passos 

metodológicos utilizados e o porquê de cada um deles. O objetivo geral será atingido apenas 

ao final, portanto, importa, aqui, esmiuçar o caminho a ser percorrido para atender os 

objetivos específicos, etapa a etapa, no sentido de confirmar ou não as hipóteses iniciais.  

Assim, para compreender o movimento que existe acerca da EDH no Brasil, foi 

necessário recuperar o PNEDH, iniciado em 2003, com vigência a partir de 2006. Este 

documento apontou, ainda, para a contribuição de Flowers (2004), central a este estudo, uma 
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vez que a obra dela questiona a compreensão que existe do que seja EDH e define 3 grandes 

vertentes existentes dentro dela. O texto de Flowers, posteriormente, recebe valiosa 

contribuição de Bajaj (2011) e, por isso, junto com as leituras dos marcos teóricos acima, 

também foi realizada a leitura do texto de Bajaj.  

A leitura dos três textos justifica-se porque permite enxergar o desenho institucional 

que existe acerca do enraizamento de uma cultura dos DH no Brasil e do compromisso que o 

Estado assume com posturas, com comportamentos e com atitudes voltados para a promoção 

desses direitos. Deste modo, o PNEDH, Flowers (2004) e de Bajaj (2011) colocam o fazer 

docente sob certos aspectos importantes que determinam a seleção de um conteúdo 

considerado pertinente ao Direito e aos DH, ao modo com que ele é escolarmente construído e 

à abordagem que se faz em sala de aula.  

A revisão crítica destes textos e a expansão das leituras acerca dos conteúdos e das 

abordagens sistematizaram e organizaram o levantamento bibliográfico realizado na segunda 

parte deste estudo. Assim, para melhor delimitação da crítica, neste ponto, a pesquisa foi 

dividida em duas partes: a primeira delas tratou da contribuição do Direito enquanto que a 

segunda parte tratou da contribuição da Educação para a EDH. Embora essa divisão pareça 

simétrica, o volume de artigos e textos em cada uma das áreas  evidenciam uma assimetria de 

interesses. 

Na parte que trata da contribuição do Direito, foram realizadas pesquisas na 

plataforma de pesquisa de artigos científicos Scielo. Assim, inicialmente, o que foi pesquisado 

foram os textos que trabalhassem, dentro da área de Ciências Sociais aplicadas, os conteúdos 

de Direito, DH, e EDH a partir de 2003 – quando entra em vigência o PNEDH.  Para tanto, 

foram contabilizadas as entradas lexicais para pesquisa e os resultados. Em seguida, dos 

resultados, foram garimpados aqueles que mantinham conexão com o objeto de pesquisa 

acima delimitado. A partir dos textos localizados, foram realizadas leituras, e, em seguida, 

sistematizados os conhecimentos, para formatarem um arranjo de leituras que dessem conta, 

até onde conseguissem, do objeto de pesquisa. 

Analogamente, na área de Educação, foram realizadas pesquisas, também a partir de 

2003, na plataforma Scielo a fim de localizar e identificar os artigos científicos do campo da 

Educação, que pudessem contribuir para a discussão. Neste sentido, o campo de pesquisa na 

plataforma deixou de ser as Ciências Sociais aplicadas para centrar-se apenas nos itens 

indexados para Educação. Foram inseridas, em um primeiro momento, as mesmas entradas 

lexicais utilizadas no campo do Direito e, em um segundo momento, entradas lexicais 

pertinentes a abordagens educacionais a fim de limitar os resultados para aqueles dedicados à 
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abordagem em sala de aula. Os resultados apontaram mais para iniciativas pontuais de 

diversos professores de um conteúdo em que poderiam ser aplicados DH.  Novamente, foram 

garimpados os textos que ofereceriam suportes para a leitura adequada dos marcos teóricos, e, 

uma vez lidos, foram sistematizados. 

A pesquisa bibliográfica, então, apontou para uma pluralidade de ópticas. 

Embora o PNEDH aponte para uma postura consolidada do que seja EDH, ao menos 

em âmbito nacional, é importante colocá-lo sob a óptica de Flowers (2004) identificando os 

momentos em que o documento se filia a qual tipo de linha de pensamento identificada pela 

autora – a governamental, a das ONGs ou a de acadêmicos e educadores. Cada uma dessas 

linhas aponta para princípios e ações, para abordagens e conteúdos que diferem, em muito, 

entre si (muito embora possam manter algum nível de contato). A partir do conflito entre o 

PNEDH e os obstáculos apontados pelas bibliografias levantadas em cada área da ciência, 

então foi possível identificar quais questões precisariam ser integradas ao questionário 

estruturado.   

A plataforma de questionário que foi escolhida para este projeto foi a SurveyMonkey. 

O serviço digital oferece as possibilidades necessárias para este estudo: a partir de uma 

linha raiz de perguntas, é possível ramificar para outros caminhos de perguntas a partir das 

respostas dadas. A plataforma permite que sejam elaboradas questões para respostas abertas 

ou fechadas, ao mesmo tempo em que é possível variar as modalidades de respostas, 

selecionar opções dadas, escaloná-la aos moldes do que coloca a taxa de Likert, auferir em 

graus a satisfação e ou a percepção daquele que responde, bem como permite que sejam dadas 

diversas respostas para uma mesma pergunta, ou colocar uma resposta como excludente da 

outra. Quando fechado o questionário para contribuições, a plataforma permite modular os 

resultados e a tabulação, eletronicamente processados, bem como renderizar dados, 

transformando-os em planilhas eletrônicas, em relatórios e em infográficos informativos. O 

questionário estruturado oriundo dessas leituras visa a ser aplicado por meio das redes sociais 

do Facebook
2
 em grupos existentes de professores.  

O questionário foi elaborado sob a óptica de Vieira (2009).  

Ele, basicamente, é um questionário estruturado, com perguntas fechadas, de natureza 

transversal, quantitativo e autoaplicável. Conforme a autora sugere, ele terá entre 15 e 30 

perguntas, e deve durar não mais do que 10 minutos para ser respondido. Foi conveniente 

dividir o questionário em três partes, acrescidas de uma carta de abertura, informação sobre a 

                                                           
2
 Este estudo considera as limitações apontadas por Vieira (2009) de que pesquisas do tipo estruturada ou semi-

estruturadas a serem divulgadas online tendem a atingir apenas ao público que tenha acesso a internet tempo 

suficiente e disponível para responder ao questionário.  
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geração de dados, segurança de anonimato, autorização para uso e apresentação e uma de 

agradecimento e sigilo
3
 das respostas: 

a. Identidade e atividade docente do professor;  

b. Atividade acadêmica e formação do professor;  

c. Questões sobre a prática docentes em EDH do professor.  

A primeira parte destina-se a angariar dados para que os dados coletados nas outras 

duas partes seguintes possam ser modulados, ou seja, as primeiras divisões que se busca é o a 

modalidade do ensino, a faixa etária, a disciplina que leciona, em que tipo de escola 

(municipal, estadual ou federal, fundacional ou privada) e em que período. Para este grupo de 

perguntas, foram selecionadas questões fechadas, de múltipla escolha, mutuamente 

exclusivas.    

A segunda parte do questionário trata da formação acadêmica: importa compreender 

onde e quando o docente se licenciou, em que tipo de instituição (pública, privada ou 

fundacional), se houve formação específica em DH, em EDH e disciplinas de Direito para 

lidar com o ensino para além do conteúdo técnico escolarizado. Para este grupo de perguntas, 

foram selecionadas questões fechadas, de múltipla escolha, inclusivas quando as respostas não 

forem conflitantes entre si.    

A terceira parte, contudo, foi mais desafiadora.  

Como o objetivo da pesquisa é angariar informações acerca da prática docente em 

EDH, foram utilizadas, majoritariamente, questões baseadas em escalas de Likert, ou seja, a 

partir de uma afirmação, o respondente poderá escalonar, de degraus de 25, sua resposta entre 

concordo plenamente e discordo plenamente (de 0 a 100). Também foram incluídas questões 

com resposta de alternativas pré-definidas com de 2 a 4 opções de resposta. O questionário, 

ainda aqui, permanece fechado e estruturado sem que seja possível a inclusão de respostas não 

pré-definidas.   

As perguntas foram formatadas a partir do objetivo geral colocado em seção específica 

e em face das demandas levantadas durante a revisão de bibliografia. O questionário conta 

com 25 perguntas, respondíveis, segundo a plataforma SurveyMonkey, em  até 6 minutos. O 

questionário foi colocado em anexo para conferência e divulgado por diversos meios de 

comunicação, contudo, prioritariamente, foram as chamadas realizadas em grupos de 

facebook de professores que se mostrou o caminho mais efetivo. O envio do questionário por 

e-mail, por whatsapp ou por SMS mostraram-se infrutíferos.  

                                                           
3
 Trata-se de garantir o sigilo e não o anonimato, conforme sugere Vieira (2009).  
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A experiência por e-mail revelou-se bastante problemática devido ao baixo retorno de 

respostas. Do que se depreendeu do comportamento do e-mail institucional, quando 

direcionado para um grupo maior do que 10 pessoas para o qual o link era encaminhado, o 

sistema de operação identificava o e-mail como spam ou mala direta. Deste modo, os e-mails 

convidando ou eram bloqueados ou eram direcionados para outras caixas. 

A experiência por SMS seguiu rumo diferente: o encaminhamento de um link para o 

questionário, mesmo que identificado como SurveyMonkey, com um pequeno texto de 

apresentação não sugeria confiança suficiente para que o professor que o recebesse o abrisse. 

Por isso, não foram computadas contribuições significativas de convites respondidos por essa 

fonte. 

A confiabilidade e a destinação, contudo, foram sanadas quando enviadas por 

facebook: nesta rede, encaminhou-se o link para grupos específicos de professores ao mesmo 

tempo em que a postagem vinculava-se a uma identidade digital. Nesta rede, havia mais 

pontos de confiança se entrelaçando, de modo a sugerir mais confiança do público.  

A próxima fase tratou de submeter o questionário para pré-teste em um grupo de 

amigos e colegas que estivessem dispostos a anotar suas impressões, a fim de corrigi-lo e, em 

seguida, submeter o questionário para o Comitê de Ética da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto – USP. Uma vez acatadas ou justificadas as escolhas, o questionário 

foi aprovado pelo Comitê vindo a ser publicado no mês de janeiro, durante 30 dias, nos 

grupos de Facebook do qual o pesquisador participa.   

Encerrado o prazo, os resultados foram tabulados e convertidos em gráficos.   

Atingiu-se 322 questionários originados das mais diversas regiões do país. Depois 

disso, os dados obtidos foram tabulados, primeiramente, para se obter o perfil do docente 

dentro desta pesquisa. Em seguida, o perfil da formação acadêmica e o seu contato durante a 

formação universitária com conteúdos atinentes ao Direito e aos DH. Apenas em uma terceira 

parte é que se segmentou as respostas pelos critérios da primeira parte do estudo: o docente de 

escola pública ou privada e em disciplinas. Em um segundo momento, busca-se, a partir da 

formação acadêmica, fazer apontamentos sobre a origem da formação em direitos e em DH 

que o docente detém e que aplica em sua prática docente, para então conseguir compreender a 

qual das práticas apontadas por Flowers (2004) e Bajaj (2011) ele se mantém. 

Cada uma das perguntas apresenta conexões com os marcos teóricos e retomam 

questionamentos importantes da bibliografia de revisão em  cada uma das ciências e, por isso, 

para cada uma das perguntas foram feitas descrições apontando os alinhamentos (ou as 

dissonâncias) entre os dados obtidos e as leituras bibliográfica, contudo, o ponto mais urgente 
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e que chama mais a atenção são os alinhamentos entre os dados encontrados e os 

silenciamentos existentes em cada uma das ciências: eles revelaram que há um campo – 

científico e educacional – interdisciplinar que precisa ser preenchido e do qual carece 

fundamentos. 
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1. URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

1.1 A escola é um local político: não se educa apenas para a técnica 

Este estudo reconhece, como pedra fundamental, o compromisso político e social que 

a escola assumiu quando de sua formatação e que, ainda hoje, resiste. Por isso, a todo 

momento deste trabalho, a escola será colocada como local privilegiado exatamente pela 

responsabilidade que carrega de influir sobre o contexto social e político na qual ela se insere. 

Para este trabalho, não será concebida uma escola que se alheie à realidade fora de seus muros 

ou que seja apolítica ou, ainda, reduzida a um conjunto de saberes técnicos (PEREIRA; 

FAVARO; FILGUEIRAS FILHO, 2012).   

O compromisso da escola (ocidental, da qual o Brasil é herdeira) com a política não 

pode (nem deve) ser abandonado. Ele remonta à própria origem dos DH, ainda na Idade 

média, quando o poderio eclesiástico, associado a uma ruralização dominante, colocava a 

transmissão de conhecimentos (de ideologias e de interesses) nas mãos da própria Igreja sem 

que houvesse, de fato, instituições específicas para tal. Assim, a Educação disponível, à 

época, ou destinava-se à formação para o próprio celibato e, portanto, clerical, ou destinava-se 

à própria nobreza, e por isso, debruçavam-se sobre a filosofia greco-romana, sobre os valores 

nobres e morais e sobre as táticas de guerra (PEREIRA; FAVARO, 2016). A Educação abria-

se e fechava-se sobre si mesma, permitindo prioritariamente a abastados permanecer dentro 

dela. Educação eclesiástica para permanecer eclesiástico e educação de nobres para 

permanecer nobre.  

A urbanização europeia, como fruto da retomada das atividades comerciais e da 

insurgência da burguesia (tanto como classe social quanto como poder político) 

principalmente entre os séculos XII e XIV, gradualmente, passou a requerer que a Educação 

encontrasse um novo propósito: servir às próprias atividades comerciais. Assim, a necessidade 

de formatar profissões para atuar e assumir funções comerciais deslizou seu sentido para 

aquilo que fosse social e comercialmente pragmático. A formação escolar passou a implicar a 

formação profissional e, por isso, foi concebida como chave para a mobilidade social e fuga 

da estratificação imposta e preponderante até aquele momento.  

Posteriormente, outras mudanças sociais contribuíram no sentido de formatar uma 

escolarização mais próxima do que a atualidade conhece: heranças ideológicas como aquelas 

deixadas pelo Renascimento e pelo Iluminismo associados às consequências da Reforma 

protestante (Luterana, Calvinista e Anglicana), da Revolução Gloriosa, da Revolução 

Francesa e da Revolução Industrial responsabilizaram-se por cunhar uma sociedade cujos 

desejos não eram apenas o da profissionalização, mas o da participação na tomada de decisões 
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e na formatação de políticas acerca da vida e do cotidiano urbano em que estavam imersos 

(PEREIRA; FAVARO, 2016). A Educação, neste contexto, passou a responder a novas 

demandas sociais, e por isso, incluiu conteúdos como o cuidado com a higiene do corpo 

(como resposta sanitária para se evitar novos episódios de Peste Negra, por exemplo) ou como 

a construção de uma individualidade a partir de um humanismo latente (LEFEVBRE, 1966; 

VOVELLE, 1986).  No contexto político, ganhou força a desvinculação do poder divino e do 

peso das linhagens no processo de tomada de decisões. Esse período foi responsável pela 

popularização do Ensino e de sua gratuidade, até mesmo para marcar a separação de um 

tempo anterior. Nesta época, surgem preocupações com a organização do espaço (em salas), 

com o tempo (tanto de aula quanto da progressão do desenvolvimento) e com o cuidado que 

se deve ter com os aprendentes. 

Aqui, cumpre uma ressalva: do mesmo modo como a Revolução Francesa consagrou-

se como um marco para a fundação dos DH, ela também é marco dentro da Educação: ela 

cunhou certos aspectos, principalmente quanto ao direito à Educação, que permanecem até os 

dias de hoje. Assim, foi a Revolução Francesa quem inclui princípios como democracia e 

liberdade, ao mesmo tempo em que compreende que alicerçar tais princípios depende de um 

movimento educacional, e que por isso, a Educação passa a ser uma obrigação do Estado, 

independente de toda e qualquer ligação com a Igreja, inclusive no que trata dos conteúdos a 

serem ministrados ou das disciplinas a serem incluídas. Nasce, aqui, a escola pública. Como 

se pode perceber, a escola nasce como uma resposta a uma conjuntura política (LEFEVBRE, 

1966; VOVELLE, 1986). 

Por isso, não se pode cair em ciladas simplistas de que o ensino deve ser guiado pelos 

conhecimentos técnicos canonizados. A escola – da sua gênese à atualidade – deve entrelaçar 

conhecimentos técnicos ao desenvolvimento de uma consciência crítica e à politização do 

educando no mundo que o cerca – do familiar ao mundo civil. Assim, a concepção que esta 

investigação assume é a de que o conhecimento e a vivência, quando socializadas por 

intermédio da escola, encara um ideal político e de resposta a contingências sociais extra-

muros escolares. Por isso, a escola jamais (não importa quantas tentativas se façam) deve ser 

reduzida aos conteúdos escolares.  

Os conteúdos escolares devem, por outro lado, misturarem-se a uma realidade prática 

e permitir a formatação de um ambiente individual e familiar adequado aos avanços sociais. 

Neste sentido, é esperado que os conteúdos escolares transitem entre a escola e a vivência 

individual, por isso, os conteúdos precisam ser atualizados. Quando uma questão permanece 

em discussão no seio social, ela deve ser trazida para os muros escolares com os devidos 
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cuidados (PEREIRA; FAVARO; FILGUEIRAS FILHO, 2012).  

Assim, não se pode negar, a título de exemplo, que conteúdos como gravidez na 

adolescência, divisão de tarefas do lar heterossexual e diferença salarial entre brancos e 

negros encontram aporte na biologia e na prevenção à gravidez, na química ao se partir da 

discussão sobre produtos químicos e a divisão de tarefas do lar, na matemática ao se ler e 

discutir infográficos e partir para as proporções salariais. Quando um conteúdo escolar não 

permite essa abertura para o mundo e para a vivência, então ele não ecoa o compromisso 

escolar com aquilo que é político e social, e por isso, ele é desnecessário.  

É esperado, portanto, que o compromisso escolar ganhe contornos na vida do 

educando. Ganhando contornos na vida do educando, o compromisso ganha terreno na vida 

civil. Em ganhando terreno na vida civil, o compromisso escolar encontra local na vida 

política da sociedade em que o educando se insere. Não existe educar sem política.  

Por isso esse trabalho se justifica: importa trazer aos educandos muito mais do que 

conteúdos entrelaçados a questões de comportamentos, de posturas e de atitudes ligadas a 

uma cultura de DH. Importa trazer a eles conhecimentos específicos de como ele pode acionar 

o Estado quando tiver seus direitos violados sem que ele precise se perder no emaranhado de 

situações e órgãos e organizações e instituições e serviços públicos e atividades jurídicas que 

pululam e que, por vezes, pode minar o pleito dele. A intenção deste trabalho é aprimorar uma 

discussão sobre como os conhecimentos escolares podem acentuar sua participação política 

para incluí-lo, sem que se reduza a participação política ao momento do voto.  

A EDH, portanto, é uma reverberação desse compromisso político. Por isso, há neste 

trabalho uma preocupação com o conhecer os caminhos da EDH e de como os canais de 

acesso ao Estado e à Justiça são importantes no sentido de configurarem-se maneiras de se 

agir politicamente tão corolários da cidadania quanto a representação política.  

 

1.2 Porque EDH é uma necessidade?  

 Os DH são uma classe de direitos intrínsecos e inerentes ao ser humano simplesmente 

porque ele existe (COMPARATO, 2003). Ao mesmo tempo em que ele pertence ao mundo 

jurídico (porque lhe confere proteções jurídico-legais), tais direitos fundamentam um modo 

pelo qual se vê e se interpreta todo o mundo que o cerca, definindo, inclusive, limites para o 

exercício de qualquer direito. Esses direitos – universais, indivisíveis, irrenunciáveis, 

imprescritíveis, inalienáveis, invioláveis, interdependentes e inter-relacionáveis, 

historicamente adquiridos por meio de lutas políticas – revitalizam todo o ordenamento 

jurídico, político, social, moral e ético porque invertem toda a ordem do mundo: esses direitos 
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se levantam para dar ao ser humano a oportunidade de ser reconhecido como ente vivente, a 

ser protegido, com direito à vida e à liberdade. E essa concepção – dentro de um panorama 

histórico humano caracterizado por guerras, por fome, por escravidão e por medo – é 

radicalmente inovador.  

Essa ligação entre DH e interpretação do mundo foi muito bem explorada por 

Piovesan (2004) ao ponto da autora colocar aqueles direitos como uma linguagem e como um 

idioma da humanidade e que, por isso, os DH precisam ser pensados como uma gramática, ou 

seja, como um modo ordenador de todo o mundo:  

De toda maneira os direitos humanos se inspiram nesta dupla vocação: 

afirmar a dignidade humana e prevenir o sofrimento humano. Lembro aqui 

Hannah Arendt, quando afirma que o ser humano é ao mesmo tempo um 

início e um iniciador e que é possível modificar pacientemente o deserto 

com as faculdades da paixão e do agir. A ética dos direitos humanos trabalha 

com o idioma da reciprocidade. É aquela ética que vê no outro um ser 

merecedor de igual consideração e profundo respeito, dotado do direito de 

desenvolver as suas potencialidades de forma livre e de forma plena. E sob 

esse prisma histórico é que aqui salto para a Declaração Universal de 48, que 

nasceu como resposta à barbárie totalitária, às atrocidades, aos horrores 

cometidos ao longo do totalitarismo da era Hitler. Inova em muito a 

gramática dos direitos humanos, ao introduzir a concepção contemporânea 

respondendo a três perguntas: quem tem direitos, por que direitos e quais 

direitos? (p. 108) 

 O que a autora coloca é que os DH ancoram-se em uma dupla vocação: ele afirma a 

dignidade humana como pilar das relações humanas e que, por isso, sua segunda vocação é 

prevenir o sofrimento. Assim, a autora defende que os DH consideram que cada indivíduo 

possa pesar e considerar o próximo indivíduo como outro igual a si e que, por isso, merece 

viver uma vida plena e livre.  

 Como coloca Comparato (2003) foram as inúmeras atrocidades humanas de que o 

homem foi capaz que também o motivou a procurar elementos, formas e mecanismos para se 

contrapor a tais horrores, sobretudo após a experiência da 2ª Guerra Mundial. Nesse sentido, 

formalmente, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) que marca a 

(re)construção dos DH, com a missão de se evitar que a humanidade produza contra si mesma 

novas hecatombes.  

 Embora as guerras tenham sido um estopim para a formalização de uma 

responsabilidade da humanidade sobre a preservação da própria humanidade, não demorou 

para se compreender que outras ameaças (muito mais silenciosas) espreitam o homem: 

destruição ambiental, fome, desigualdades econômicas e de distribuição de rendas, violências 

de gêneros, violência crescente, descontrole populacional, recrudescimento de intolerâncias, 

étnico-racial, religiosa, geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política, xenofobia 
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e aversão à novos fluxos migratórios, apenas para citar alguns deles... embora pareçam 

naturais, são evidentemente efeitos deletérios que os sistemas organizacionais, sociais, 

políticos, e de modo de produção que o homem mesmo criou para si produzem nele e no 

ambiente onde vive e que o afligem (TAVARES, 2007).  

Os conteúdos específicos articulados pela EDH envolvendo questões como 

capitalismo, globalização, entre tantos outros, permitem dizer que a EDH tem uma relação 

muito estreita com o quadro de desigualdade social, por isso, ela se consolida como um 

instrumento de enfrentamento da questão social de forma transparente e colaborativa para o 

fortalecimento da cidadania. Compreender DH, então, demandou-se que se estudasse a 

sociedade, a partir de suas realidades local, regionais e global. Cada nível de localidade 

apresentaria suas assimetrias, suas problemáticas, suas peculiaridades, seus conflitos, seus 

desafios e suas experiências. Cada experiência em se modificar aspectos desse sistema de 

organização, de cultura e de modo de produção é um modo de tornar os DH efetivos e, por 

isso, cada experiência conta.  

Mas tudo isso não responde, ainda, porque a EDH é necessária.  

A concepção ética e filosófica de que o homem é um ser de direitos que precisa ser 

protegido responde radicalmente ao modo com o qual o homem foi concebido e tratado ao 

longo da história e, por isso, esse movimento – de ser humano dispensável a pilar central e 

medida de tudo quanto o cerca – é um esforço que precisa ser semeado e cultivado 

(constantemente, lentamente, continuamente) no sentido de contrapor-se a uma força do 

homem de suprimir outros homens. A EDH é necessária porque ela se configura um dos 

mecanismos para cada indivíduo saber e reconhecer-se sujeito de direitos. 

A EDH é um instrumento fundamental dessa mudança de paradigma.  

Ela semeia em cada indivíduo, um a um, o ideal de que o próximo não é um inimigo, 

de que a dignidade é um atributo natural de cada um e de que o outro possui uma esfera de 

direitos que deve ser respeitada e, por tudo isso, a EDH reforça o espírito de cidadania e de 

democracia. É ela quem convida cada educando a mudar o modo com o qual se interpreta a 

realidade – os conteúdos escolares passam a ser ao mesmo tempo informação e convite para o 

educando se posicionar sobre o mundo, repensando os papeis que assume e as ligações sociais 

que vivencia a partir de sua postura, de seu comportamento e de suas atitudes.  

Essa semeadura cultiva uma cultura de DH, e por isso, não deve ser subestimada.  

O conhecimento escolar e escolarizado, nascido cientificamente, deixa de ser apenas 

um arcabouço de conhecimentos técnicos para se converter no modo pelo qual cada um é 

consegue pensar o mundo e/ou a atuar sobre ele: estudar o conteúdo técnico da disciplina de 
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química, por exemplo, como a composição da cal de construção ou das composições químicas 

dos produtos de limpeza, pelas lentes da EDH, deve convidar a repensar os papeis na divisão 

(artificial, diga-se de passagem) de tarefas do lar ou da ligação de que alguns elementos 

apontam para certos gêneros e certos empregos ou funções sociais, como o de homem para a 

cal de construção, que devem ser relativizados e questionados.  

Nesse ponto, não existe nenhum conteúdo escolar ou escolarizado que não se 

apresente como problematizador das relações sociais que afligem a humanidade e que a 

cerceiem que não possa ser repensada ou questionada. Eis ai porque a EDH é necessária: 

junto com tantos outros instrumentos, ela tem a função precípua de instigar a consciência de 

si, sobre si e sobre o mundo no sentido de que cada um possa compreender os conflitos e 

desafios sociais (inclusive aqueles de ordem econômica e financeira) a partir da concepção de 

que aquele conflito não é natural e que, em sendo artificial, é possível responder a ele de outra 

maneira a fim de modificá-los.   

 

1.3 A necessidade de EDH como consequência de um déficit de democracia 

 A EDH se levanta para responder a uma demanda social e política, por isso, para 

compreendê-la, urge se debruçar sobre a sociedade em meio da qual ela emerge. Toda 

sociedade, como já apontava Bajaj (2011), tem suas próprias questões no que tange ao 

exercício e à concepção de DH, por isso, cada sociedade é um potencial terreno para seu 

cultivo. Como a autora já havia apontado, a EDH nasce como uma resposta, deste modo, ela é 

fruto específico de seu próprio povo e de sua história para seu povo e para sua história. 

Para compreender este ponto, importa avaliar a qualidade do modo de governo e do 

sistema de governo de uma localidade. No sentido de proceder à avaliação da democracia 

brasileira, é necessário recuperar o conceito de déficit democrático preconizado por Pipa 

Norris. A escolha de Norris se justifica, primeiramente, frente à metodologia de pesquisa que 

ela utiliza para validar e legitimar o conceito e seus efeitos e consequências. Em uma segundo 

justificativa, Norris, embora construa o conceito, em uma primeira versão, sobre questões de 

representatividade política, em uma segunda versão, ela revisita o conceito, ampliando-o para 

outras áreas característica da democracia, como saúde, educação e sociedade.  

A autora defende que há uma crise, do local ao global, de representatividade. Segundo 

a autora, essa crise nasce da desconfiança que uma população nutre de suas próprias 

instituições políticas e nos seus sistemas de escolha de representantes (ACEMOGLU, 2012). 

Norris (2011), contudo, não fala de uma rejeição do sistema democrático, de modo que a 

solução fosse implodi-lo. Pelo contrário: a autora coloca que, ao longo da história, do 
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desenvolvimento das ciências e das tecnologias de comunicação e das lutas populares, o que 

ocorreu foi uma tomada de consciência e de instigação crítica dos cidadãos para reforçar 

aspectos da democracia importantes para mantê-la e desestimular outros aspectos que possam 

sabotá-la. A modernidade que ela coloca deseja manter a representatividade.  

A autora conclui que os valores ligados à democracia não somente se mantêm como 

parecem recrudescer e retroalimentar-se em diversos lugares do mundo, contudo, ela aponta 

para algumas situações conflitantes. Como se tratam de democracias representativas, há uma 

comunicação entre o indivíduo, o sistema representativo e os representantes. Assim, se por 

um lado, o aumento considerável de cidadãos desencantados com os rumos da democracia 

podem desgastar os pilares institucionais, por outro, se ancorados em princípios de 

transparências e intensa participação política, poderia haver um reforço positivo das 

instituições representativas ou uma mudança de acordo com o pleiteado popularmente.  

Embora a autora não trate do caso do Brasil, Norris (2011) aponta para alguns fatores 

importantes para a manutenção de democracias representativas tais como o desempenho 

econômico, a confiança em instituições, o acesso e a qualidade das mídias, os arranjos de 

políticas públicas e fatores socioeconômicos, por exemplo. Para a autora, a qualidade desses 

fatores pesam para medir o (des)contentamento e a (des)confiança nas instituições. Esse 

descontentamento se manifestaria pela dificuldade em alocar votos em personalidades que 

sejam, de fato, representativas, pelo fraco engajamento político e pela fraca participação de 

eleitores em votações, por exemplo.  

A autora define, então, como déficit democrático, o abismo entre a expectativa que um 

povo faz de suas instituições e o (frustrante) desempenho da democracia de um povo, ou seja, 

aquilo que os representantes entregam ou devolvem para os representados. A raiz desse 

problema se originaria das muitas expectativas não cumpridas, endossadas e reiteradas pela 

profusão de notícias, relatos, e atenções midiáticas no sentido de divulgar e reforçar essas 

falhas e, por fim, a inconsistência de um sistema político que seja capaz de corrigir suas 

próprias falhas.   

A autora chega a avaliar cada um dos fatores importantes para a manutenção de 

democracias representativas. Primeiramente, as pesquisas da autora não encontrou relação de 

causalidade entre o sucesso do desempenho econômico de um país à manutenção da 

democracia em países ricos, por isso, ela refuta, ao menos até o estágio atual de pesquisa dela, 

a ideia de que nações ricas tenham democracias fortes porque têm economias fortes. Quanto 

ao acesso à mídia, a autora coloca que há uma contribuição inegável dela no sentido de que a 

ligação entre o maior acesso a conteúdos midiáticos e a participação política é proporcional. 
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Ela noticia que sua pesquisa encontrou, como resultado, que o engajamento político aumentou 

quando cidadãos tiveram mais acesso a meios de comunicação, e que, por isso, a percepção de 

deficiência diminuiu.  

A autora ainda levantou que quanto maior o conhecimento sobre a democracia, quanto 

maior a obediência às regras institucionais (porque e quando justas e adequadas) e quanto 

menor a distância entre a expectativa criada por representados e o entregue pelos 

representantes, então reduzido será tanto o déficit democrático quanto os grupos insatisfeitos. 

Este ponto interessa a este estudo porque ele incide sobre o objeto de estudo deste trabalho. A 

EDH (enquanto estudo da democracia, enquanto instigação da participação social, enquanto 

elaboradora de comportamentos e atitudes éticas e civis) coloca o cidadão em um alinhamento 

político-institucional necessário para reduzir tal déficit, por isso, a EDH tem um importante 

papel institucional a cumprir. 

A autora pontua que cidadãos críticos e cientes de toda essa problemática seriam os 

responsáveis pela discussão popular, pela conscientização e pela participação na discussão de 

temas importantes à vida política e que, nesse movimento, a democracia revitaliza-se. A 

autora, contudo, faz a ressalva de que o cidadão político e politizado é aquele munido de 

informação e insatisfeito com as decisões e com os rumos políticos com os quais 

representantes conduzem as demandas sociais. Quando ele consegue desprender-se da 

naturalidade da sua realidade imediata, então este cidadão pode criticar aqueles que seguram 

as rédeas.  

Ora, não é nesse ponto em que a EDH contribui? Não é a EDH aquela responsável por 

semear e cultivar um conhecimento específico ligado, sim, às identidades individuais e ao 

empoderamento, mas também ao conhecimento do funcionamento político-social? A EDH, 

em última instância, é um convite para se repensar a realidade social (como derivado do 

déficit democrático) e uma resposta a um movimento político do passado que precisa ser 

elaborado. Mudá-los radicalmente também é uma tarefa da EDH, mesmo que as raízes dessa 

deficiência sejam fortes e profundas.  

O Brasil vivenciou, não há tanto tempo assim, uma ordem jurídica militar, instituída 

paulatinamente por meio de Atos Institucionais e esta memória social e jurídica é difícil de 

superar. O regime militar guiou-se por uma doutrina ancorada na manutenção da Segurança 

Nacional, portanto, seu comportamento foi, antes, o de assegurar a existência do Estado ao 

mesmo tempo em que buscava eliminar (até mesmo corporeamente) seus inimigos.  

Quando a Segurança Nacional e a manutenção do Estado são prioridades, então não há 

lugar para as garantias e os direitos políticos. Muito pelo contrário, progressivamente as 
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demandas de ordem civil são levadas ao foro militar e julgadas como se pertencessem à 

ordem jurídica militar. Nessa toada, não surpreende a edição do Ato Institucional nº 5: nele, 

ao mesmo tempo em que se formalizam amplos poderes ao regime militar, reduz-se o espaço 

de atuação política e jurídica da sociedade. Foi mediante tal Ato que o Congresso Nacional 

encerrou suas atividades, que as associações foram criminalizadas, que a imprensa encontrou 

seus limites, e que a diversidade política e ideológica foi paulatinamente restringida. O espaço 

jurídico do regime militar aumentou, ainda mais quando o Executivo passou a atuar sobre o 

número, sobre a escolha e sobre os nomes daqueles indicados ao Supremo Tribunal Federal. 

Essas restrições fomentaram o estopim da sociedade civil no sentido de se organizar e de se 

articular fora do espaço jurídico do regime militar para contrapor-se a ele a partir da década 

de 70.  

Decorrente desta conjuntura, a década de 70 caracterizou-se pelas inúmeras 

empreitadas no sentido de a população civil reaver seus direitos políticos, mas ainda não 

havia, consolidada, uma agenda que alinhasse essas empreitadas a um uma pauta de DH. As 

iniciativas ligadas aos DH vinculavam-se àquelas em que se pleiteava o direito dos 

desaparecidos e das torturas, mas somente a partir da década de 80 é que as demandas sociais 

e coletivas ganham centralidade política e jurídica com destaque especial para o controle da 

violência policial (em desenvolvimento até a atualidade (PONCIONI, 2014)), o cuidado com 

a infância e com a juventude, as orientações de ordem trabalhista e o saneamento básico. Por 

isso, a década de 80 caracterizou-se pela proliferação de iniciativas no sentido de formatar um 

elo entre o Estado e suas prestações. Foi nessa década que surgiram as primeiras comissões de 

DH nos diversos poderes e níveis.  

As iniciativas ligadas aos DH da década de 80, então, deslizaram (sem deixar de 

existir, inclusive até os dias de hoje) do pleito jurídico dos desaparecidos e dos torturados para 

a preocupação com o aumento da violência e da criminalidade. Quando a agenda de DH passa 

a se preocupar (também) com os direitos dos encarcerados, então reverbera para a sociedade o 

discurso de que a pauta de DH seria, de fato, um escudo protetor para autores, indiciados e 

réus.  

Os principais ecos dessa fase puderam ser sentidos quando da promulgação da 

Constituição Federal de 1988. A Carta marca o retorno a um regime democrático, mas, em si, 

não implicou ser, de fato, uma democracia. Desde a sua promulgação, o Brasil percorre um 

longo caminho, para alinhar-se a ela, correndo-se, inclusive, risco de ser sabotada pelas mais 

diversas razões ou disputa de poder (DIMITRI; DIMOULIS, 2012).  
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É a partir da redemocratização que as causas ligadas aos DH encontram força, 

principalmente, porque se tornam preocupações do próprio Estado. A ruptura que se 

vislumbrava aqui era abissal em relação às restrições do regime militar porque invertia o 

terreno político e jurídico anteriormente constituído pelos sucessivos Atos Institucionais.  

A década de 90 testemunhou, como eco da década e da formatação de uma agenda 

ligada aos DH. O 1º Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) consagrou-se como pedra 

fundamental de um compromisso do Estado na promoção de DH e no reconhecimento deles, 

em suas diversas naturezas, tais como os direitos civis, os políticos, os econômicos, os sociais 

e os culturais.  

Conhecer, ainda que resumidamente, os conteúdos do documento importam a este 

trabalho porque, em alguma escala, ele se vincula a um índice de temas e de preocupações de 

uma agenda ligada à promoção e ao cultivo de DH. Nesse sentido, como se verá adiante, os 

PNDH oferecem subsídios temáticos para a elaboração de uma EDH próxima do que propõe 

Bajaj (2011). Essa indexação que o Plano faz parece alinhar o Brasil a um plano internacional 

em EDH (SILVA, 2015). 

O 1º PNDH aponta nítida preocupação com a segurança pública e com o crescimento 

da criminalidade pós-regime militar. Assim, suas diretrizes apontam para medidas de redução 

dessa violência. Também integram as preocupações desse Plano a transferência dos crimes 

dolosos contra a vida cometidos por policiais militares para a justiça comum (até mesmo 

como resposta à crescente militarização dos julgamentos ocorridos durante o regime militar), 

a criminalização dos crimes de tortura e o porte ilegal de armas. O plano também contribuiu 

para a elaboração do Estatuto dos Refugiados. O foco aqui são os direitos civis e políticos 

(SILVA, 2015).  

O 2º Plano, instituído em 2002, revisa, aperfeiçoa e reitera as diretrizes do Plano 

anterior, contudo, ele sistematicamente incorpora novas demandas, tão urgentes e necessárias 

quanto as anteriores. O Plano, aqui, centra-se sobre aqueles direitos acerca da identidade de 

gênero, os aspectos da vida familiar (e das consequências, por exemplo, da violência ocorrida 

em âmbito doméstico), o combate ao trabalho infantil, a previdência social, a assistência 

social, a saúde mental, ao acesso a terras e à distribuição de riquezas, ao ambiente saudável, à 

alimentação digna, à cultura e ao lazer e, em especial, a atenção às reivindicações das pessoas 

com deficiências, dos dependentes químicos, dos portadores de HIV/AIDS. Neste plano, 

determinou-se a elaboração de políticas de ação afirmativa para diversos segmentos. O foco 

aqui são os direitos sociais, econômicos e culturais (SILVA, 2015).  
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 O 3º - o Plano atual - caracterizou-se por aprofundar o reconhecimento dos direitos 

estampados nos dois planos anteriores. A singularidade deste plano reside na atenção que se 

voltou para as liberdades individuais quando essas liberdades caracterizavam as relações 

interpessoais e sociais. Assim, o Plano manifestou-se abertamente acerca da união civil de 

pessoas do mesmo sexo, a adoção de crianças por casais homoafetivos, a laicidade das 

atividades estatais e a proposta da descriminalização do aborto como medida de saúde 

pública. Este Plano também previu a revisitação do regime militar e sua investigação 

(principalmente no que tange aos direitos dos desaparecidos e dos torturados, que não pode 

ser esquecido ou abandonado) por meio de uma Comissão Nacional de Verdade (SILVA, 

2015). 

 Por fim, em todo este percurso, a escola e a EDH têm um importante papel para 

cumprir justamente porque possibilitam a discussão de temas e de memórias levantados em 

toda essa jornada histórica que o Brasil vivencia no sentido de reconstruir valores que, ainda 

hoje, encontram-se marcados pelo estigma da rejeição, da diversidade política e ideológica, da 

sexualidade desviante, e de comportamentos sociais esperados de grupos e pessoas. Assim, a 

EDH é uma parte da resposta que precisa ser dada a todo o percurso de dor e sofrimento que o 

Estado promoveu contra seu próprio povo.  
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2. TRÊS CONTRIBUIÇÕES FUNDAMENTAIS PARA A EDH  

2.1 O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos - PNEDH 

A Declaração e Programa de Ação da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos 

realizada em Viena, em 1993, colocaram os DH e a EDH sob o foco das luzes, porque, 

reconheceu-os como baluartes da sociedade civilizada e democrática. Assim, no capítulo 

dedicado à EDH, o documento estatui:  

Art. 79: A Conferência Mundial sobre Direitos do Homem apela a todos os Estados e 

instituições que incluam os direitos humanos, o direito humanitário, a democracia e o 

sistema do Estado de direito como disciplinas curriculares em todos os 

estabelecimentos de ensino, em moldes formais e não formais (ONU, 1993). 

 

 Como eco da Declaração, em 2003, a partir da criação do Comitê Nacional de 

Educação em Direitos Humanos (CNEDH), por meio da Portaria nº 98 de 9 de julho de 1993, 

da Secretaria de Educação em Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR), 

nasce a versão preliminar do PNEDH. Ele deriva do Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH) e, por isso, endossa o compromisso que o Estado assumiu com a defesa desses 

direitos e com a sociedade pela persecução de ideais tanto de justiça social quanto de cultura 

da paz, por isso, indispensável para a democracia. 

 Nos anos seguintes, a SEDH e o Ministério da Educação e Cultura colocam o PNEDH 

de 2003 sob debate público, de tal modo que, ao longo de 2004, como coloca Mendonça 

(2018), ele recebe contribuições de diversos profissionais da educação por meio de 

congressos, seminários e fóruns. Em 2005, a SEDH passou a divulgar os resultados das 

contribuições realizadas de tal modo que foi possível editar a versão de 2006 do PNEDH. A 

esta altura, cada unidade federada já constava de seu próprio Comitê Estadual de Educação 

em Direitos Humanos, de maneira que, se em um período tal tipo de educação parecia estéril, 

em outro, ele parecia ser uma preocupação central das unidades federativas.  

 Em 2006, o PNEDH é amplamente reformulado. Nesta versão, como aponta 

Mendonça (2018), as contribuições da sociedade civil e da comunidade acadêmica foram 

sistematicamente incorporadas ao texto principal. Depois disso, o PNEDH foi apresentado ao 

CNEDH e ao Congresso Interamericano de Educação em Direitos Humanos. Por fim, ele foi 

submetido ao crivo da sociedade, pelos meios digitais, quando foi aprovado e, depois de 

revisado, divulgou-se a versão consolidada do PNEDH. Como documento que busca endossar 

a democracia, ele mesmo foi elaborado democraticamente.  

Neste estudo, o que se toma como ponto de partida é o PNEDH de 2006. A escolha 

deste plano se deve à necessidade de estabilização de conteúdos a ser analisado na interface 

entre o Direito e a Educação, no que tange à formação de professores. Se, em algum 
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momento, for necessário recobrar conteúdos do PNEDH anteriores, ele será feito em nota de 

rodapé.  

 O documento é, abertamente uma carta programática de um compromisso social e 

político. Ele fundamenta a EDH como programa e política públicos. Segundo Mendonça 

(2018), o documento apresenta uma natureza principiológica porque se ancora na busca por 

valores como democracia, cidadania e justiça social, deste monta, ele se apresenta como 

instrumento para a construção de uma cultura de DH, e que, por isso, é corolário da cidadania 

ativa que se almeja dentro de democracias. 

 O PNEDH contém uma estrutura singular: ele estabelece conceitos e concepções, 

princípios, objetivos, diretrizes, e linhas de ação sobre cinco eixos considerados importantes e 

estratégicos. Cada eixo de atuação ganha um capítulo próprio para ser pormenorizado - 

Educação Básica; Educação Superior; Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos 

Sistemas de Justiça e Segurança Pública e Educação e Mídia.  

 Cada um desses eixos não pode ser ignorado, por isso, nas próximas páginas, o 

documento será percorrido, de modo que, ao final deste capítulo, haja um mapa do PNEDH 

ao qual se retomará nos capítulos seguintes. 

 Na parte introdutória, o PNEDH define os objetivos gerais: o recrudescimento do 

Estado democrático de Direito por meio de uma política pública e de uma diretriz para as 

políticas e para os programas educacionais para a persecução de uma sociedade justa, 

equitativa e democrática.   

São objetivos gerais do  

a) destacar o papel estratégico da educação em direitos humanos para o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito;  

b) enfatizar o papel dos direitos humanos na construção de uma sociedade 

justa, equitativa e democrática;  

c) encorajar o desenvolvimento de ações de educação em direitos humanos 

pelo poder público e a sociedade civil por meio de ações conjuntas;  

d) contribuir para a efetivação dos compromissos internacionais e nacionais 

com a educação em direitos humanos;  

e) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de 

ações de educação em direitos humanos;  

f) propor a transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas 

públicas , estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional 

das ações previstas no PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, 

comunicação, cultura, segurança e justiça, esporte e lazer, dentre outros);  

g) avançar nas ações e propostas do Programa Nacional de Direitos 

Humanos no que se refere às questões da educação em direitos humanos;  

h) orientar políticas educacionais direcionadas para a constituição de uma 

cultura de direitos humanos;  

i) estabelecer objetivos, diretrizes e linhas de ações para a elaboração de 

programas e projetos na área da educação em direitos humanos;  

j) estimular a reflexão, o estudo e a pesquisa voltados para a educação em 

direitos humanos;  
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k) incentivar a criação e o fortalecimento de instituições e organizações 

nacionais, estaduais e municipais na perspectiva da educação em direitos 

humanos;  

I) balizar a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e 

atualização dos Planos de Educação em Direitos Humanos dos estados e 

municípios;  

m) incentivar formas de acesso às ações de educação em direitos humanos a 

pessoas com deficiência. 

Neste mesmo sentido, o documento elenca 6 linhas de ação:  

Desenvolvimento normativo e institucional;  

Produção de informação e de conhecimento;  

Realização de parcerias e intercâmbios internacionais;  

Formação e capacitação de profissionais;  

Gestão de programas e projetos; 

Avaliação e monitoramente. 

 Dentro das linhas de ação, apenas aquela relacionada à formação e à capacitação de 

profissionais para atuar junto a EDH interessa, haja vista o escopo do projeto, por isso, as 

linhas gerais do programa de ações se transcreve abaixo:  

Formação e capacitação de profissionais 

a) promover a formação inicial e continuada dos profissionais, especialmente 

aqueles da área de educação e de educadores(as) sociais em direitos 

humanos, contemplando as áreas do PNEDH;  

b) oportunizar ações de ensino, pesquisa e extensão com foco na educação 

em direitos humanos, na formação inicial dos profissionais de educação e de 

outras áreas;  

c) estabelecer diretrizes curriculares para a formação inicial e continuada de 

profissionais em educação em direitos humanos, nos vários níveis e 

modalidades de ensino;  

d) incentivar a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade na educação em 

direitos humanos;  

e) inserir o tema dos direitos humanos como conteúdo curricular na 

formação de agentes sociais públicos e privados. 

 Neste sentido, o que importa aqui é a compreensão de que o fazer docente alinhado à 

natureza desta educação não se dá a esmo: reconhece-se a necessidade de instigar a formação 

dos profissionais para atuarem como agentes multiplicadores de comportamentos e atitudes 

voltadas ao recrudescimento dos DH. Os itens seguintes, portanto, são nevrálgicos para esta 

pesquisa. 

  O documento aponta para que sejam estabelecidas diretrizes curriculares para a 

formação dos docentes nos vários níveis e nas várias modalidades de ensino. Este ponto 

importa, porque, se, por um lado, a doutrina jurídica ignora aspectos como formação do 

professor do ensino básico, por outro, a Pedagogia e a Educação parecem debruçar-se 

repetidamente sobre suas diretrizes curriculares. Essa tensão será recuperada mais tarde, e, por 
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fim, integrará o rol de perguntas a serem elencadas no questionário estruturado que será 

aplicado.   

 A linha de ação que trata da necessidade de se incentivar a interdisciplinaridade e a 

transdisciplinaridade também tem sua relevância: metodologicamente, a EDH deve ser 

construída de forma inter, multi e transdisciplinar. Neste ponto, o trabalho do docente parece 

desafiador. Ele precisa estabelecer um alinhamento de forças – do Projeto Político-

Pedagógico escolar (PPP), da direção escolar e de seus pares – para promover conteúdos 

pertinentes. Aqui, novamente, há uma tensão que será recuperada mais adiante, quando da 

discussão bibliográfica acerca de tal abordagem e, em seguida, no próprio questionário 

estruturado aplicado.  

 Posteriormente, o documento apresenta, ainda, grandes eixos - Educação básica; 

Educação superior; Educação não formal; Educação dos profissionais dos sistemas de justiça 

e segurança; Educação e mídia. Desses eixos, apenas aqueles ligados à educação básica e 

superior interessam a este estudo. 

  

2.2 O eixo da educação básica 

A consciência e a formação atreladas a uma cultura de DH é a pedra fundamental do 

eixo da educação básica. Assim, neste eixo, propõe-se que se deve abarcar questões 

concernentes aos campos da educação formal, concebido como todos os lugares, espaços e 

momentos conectados ao ambiente escolar, aos procedimentos pedagógicos, às agendas e aos 

instrumentos que possibilitem uma ação pedagógica conscientizadora e libertadora, voltada 

para o respeito, para a valorização da diversidade, para os conceitos de sustentabilidade e para 

formação para a cidadania - princípios e valores característicos dessa cultura que se almeja.    

O documento coloca a escola como local privilegiado para instigar essa cultura. Nela, 

estruturam-se as concepções de mundo e de valores, tais como o de democracia, o de 

igualdade, o da diversidade, o de justiça social e de tantos outros. O curioso do documento é 

que ele não trata de conteúdos específicos: ele fala, na verdade, de um ambiente voltado para 

a semeadura e o cultivo de DH. Assim, o documento aponta para a garantia de igualdade de 

oportunidades, exercício de participação na gestão escolar e busca pela autonomia dos 

membros da comunidade escolar.  

Nas sociedades contemporâneas, a escola é local de estruturação de concepções de 

mundo e de consciência social, de circulação e de consolidação de valores, de promoção da 

diversidade cultural, da formação para a cidadania, de constituição de sujeitos sociais e de 

desenvolvimento de práticas pedagógicas. Ela é um espaço social privilegiado onde se 
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definem a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos DH. Por isso, o processo 

formativo pressupõe o reconhecimento da pluralidade e da alteridade, condições básicas da 

liberdade para o exercício da crítica, da criatividade, do debate de ideias e para o 

reconhecimento, respeito, promoção e valorização da diversidade. Para que esse processo 

ocorra, é importante garantir dignidade, igualdade de oportunidades, exercício da participação 

e da autonomia aos membros da comunidade escolar. 

O documento aponta, ainda, para as três dimensões do conceito explorado por Flowers 

(2004). No próximo subcapítulo, serão esmiuçadas cada uma dessas três dimensões da EDH. 

Importa, neste momento, compreender que o documento aponta para um objetivo para a 

educação formal que vai muito além dos conteúdos escolares: ele aponta para um 

comportamento ligado à perspectiva de DH e à convivência. Cada uma dessas dimensões 

deixa entrever estratégias específicas do professor para atuar como mediador e multiplicador 

de uma cultura de DH e os alunos e, por isso, pressupõe uma formação específica do 

professor para trabalhar conteúdos.  

A educação em direitos humanos deve ser promovida em três dimensões: a) 

conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os 

mecanismos existentes para a sua proteção, assim como incentivar o 

exercício de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e 

comportamentos: desenvolver valores e fortalecer atitudes e 

comportamentos que respeitem os direitos humanos; c) ações: desencadear 

atividades para a promoção, defesa e reparação das violações aos direitos 

humanos.  

Neste ponto, importa dar relevo par os itens a e b.  

No item a, fala-se em conhecimentos e habilidades para compreender a natureza 

desses direitos e os mecanismos existentes para a proteção deles. Neste ponto, o desenho que 

se amolda é de caráter procedimental, ou seja, parece indicar um estudo sobre DH, como 

movimentá-los e como – ou quais instituições acioná-las – quando for necessário defendê-los, 

ou seja, norteia para os caminhos de acesso à Justiça, por exemplo.  

No item b, o sentido desliza para um comportamento dos alunos: não mais interessa 

compreender os mecanismos procedimentais para a defesa desses direitos, mas uma conduta 

que se vincule a uma cultura de DH. Estes pontos serão retomados à luz da polissemia sobre a 

qual Flowers discorreu.  

Em seguida, o documento elenca 6 princípios norteadores da EDH na educação básica 

e 27 ações programáticas para a educação básica, contudo, não se procederá a uma análise 

pormenorizada deles, uma vez que não apresentam real interesse para este estudo além do que 

o já levantado.   
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2.3 O eixo da educação superior 

O segundo eixo trata da educação superior. Este eixo também coloca alguns objetivos 

e princípios tal como ocorreu no eixo anterior. Assim, ele incumbe à Universidade, a função 

de disseminar conhecimentos, e, por isso, ela tem um compromisso com a cidadania e com a 

democracia. Tal como ocorreu dentre os princípios do eixo básico, o que se busca é a 

construção de valores e atitudes no sentido da perpetuação da mesma cultura semeada no eixo 

de educação básica. 

Este tópico importa a este estudo, porque tratar do ensino superior é tratar dos cursos 

superiores de formação dos docentes e suas licenciaturas para atuar como multiplicadores da 

cultura dos DH. Nesse sentido, é importante atentar para o compromisso do currículo escolar 

e acadêmico com esse objetivo. Uma vez que os profissionais da educação recebam formação 

adequada e específica, poderão, eles, multiplicar exponencialmente tais conteúdos no ensino 

básico. Este questionamento será retomado mais adiante e, em seguida, incluído sob forma de 

questão no questionário estruturado.   

Neste sentido, as atividades acadêmicas devem ser voltadas para uma cultura de DH 

de tal modo que a EDH deve se converter em princípio ético-político orientador da 

formulação e crítica da prática das IES. Quando o documento discute sobre práticas 

acadêmicas, ele vincula o exercício da EDH a posturas, a comportamentos e a atitudes que 

devem permear o tripé ensino-pesquisa-extensão da Universidade. O documento atenta, ainda, 

para a função das Universidades Públicas e da aliança que existe entre o Estado democrático 

de Direito e as IES (aqui, não se diferencia a pública da privada) de tal modo que a mudança 

em direção à cultura dos DH passasse a ser uma diretriz política das próprias IES. 

Por isso, o documento é claro ao colocar que a promoção, a proteção, a defesa e a 

reparação dos DH é uma missão institucional das IES, e que, portanto, tais saberes devem se 

infiltrar por todos os demais saberes técnicos e universitários.   

A partir desses marcos legais, as universidades brasileiras, especialmente as públicas, 

em seu papel de instituições sociais irradiadoras de conhecimentos e práticas inovadoras, 

assumem o compromisso com a formação crítica, a criação de um pensamento autônomo, a 

descoberta do novo e a mudança histórica. Essa concepção de universidade parece eivá-la de 

traços claramente políticos, politizados e politizadores. A conquista do Estado democrático de 

Direitos delineou, para as IES, a urgência em participar da construção de uma cultura de 

promoção, proteção, defesa e reparação dos DH, por meio de ações interdisciplinares, com 

formas diferentes de relacionar as múltiplas áreas do conhecimento humano com seus saberes 

e práticas. O documento não reconhece o saber técnico estanque e puro, separado de uma 
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atitude ou de um comportamento de quem o aprende.  

Neste ponto, importa destacar que o documento trata da formatação de uma cultura 

universal de DH e que os instrumentos para se atingir são o conhecimento, as habilidades e as 

atitudes. Neste ponto, o documento elenca uma sequência de pontos sobre os quais o ensino 

superior deve se debruçar, dentre as quais o que mais se sobressai é o estudo para conhecer e 

acolher as diferenças. Em seguida, o documento enumera as principais e as mais urgentes: 

diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, territorial, físico-individual, geracional, de gênero, 

de orientação sexual, de opção política, de nacionalidade, dentre outras. Este ponto importa 

porque se alinha a perspectiva de Bajaj (2011), que, adiante se verá: 

O Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos, ao propor a 

construção de uma cultura universal de DH por meio do conhecimento, de 

habilidades e atitudes, convida as IES para a nobre tarefa de formação de 

cidadãs e de cidadãos hábeis para participar de uma sociedade livre, 

democrática e tolerante com as diferenças étnico-racial, religiosa, cultural, 

territorial, físico-individual, geracional, de gênero, de orientação sexual, de 

opção política, de nacionalidade, dentre outras.  

No ensino superior, tal como no ensino básico, a abordagem que se pretende é a 

interdisciplinar e a transversal dos DH e a partir dos Projetos Políticos-Pedagógicos. O 

documento abertamente define os meios como esses conteúdos devem integrar a grade 

curricular tais como, disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas de 

concentração, transversalização no PPP, entre outros. Essa preocupação não existiu dentro do 

eixo da educação básica. Ademais, ele também permanece em aberto dentro das discussões 

acadêmicas educacionais.  

Na pesquisa, as demandas de estudos na área dos DH requerem uma política de 

incentivo que institua esse tema como área de conhecimento de caráter interdisciplinar e 

transdisciplinar. Por fim, tal como na seção anterior, o documento traz consigo 8 princípios e 

21 ações programáticas para serem aplicadas no ensino superior, que, no bojo deste estudo 

não serão levantadas por não apresentar interesse ou relevância suficiente para a compreensão 

do objeto de estudo.  

 

2.4 A contribuição de Flowers  

 Superado o mapeamento do PNEDH, cumpre debruçar-se sobre um ponto 

fundamental para a discussão dos próximos capítulos: compreender o que seja uma EDH. 

Nesse sentido, importa retomar uma importante discussão iniciada por Flowers (2004) e 

complementada por Bajaj (2011).  
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 Flowers publica, em 2004, o artigo How to define Human Rights Education?
4
, chave 

fundamental para esta investigação: o levantamento dela aponta para a existência de uma 

polissemia problemática e problematizadora – portanto, crucial - sobre o conceito. 

Compreender o que seja, os contornos e os limites dessa polissemia é o cerne das 

preocupações de Flowers (2004).   

 Flowers (2004) se questiona, como aponta o próprio título do seu artigo, o que seria 

Educar em Direitos Humanos. Embora a pergunta seja simples, a resposta é complexa: 

Flowers realizou, em 2002, uma pesquisa, por meio da internet. Ela apresentou uma definição 

de EDH e abriu campo para que pessoas e representantes de todos os lugares do planeta, das 

mais diversas instituições e de todas as nacionalidades pudessem comentá-la, questioná-la e 

apresentar suas próprias definições. Foram registradas mais de 3.000 contribuições de todas as 

partes do mundo.   

 As contribuições confirmaram a variedade de compreensões que existe sobre o 

conceito: a polissemia do termo revelou que, mesmo para aquela época, faltava uma definição 

unificada para o que fosse EDH bem como uma base teórica a que se pudesse recorrer para 

fundamentá-la. A preocupação com a fundamentação não chega a ser central no texto de 

Flowers (2004) (como será pela óptica de Warat), mas ela se preocupa com a possibilidade de 

descrebilizarem-na e deslegitimarem-na se não houver qualquer fundamentação. 

Flowers, então, esboçou três tipos de definições sobre EDH no sentido de oferecer 

contornos para os sentidos que foram identificados: 

a) Agências governamentais, incluindo organizações intergovernamentais, 

agências da ONU e conferências promovidas por ela;  

b) Organizações não-governamentais (ONGs);  

c) Intelectuais universitários e educadores. 

Segundo Flowers (2004), as definições governamentais enfatizam a valorização de 

objetivos e resultados no sentido de preservar a ordem e os pilares do Estado. Essa visão, 

normalmente, continha, em si, uma nuance legalista, por isso, fundamentava-se em 

documentos legais e que, por isso, carregariam a legitimidade da EDH. Normalmente, era o 

ponto de vista sustentado pelo Direito positivo, e por isso, apresentavam, no seu corpo, termos 

que retomavam a paz social como corolário da ordem democrática, ou seja, como instrumento 

de coesão social, deste modo, a compreensão que havia era a da aprendizagem que conferisse 

relevo para os instrumentos internacionais e regionais de negociação entre Estados e 

                                                           
4
  Candau elabora uma versão do texto original, em língua portuguesa, intitulada “Como definir Direitos 

Humanos em Educação”.  
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organismos internacionais para a manutenção da ordem social. Para esse grupo, a EDH seria 

responsabilidade estatal, para manter o Estado e justificar o Estado. A crítica que Flowers 

(2004) coloca é que essa definição aponta para uma educação voltada para a manutenção do 

status quo e para a permanência do contexto social e político tal como ele já é.    

 O segundo grupo – as definições apresentadas pelas ONGS – apresentou objetivos e 

resultados, em alguma escala, até que bem próximo das definições governamentais, muito 

embora ela se contrapusesse em diversos aspectos. A diferença que se coloca, contudo, é 

sintomática e nevrálgica: a EDH tem um compromisso com a transformação. O compromisso, 

segundo a definição proposta pelas ONGs, não mais se firma na coesão social ou na 

manutenção da ordem e do Estado, mas em um compromisso com o da mudança social a 

partir das limitações da atividade estatal, muito embora reconheça o Estado como agente que 

oferta serviços e que age no sentido de oferecer proteção. 

A concepção das ONGs focaliza atitudes a partir do conflito e do empoderamento, ou 

seja, na dinâmica agressor x vítima e opressor x oprimido e nos modos de proteção e defesa. 

Desta monta, era natural que, para esse grupo, tratasse de instrumentalizar mecanismos de 

proteção a grupos vulneráveis e de reconhecimento individual e social de grupos 

marginalizados. Por isso, essa definição carrega matizes de ativismo político e social. Dentro 

da concepção governamental, o conflito não era previsto. Em verdade, ele parece ter de ser 

extirpado, quando contrariar a ordem social ou a coesão social. 

Deste modo, para as ONGs, a concepção de EDH ancora-se na análise de temas da 

realidade imediata tais como as desigualdades sociais, as raízes da pobreza, as causas de sua 

permanência e as questões ligadas à distribuição do poder e seu exercício. Focadas na 

mudança da perspectiva social, o conceitos dessas organizações deixa entrever que o 

reconhecimento individual e social é de suma importância para a forma(ta)ção de atores da 

sociedade comprometidos com a mudança de sua própria realidade e que o reforço da 

identidade e do poder do Estado não é uma prioridade.  

O terceiro grupo, indicou Flowers (2004), trata daquelas contribuições ofertadas por 

educadores e intelectuais, cuja orientação aponta para a aplicação de um modelo ético de 

aplicação universal, ou seja, ao contrário dos grupos anteriores, não tratam de uma visão 

jurídica, mas de comportamentos e atitudes, por isso, as palavras de ordem dentro deste grupo 

foram “princípios, normas, padrões, valores e escolhas morais”.  

Segundo a autora, pensadores e educadores colocam os DH como uma rede axiológica 

que nasce das necessidades humanas, e que, por isso, são imanentes a toda humanidade. 

Como se pode depreender, as definições deste terceiro grupo referem-se tanto ao dever moral 
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(o que pensar e considerar) quanto à ação (o que fazer), por isso, como reflexo, tais 

pensadores se preocupam em estabelecer relações e conexões entre a EDH e os demais 

conteúdos escolarizados de modo que conteúdos escolares sejam contemplados e avaliados a 

partir de posturas e comportamentos alinhados a essa nova cultura. Essa dinâmica produziu, 

ainda, um deslizamento de sentido: a EDH, então, passaria a constituir um saber voltado para 

uma “educação para paz, educação do caráter, educação para a cidadania, educação para a 

democracia.”.   

Flowers (2004), a partir deste grupo, fundamenta uma crítica que será retomada no 

próprio questionário a ser aplicado:  

[pensadores e educadores] parecem saber o que a educação para os direitos 

humanos deveria fazer, mas não sabem o que fazer com ela, e suas 

definições de educação para os direitos humanos são polarizadas, indo, por 

um lado, na direção de um idealismo sublime, e, por outro, na de uma 

acomodação limitada ao status quo. (grifo nosso) 

A autora do estudo considera importante a divisão desses grupos, mas não 

fundamental. Saber qual a compreensão que se faz importa porque é esta compreensão que 

norteia a prática docente, determinando-a, e orienta para as estratégias de ensino e as práticas 

educacionais. Se adotada abordagem do primeiro grupo, então o ensino dependeria de um 

local de ensino formal, por exemplo, e que o ensino ancorar-se-ia em um currículo 

determinado de conhecimentos que dessem conta de fundamentar preceitos legislativos e de 

conceitos de Política, de Estado e de Nação, ao passo que, adotada abordagens do terceiro 

grupo, o foco recairia sobre a assunção de comportamentos, algo que depende mais de um 

currículo oculto do que de um ensino formalizado:  

Estas diferentes perspectivas não necessariamente se contrapunham, mas as 

diversas ênfases propunham finalidades diferenciadas para a educação em 

Direitos Humanos, o que, na prática, promovia processos que privilegiavam 

temáticas e estratégias distintas. 

Flowers (2004) mesma constrói a crítica aos grupos encontrados: eles parecem ser 

didaticamente interessantes, mas, ao longo do tempo, a divisão didática que ela encontrou não 

permaneceu estanque. A autora ressalva que as orientações político-ideológicas dos governos 

e das administrações públicas modificam o alcance ou a compreensão que se faz de EDH, 

principalmente, a partir da aproximação ou do distanciamento de políticas neoliberais. O que 

ela quer dizer é que os diferentes grupos e os diferentes atores sociais permanecem em 

interação constante, e essa interação produz novos arranjos institucionais, ou seja, é possível 

que a visão de pensadores e educadores, em algum momento, misture-se com a das ONGs 
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quando pensadores e educadores estabelecerem relações em prol da EDH mantida por ONGs, 

por exemplo.  

Para Flowers (2004) os contextos sociais, históricos e políticos são responsáveis por 

formatarem urgências e demandas específicas e que, por isso, a EDH deve estar apta a se 

reformar para atender a essas demandas. Essa aptidão de que fala Flowers (2004) é a 

possibilidade dela se reformular constantemente, por isso ela é uma resposta educacional que 

nasce politicamente. Em se mudando contextos políticos, ela apenas muda aspectos formais 

para responder ao novo cenário político.  

Quase duas décadas da publicação do texto de Flowers (2004) e essa polissemia 

parece importar, resistir, estimular e minar as diretrizes para uma EDH no Brasil, uma vez 

que, a partir dela, é que se estabelecem estratégias de ensino-aprendizagem. Estas mesmas 

estratégias é que devem integrar o plano de ação dos professores.   

Flowers (2004) postulou que a EDH – agora, centralizada sobre as atividades e rotinas, 

dentro da escola, reconhecido como local e ambiente privilegiado do mesmo modo como 

reconheceu o PNDEH - se desse a partir de um planejamento temático interdisciplinar e 

transversal dos currículos escolares. A autora coloca, ainda, que o planejamento e a rotina 

escolar contemplassem não apenas as atividades escolares formais, mas que reservassem 

momentos e espaços para analisarem e avaliaram o andamento dela no ambiente escolar.  

Flowers (2004) termina defendendo que a transmissão de saberes e de valores deve 

integrar uma compreensão jurídica, política, moral e pedagógica dos DH, por isso, a palavra 

chave seria empoderamento. Como empoderamento, a EDH não se traduz em uma educação 

disciplinar ou reduzida a alguns temas do currículo, porque este tipo de conteúdo deve estar 

orientado para a mudança político-social, ou seja, ela deve tornar o aluno apto a assumir a 

perspectiva da tolerância e da tensão social que existe em torno de igualdade e da diferença. 

Mas não elimina a possibilidade de haver conteúdos escolares que devam ser abordados.  

 

2.5 A contribuição de Bajaj 

Bajaj publica seu artigo Human Rights Education: Ideology, Location, and 

approaches, em 2011. Nele, a autora reconhece que aquele período, para a EDH, fora mais 

frutífero que em épocas anteriores, porque houve um aumento significativo na elaboração de 

estratégias educacionais para ela e que tal trabalho se deu muito além do mero conhecimento 

em DH. Esses direitos ganharam mais notoriedade que na década anterior ao texto dela. 

Bajaj (2011) esclarece, de antemão, que a intenção do seu artigo é rever a EDH a 

partir de diferentes articulações ideológicas e práticas que conheceu ao longo daquela década, 



49 
 

e que, por isso, ela traz, em seu texto, um reflexo do que viu e não uma defesa do que deve 

ser. Em suma, Flowers (2004) empreende esforços para definir o que seja EDH, enquanto 

Bajaj (2011) parece não se preocupar com uma definição. Para Bajaj (2011), qualquer uma 

das definições (todas elas ou qualquer uma delas) carrega, consigo, conteúdos característicos, 

deste modo, embora a classificação de Flowers (2004) contribua muito para a pesquisa 

acadêmica, seria mais proveitoso identificar quais são as demandas, as urgências e os 

conteúdos pertinentes a esta educação. Enquanto que a fundamentação e a legitimidade dela 

não eram questões fundamentais em Flowers (2004), muito embora ela tivesse reconhecido a 

necessidade, em Bajaj (2011), elas serão, ao ponto de serem sistematizadas.  

A autora aponta para um consenso entre acadêmicos e educadores de que as práticas 

educacionais devem conter, em si, tanto um conteúdo de DH quanto um procedimento em 

DH. Tais procedimentos direcionam para a importância dos docentes utilizarem métodos de 

participação para educar como reflexos de sistemas de organização social que sejam 

inclusivos. Para tanto, o docente deve estar preparado para tratar de ações educacionais que 

apontem para um conteúdo (de natureza cognitiva), atitudes e emoções (da natureza da 

axiologia e das habilidades) e para componentes curriculares orientadas para a ação e para a 

prática. 

Coloca a autora, então, que persiste, dentro da literatura acadêmica e das práticas 

educacionais do mundo inteiro, diferentes definições de EDH e conceitos atrelados a ela - 

mesmo diante da tentativa de sistematização de Flowers (2004). A autora centra seu artigo 

apenas sobre o conceito de EDH das ONGs (segundo a definição de Flowers), porque seria o 

grupo que melhor consegue inventariar conteúdos específicos a serem escolarizados. Em 

seguida, ela procede à análise dos modelos existentes.  

Dentro dos modelos educacionais, a autora esclarece que a atualidade permitiu o 

florescimento dos estudos e das práticas de EDH, e que, por isso, multiplicaram-se os 

esquemas e os modelos que teorizassem sobre a origem, a conceituação e a implementação 

dela ao redor do globo.  

Segundo Bajaj (2011), os estudos acadêmicos apontaram para diversas nuances e 

variedades: países pós-coloniais carregam uma tendência em assegurar o Estado democrático 

de Direitos e a autoridade como um conteúdo pertencente à EDH; países que vivenciaram alta 

repressão institucional e onde grupos específicos foram segregados, a EDH apontou para o 

empoderamento popular e para a resistência. Em países onde a democracia parece estar em 

tensão com o desenvolvimento econômico, então, ela direcionou para o desenvolvimento 

socialmente sustentável; em países em que a democracia é forte e a economia é desenvolvida, 



50 
 

a EDH apontou para a eliminação da discriminação contra os movimentos migratórios, as 

minorias e a diferença de gênero. A autora reconhece que a manifestação de EDH depende 

das condições políticas, sociais e históricas.   

Nesse ponto, Bajaj (2011) reconhece que os conteúdos que lhe dizem respeito variam 

conforme os Estados-nações e que, por isso, acadêmicos a tem conceituado de tantas formas e 

que, portanto, ela continuará a ser conceituada de tantas outras formas no futuro. O 

engessamento de um esforço que nasce como estratégia contra contingências política seria 

uma ilusão. A autora anexa, então, em uma tentativa de definir conteúdos específicos, um 

pequeno esquema de Conselho Europeu acerca dos conteúdos que parecem ser comum a 

todos os modelos educacionais e a todas as dimensões de DH.  

Para esta pesquisa, este gráfico é de suma importância, porque é uma tentativa, 

ancorada no tempo e no espaço (social, político e histórico) em que a autora estava inserida de 

se estabelecer conteúdos específicos. O quadro que Bajaj (2011) anexa divide, primeiramente, 

os conteúdos em três grandes grupos, cada um relacionado a uma palavra-chave da dimensão 

de DH a que pertence. Assim, os grupos se arranjam em temas da Igualdade, da Fraternidade 

e da Solidariedade. Contudo, a própria autora aponta para a falta de clareza com quais são os 

conteúdos que devem ser abordados pelo docente escolar e que, por isso, tais conteúdos 

estariam à mercê da particularidade, da localidade, da ideologia e dos desejos do docente ou 

da instituição de ensino.  

No quadro, a EDH, ao centro, é dividida em três grandes grupos de acordo com a 

geração
5
 a que pertence. Assim, a 1ª geração de DH - aqueles direitos ligados à liberdade - 

trata de temas como a educação para a paz, a educação relacionada ao conhecimento das leis, 

e a educação para a cidadania. Os temas ligados à 2ª geração - aqueles ligados à igualdade - 

tratam da educação de valores sociais e individuais, educação para a cidadania global, e a 

educação intercultural e antirracista. A 3ª geração - aqueles ligados à solidariedade - trata de 

temas como a educação ambiental e a educação para o desenvolvimento. Em volta desse 

arranjo, aparecem temas que transitam por todas as gerações: cidadania, educação, infância, 

esportes, trabalho, globalização, discriminação, gênero, pobreza, saúde, meio ambiente, paz, 

segurança humana, democracia e mídia.  

                                                           
5
 Embora se reconheça a importância de se tratar de DH como “dimensões”, preferiu-se manter as referências a 

gerações de DH, porque tal concepção reflete o estado de arte da EDH da época da publicação e do estudo de 

Bajaj (2011).  



51 
 

Este arranjo em muito importa para este estudo. 

Os temas e as divisões parecem inventariar uma série de conteúdos considerados 

indispensáveis para a compreensão acerca da natureza dos conteúdos de EDH e para a 

assunção de atitudes orientadas por eles. Neste sentido, já em solo nacional, poderão ser 

identificados ecos desse quadro (e desses conteúdos) em diversos documentos de lei que 

abalizam o fazer docente, como por exemplo, aqueles elencados no PCN de Ética.  

O PNEDH parece ignorar esses conteúdos, porque se comprometem a apenas oferecer 

diretrizes gerais para a EDH, no Brasil, para o ensino básico, para o ensino superior, para a 

educação não-formal, para a educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança e 

para a Educação e mídia. Curiosamente, a EDH do Brasil pode contar com os cadernos 

pedagógicos em Direitos Humanos e com os PCN de temas transversais.  

Bajaj (2011) retoma um posicionamento importante quanto à inclusão da definição de 

EDH a partir de ONGs: se, a partir desta definição, busca-se uma EDH que construa alunos 

ativistas, conscientes de seus direitos, críticos e exigentes da atuação estatal que lhe é devida, 

então esta definição seria incompatível com aquela promovida pelo próprio Estado, porque, 

na tentativa de se autopreservar (conforme coloca a definição governamental), o próprio 

Estado (patrocinador da rede pública de educação) eliminaria, dos conteúdos, as tensões que 

recaem sobre ele. Este ponto é de fundamental relevância para compreender a voz dos artigos 

científicos da área do Direito como se verá mais adiante, no próximo capítulo. Curiosamente, 

a EDH é uma missão confiada ao sistema público de educação brasileira prioritariamente.  

Esquema de temas pertinentes à EDH (Fonte: Bajaj, 2011) 
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A autora fala, portanto, de que os lugares ideológicos de onde ela parte são 

determinantes para a concepção de ensino, para a abordagem utilizada, para a seleção dos 

conteúdos, e para a escolha do cânone literário ao qual se recorre ao montar planos de aulas, 

ao estabelecer estratégias de ensino, ao estimular gestão participativa (ou até mesmo anulá-

la). Neste ponto, se a EDH é potencialmente revolucionária se implementada eficientemente, 

então ela é potencialmente geradora de oposições sociais, que terminariam por aumentar 

reivindicações, por exemplo, por Justiça e por transparência. Por isso, ONGs são tão 

resistentes quanto à sua promoção pelo próprio Estado. Se, por um lado, ela atinge a todos 

aqueles matriculados na rede pública de ensino, por outro, a EDH perderia a característica de 

luta pelo direito e por direitos. Em suma, a EDH seria despolitizada e, esterilizadas de caráter 

político, não teria utilidade alguma.  

Bajaj (2011) revela uma real preocupação com o caráter ideológico que recai sobre a 

EDH. Para ela, a variedade ideológica dos programas aparenta refletir, em alguma instância, 

alguma forma de poder hierarquizado – quer seja ele local, regional, nacional e internacional 

– e não apenas aqueles ligados às regionalidades mais próximas e imediatas. Ela exemplifica 

alegando que uma escola privada de elite e uma escola de educação popular indígena na 

mesma vizinhança podem, ambas, oferecer um conteúdo programático em EDH, mas suas 

abordagens estarão fundamentadas na realidade imediata de cada grupo e que, por isso, 

embora sejam ambas EDH, não serão próximas nem parecidas. Essa discrepância, na mesma 

regionalidade, de diferentes práticas educacionais, fundamentos e demandas, evidenciam a 

atuação de um poder específico hierarquizado, que foi capaz de separar os grupos e selecionar 

conteúdos e abordagens diferentes.  

Para elucidar o modo como as diversas ideologias se infiltram pela EDH, Bajaj (2011) 

constrói um gráfico, elencando três tipos distintos de EDH sem implicar, contudo, que a 

adoção de um dos tipos exclua características de outro tipo.  

Basicamente, os objetivos e metas da EDH encontram raízes em três tipos de 

categorias:  

a. EDH para a cidadania global  

b. EDH para a coexistência  

c. EDH para a transformação  

Para a autora, uma EDH para a cidadania global busca construir indivíduos para uma 

comunidade internacional, e, por isso, o conhecimento e as habilidades do conteúdo 

programático devem se pautar pelos valores universais ao passo que a EDH para a 

coexistência se debruça sobre o desenvolvimento das relações interpessoais e entre os grupos 



53 
 

sociais, ancorando-se, pois, nos aspectos ligados ao Direito e à resolução de conflitos. O foco 

aqui é a convivência e seus limites tanto jurídicos quanto os do dia a dia. A EDH para a 

transformação busca lidar com as questões da marginalização e vulnerabilidade econômica de 

um indivíduo ou de um grupo e as imbricações existentes entre o desenvolvimento 

econômico, a distribuição de riqueza e as manifestações do poder político, o que significa que 

tal abordagem implica o conhecimento da própria realidade de forma objetiva.  

O gráfico ainda aponta para diversas formas de abordagem de conteúdos, pedagogia e 

ações programáticas específicas para cada categoria: EDH para a cidadania global trata da 

formatação do reconhecimento individual não mais como um cidadão nacional, mas como 

cidadão do mundo, por isso, seus conteúdos apontam para os acordos e convenções 

internacionais, as práticas e os movimentos ao redor do mundo e a história dos DH, por isso, 

suas ações programáticas incluem escrita de textos para autoridades e levantamento de fundos 

para atender demandas de menos afortunados, por exemplo. Esse tipo de abordagem parece 

enfatizar a interdependência dos agentes e dos seres do mundo. Não é raro, também, falar de 

uma cultura mundial e combate a injustiças em diversos lugares do mundo. A crítica a esta 

abordagem é a clara centralidade no indivíduo e nos direitos civis individuais, que ignoram as 

demandas coletivas e sociais e que, por isso, negligenciam a atuação dos Estados como 

players. 

A EDH para a coexistência busca construir um conhecimento ancorado na alteridade, 

principalmente, a partir de demandas de grupos sociais silenciados historicamente, em uma 

franca tentativa de reparar prejuízos e violências históricas, deste modo, esta abordagem 

enfatiza o comportamento e a presença de grupos vulneráveis e na diversidade. Esta 

abordagem recorre a conceitos como empatia e compreensão e, por isso, a competitividade 

parece ceder espaço para conceitos como contribuição, partilha e colaboração. Seus valores e 

habilidades tratam da transformação do conflito social em respeito às diferenças, à 

compreensão, ao altruísmo, ao diálogo e à troca de experiências (inclusive para a redução de 

preconceitos e estereótipos sociais).  

A EDH para a transformação aponta para uma abordagem politicamente radical para 

compreender as condições materiais e históricas e a necessidade de ação para sanar os 

abismos entre as realidades imediatas e os DH. Deste modo, esta abordagem aponta para a 

análise das relações de poder de culturas e economias emergentes. Esta preocupação trata das 

assimetrias nas relações de poder, da representatividade, da distribuição de riqueza, da 

abertura de cargos a certos grupos e da influência social. Esta abordagem ancora-se em 

conceitos como solidariedade e organicidade.  
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A centralidade dos conteúdos fica a cargo das relações de marginalidade de alguns 

grupos e das relações de privilégios existentes dentro de uma comunidade. Nesse sentido, 

importa desmistificar a estrutura de poder e como ele é distribuído (por quem é distribuído e 

para quem é distribuído). Os valores e habilidades a serem trabalhados nesta abordagem dão 

conta da equidade, da igualdade, da justiça e da solidariedade entre os homens e mulheres 

para com as vítimas sociais. Neste ponto, suas ações programáticas importam a intervenção 

social, a reação e a negação dos abusos. 

Por fim, dada cada categoria, a autora passa a uma análise da EDH em meio à vivência 

política e social da Índia, e, que, neste ponto, não interessam mais a este estudo.  
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3. A EDH NOS ESTUDOS DO DIREITO  

3.1 Metodologia de pesquisa 

 Neste ponto, a metodologia de pesquisa se deu a partir de levantamento bibliográfico e 

doutrinário. Como colocado, foram realizadas buscas na base de artigos científicos Scielo. A 

pesquisa se deu por data e por ordem de conhecimento. Neste ponto, as preferências de 

pesquisa não permitiram circunscrever a pesquisa apenas a artigos de Direito, por isso, foram 

solicitadas buscas dentro de Ciências Humanas e sociais.  

 Quanto à data, foram solicitados os artigos a partir de 2003. A data foi escolhida para 

que fossem localizados os artigos produzidos a partir da publicação do PNEDH de 2003, 

assegurando que as abordagens apresentadas fossem atuais e alinhadas à data daquele 

documento. Há uma observação a ser feita: dentro dos artigos identificados como sendo 

pertencentes ao Direito, foi identificado certo silenciamento. Os artigos de que tratam de 

formação jurídica do professor para EDH são escassos e, devido à baixa discussão acadêmica 

acerca de um conhecimento que é intrínseco ao Direito, as discussões ainda carecem de 

estímulos (como será percebido).  

 As palavras-chave utilizadas e o número de artigos encontrados são listados a seguir:  

a. ensino direito ensino médio – 31 resultados. Um artigo afim. 

b. ensino direitos humanos ensino médio – sem resultados  

c. ensino jurídico ensino médio – sem resultados 

d. direito ensino médio – 41 resultado. 4 artigos a fim.  

e. Direitos humanos ensino médio – 1 resultado. Um artigo afim.   

 Em seguida, para cada uma das pesquisas, procedeu-se à leitura dos resultados, 

selecionando-se aqueles que mostravam, pela leitura dos resumos, afinidades com a temática 

e com o objetivo deste estudo. Importa registrar que os textos que versem sobre a EDH com 

origem nas ciências do Direito são escassos, o que revelam uma lacuna de conhecimento 

sobre a qual urge se debruçar.   

O resultado da pesquisa bibliográfica é o que se vê a seguir.  

 

3.2 Revisão bibliográfica  

 O texto inicial escolhido, dentre as opções retornadas pela plataforma Scielo, um 

mostrou-se, de longe, mais tecnicamente amplo e adequado para iniciar esta parte desta 

investigação: o artigo de Amaral e Beçak (AMARAL, BEÇAK, 2009) parece sintetizar o 

conteúdo dos demais artigos com maior amplitude de argumentos e fundamentação jurídica 

no que tange ao direito à Educação. Neste sentido, serão elencadas as principais contribuições 
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deste texto e, na medida em que os demais complementarem-no, eles serão retomados, 

referenciados e acoplados. Não será respeitada a ordem cronológica de contribuições, mas a 

afinidade de conteúdos.  

 Amaral e Beçak (2009) colocam, como ponto de partida da discussão, o 

entrelaçamento entre Educação e Direito a partir da efetivação dos direitos fundamentais por 

via do ensino médio. O texto é dividido em seções que definem, como uma rota dentro de um 

mapa, o caminho do direito à Educação. Embora haja, no texto, uma conceituação do que 

sejam direitos fundamentais (ancorada em Comparato), a preocupação dos autores é, em 

verdade, o de justificar a proteção dos direitos fundamentais e do direito à Educação. O 

questionamento é relevante para esse estudo porque os autores se preocupam com dois pontos 

cruciais: primeiramente, eles apresentam uma classificação e taxonomia dos direitos 

fundamentais e, em um segundo momento, os autores abordam a necessidade de se tratar dos 

mecanismos para a defesa desses direitos quando violados como urgência escolar. 

Nesta seara, os autores colocam que:  

Devemos proteger os direitos fundamentais, e para protegê-los deve-se ter 

instituições hábeis, como o próprio Estado que em determinados momentos 

configura como autor na violação dos direitos fundamentais. Porém como 

meio para a finalidade protetiva dos direitos fundamentais, é a 

conscientização e transportamento do conhecimento privado de alguns para 

todos que são legitimados dos direitos fundamentais, que é juntamente com a 

sociedade, o ser humano particular. E a instituição hábil para o 

transportamento do conhecimento, a conscientização dos direitos 

fundamentais é a educação, por meio das escolas. (AMARAL; BEÇAK, 

2009, p. 8821) 

Há, ainda, um importante questionamento em Amaral e Beçak (2009) acerca da 

participação do Estado seja como provedor de serviços seja como violador de direitos 

fundamentais (essa imagem, ambivalente, é intrigante nos autores, porque reconhecem 

simultaneamente uma face do Estado dedicada à proteção e outra face ligada às violações de 

que é o próprio Estado é autor).  

Neste ponto, Bajaj (2011) estabelece um contraponto a Amaral e Beçak (2009): tal 

como a autora coloca, o Estado, para a efetivação de uma EDH pode, a partir do seu poder de 

normatização das leis e regulamentos, esvaziar os conteúdos que orientem para o 

reconhecimento individual, social ou para o reconhecimento do papel do Estado ou como 

mobilizá-lo para a solução de conflitos sociais. Ela aponta que quando se parte de uma EDH 

governamental, dedicada a manter os alicerces do Estado e a coesão social, a EDH que aponta 

para o conflito entre os interesses do Estado e os do reconhecimento individual produz um 

conflito social pouco interessante para sua manutenção. Esta questão será retomada no 
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questionário apresentado aos professores em perguntas específicas acerca do conhecimento 

jurídico institucional para a resolução de conflitos que possam adentrar os conteúdos ligados a 

essa nova cultura.  

Na seção seguinte do trabalho de Amaral e Beçak (2009), os autores traçam um breve 

panorama histórico acerca da positivação dos direitos fundamentais a partir dos eventos 

históricos da Revolução francesa e da Revolução americana e, em seguida, apresentam os 

meios sobre como a Constituição Federal de 1988 incorporou os ecos de ambas as 

Revoluções. Este tópico revelou-se, entre os artigos de ciências jurídicas, pouco relevantes, 

contudo, os artigos da área de Educação revisitam-no constantemente. A impressão que se 

teve é de que a área da Educação precisa constantemente buscar fontes traduzidas para sua 

área no intuito de validar, por meio de uma concepção do Direito, o conteúdo de DH.  

Em uma terceira parte do trabalho, intitulada Os direitos fundamentais e a 

Constituição, os autores pontuam que o Estado democrático de Direito encontra positivação 

na Constituição de uma nação. A Carta afirmaria a importância do reconhecimento prioritário 

do indivíduo e da sociedade e, em segundo plano, do Estado e do poder. Os autores lembram 

– com justiça – que a Constituição brasileira (e o reconhecimento estampado nela) ecoa o 

sofrimento e as privações de um regime militar. Os autores ressalvam, ainda, haver 

doutrinadores que alegam que a profusão de direitos fundamentais dos últimos tempos 

colocam tais direitos em uma situação conflitante: haveria direitos fundamentais que não 

seriam, em verdade, tão fundamentais quanto se julgam, cabendo, portanto, quando de sua 

positivação, selecionar aqueles que, de fato e de direito, merecem o reconhecimento
6
 

suficiente para estarem na Carta Maior. 

Na seção Os direitos fundamentais e a função do Estado Democrático de Direito de 

protegê-los, os autores colocam que a função precípua do Estado é a de proteger os direitos 

fundamentais, ou seja, há um clamor para que o Estado assuma papel protagonista da proteção 

de direitos fundamentais, na divulgação deles e no seu estímulo. Nesta seara, os autores 

recorrem a Jellinek para classificar a natureza de tais direitos. Desse modo, status equivaleria 

ao estado ou estatuto jurídico entre o indivíduo e o Estado. Jellinek fala de 4 estados: passivo, 

negativus, posituvis e activus 

O estado passivo importa reconhecer que o indivíduo subordina-se ao Estado, e que, 

por isso, deve respeito à sua normatização e a seus poderes. Como contrapartida do estado 

                                                           
6
  A título de exemplo, Amaral e Beçak enumeram alguns tipos de direitos que parecem perder relevância frente 

a outros mais urgentes de serem defendidos: “direito ao turismo, direito ao desarmamento, direito ao sono, 

direito de não ser morto em guerra, direito de não ser sujeito a trabalho aborrecido, direito à coexistência com a 

natureza, direito de livremente experimentar modos de viver alternativos.”.  
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passivo, forma-se o estado activus. Este estado trata da ação do indivíduo como baluarte para 

a formação do Estado e para o estabelecimento de suas competências.  

O estado negativus trata da privação de certas condutas do Estado frente a algumas 

que o indivíduo pode ter, permanecendo apenas como fiscal. Por fim, o estado positivus trata 

das prestações que o Estado deve prover ao reconhecer os direitos e o cumprimento dos 

deveres do indivíduo.  

Amaral e Beçak apontam que, dos quatro tipos elencados por Jellinek, duas importam 

ao estudo do direito à educação como direito fundamental: o reconhecimento dos direitos de 

defesa e o de prestação estatal. Para este estudo, considerou-se que a EDH é uma prestação 

regulamentada por normas jurídico-pedagógicas e que devem ser prestadas pelo próprio 

Estado. Nesta seara, os direitos de defesa são aqueles que exigem abstenções do Estado – 

estado negativus - para que o indivíduo possa gozar de sua liberdade enquanto que os direitos 

de proteção estatal tratam dos meios, instituições, procedimentos e processos de natureza 

pública a que podem ser recorridos quando um direito é violado. Assim, em situações de 

violação, existe a possibilidade de requerer que o Estado intervenha para equilibrar forças – 

eis ai a configuração do estado positivu de que trata Jellinek. 

Já na seção de que trata da evolução dos direitos fundamentais, Amaral e Beçak 

(2009) apontam para a retomada do desenvolvimento dos direitos em gerações/dimensões dos 

direitos fundamentais a partir do lema da Revolução Francesa. Neste aspecto, a seção é curta 

(enquanto que na área da Educação eles aparecem com mais frequência, mais desenvolvido, 

como se estivessem sendo expostos àquele conteúdo pela primeira vez, e, com alguma 

frequência, mais didatizados). 

Na seção posterior, os autores tratam da eficácia social dos direitos fundamentais e da 

Educação. Os autores colocam que os ideais franceses foram, paulatinamente, suplantados por 

interesses capitalistas, de forma que o Estado passa a ser o violador da condição humana 

quando o interesse social (e humano) é sobrepujado pelos interesses econômicos e 

financeiros. Neste ínterim, os autores destacam a pouca relevância que a contemporaneidade 

confere à globalização política ou seus impactos sobre os direitos fundamentais. A eficácia 

das normas que tratam dos direitos fundamentais, portanto, para os autores, ficam a mercê de 

um interesse escuso.  

Quando os autores pontuam que as normas precisam converter-se em ações, eles 

tratam da eficácia social e jurídica das normas, de modo que, ao não alcançar efetividade, a 

sociedade, como um todo, perde. Uma norma sem efetividade é vazia e inútil. Para que os 

direitos fundamentais ganhem eficácia, importa haver meios hábeis para provocá-los. 
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Novamente, os autores apontam para o acesso à Educação.  

Os autores colocam que os direitos fundamentais deveriam, pelo seu grau de 

importância, ser objetos de estudo nas escolas de todo o país e a despeito de tratar do Estado, 

por um lado, como maior violador de direitos e, por outro, como ente que oferece mecanismo 

(também jurídicos) para a resolução de conflitos, os autores não falam de uma educação 

escolarizada para o conhecimento de serviços públicos ou para o acesso às prestações estatais 

que o Estado deve oferecer:  

Os direitos fundamentais pelo seu grau de importância deveriam ser objeto 

de estudo nas escolas de todo o país, pois é através deles que se induz o 

intuito de transformar uma sociedade desumana para uma sociedade humana 

e como meio para isso, a escola é a instituição mais hábil e completa para a 

busca da efetivação dos direitos fundamentais. Utilizando métodos já 

conhecidos, os alunos deveriam se conscientizar de seus direitos 

fundamentais emanados na Constituição Federal, como forma de tornar as 

normas eficazes socialmente e de mudar a realidade educacional dos jovens 

das escolas do Ensino Médio. (AMARAL; BEÇAK, 2009, p. 8831) 

Este ponto parece evidenciar um ponto importante no que toca à Educação: na visão 

dos autores, a educação deveria tratar do estudo dos direitos fundamentais ao mesmo tempo 

em que deveria oferecer os caminhos para mudar a realidade educacional. Aqui, há, 

novamente, ecos de Bajaj (2004) acerca de algumas concepções que podem ser recuperadas 

acerca do que seria uma EDH. Os autores não inventariam conteúdos que pudessem integrar 

um currículo escolar em direitos (fundamentais) como fez a autora. 

Silva e Souza (2017) apontam para a mesma direção de Amaral e Beçak (2009). Os 

autores fundamentam o direito à Educação como direito fundamental. A novidade de Silva e 

Souza (2017) centra-se sobre a necessidade do conhecimento sobre Direito e por meio do 

Direito para a manutenção de uma sociedade organizada:  

Sabe-se então que a educação é base para um Estado equilibrado, organizado 

e, com pessoas conscientes de seus direitos e deveres perante os demais, 

contudo é preciso que essa educação mencionada acima seja, no mínimo, 

eficiente ou pelo menos atinja o que se espera em termos de conhecimentos 

gerais, específicos e, principalmente, de como viver em sociedade. Logo, em 

perspectiva de ensino é notório que o estudo dos aspectos jurídicos de um 

Estado ou de uma sociedade organizada é sem dúvida, a chave para que as 

pessoas aprendam desde logo a entender que precisam se portar de acordo 

com as normas do grupo, sendo que, quando algo for desrespeitado ou 

descumprido, haverá uma sanção, podendo ser ela no âmbito penal, que trará 

uma privação da liberdade, ou mesmo na esfera cível, que trará um dever de 

indenizar, gerando uma perda pecuniária para o causador do dano. Portanto, 

a necessidade de que as escolas de ensino base sejam adequadas com grades 

mais produtivas e ideais ao desenvolvimento humano é, sem dúvida, uma 

necessidade pertinente e porque não dizer, urgente. Assim podemos 

visualizar nas entidades de ensino, tanto do fundamental quanto do 

médio, a colocação de matérias relacionadas ao Direito, em especial 

aquelas voltadas aos ditames de como o indivíduo, enquanto cidadão, 
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deve se portar perante aos demais. 

Enquanto Amaral e Beçak (2009) fundamentam o direito à Educação, Silva e Souza 

(2017) perscrutam os conteúdos de Direito que deveriam ser selecionados para a formatação 

de uma ementa de direito para os ensinos fundamental e médio. Nesse sentido, eles parecem 

apontar para alguns pontos de contato com os conteúdos e vertentes da EDH levantados por 

Bajaj (2004). 

Silva e Souza (2017) colocam o estudo da Constituição como início do aprendizado 

jurídico: o foco, contudo, não é o reconhecimento de uma identidade que deve ser protegida 

porque é um dos princípios da Constituição Federal ou de todo o Direito seja o ser humano ou 

sua dignidade. O foco é o conhecimento sobre a estrutura jurídica de formação administrativa 

e política do país. Aqui, encontra-se o eco da vertente governamental de Flowers (2004). 

Os autores reverberam um dos sentidos dentre as polissemias apontadas por Flowers 

(2004): a concepção que os autores fazem de ensino é alinhada à visão governamental e 

institucional, ou seja, afasta-se das concepções levantadas pelos acadêmicos e professores ou 

daquelas construídas pelas ONGs. O objetivo da concepção dos autores, portanto, é a de 

reforçar estruturas estatais e normativas por meio do ensino. Assim, um currículo dedicado a 

este tipo de EDH não seria diferente de tantos outros conteúdos escolarizados como da 

disciplina de Linguagens e códigos ou de Ciências Naturais. A proposta dos autores passaria 

tão perto de promover comportamentos e atitudes quanto o conteúdo de Química escolarizado 

promove comportamentos e atitudes de químicos.  

A premissa fundamental dos autores é que, conforme apregoa o art. 3 da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro, não se pode alegar o desconhecimento da lei, 

portanto, o conhecimento dos códigos é o meio pelo qual a lei deve ser conhecida. Não se 

fala, no texto, de compreender direito por reconhecimento de valor humano, mas de conhecer 

Direito porque seu desconhecimento produz efeitos na esfera jurídica. O que os autores 

pleiteiam é uma educação para a formação de um indivíduo jurídico, por isso Silva e Souza 

(2017) reforçam sua posição por meio de um inventário de quais ordenamentos jurídicos 

deveriam ser escolarizados.  

O critério para a escolha dos ordenamentos jurídicos seria a capacidade de ele influir 

sobre comportamentos humanos desejáveis, nesse sentido, como cada indivíduo seria 

potencialmente um trabalhador e um consumidor, então ordenamentos jurídicos como 

Consolidação das Leis Trabalhistas e o Código de Defesa do Consumidor seriam 

indispensáveis. Este ensino apenas deslocaria a educação técnica positivista do ensino 

superior de Direito para o ensino médio.   
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O pressuposto latente no texto é de que a inserção de disciplinas como Direito 

Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito do Consumidor, entre outras, ainda que de 

forma superficial e ancorados em princípios, resolveria, mesmo que em longo prazo, “a 

grande maioria dos problemas sociais brasileiros”, como se a raiz desses problemas fosse de 

natureza jurídica. Embora os autores responsabilizem o ensino jurídico como fundamental 

para a resolução da “grande maioria dos nossos problemas”, este estudo aponta para uma 

orientação diversa: conforme levantado nas 3 contribuições para a EDH, esse apontamento 

parece refletir uma ingenuidade: a de que todos os problemas sociais são, de fato, de ordem 

jurídica. Com o apontamento dos autores, esta investigação não pode compactuar.  

Silva e Souza (2017), em seu artigo, passam, então a fundamentar a necessidade de se 

estudar Direito no ensino médio. O tom do texto é o de um país à beira do caos desse modo, o 

texto parece refletir grandes chavões apocalípticos.  

Não é nenhuma inverdade o atual quadro em que vive nosso país, todos que 

acompanham jornais e estão em constante visualização dos desdobramentos 

políticos, sabem que está se instaurando um caos sem limites e, 

possivelmente se nada for feito a respeito, continuaremos sem controle 

ou meios para resolver e guinar o país para o caminho mais adequado, 

que com certeza é um rumo justo para todos, numa cidadania equilibrada e 

sem tantas desigualdades ou, sem essa distribuição de renda tão desigual que 

se observa hoje em dia, e o pior, nossos governantes nada fazendo para 

mudar esse contexto, tomando atitudes corruptas que nos levam cada vez 

mais ao fundo do poço. (SILVA E SOUZA, 2017) (grifo nosso) 

O autor, então, constrói uma definição de sociedade, para, em seguida, justificar a 

existência de normas de conduta para mantê-la: reitera-se, no texto, o Direito como 

mantenedor da ordem estrutural de uma sociedade política e administrativa instaurada. O 

escopo do Direito não é o da mudança (que estaria mais atrelado a uma EDH ancorada na 

visão de ONGs), mas na mera manutenção da ordem das coisas como se encontram e, por 

isso, mesmo que tratem de temas como cidadania e participação, colocados no inventário de 

Bajaj (2011), eles ainda parecem filiados ao grupo de visão governamental sobre EDH 

levantados por Flowers (2004). 

Ponto importante, contudo, é apresentado em seção à parte do artigo: os autores 

defendem o ensino de Direitos nas escolas como regra. O alicerce desse conteúdo está no 

direito à informação. Os autores invocam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – lei 9.394 

de 1996. Segundo apontam, há pequenas entradas para o estudo do sistema jurídico em termos 

genéricos como “meio ambiente” e “sistema político”, mas que seriam insuficientes para 

constituir disciplinas autônomas de direito.  

Os autores parecem ter pouca intimidade com a abordagem inter e transdisciplinar do 
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que deveria ser o ensino, por isso, a defesa dos autores é pela inclusão, de forma expressa, da 

obrigatoriedade de disciplinas jurídicas tais como Introdução ao Direito, Teoria Geral do 

Estado, Direitos Fundamentais, Direitos Constitucional e Direitos do Consumidor no ensino 

médio. Mesmo para o ensino de Direito, os autores não se manifestam sobre tópicos 

importantes como a inter e a transdisciplinaridade ou sobre a construção de comportamentos e 

atitudes como coloca o PNEDH nos eixos de educação básica ou de ensino superior.  

Segundo os autores, os encontros presenciais com professores que consigam 

simplificar a linguagem para o acesso ao Direito em face da legislação permitiria formar 

cidadãos mais conscientes e menos alienados, mesmo que os autores não definam o que seria 

alienação ou qual seria os limites dela
7
.  

Silva e Souza (2017), contudo, fazem uma contribuição importante: os autores 

colocam que o acesso à Justiça é um direito essencial ao exercício da cidadania e que, por 

isso, o acesso às estruturas do Estado e ao Poder Judiciário são direitos fundamentais do qual 

o indivíduo e o cidadão não podem ser afastados. O conhecimento sobre mecanismos de 

acesso ao Estado e à Justiça justifica o ensino jurídico nas escolas porque permitem aos 

estudantes dominar formas de resolução dos conflitos:  

Todo cidadão busca em meio à sociedade uma forma de, como já dito 

anteriormente, conviver pacificamente com os demais, sendo assim, a busca 

da justiça muitas vezes acaba por ser o único remédio encontrado e, neste 

contexto, fica cristalina a necessidade do conhecimento do Direito, como 

forma de promover o princípio do acesso à Justiça. (SILVA E SOUZA, 

2017) 

A mesma visão de acesso à educação jurídica (associada à ideia de conhecer 

mecanismos de acesso à Justiça) como componente da grade curricular aparece em Dias e 

Oliveira (2015): os autores fundamentam o ensino jurídico escolarizado como resposta à 

alegação do desconhecimento das leis tal como fez Silva e Souza (2017). O questionamento 

dos autores é se seria adequado incluir uma disciplina voltada para o estudo de noções básicas 

de Direito na grade curricular do ensino regular como forma de garantia da justiça. 

Da mesma forma que fez Silva e Souza (2017), a primeira parte do trabalho de Dias e 

Oliveira (2015) é justificar a necessidade de uma educação jurídica e tal justificação se dá 

pela letra da lei: Dias e Oliveira (2015) também invocam a Lei de Diretrizes e Bases, 

atrelando o ensino jurídico ao exercício da cidadania
8
. A lei parece ser o ponto de partida 

                                                           
7
 A alienação, inclusive, é uma preocupação constante dos autores – segundo informam, se houvesse melhor 

compreensão do ordenamento jurídico na busca dos interesses individuais e coletivos, não existiriam tantos 

problemas políticos ocasionados pela alienação da população. 
8
 O autor busca, então, uma definição de cidadania ancorada em interpretações de doutrinadores. Não nos 

deteremos neste ponto, haja vista não ser ele ponto importante para o objeto de estudo delimitado.  
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recorrente desta área das ciências, como se as necessidades da Educação (tal qual tantas 

outras, como a da alimentação ou da moradia) não fossem anteriores e mais justificadoras do 

ensino do que o direito.  

Os autores colocam a educação jurídica como complemento dos direitos fundamentais 

do cidadão no que diz respeito ao conhecimento de direitos e deveres em sua relação com o 

Estado. Quando buscam justificar a importância do ensino jurídico, os autores com frequência 

recorrem, como fizeram Silva e Souza (2017) à manutenção da ordem e do Estado, atrelando 

sua linha de raciocínio à posição governamental de Flowers (2004). Curiosamente, Dias e 

Oliveira (2015) situam o ensino jurídico como ferramenta importante da democracia. Para 

tanto, eles invocam o art. 26, §9º do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que vale ser 

transcrito:  

Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do 

ensino médio devem ter base nacional comum, a ser complementada, em 

cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma parte 

diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 

cultura, da economia e dos educandos. 

§ 9º Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as 

formas de violência contra a criança e o adolescente serão incluídos, como 

temas transversais, nos currículos escolares de que trata o caput deste artigo, 

tendo como diretriz a Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), observada a produção e distribuição de material 

didático. 

Aqui, cabe uma observação: quando o documento elenca conteúdos de DH, os autores 

parecem desconhecer as demais vertentes de EDH levantadas por Flowers (2004), de modo 

que a concepção que fazem de EDH é reduzida, como colocado anteriormente, ao termo 

“ensino jurídico”. De modo parecido raciocinam Silva e Souza (2017). Esses autores quando 

propõem disciplina autônoma, no currículo escolar, de conteúdos de Direito, ignoram o 

imperativo de lei de que ele deve ser feito de maneira transdisciplinar e interdisciplinar 

conforme mapeado na primeira parte do presente estudo. É como se o PNEDH ou os PCNs ou 

a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) tivessem menos existência, vigor, vigência ou validade que 

o ECA, ou que eles não estivessem em diálogo. 

O autor, ainda que timidamente, coloca certos aspectos metodológicos da EDH que ele 

pleiteia. Os indícios de uma análise profunda atrelada à Pedagogia são parcos e escassos e, 

por vezes, o autor parece confundir aquisição de conteúdos pedagógicos com fundamentos da 

andragogia como se uma EDH (aqui, já compreendida nos moldes não transdisciplinar como 

o próprio autor está considerando) para ensino básico pudesse ser instrumentalizado como se 

ofertado para adultos. Para o autor, não se trata de ensinar comportamentos e atitudes, mas 

mero currículo escolarizado de Direito:   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm


64 
 

O ensino jurídico seria ministrado nas escolas regulares, amparado também 

no princípio da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o 

pensamento, a arte e o saber, garantidos pela Constituição Federal/88, em 

seu artigo 206, Dada à importância da educação jurídica na grade regular, 

esta poderia também ser levada ao cidadão por meio de palestras, oficinas e 

aulas integradas. A disciplina com noções básicas de direitos e deveres 

poderia ser incluída como obrigatória nas escolas regulares, mas oferecida, 

com parte dela através de aulas presenciais e parte on-line, com acesso na 

própria escola ou em casa. 

Dias e Oliveira (2015) colocam, no texto, que o Direito permite e prescreve uma tutela 

jurisdicional efetiva e que conhecer o percurso entre o direito violado e o acesso à Justiça é 

uma manifestação de cidadania. Como ensinar para a cidadania é um imperativo da LDB, 

então os autores consideram que instruir os alunos do ensino regular com noções de Direito é 

educar para a Justiça, e, portanto, necessário. 

Dias e Oliveira (2015) são mais ousados em relação à Silva e Souza (2017). A lista de 

conteúdos que enumeram é mais abrangente: como disciplina autônoma escolar, os autores 

postulam por conhecimentos em DH, em ECA, em Direitos do Consumidor, Educação Fiscal 

e caminhos da Justiça. No que toca os DH, os autores propõem foco na relevância e no 

alcance nacional e internacional desses direitos. A questão que os autores levantam trata de 

cultivar, nos alunos, princípios de respeito mútuo, de direito à vida e à liberdade. Neste 

sentido, os estudos estariam voltados para a construção de conhecimentos que tratem da 

imanência da dignidade humana da pessoa, abordada em disciplina específica, concentrada e 

não transdisciplinar.  

Os autores, contudo, embora citem conteúdo de uma grade (que mais se aproxima de 

uma grade universitária), ignoram outras questões da Educação como divisão etária dos 

conteúdos, materiais e tipos de abordagens pelas quais tais conteúdos devam ser ministrados. 

Nesse sentido, seu artigo parece dirigir-se mais a operadores do Direito do que a educadores 

justamente porque a proposta educacional deles não dialoga com educadores.  

Dias e Oliveira (2015) elencam ainda a importância de se estudar a lei 8.069/90 - o 

ECA. A preocupação inicial dos autores é pela formatação jurídica do que seja considerados 

uma criança e um adolescente pelo ordenamento jurídico brasileiro e, posteriormente, pelo 

direito material deles. Neste sentido, os autores postulam pelo estudo dos canais de acesso à 

Justiça para crianças e adolescentes em situação de risco, por isso, os autores elencam 

instituições importantes para o acolhimento das demandas desse grupo. Curiosamente, 

embora os autores apresentem as instituições, nenhuma proposta surgiu no sentido de 

apresentar canais para acessá-los.  

Os autores ainda abordam noções de direitos do consumidor. Para eles, é importante, 
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para a formação de cidadãos, conhecer as normatizações e as regulações das relações de 

consumo. A preocupação dos autores é para determinadas questões de direito material que 

envolvem as relações de consumo e prazos para reclamações, mas não trata dos caminhos 

para a resolução de conflitos ligados a essas relações. Eles também levantam, em três 

parágrafos, conteúdos de Educação fiscal, mas o sentido aponta mais para uma compreensão 

de tributação do que de caminhos para resolução de conflitos envolvendo tributos.  

Dias e Oliveira (2015), por último, tratam do ensino de caminhos da Justiça como até 

então não haviam feito antes.  

Neste ponto, o acesso à Justiça parece ser privilegiado. Aqui, os autores postulam por 

uma educação dos órgãos públicos de acolhimento para determinadas e específicas demandas 

da população tais como “os Serviços de Atendimento ao Consumidor, PROCONs, Juizados 

Especiais e Agências Reguladoras, jus postulandi e habeas corpus.”. 

O que os autores anteriores não abordaram, Fonseca (2015) abordou: enquanto os 

outros autores detinham-se em justificar uma educação em direito como reflexo de uma EDH, 

e em seguida, elencar – sem a participação popular de alunos, professores e da sociedade - 

uma rede de conteúdos materiais jurídicos, Fonseca (2015) debruçou-se sobre os 

conhecimentos procedimentais que os alunos devem conhecer para exigirem prestações do 

Estado quando necessitarem. Neste ponto, o autor ecoa um apontamento importante de Bajaj 

(2011): segundo a autora, quando o Estado oferta uma EDH, ele retira todo o conteúdo 

voltado à mudança social e ao acionamento da Justiça, por receio de ver seus cidadãos 

voltando-se contra o próprio Estado. O movimento de Fonseca (2015) é outro. Se o aluno 

conhecer, ele consegue reivindicar a prestação estatal. Se ele não conhecer os caminhos de 

acesso à Justiça, então, neste caso, a EDH seria esvaziada. O autor pleiteia, então, por uma 

Educação Jurídica Popular (EJP). 

Para o autor, a EJP se justifica:  

É preciso que o Direito chegue até a população, principalmente aquela 

marginalizada, e para isso faz-se mister a mudança nos paradigmas da 

educação brasileira, de modo a formar verdadeiras mentalidades críticas, 

dissimuladas, que tenham certo grau de educação jurídica, mas também 

sociológica. A qualidade dos serviços prestados pelo Poder Judiciário está, 

acreditem, diretamente relacionado com o grau de conhecimento jurídico da 

população e com o nível de consciência política desta. (FONSECA, 2015, p. 

03) 

Para o autor, é importante conhecer o direito material intrínseco a todos (como 

defenderam Silva e Souza e Dias e Oliveira), e que alicerçam a concepção de humano que a 

sociedade deve estimular, contudo, educar alunos para conhecer tais direitos e não souber 

acessá-los ou provocar a autoridade que possa fazer valê-lo é um trabalho estéril. Nesse 
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sentido, Fonseca (2015) se alinha a Bajaj (2011): o estudo material de direitos e de DH 

também deve se debruçar sobre os aspectos formais e procedimentais no sentido de permitir 

que o acesso a Justiça seja uma preocupação da EDH. 

Fonseca (2015) observa que embora familiarizar-se, conhecer e reconhecer DH e 

direitos fundamentais seja importante, ensiná-los somente faz algum sentido se houver 

garantia de abertura do poder jurisdicional à população: “Não há como se lutar por algo que 

não se conhece ou não se compreende” (FONSECA, 2015). Então, o autor passa a 

complementar as contribuições dos autores anteriores a partir dos aspectos procedimentais de 

acesso à Justiça.  

Mais próximo dos cidadãos, o autor coloca, como conteúdo pertinente, mecanismos de 

resolução de conflitos. O primeiro que elenca é o das vias administrativas, uma vez que ele é 

um tipo de acesso que não requer a intervenção do Judiciário. Nesse sentido, importa 

conhecer os órgãos competentes municipais, estaduais, federais, autárquicos e fundacionais, e 

como é possível acioná-los. Esta via é importante porque semeia entre os alunos a concepção 

de que, muito antes das vias judiciais, há outros mecanismos de acesso a Justiça e resolução 

de conflitos, principalmente porque Justiça não se limita a decisões judiciais. O autor coloca 

esta via como uma das mais importantes para a educação jurídica popular, principalmente por 

ser a mais presente e profícua em lugares onde o Judiciário estatal não alcança. Segundo 

Fonseca (2015), esse tipo de ensino requer certos conhecimentos específicos do docente e do 

conteúdo escolar:    

A população deve saber as funções desempenhadas por cada um dos três 

poderes, pelas autarquias, pelas agências reguladoras, etc., de modo que 

possa, ao deparar-se com algum problema, identificar a quem se deve 

recorrer. Algumas vezes são locais simples, próximos e desburocratizados, 

que precedem as demandas judiciais. Imagine que muitos não sabem que, 

para a instalação de um telefone público nas cercanias de sua comunidade é 

imprescindível que se vá até a concessionária dos serviços telefônicos com 

um abaixo assinado. Caso a Telemar, a título de Rio Grande do Norte, acate 

a solicitação dos abaixo-assinados e providencie a instalação do telefone, 

estar-se-á fazendo, sim, justiça, sem que se tenha acionado o Poder 

Judiciário. É, portanto, no sentido de tornar mais próximo o cidadão de seus 

direitos, que as vias administrativas possuem papel primordial na ampla 

concepção de acesso à justiça. 

Conhecer as vias administrativas importa porque são caminhos mais fáceis capazes de 

chegar a resultados muito próximos dos resultados que a ação judicial chegaria, mas de modo 

mais acessível e célere. O autor adverte, contudo, que, mesmo se conhecendo as vias 

administrativas, é importante conhecer as vias judiciais, exatamente para aquelas demandas 

em que a via administrativas não é uma possibilidade, como são aqueles casos de conflitos 
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particulares.  

Nesse sentido, conhecer as vias judiciais para resolução de conflitos particulares (não 

necessariamente de ordem privada) requer reconhecer que existem prestações que o Estado 

deve oferecer para a solução pacífica de conflitos e para reconhecimentos de direitos. A 

prestação jurisdicional é uma delas. Fonseca (2015) aponta que a EJP trata de educar para a 

identificação e para o reconhecimento da natureza da demanda e o devido encaminhamento 

jurídico. O foco, contudo, dentro dos conteúdos jurídicos da EJP é os remédios 

constitucionais, o funcionamento do poder judiciário no que toca ao seu acesso, e às 

instituições de Justiça, como o Ministério Público, a Advocacia privada e a Defensoria. Neste 

ponto, esta investigação evidencia que há, no autor, uma tendência a abandonar uma visão de 

EDH para recrudescer a de EJP como se não mantivessem algum ponto de contato. 

O autor então, coloca as questões de EJP à margem para centrar-se sobre como o 

Poder Judiciário e as instituições de Justiça sustentam toda uma sistemática de persecução de 

Justiça, de direitos e de reconhecimento. Reforçar, portanto, esses pilares requer conhecer 

suas atribuições e a eles recorrerem quando for o caso. Nesse sentido, a EJP seria um 

mecanismo que, primeiramente, apontaria para um conhecimento jurídico dos direitos que 

cada um tem, e, em um segundo momento, aponta para o reforço das instituições ligadas à 

manutenção da democracia. Neste ponto, a EDH já se encontra esvaziada. 

O jurista, contudo, embora defenda pelo argumento da autoridade, tal como fizeram os 

autores anteriores, também não fornece um conteúdo programático, não trata de programas de 

ensino ou atividades programadas. O silêncio quanto às questões didáticas e pedagógica – 

como a formação do professor para estes conteúdos – permanecem constantes, mas, dentro do 

Direito, são raras as propostas.  

A ausência de um conteúdo especificado ou plano de ensino também caracteriza 

Piovesan e Fachin (2017). As autoras abordam a EDH colocando-a como instrumento para o 

desenvolvimento de uma cultura de paz e para o fortalecimento das instituições democráticas, 

sem, contudo mencionar uma educação para o acesso à Justiça como característica da 

democracia.  

A visão das autoras é para uma abordagem do que seja EDH mais preocupada com as 

disposições legais do que nos conteúdos, assim, elas tratam da vocação dos direitos e da 

educação para a proteção do ser humano. O foco das autoras é, antes, o de construir o sentido 

transformador, crítico e (re)construtivo que podem ser conferido aos DH e que, por 

conseguinte, faz as autoras atrelarem a EDH a um potencial emancipador e de 

empoderamento. A concepção das autoras aproxima-se da definição proposta por ONGs, 
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segundo Flowers (2004), mas não chegam a inventarias conteúdos como fez Bajaj (2011).  

Aliás, no que tange aos conhecimentos específicos de EDH, as autoras são evasivas: 

elas reafirmam que a EDH nasce orientada para a mudança estrutural e para o compromisso 

na proteção do ser humano, e que, por isso, seu ensino não poderia ser atrelado a uma 

abordagem tradicional do ensino
9
. Para tanto, elas invocam as finalidades da educação (não 

somente da EDH) apregoada por Paulo Freire – e somente a contribuição dele.  

Ao evocar as contribuições de Paulo Freire, as autoras procuram alinhar a EDH aos 

postulados de Warat (2005), o que implica conceber um modelo educacional emergente para 

o reconhecimento do outro, em prol da sociabilidade e da alteridade. Nesta toada, as autoras 

mantêm-se longe de elencar conteúdos sobre DH, sobre acesso à Justiça e sobre democracia 

porque se centram sobre a finalidade da EDH: expandir as liberdades substanciais, 

conscientização de direitos, empoderamento material, o que cunharia indivíduos formados 

para serem arquitetos do seu próprio desenvolvimento.  

 

3.3 Warat: uma contribuição sui generis  

Dentro da área do Direito como ciência, há uma contribuição excepcional para esta a 

investigação: a de Warat. Jurista, Warat tratou de inaugurar uma concepção de filosofia 

jurídica transgressora e interdisciplinar, fortemente arraigada ao cenário latino-americano. 

Assim, diversas de suas obras eram leituras do Direito posto com fortes contribuições da 

Educação, da Estética, da Filosofia, da Antropologia, da Linguística, da Semiologia, da 

Semiótica, da Sociologia e de tantas outras áreas, principalmente porque compreender Direito 

não poderia ser, para Warat, reduzido ao estudo da lei. Não poderia haver, para ele, um 

Direito puro.  

A importância das transgressões acadêmicas e de ciência que ele provocou terminou 

por cunhar uma nova interpretação do Direito como, hoje, se conhece (ou de como deveria ser 

conhecido). Com inegável queda pelos estudiosos franceses, principalmente os do século XX, 

Warat passou a desenhar um Direito que advogasse mais pela emancipação do indivíduo, 

compreendido como subjetividade em constante desenvolvimento e formação (do qual o 

Direito seria apenas um dos instrumentos de uma biopolítica) e menos pela confiança irrestrita 

na racionalidade jurídica, como é o costume e a tradição dentro do ensino jurídico.  

É por esse prisma de transgressão que Warat publica, em 2003, Educação, Direitos 

                                                           
9
  Os tipos de abordagem serão mais bem elucidados em parte adequada sobre EDH a partir de Educadores. 

Neste ponto, as autoras, em termos pedagógicos e educacionais, tratam da temática com uma superficialidade 

que precisa ser superada a partir da contribuição de educadores.  
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Humanos, Cidadania e Exclusão Social: fundamentos preliminares para uma tentativa de 

refundação. Essa obra, dividida em 12 capítulos, interessa a esta investigação porque Warat 

concebe uma visão diferenciada daquela que os acadêmicos do Direito estudados até este 

momento puderam compreender, contudo, serão recobrados, deste texto em específico, 

apenas os aspectos atinentes ao objeto desta pesquisa. Para tal, interessam o diagnóstico de 

mundo que Warat faz e a linguagem dos DH e, em um segundo momento, a proposta de EDH 

que ele constrói como resposta a mundo que ele diagnostica.  

 

3.3.1 Diagnóstico do mundo e concepção waratiana de DH 

O professor inaugura seu texto justificando a necessidade de uma refundação do 

paradigma em que a atualidade vive porque aquele paradigma instaurado no século XX 

fracassou. Segundo ele, o século passado caracterizou-se pelo recrudescimento de práticas de 

exclusão social: duas guerras mundiais, um holocausto, uma experiência socialista que se 

revelou assassina, um muro frio, genocídios diversos motivaram, no campo político e jurídico, 

a concepção de um núcleo de direitos que colocaria a humanidade sob a perspectiva da 

esperança, contudo, o que se testemunhou foi a exclusão e a barbárie, sob um novo enfoque. 

O mundo se desencantava de tal modo que as democracias insurgentes, “sedutoras” nas 

palavras de Warat, desenvolveram um compromisso com certas violências institucionais e 

que, por isso, assumiram certos traços de um império fundamentalista. Para o autor, a herança 

deixada foi a de uma satanização das diferenças.  

Por isso seria necessário refundar o modo de pensar e de ser: é necessário reinventar 

tudo quanto impulsiona situações de discriminação, de opressão, de exclusão (seja do 

opressor seja do oprimido) para se abrir ao outro, desarmado de ideologias, objetivando a 

reinclusão social a partir de - e superando - processos de pensamento já estabelecidos que 

determinam, discriminam e estratificam a sociedade. O interesse de Warat é retirar o homem 

da condição reificada a que as normas o reduziram. Essa reinvenção pertenceria, 

necessariamente, segundo Warat, a uma nova Estética e a uma nova Linguagem, com 

gramáticas e sintaxes próprias: os DH ancorados nos processos de alteridade.  

O autor coloca que essa refundação somente pode se dar dentro da Estética e da 

Linguagem porque a confiança plena em um racionalismo cartesiano herdeiro de um 

Iluminismo falhou ao não incluir uma razão emocional (tão íntimos da Estética) como 

possibilidade de compreensão do mundo e que essa falha passa pelo discurso de colocar como 

irracional toda e qualquer tentativa de se interpretar o mundo por qualquer outro meio que não 

pela razão. É a Poética a maneira mais persuasiva de se instigar, de se promover e de se 
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avaliar comportamentos éticos (um ponto caríssimo à EDH).  

Warat fala de um processo de normatização que, durante o último século, tratou de 

reduzir o homem para caber no Direito, e, assim, planificou-o: criar normas seria reduzir o 

homem a um normal normatizado. Essa planificação tratou de conceituar o homem, 

conferindo-lhe uma identidade jurídica a partir de um corte excessivamente normativista, 

como se todas as ideias que pertencessem ao seu universo pudessem circular apenas sob os 

ditames da lei e da resolução de conflitos por meio de mecanismos de acesso à Justiça. Esse 

mesmo processo de normatização, paulatinamente, estendeu-se a conceitos como cidadania e 

democracia, e, porque reduzidos a um conceito normativo, então deixaram de ser encarados 

como entes autônomos e ontológicos da política e da vida para, então, serem discutidas como 

substâncias “fantasmagóricas, vazias de vida, de emoção e de conflito humano”. Porque 

alheio às coisas e aos aspectos de vida e porque abalizados em uma identidade 

exclusivamente jurídica, então, o que se encontrou foram apenas fragmentos de vida e feixes 

de homens e mulheres.   

Warat, então, aponta que o perigo desse raciocínio jurídico é formatar uma ideologia, 

que, a partir de um discurso que consolida uma prática jurídica e comportamento de juristas, 

produzir práticas excludentes. O autor coloca que a Economia também tem assumido esse tipo 

de comportamento e que ambos, um atrelado ao outro, tem acentuado certos efeitos 

catastróficos dentro do processo de globalização. O autor coloca que, por causa dessas 

ideologias e dessas práticas, o Direito, que deveria consagrar-se como local de proteção do 

homem, está, a partir das lentes de um neoliberalismo global, colocando-o para fora do que 

lhe é seu e do que lhe é justo, e que, por isso, o homem não pode mais ter fé no Direito. Por 

causa desse movimento é que Warat coloca os DH como Linguagem que precisa 

constantemente renovar todo o sistema circulatório do Direito.  

O autor exemplifica colocando que as instituições do Estado que operam a coerção e 

exercem o monopólio da violência são aqueles que alegam se reformular a partir da 

linguagem dos DH. Contudo, como normatividade, o que tais instituições promovem é apenas 

uma abordagem formalista: quando operadores do Direito integram tais direitos em suas 

cosmo-visões, é, antes, sob o manto semântico do texto, mas não sob a produção de efeitos 

sócio-emocionais dos conflitos humanos. A latência é, ainda, a da desumanidade. 

A pergunta de Warat é: em que consiste humanizar o Direito? Para ela, humanizar o 

Direito é proceder à cidadanização de tudo aquilo que é jurídico, por isso, implica elaborar 

mecanismos que permitam organizar práticas e vivências àqueles que foram ao longo da 

história excluídos e, a partir desses mecanismos, construir um espaço político para sua 



71 
 

identidade, para suas emoções e para seus afetos ao mesmo tempo em que se constrói uma 

identidade institucional do Poder Judiciário que recupere seu vínculo com a cidadania, a partir 

da formatação, por exemplo, de um juiz que se reconheça, antes de servidor público, cidadão. 

Esse movimento seria responsável por responder à biopolítica de um Poder Judiciário e de um 

Poder do Estado que submete e subjuga o próprio corpo dos magistrados, juristas e operadores 

do Direito. Essa cidadanização se daria pelo que o autor chamou de mediação preventiva.  

Esta mediação seria o acolhimento do litígio como situação de conflito que precisa ser 

conhecida por ambas as partes, de modo que, aquele que o medeia possa estimular cada parte 

a ouvir, com intimidade, aos seus próprios sentimentos e suas próprias razões do mesmo 

modo como também a ouvir, com intimidade, aos sentimentos do outro e as razões do outro. 

Como se pode antever, Warat considera uma carga emocional cognitiva quando o conflito 

entra no Poder Judiciário, mas que essa carga é ignorada, primando-se pela aplicação do 

direito posto. Warat coloca, então, que trazer esses novos valores à instância do conflito 

permite recolocar as emoções (intrínsecas e inegáveis da condição humana) de volta no 

tabuleiro e que, por encontrar um local para ser reconhecida, então as emoções assumem sua 

forma política. Por isso, a mediação preventiva permitiria antever uma pedagogia dos 

conflitos, um processo pedagógico do Poder Judiciário, uma dimensão pedagógica dos DH e, 

por fim, uma integração do homem (como ele é) às estruturas de poder que foram instituídas 

para acolhê-lo.  

Warat coloca que as relações pessoais e as características de humanidade devem ser 

incluídas nos mecanismos e nas atividades estatais e que, porque ignoradas tais 

características, o que sobra é uma atividade que conhece fragmentos de conflitos, fragmentos 

de quem são as partes envolvidas e fragmentos do que seja DH. O autor adverte que é 

fundamental que o Direito recupere seu vínculo com a vida (e não com as normas nem com a 

normatização) e que essa recuperação deve passar o mínimo possível pelo Direito. Assim, o 

homem deve ser considerado, antes, ente político e não objeto do Direito: o homem 

disciplinado, dócil e subjugado deve dar lugar ao homem indisciplinado e autônomo. A essa 

mudança o autor chama de eco-política. Para ele, a eco-política seria uma resistência e uma 

resposta aos ditames que a biopolítica
10

 promoveu.  

Assim, a dinâmica de conferir cidadania para a vida humana como forma de 

cidadanizar o judiciário significa trabalhar uma consciência entre os magistrados de que o 

liame entre a vida e a política não passa pela normatização da vida e da política. A vontade e 

                                                           
10

 O autor aponta que a decadência da democracia e seu flerte com os estados totalitários em sociedades que 

inclusive já conheceram, vivenciaram e experimentaram a democracia encontraria sua força em uma natureza 

bio-jus-política. O autor recupera, nesse sentido, o conceito de biopolítica elaborado por Foucault.  
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as normas emanadas pelo Poder do Estado não pode ser o limite de cada vida humana. Por 

isso, a visão de Warat é tão transgressora dentro do Direito: ele reinventa um homem que não 

cabe nas normas de um positivismo jurídico. Esse movimento de mediação preventiva, em 

que se promove o encontro com o outro, para além do Direito, mas a partir do conflito, é que 

deve ser permeado pela linguagem dos DH. E é por isso que tudo isso – Direito, Educação e 

Conhecimento – devem ser refundados.  

Warat levanta que o nascimento do Direito, da Democracia, dos DH, de Estado de 

Direitos e de tantos outros valores importantes para a dogmática jurídica elaboraram, 

mantiveram e ainda mantêm formas de exclusão quando combinados com diversos fatores e 

acontecimentos histórico-sociais (como as novas configurações do Imperialismo, o 

esgotamento dos Estados nacionais como forma máxima de poder, as modificações das 

formatações familiares, a emergência de uma sociedade de mercado, de informação e de 

cansaço, a sociedade institucionalmente disciplinares, conduziram à morte de uma concepção 

individualista do Direito e que, por isso, o caminho que lhe resta é encontrar na alteridade sua 

sobrevivência e vida.  

A própria globalização, diz o autor, assumiu contornos neoliberais que produzem e 

elaboram formas (às vezes mais violentas, às vezes mais sutis) de violência e de exclusão, que 

perpetuam fundamentalismos e aversões às diferenças (quando deveria, no sentido oposto, 

sugerir uma integração delas). Assim, a luta, neste ínterim, é pelos modos pelos quais os 

excluídos (pelas suas diferenças) podem inscrever-se numa globalização que tende a rejeitá-

los sem que precisem permanecer segregados ou à margem. Então, o autor centra-se sobre a 

escolarização: a escolarização é homogeneizadora, neutralizadora das diferenças, e, tal como 

a própria globalização, tende a rejeitar a diferença. Por isso, ela precisa ser reterritorializada, 

transnacionalizar-se culturalmente no sentido de se fazer um local para instigar o contato com 

a diferença de tal modo que o estrangeiro não precise ser concebido como estranho, mas como 

ente a ser conhecido, e por isso, deve poder sair da condição de estranho/estrangeiro para a de 

conhecido/familiar.  

Essa Educação, aponta o autor, edifica-se sobre uma educação emocional e uma 

pedagogia que considere a diferença. Quando trata de escolarização, o autor recupera que a 

formatação escolar – de prédios a conteúdos, do físico ao abstrato – nasceu de uma 

organização estrangeira, e que, por isso, não assume tanta responsabilidade quando deveria 

com o lugar onde a própria escola ou sistema escolar está. Não surpreende o autor que a 

escola e a escolarização tenham se convertido em uma educação disciplinar no sentido 

foucaultiano que reverbera uma arquitetura do saber e do poder, cujo objetivo é disciplinar e 
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docilizar corpos e que, por isso, se trata de uma educação vazia (de vida, de relações humanas 

e de política, mas repleta de conteúdos a serem memorizados e repetidos à exaustão). 

Para o autor, educar é uma questão de alteridade. Seu norte é a possibilidade de 

reviver a relação de si consigo, de si com os outros e de si com o mundo por meio do 

reconhecimento das diferenças de cada um. Assim, “a pergunta pela educação é uma pergunta 

pelo outro” e, por isso, o autor quer dizer que alterar um conhecimento é alterar o modo como 

se vê o outro. Por esse movimento é que o autor aponta para os DH e para a cidadania como 

revolução educacional: ele permite que si mesmo e que o outro sejam considerados. Esse 

ponto importa a esta investigação porque essa abordagem e concepção de ensino coloca Warat 

muito mais próximo da visão de Educadores do que do Direito). A essa concepção o autor 

nomeou eco-pedagogia.   

Warat adverte, contudo, que não se trata de mera hospitalidade com o diferente (como 

apenas colocar intérpretes de Libras para alunos com especialidade auditiva ou rampas para 

alunos com especialidade de locomoção) nem se trata de segmentar grupos pelas suas 

diferenças (como colocar latino-americanos estudando apenas com latino-americanos). Para o 

autor, a educação que impõe paredes e que é discriminatória, enxerga o outro como problema 

ou problema a ser resolvido. Não é esse o intuito.  

A Educação que o autor busca é uma educação política e que, justamente porque ela 

assume um compromisso com a política é que ela exige uma poética para a alteridade. Uma 

genuína alteridade. O autor quer dizer que nesse percurso de encontrar o outro, não deve 

haver espaço para as criações do outro como anormal (ou fora de uma norma). Não deve 

haver espaço para que o outro seja inventado como ente do caos, da desordem e do prejuízo. 

O anormal, salienta o autor, é uma invenção da normalidade. Não há espaço, numa educação 

para a alteridade, para conceber o outro sob o peso enrijecido da norma principalmente 

porque, a normalidade coloca o anormal como objeto a ser caçado, perseguido e abatido. 

Warat coloca que quando se fala de um “espírito do legislador”, se fala, implicitamente, da 

visão da normalidade, e por isso, excludente. Esse desejo pela norma elimina o corpo do outro 

como ser de desejo, de sexualidade e de carne e osso para concebê-lo sob normas. Quando se 

normaliza o corpo e o que se é, discriminam-se as diferenças.  

O autor coloca que, na modernidade, quando o paradigma se fundou como o aquilo 

que é normal, aquilo que foi normatizado e aquilo que foi normalizado, então se pôde 

construir diversas ficções: a ilusão da normalidade permitiu delimitar o anormal e dar-lhe 

destinos; a ilusão de liberdade permitiu delinear o cárcere; a ilusão da racionalidade permitiu 

delinear o manicômio. Essas ficções, coloca o autor, erigiram uma universalidade de 
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instituições absolutistas totalitaristas. A escola é apenas uma delas dentre tantas outras. A 

escola, aponta Warat, burocratiza o outro: coloca-o sob o inacessível, e portanto fechado para 

a alteridade. A normatização escolar nega o outro principalmente porque a escola se 

fundamenta sobre a repetição (inclusive de normas) e, portanto, é uma fábrica de mesmidade.  

É contra essa escola que o autor advoga: o processo de fabricação de exclusão e de 

excluídos se dá por mecanismos cujo funcionamento não são compreendidos pelos próprios 

excluídos. Por não compreenderem esses mecanismos, não conseguem subvertê-los ou 

revertê-los, a fim de emancipar-se. Uma educação para a alteridade precisa, então, de 

fundamentos teóricos que permitam fundamentar alteridade como forma de heterogeneizar a 

escola. Warat salienta, contudo, que a fabricação de excluídos requer um agente excludente. 

Esse agente não incorre no erro de separar aqueles que devem ser excluídos em castas como 

pares maniqueístas: esse agente excludente, antes, coloca que a rede de posições e de relações 

humanas é tão nevrálgica, que cada um se torna, simultaneamente, discriminador e 

discriminado, opressor e oprimido. Não existe a pureza de um deles. Não é raro, portanto, que 

quando se baixe a guarda, cada um de nós pode ser agente discriminador mesmo contra a 

própria vontade. A exclusão é o paradigma da condição moderna, diz o autor.  

Não é possível instaurar processos de inclusão sem considerar o paradigma da 

exclusão, seus mecanismos e seus sustentáculos.  O autor está convencido de que, novamente, 

a mediação contribui para se pensar a marginalização, a discriminação, a opressão e a 

exclusão. Segundo ele, as relações entre os conflitos, os espaços (urbanos, delimita Warat) e 

as pessoas são, na verdade, efeitos de força macroestruturais e da atividade dos excluídos em 

busca de inclusão. Justamente por operar entre espaços e agentes é que Warat então passa a 

falar de uma cartografia dos DH.  

Essa cartografia interessa à perspectiva da EDH porque ela elabora um mapa 

significativo das margens, das marginalizações, das inclusões e das exclusões. Como esse 

mapa e esses territórios são políticos, e como a educação é uma resposta política, então Warat 

passa a defender uma escola que seja porta para a inclusão e para o diálogo entre os 

diferentes. Para isso, ele fala de uma Educação Participativa Desescolarizante. O autor 

concebe que, dentro da escola, cada um deve ser um bandeirante de territórios desconhecidos 

e que a grande descoberta é a de si mesmo. Warat fala de um tortuoso caminho de 

questionamentos a fim de desestabilizar o poder normativo que filosofias, religiões, 

ideologias, crenças e fundamentalismos produzem sobre o corpo e sobre o ser – o autor, em 

uma habilidosa engenharia linguística, fala de uma fé laica. Para o autor, esses são 

mecanismos utilizados para docilizar o corpo porque tratam de excluir a si mesmo e ao outro 
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de sua autonomia quando, em verdade, a Educação deveria fomentar esse encontro. Warat 

ancora essa escolarização no amor.  

Warat, de forma alguma, abomina a discriminação. Ele explica que discriminação é 

apenas um ato de separar motivado por uma característica e que, por si só, não é capaz de 

produzir prejuízos nefastos. Idosos têm preferência no atendimento médico e em decisões 

judiciais porque foram discriminados, mas, dessa discriminação, nasceu uma política de 

justiça. O autor explica que a discriminação seria apenas uma contra-cara dos DH. Em suma, 

a discriminação não se configura um problema mesmo quando uma pessoa é privada de 

acesso, mas, sim, como e por quais razões a situação de exclusão foi produzida. Quando a 

discriminação tratar de reificar pessoas, então ela deve ser combatida.  

A discriminação, segundo o autor, é um processo relacional, também no campo do 

discurso, entre duas forças reativas, ou seja, opostas ao ponto de uma rejeitar a outra para a 

constituição da própria identidade. Transformá-las, então, seria convertê-las em forças ativas, 

ou seja, quando a força do outro pode ajudar a constituir a sua própria identidade. Segundo 

Warat, para que ocorra essa inversão, é necessário trabalhar mediações preventivas.  

O autor aponta, então, que a discriminação com resultado de exclusão origina-se por 

meio sistema de crenças, de religião, de ideologia e de fundamentalismos fortemente 

arraigadas que ignoram o valor ou a subjetividade individual de cada um para considerá-lo 

dogmaticamente, deste modo, a discriminação é um procedimento que exclui certos 

indivíduos de certos espaços atribuindo-lhes falsos e negativos atributos substancializados. 

Warat coloca que essas construções de imagens passam pelo plano linguístico do discurso e 

que, desta forma, combater exclusões deve, inexoravelmente, travar uma luta discursiva 

permanente. Por isso, trabalhar com uma linguagem dos DH é tão central na obra de Warat. 

O autor coloca que discriminações são construídas a partir da catalogação de atributos 

estereotipados, como em uma espécie de taxonomia social, por meio da qual se separam 

sujeitos. Sem essa rede taxonômica, inexiste sujeito discriminado. Contudo, quando se coloca 

um indivíduo, a partir de seu atributo, dentro de uma dessas categorias do catálogo, toda a sua 

individualidade passa a ser presumida a partir de sua categoria, então, apaga-se o indivíduo ao 

mesmo tempo em que os atributos de uma categoria ganha (alto) relevo e relevância. Não se 

discriminam indivíduos, mas grupos.   

Esse movimento também não é linear. Como Warat coloca, ele é difuso, silente e 

fluído, sem objeto fixo nem contexto predeterminado e que, por isso, emerge 

espontaneamente em meio ao cotidiano. Por não haver predeterminações para surgir é que não 

há sujeitos discriminadores estáveis ou permanentes que também não tenham sido 
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discriminados. O autor adverte que o que se discrimina são as “pequenas dessemelhanças” 

que, por outros olhos, maculam os estados puros. O autor, então, tenta definir o que seja 

opressão. Para ele, ela seria o resultado da alienação de um indivíduo que se submete 

(psicologicamente ou semiologicamente) aos desígnios de outrem. Esse tipo de relação 

evidencia o quanto a ligação entre os diferentes não foi mediada e que, por isso, ela caminhou 

para uma relação assimétrica, injusta e incomunicável.   

Nesse ínterim, Warat adverte que o discurso e o Direito cumprem um papel 

fundamental: o Direito constrói ficções para si que são tomadas como reais e existentes por 

meio da normatização. Os atos de discriminações e os resultados de exclusões são, em alguma 

instância, ficções produzidas pelo Direito. Segundo o autor, a pedra fundamental da exclusão 

é a jurídica. Ele coloca que a crença ideológica do Direito força a sociedade a aceitar, 

romanticamente, que nação significa povo e que, por si só, poderia haver Estado de Direito, 

cidadania e inclusão social como se cada uma dessas dimensões não fossem, em verdade, o 

resultado de uma luta constante contra os abusos que o Estado já cometeu, pode cometer ou 

ainda se teme que possa vir a cometer. A igualdade jurídica, diz Warat, é uma ficção jurídica 

que precisa ser combatida: é preciso mediar todas as relações humanas para compreender que 

Estado de Direito, cidadania ou inclusão não nascem da vontade da lei a partir de um acordo, 

mas do exercício dos DH, da alteridade e da mediação preventiva. 

O autor salienta que a crença na normatividade da ficção jurídica de Estado de Direito 

conduz a um comportamento etnonacionalista idolátrico: se por um lado o nacionalismo pode 

contribuir para assegurar condições de independência externa ou de autodeterminação, o 

etnonacionalismo idolátrico
11

 aponta para violentos mecanismos de exclusão, represália, 

submissão de minorias e supressão delas. Segundo Warat, esse tipo de comportamento aponta 

para o genocídio.  

Warat reconhece que, dentro dos Estados nacionais, é necessário existir algum grau de 

exclusão para que instituições (o Ministério Público, a Magistratura, a família e os hospitais, 

por exemplo) possam assegurar subjetividades disciplinadas, até mesmo porque há algo de 

clausura dentro da constituição do homem que encontra eco fora dele. E, então, o autor aponta 

para o esgotamento dos Estados nacionais, que sucumbem à sociedade de mercado 

globalizada e ao modo de produção. Para o autor, a sociedade de mercado globalizada não 

opera pela reclusão. Suas instâncias são muito mais severas, e, por isso, operam pela 

                                                           
11

 Warat faz uma observação: ele reconhece que os Estados nacionais encontram suas realidades jurídicas 

imbricadas em visões econômicas, de tal modo que enquanto o Estado encontra seu mais intenso dispositivo de 

exclusão na reclusão (do Direito Penal), as forças de mercado promovem a exclusão pela expulsão das 

sociedades de mercado.   
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expulsão. A exclusão, pela lógica do mercado globalizado, encontra fim na supressão e 

eliminação corpórea, ou seja, na eliminação
12

. A lógica é a do extermínio daquilo que não 

encontra lugar ou utilidade. Warat salienta que as forças de mercado global, hoje, são muito 

mais fortes e intensas que as dos Estados nacionais e do etnonacionalismo idolátrico. Essa 

conjuntura incomoda Warat:  

Desaparecido o Estado nacional como supra-instituição produtora das 

articulações simbólicas, que restam das instituições da modernidade? Até 

pouco tempo, nossa vida transcorria em torno das instituições disciplinares: 

família, escola, fábricas, organizações militantes, igrejas de todo tipo, 

universidades, hospitais, tribunais de onde se administra o direito etc., 

tinham o sentido das instâncias supra-institucionais do Estado nacional e da 

razão abstrata. Essas instituições funcionavam de modo articulado graças a 

posse de uma linguagem comum que asseguravam a relação transferencial 

entre elas e uma matriz analógica na produção das marcas na subjetividade. 

Cada instituição opera sobre as marcas que as outras produzem: a escola 

opera sobre as marcas familiares e os lugares de administração do direito 

sobre as marcas escolares, organiza-se um encadeamento institucional de 

onde todas as instituições se reforçam mutuamente. Desta maneira, o Estado-

nação delega em suas instituições a produção e reprodução de seu suporte 

subjetivo, ou seja, a subjetividade cidadã aditiva ou dependente. (WARAT, 

2005. p. 81) 

A resposta, para Warat, encontra sua força na educação para a inclusão.  

A educação para a alteridade é um ponto de inversão em um mundo fragmentado e 

caótico como ele coloca que seja a contemporaneidade, e, por isso, ela precisa estabelecer 

suas diretrizes sobre a relação de um com o outro de tal modo que aprender os conteúdos e os 

sentimentos que surgem com ele e com o outro possam fundamentar a base para a construção 

de identidades fortes, de autonomia e de sensibilidade com a diferença. A proposta do autor é 

perfilar um sentido atual do que seria inclusão escolar (como porta de entrada para a inclusão 

social e política para além dos muros escolares, justamente porque “a inclusão educacional 

que não aponte para a sociedade é, no fundo, uma forma camuflada de exclusão, uma 

exclusão reforçada” (WARAT, 2005, p. 87)).  

  

3.3.2  Aspectos de uma Educação de e desde DH para Warat 

O diagnóstico que Warat constrói coloca a cultura ocidental sob um impasse: o 

passado evoca a barbárie e o futuro a convida a continuá-la. A quebra desta expectativa, 

                                                           
12

 O autor aponta que dentro dos Estados nacionais, a repressão encontra eco nas forças policiais: “A função 

reguladora dos Direitos Humanos é garantia do Estado nacional agonizante. Sendo que muitas vezes não se torna 

em medida concreta de garantia dos cidadãos. A garantia do cidadão é uma ilusão que se vai perdendo nos nós 

górdios que se vão estabelecendo cada vez que se invoca a segurança pública como garantia. A segurança 

pública é uma garantia para o exercício do poder nas e a partir das instituições do Estado. A segurança pública é 

o braço armado do constitucionalismo, a segurança da cidadania exige algo mais que o garantismo jurídico 

(ainda que este seja um piso mínimo a respeitar). As magias de um conto.” (WARAT, 2005, p. 118)  
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segunda o professor, também recai sobre a Educação. 

 Por isso, Warat fala de uma Educação que aponte para a cidadania e para a inclusão 

social no sentido de ser tão efetiva que dispense a qualquer um conhecer a bandeira dos DH, 

justamente porque não será necessário conhecê-los para comportar-se e ter atitudes que se 

alinhem a eles, pela naturalização deles em meio social. Essa Educação exige um professor 

que seja mediador (preventivo). Embora Warat fale de professor e de formação de professor, 

ele não trata das peculiaridades técnicas e formação acadêmica (se é que ela seria necessária) 

do docente. Para Warat, o docente é um mediador profissional de políticas culturais e que sem 

a contribuição de mediadores profissionais, os alunos ficam à deriva, com prejuízos ao 

potencial sensitivo-cognitivo. ` 

No que tange à abordagem de conteúdos, Warat também parece evadir-se: ele fala de 

um “processo de aprendizagem situacional, em que as diferentes partes aprendem 

reciprocamente a partir de uma situação posta inesperadamente. Sem que nenhuma 

planificação anterior trate de interferir” (WARAT, 2005, p. 88). Warat fala de uma perda da 

obsessão pela transmissão de saberes com “etiquetas de verdades científicas”. Embora o autor 

seja transgressor, falta algum conteúdo ou estabelecimento de um cânone específico de temas 

ou disciplinas ou conteúdos escolares.  

Neste aspecto, o ensino que ele propõe se daria de forma espontaneísta e sem 

conteúdos específicos. Sua abordagem fala de criar condições para que a singularidade de 

cada um, por meio da convivência com as diferenças, permita eclodir em meio ao grupo e 

com o grupo ao mesmo tempo em que fala de um local aberto a acolher preconceitos (e 

desmantelá-los) e a trazer valores e reformulá-los diante de novas situações que requeiram 

esse remolde, principalmente no que trata de DH. Justamente porque a experiência para a 

singularidade é única que ela não pode ser predeterminada, mas apenas mediada pelo 

professor. Aqui, esta investigação aponta para um compromisso pessoal do professor com 

uma EDH, mas que, fora do compromisso pessoal, nada o obriga ou aponta para uma postura, 

um comportamento ou atitudes alinhadas à cultura de DH que não sua própria boa-vontade. 

Warat, então, sente a necessidade de construir um fundamento teórico que justifique 

essa mudança de paradigma dentro dos muros escolares: para ele, o objetivo da Educação 

desliza da transmissão de conhecimentos para fazer crescer as pessoas em dignidade, em 

autoconhecimento, em autonomia e em reconhecimento e em afirmação dos direitos da 

alteridade:  

Situadas nestes termos, as articulações entre educação e Direitos Humanos 

devem supor um projeto pedagógico integrado que incite a viver e desfrutar 

os Direitos Humanos, que permita a compreensão e o aprendizado do valor 
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existencial que implica, para os excluídos e os esquecidos, o exercício das 

práticas reivindicatórias de seus direitos da alteridade (as pessoas precisam 

aprender e exercer o valor da vida através da realização dos Direitos 

Humanos. A biopolítica resistida e contestada por uma concepção e uma 

prática vital dos Direitos Humanos); e, finalmente, que permita fomentar um 

estado de opinião que leve a pensar que qualquer violação dos Direitos 

Humanos em qualquer lugar do mundo não nos pode deixar indiferentes, 

sendo de todos a responsabilidade de evitá-las (uma invocação para que 

aprendam a ser solidários em termos dos Direitos Humanos, sentindo que 

quando um homem é violentado em seus direitos, estamos obrigados a reagir 

como se estivéssemos diante de uma ameaça à sobrevivência da espécie, 

como se faltasse o ar que respiramos). (WARAT, 2005, p. 91) 

  Assim, o projeto de EDH que Warat propõe é aquele que direciona a sociedade para 

a paz, e que deve estar ligada com amplos programas de administração e resolução não 

violenta dos conflitos. O autor fala, então, de uma educação para a paz e para a conflitologia. 

O que o autor coloca ganha relevo para esta investigação. Embora ele tenha defendido, ao 

longo do seu texto, a centralidade dos DH e embora ele tenha se centrado sobre certos 

aspectos como posturas, comportamentos e atitudes ligadas a uma cultura de DH, Warat 

parece desenhar uma educação que integre entre seus conteúdos a resolução não violenta dos 

conflitos e administração. Aqui, existe uma abertura para compreender que a educação que ele 

alardeia também precisa trazer para o seu interior o conhecimento acerca dos caminhos para 

resolução de problemas e acesso à Justiça:  

Tentando falar da compreensão da educação para os Direitos Humanos, 

temos que entendê-la como um componente central de uma educação para a 

paz, que por sua vez deve estar associada a amplos programas de 

administração e resolução não violenta dos conflitos. Uma educação para a 

paz e a conflitologia. (WARAT, 2005, p. 94) 

O autor fala da concepção de um projeto educativo em DH a partir de 3 alicerces: a 

centralidade dos DH, o conceito de paz positiva e a perspectiva criativa dos conflitos. Assim o 

que ele faz é apontar para um trabalho docente para a promoção da paz, da autocomposição 

do conflito e para o acolhimento dos DH. Nesse sentido, o professor orienta ainda para que 

toda a escola se fundamente sobre uma gestão participativa, por resolução não violenta de 

conflitos, e por meio de grupos de apoio e de centros escolares. O que o professor propõe é 

uma gestão que acolha o conflito (e não que tente eliminá-lo em nome de uma paz como se 

paz fosse ausência de conflito). Warat não concebe alteridade que não seja conflitiva, por isso, 

o conflito (mediado) é necessário para a constituição da individualidade. 

Para ele, a EDH trata de resolver conflitos de forma positiva, não coercitiva, sem 

imposição de violência, por meio de “práticas que se chamam administração da Justiça 

derivadas das crenças do normatismo jurídico”. Aqui aparece, novamente, ponto de especial 
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relevância para este estudo: o autor, novamente, considera, como integrante da EDH, os 

caminhos da administração da Justiça para a resolução pacífica do conflito. Para Warat, 

novamente, embora não levante conteúdos específicos de DH que devam ser abordados, 

defende claramente: “Para os Direitos Humanos, sempre foi significativo a possibilidade de 

poder e da política, da prestação de contas e o acesso à Justiça (WARAT, 2005, p. 126)”. 

O autor confia que a mediação preventiva educa para a resolução não violenta dos 

conflitos como manifestação (e consolidação) dos DH: quando as diferenças são postas juntas, 

inevitavelmente, conflitos devem surgir. Neste sentido, a mediação apresenta-se como 

caminho para a inclusão de excluídos. O que o autor aponta é que o conflito precisa ser 

conduzido e encaminhado porque ele é uma fonte de inclusão. Warat reconhece os DH como 

lugar vazio e, como lugar vazio, não há como predeterminar quais conflitos surgirão e de que 

modo os conflitos fora dos muros escolares refletir-se-ão dentro dela. Assim, esses lugares 

vazios precisam ser preenchidos constante e continuamente. O que o autor quer dizer é que os 

DH não estão completos ou findos, mas, muito pelo contrário, ele se apresenta por lutas 

constantes para o reconhecimento de outros grupos, de outras identidades e de outros direitos. 

A escola não pode ficar alheia a esse processo jurídico social como se as discussões sociais 

não lhe dissessem respeito.  

Embora o autor reconheça a historicidade e progressividade dos DH, ele não 

reconhece o caráter universal deles. Nesse sentido, o que Warat aponta é que a ideia de 

universalidade que se credita aos DH, em verdade, é apenas um reflexo da concepção 

ocidental desses direitos e que, exatamente por incitar uma exclusão (das visões orientais) é 

que não se pode perpetuar a ideia de universalidade. E essa exclusão teria um caráter violento 

e estruturalmente desigual. Do mesmo modo como a linguagem se prende ao momento 

histórico (e, portanto, não é eterna), a linguagem dos DH também não reconhece sua 

perenidade.  

Warat não chega a postular conteúdos específicos de DH. Ele não aborda temáticas 

como inventariou Bajaj (2011), nem mesmo trata de se vincular a qualquer dos sentidos de 

EDH de que fala Flowers (2004), contudo, em alguns momentos do texto, ele fornece 

pequenos indícios: Warat fala de que a concepção de gerações/dimensões de DH deve ser 

abandonada porque se refere a uma das leituras (eurocêntrica pós-guerra), incompatível, 

portanto, com a realidade sul-americana. Essa modificação importa porque reconhece a 

realidade das exclusões ao mesmo tempo em que permite elaborar estratégias e temáticas 

específicas dentro da EDH para responder às exclusões fora do muro escolar. (WARAT, 

2005, p.112). A luta sul-americana não deve flertar com concepções individualistas de DH ou 
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de outras geografias e cartografias.  

O que Warat faz, então, é atrelar o Direito à EDH - “educação desde e para os Direitos 

Humanos” – a um direito a um conhecimento emancipador ancorado em DH que suplantaria a 

violência da educação moderna. A EDH de que ele fala, então trata das reivindicações e das 

demandas dos excluídos a um conhecimento que os emancipe o mesmo tempo em que 

desmantele todo e qualquer conhecimento que se imponha como violência contra os 

excluídos. 

Aqui, contudo, Warat retoma um ponto importante: embora a mediação preventiva que 

ele defenda encontre solo mais fértil no ensino básico, Warat não descuida do ensino superior. 

Ele coloca que a Universidade é prisioneira de uma cultura hierarquizada, colonizadora e 

reguladora e que, por ser responsável pela formação de professores do ensino básico, então 

ela também tem um papel importante a desempenhar. Ele fala de uma formação de 

professores que esteja alinhada com uma cultura de DH e que se permita criar situações em 

que cada um possa se autocompor, ou seja, compreender as situações de violência aos DH que 

vivenciam, escutar a si e ao outro e colocar cada coisa em seu lugar dentro de si. Ele fala, 

enfim, de uma Educação que se ancore, antes de qualquer abordagem, na pedagogia do amor. 

Quanto às suas propostas didáticas, Warat fala de uma transversalidade das questões 

de DH. Essa característica lhe é tão cara que ele narra que houve palestras em que foi 

questionado como docentes de matemática poderiam atrelar seu ensino, pretensamente 

técnico, a uma visão de DH. O autor respondeu que estudos comparativos, resolução, 

comparação de dados e de porcentagens entre países e regiões podem apontar para a 

consciência de uma realidade que precisa ser modificada. Para o professor, não existe 

disciplina que seja alheia a DH.  

 Ele não elenca possibilidades didáticas tampouco se propõe a tratar de necessidades 

estratégico-metodológicas ou em divisão de áreas e etapas educativas, porque, como as 

demandas e os conflitos que se apresentam não podem ser predeterminados, então a EDH 

também se coloca em um lugar líquido que se solidifica diante da necessidade. Apenas como 

sugestão, o autor dedica o último capítulo de sua obra para apresentar atividades para serem 

desempenhadas dentro de centros escolares quanto à administração pacífica de conflitos.  

Dentre essas sugestões, quando intenciona quebrar os muros que separam a escola da 

comunidade que a circunda, o autor sugere a organização de atividades de discussão e debate 

a partir de ciclos de conferências, de semanas temáticas e de organização de encontros de 

cinesofia (reflexão desde o cinema entendido como forma de fazer filosofia). O objetivo, aqui, 

é proporcionar aos alunos e à comunidade excluída possibilidades de informação, de contato 
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direito com agentes produtores de cultura ou saber.  

Quando o autor se dedica a trabalhar os conteúdos mínimos de DH na escola, então ele 

trata de 4 unidades programáticas. Em uma primeira unidade, ele fala de definições e 

conceitos. Em uma segunda unidade ele fala de discriminação e DH. Em uma terceira 

unidade, ele aborda análises de situações concretas de discriminação em base de determinadas 

características como sexismo, racismo, xenofobia (discriminação por razões geográficas ou 

econômicas, incapacitação) e, em uma quarta unidade, os conflitos, sua teoria e práticas de 

resolução não baseadas na administração estatal de justiça. A intenção do autor é que se 

produza um conhecimento sobre como a discriminação se fundamenta ao longo da história, os 

modos como essa exclusão está vinculado a uma manifestação de poder e de como a exclusão 

afeta a dignidade.   

Warat coloca, ainda, algumas sugestões para “aulas”.  

O termo chama a atenção porque reduz um fazer docente a um momento pontual de 

todo um trabalho docente, mas que aponta para uma formalização de conteúdos. Em um 

primeiro momento, ele sugere que se proceda a Estudos e investigações e comentários de 

textos na base da auto-imposição do aprendizado. Nesta sugestão, devem emergir temas 

como conceito de paz e de conflito, opressão, repressão e DH, de Estado de Direito, cidadania 

e democracia e como uma cultura de DH responde a estas questões. O objetivo, aqui, é 

fomentar no próprio aluno a consciência de que ele é protagonista de seu próprio aprender. O 

autor também propõe Jogos de simulação e desempenho de papéis. Aqui, o objetivo é 

vivenciar experiências de participação, por meio de participação e tomada de parte em 

processos decisórios, sensibilidade com o outro, cultivo de confiança de si e aspectos da 

alteridade, por isso, trata-se de criar situações em que se colocam princípios de psicodrama.  

Em uma terceira estratégia, Warat levanta Desenho e colagem de fotos ou materiais de 

revistas, seguido de comentários. A intenção é que o aluno componha, por meio de colagens e 

montagens, identidades ou aspectos da personalidade de si e de outros do seu grupo. Também 

importa trabalhar as representações identitárias de grupos e de certas apropriações 

publicitárias com forte apelo ao estereótipo, de modo a levantar as mensagens ditas e não 

ditas que promovem exclusões e prejudicam a identidade de si, até mesmo como estratagema 

para se proteger destes efeitos.  

Em uma quarta estratégia, o autor levanta Práticas simuladas de mediação. O que ele 

propõe é instigar cada aluno a atuar como facilitador de si e de outros para a autocomposição 

dos conflitos. A intenção é acolher conteúdos que tratam da alteridade aplicada à cidadania, à 

democracia e à solidariedade no sentido de compreender que o conflito é natural e que, por ser 
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natural, é inevitável, por isso, urge conhecer e desenvolver habilidades e competências para 

acolhê-lo e apaziguá-lo.  

A quinta estratégia trata de Dramatizações. O que se postula é a “aplicação das 

técnicas do psicodrama e do teatro do oprimido como espaços de compreensão educativa com 

base emocional”. A intenção é conhecer a si mesmo como corpo que se projeta no espaço e 

que, como toda e qualquer linguagem, se expressa ao mesmo tempo em que acentua a 

sensibilidade a determinados temas pela dramatização e integração de certas vivências 

simuladas.   

O que Warat funda, dentro do Direito, é tão inovador quanto transgressor: ele defende 

uma compreensão do Direito que considera que o arcabouço jurídico nasce das relações 

humanas e se voltam para elas e que, justamente por essa dinâmica, os juristas, os operadores 

do Direito e o próprio Direito devem considerar aspectos das relações humanas e efeitos do 

jurídico na vida pessoal ao aplicá-lo. 

Por isso a Educação lhe é tão cara. A Educação que ele fundamenta é aquela destinada 

ao reconhecimento de identidades (de si e do outro, ou seja, das partes) e que em nenhum 

momento nega o conflito. A sua intenção é justamente a oposta: que dentro do conflito, as 

próprias partes possam abandonar a questão do direito de papel para escutar as pessoas. O 

papel aceita reduzir pessoa à parte, por isso, dentro de um conflito, importa a Warat recuperar, 

por traz da parte, a pessoa. Acolher as pessoas escondidas atrás da parte é o propósito de sua 

educação para a alteridade.  

Quando o autor levanta uma abordagem de DH e de acesso à Justiça do modo como 

fez, Warat parece se contrapor aos demais autores localizados dentro do Direito como ciência: 

ela constrói uma educação que, por vezes, levanta a problemática da educação e do acesso à 

Justiça, mas este não é o centro das preocupações do seu texto. O autor não elenca conteúdos 

específicos de Direito como os demais autores fizeram, mas de modo algum ele ignora que há 

conteúdos de Direito que precisam ser integrados à educação básica.  

Nesse ponto, como se verá adiante, Warat aproxima sua abordagem à dos Educadores, 

muito embora ele não se dedique a aspectos de especial relevância para os educadores, como 

abordagem educacional, objetivos, método e metodologia de transmissão de conhecimento, 

divisão de conteúdos, adequação de atividades, fundamentação teórica dos DH, e tantas outras 

pertinentes ao fazer docente.  
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4. A EDH NOS ESTUDOS DA EDUCAÇÃO  

4.1 Metodologia de pesquisa  

Estabelecer uma metodologia para levantamento bibliográfico em EDH no campo das 

ciências da Educação se revelou mais desafiador. Aqui, importou, como na seção anterior, 

proceder ao levantamento de educadores e acadêmicos da Educação. Por uma questão de 

simetria, foram realizadas buscas na base de artigos científicos Scielo tal como foi realizado 

na seção anterior.  

A pesquisa também se deu por data e por área do conhecimento. Neste ponto, as 

preferências de pesquisa não permitiu circunscrever a pesquisa apenas aos artigos relativos à 

área da Educação, por isso foram solicitadas buscas dentro das Ciências Humanas e Sociais. 

O marco temporal foi o ano de 2003. O fundamento da data é o mesmo justificado quanto à 

pesquisa na área do Direito: interessam os artigos produzidos a partir da publicação do 

PNEDH de 2003.   

Contudo, é importante observar que durante a leitura dos textos, novas fontes e novos 

educadores surgiram, de modo que, mesmo durante a leitura dos artigos, muitas eram as 

outras referências a textos fora da base Scielo que emergiam. Aqui, há proliferação e riqueza 

de material. O material disponível, nesta área de pesquisa, é muito mais vasto que o 

disponível na área do Direito, de modo que foram necessários certos cortes.  

 As palavras-chave utilizadas e o número de artigos encontrados são listados a seguir:  

a. ensino direito ensino médio – 3 resultados 

b. ensino direitos humanos ensino médio – 1 resultado 

c. ensino jurídico ensino médio – sem resultados 

d. direito ensino médio – 3 resultados 

e. direitos humanos ensino médio – 2 resultados  

f. educação em Direitos Humanos – 18 resultados 

g. metodologia ensino direitos humanos – 5 resultados  

 Em seguida, para cada uma das pesquisas, procedeu-se à leitura dos resultados, 

selecionando-se aqueles que mostravam, pela leitura dos resumos, afinidades com a temática 

e com o objetivo deste estudo. Neste sentido, importa registrar que os textos que versem sobre 

a EDH com origem nas ciências da Educação são vastos e numerosos.   

 É importante, ainda, observar um eco da Bajaj (2011) no que trata da temática das 

pesquisas. Bajaj (2011) levantou, em seu artigo, um quadro sobre conteúdos de EDH. Neste 

quadro, ela sistematizou os temas em três grandes grupos, divididos de acordo com a 

pertinência que mantêm com as gerações/dimensões dos DH. Essa temática ganha, dentre os 
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Educadores, relevo: multiplicam-se os textos e registros de experiências docentes com um 

tema ligado a DH dentro de uma disciplina. São iniciativas individuais tomadas por 

professores que se arriscaram a conceber um conteúdo técnico escolarizado infiltrado de 

conteúdos pertinentes de DH, que convidavam o aluno a assumir posturas, comportamentos e 

atitudes de respeito ao próximo e de reconhecimento da individualidade do outro.  

Assim, por ora, importa registrar, a título de exemplo, que, da temática da proteção ao 

meio ambiente, levantavam-se diversos artigos de professores de biologia acerca da 

preservação do meio ambiente para aulas de ecossistemas. No caso de disciplinas como 

Geografia ou Atualidades, os fluxos migratórios, por exemplo, ganham destaque quando 

vinculados a uma percepção de dignidade humana própria da DH.  

Esses artigos que tratam pontualmente de uma abordagem de um tópico de DH 

aplicados a uma disciplina particularizada não foram agregados a este estudo por não se 

integrarem a discussão metodológica de EDH. Embora muito mais rico de iniciativas, também 

foi identificado um ponto intrigante: houve um silenciamento maior quanto a experiências que 

tratassem de temáticas que fossem abordadas por múltiplas áreas simultaneamente. Ao que 

parece, um docente consegue elaborar uma abordagem de conteúdo específica com DH, mas 

tratar transdisciplinarmente e multidisciplinarmente pareceu ser bem mais desafiador.   

O resultado da pesquisa bibliográfica é o que se vê a seguir.  

Para traçar um alinhamento de conteúdos pertinentes ao objeto de pesquisa deste 

estudo, foi necessário garimpar aqueles que mantivessem estreita afinidade com a formação 

de professores em EDH e o conhecimento jurídico para DH. Assim, os artigos científicos que 

tratavam de experiências individuais de um conteúdo escolar ancorado em uma perspectiva de 

DH foram colocados em segundo plano, contudo, quando neles foram encontrados pontos 

importantes a serem considerados, eles foram retomados e referenciados.  

 

4.2 Revisão bibliográfica  

 Dentre toda a bibliografia levantada, um texto pareceu sintomático a ser recuperado 

como ponto de partida para definir o que seja EDH pela perspectiva da Educação: Benevides 

(2000), em Educação em Direitos Humanos: de que se trata? coloca que a EDH parte de três 

pontos essenciais.  

O primeiro deles é o de que a EDH deve ser permanente, continua e global. O segundo 

ponto é o de que a EDH tem, como objetivo, a mudança social, e o terceiro ponto é que a 

EDH deve imprimir valores, ou seja, vai além da mera transmissão de conhecimentos, e que, 

por isso, não se trata de uma educação como disciplina, mas como comportamento e como 
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atitudes que devem ser assumidas por docentes e discentes ao mesmo tempo. A autora resume 

esses pontos como “educação continuada, a educação para a mudança e a educação 

compreensiva, no sentido de ser compartilhada e de atingir tanto a razão quanto à emoção” 

(2000, p.1). Esse ponto é de especial relevo porque o conceito de EDH parece atrelar a autora 

a Warat (2005). Ambos colocam a EDH como um ensino que não se ancore apenas na razão, 

mas que encontre caminhos emocionais para se perpetuarem ao mesmo tempo em que 

instiguem posturas e comportamentos novos e adequados a esta nova cultura.  

 Os pontos que Benevides levanta parecem retomar, em partes e ao mesmo tempo, as 

definições dos grupos de ONGs e de acadêmicos e estudiosos sistematizados por Flowers 

(2004), mas não o primeiro grupo – EDH orientada para a ordem e manutenção do Estado. 

Não parece haver preocupação com a legitimidade do Estado ou sobre quais ordenamentos 

jurídicos importam para a construção de um país ou como se organiza o poder político 

brasileiro.  

Benevides (2000), então, define como EDH:  

A Educação em Direitos Humanos é essencialmente 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.  (2000, p.1) 

A autora salienta que quando invoca o valor de cultura, não se trata de uma visão 

tradicional. O que a autora postula é pela cultura da mudança radical, a fim de se abandonar 

os preconceitos, as discriminações, a não aceitação da diferença que, para a autora, trata-se de 

uma herança histórica, oligárquica e patrimonial, que terminou por cunhar um sistema de 

ensino autoritário, elitista, centrado mais na moral privada do na ética pública e com o qual a 

EDH não pode compactuar. A EDH é política e orientada para a transformação.   

Por isso, a principal missão da EDH também é combater os vícios dessa herança. 

Novamente, há aqui um amálgama entre a posição da Educadora e de Warat (2005).   

Mas, mais do que isso, a EDH tem um compromisso de enfrentar algumas deturpações 

(discursivo-ideológicas) que tentam subjugar o que sejam DH: a EDH deve combater o mito 

de que os DH são direitos dos bandidos contra o direito das pessoas de bem e a de que esses 

direitos reduzem-se essencialmente às liberdades individuais historicamente associadas a um 

liberalismo clássico, que excluem as liberdades sociais e as prestações estatais.  

Aqui cabe uma nota: a visão do Direito sobre EDH, principalmente dentro da EJP, 

ancora-se na necessidade de se educar escolarmente para que cada estudante, como cidadão, 

possa acessar adequadamente os meios de resolução de conflitos ofertados pelo Estado, ou 

seja, como prestação estatal. Esses pequenos pontos de contato importam porque refletem 
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aquilo que Bajaj (2011) e Flowers (2004) haviam colocado anteriormente: a EDH não é 

estanque e, em algum momento, cenários sociais, históricos e políticos a moldarão a partir da 

mistura de certas características específicas de cada vertente. 

Benevides (2000), então, em seu texto, busca apresentar o que sejam DH:  

Como a minha fala é introdutória a este Seminário, cumpre lembrar o que 

são direitos humanos. São aqueles direitos fundamentais a todos os seres 

humanos, sem quaisquer distinções de sexo, nacionalidade, etnia, cor da 

pele, faixa etária, classe social, profissão, condição de saúde, física e mental, 

opinião política, religião, nível de instrução e julgamento moral.  

Aqui, é necessário fazer uma ressalva: a autora, pela óptica da Educação, parece 

alinhar um DH a um DF, sem considerar as implicações jurídicas de tal distinção. Este ponto 

não será explorado nesta investigação porque se compreende o caráter técnico de tal distinção 

e que essa tecnicidade não é central ou nevrálgico a esta investigação. A autora, então, centra 

sua defesa da EDH no sentido de ser um instrumento para a construção de uma cidadania e 

um comportamento social ancorado no reconhecimento de identidades e da dignidade de si e 

do outro. Nesse sentido, ela coloca que existe um forte ponto de contato entre EDH e 

educação para a cidadania:  

Quando falamos em educação em direitos humanos falamos também em 

educação para a cidadania. É preciso entender aqui que as duas propostas 

andam muito juntas, mas não são sinônimos. Basta lembrar, por exemplo, 

que todos os projetos oficiais do Ministério da Educação às Secretarias 

Municipais e Estaduais afirmam que seu objetivo principal é a educação para 

a cidadania. No entanto, a concepção e as experiências são tão diferentes, em 

função de prefeituras e de governos, que o conceito de cidadania foi se 

esgarçando, não se tem certeza de que se fala sobre o mesmo tema. 

(BENEVIDES, 2000, p 6)   

A autora esclarece que não concebe a sociedade como um todo homogêneo, mas, 

como um todo heterogêneo: a sociedade se vê às voltas com conflitos, com classes sociais, 

com grupos e interesses diferenciados. Essa mesma concepção de uma educação para acolher 

o conflito é identificada em Warat (2005). Nesse sentido, o que a autora coloca é que a ideia 

de uma educação para a cidadania deve assumir um compromisso com a formação de um 

cidadão participativo e solidário, consciente de seus deveres e direitos, para somente depois 

atrelar-se a uma EDH.  

Ela ainda faz uma importante advertência: não raro, houve diversos regimes 

totalitários que promoveram uma educação para a cidadania não ancorada em uma DH. Nesse 

sentido, a educação para a cidadania em regimes autoritários apontava para um nacionalismo 

exacerbado que, em diversos aspectos, justificavam a eliminação de vidas e a negação da 

existência e da visibilidade de certos grupos. Educar adequadamente para a cidadania requer, 
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inevitavelmente, o reconhecimento de um núcleo de direitos que proteja o ser humano. 

Benevides (2000) aponta, portanto, que o aprendizado de DH deve, prioritariamente, 

ligar-se à vivência do valor da igualdade em dignidade e em direitos para todos bem como ao 

cultivo da solidariedade e da tolerância. Em segundo plano, mas não menos importante, o 

aprendizado deve trazer à tona o desenvolvimento da noção de responsabilidade sobre os atos 

e a consequências pessoais e sociais das próprias escolhas. Nesse aspecto, a formação do 

discente deve ser direcionada para o cidadão participante e comprometido com as mudanças 

sociais. A autora confirma a complexidade e a dificuldade de educar para essa nova cultura, 

mas ela não apresenta conteúdos que lhe pertençam.  

A educadora salienta, ainda, que a EDH deve retomar os conhecimentos dos DH, das 

suas garantias, das suas instituições de defesa e de promoção, das declarações oficiais, de 

âmbito nacional e internacional (2000, p. 6). Neste aspecto, é curioso ela reforçar essa 

educação a partir de aspectos como autonomia, responsabilidade, justiça social, e 

empoderamento (característicos do segundo e terceiro grupos identificados por Flowers 

(2004), mas ignorar os meios institucionais de resolução de conflito e de luta por meio do 

Direito), o que, por sinal, é uma bandeira levantada pelos autores do Direito.  

Benevides (2000) reconhece, ainda, que a educação formal convive com a educação 

informal. A escola, como manifestação formal, é, aos olhos dela, um local privilegiado para 

cultivar valores ancorados na dignidade de pessoa humana. Ela, então, se questiona se haveria 

um conteúdo específico de EDH.  

Sua resposta é categórica:  

Há um conteúdo óbvio, que decorre da própria definição de direitos 

humanos e do conhecimento sobre as gerações ou dimensões históricas, 

sobre as possibilidades de reivindicação e de garantias, etc. Este conteúdo 

deve estar efetivamente vinculado a uma noção de direitos, mas também de 

deveres, estes decorrentes das obrigações do cidadão e de seu compromisso 

com a solidariedade. Em seguida, este conteúdo deve conter a discussão – 

para a vivência – dos grandes valores da ética republicana e da ética 

democrática. Os valores da ética republicana incluem o respeito às leis 

legitimamente elaboradas, a prioridade do bem público acima dos interesses 

pessoais, ou grupais, e a noção da responsabilidade, ou seja, de prestação de 

contas de nossos atos como cidadãos. (BENEVIDES, 2000, p. 7) 

Os mesmos princípios apontados por Benevides encontram eco em Carvalho (2004): 

ele também relata, como ideal maior, a preparação para o exercício da cidadania e a formação 

para uma conduta solidária. Ele mesmo revisa o discurso pedagógico, advertindo que esse 

discurso é mais retórico que prático, mas que existe um esforço entre os docentes por semear 

valores como a preocupação com o bem estar coletivo porque este valor seria uma importante 

manifestação da democracia e do arraigamento de uma cultura voltada para os DH. Porque vai 
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muito além de meros conteúdos ementáveis, uma prática escolar vinculada EDH não 

consegue ser reduzida, por exemplo, a materiais didáticos.   

Parece ser cada vez mais consensual — ou pelo menos cada vez mais 

amplamente proclamado — que o ideal maior da ação educativa escolar deve 

ser a preparação para o exercício da cidadania e a formação de uma conduta 

ética e solidária. Nos discursos pedagógicos há uma ênfase recorrente na 

necessidade de iniciação de jovens no campo de práticas e conhecimentos 

relativos aos valores públicos vinculados à democracia e aos direitos 

humanos. É o que encontramos, por exemplo, em documentos pedagógicos 

importantes, como as Diretrizes e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(1998). É necessário reconhecer, contudo, que a aceitação dessa meta como 

principal diretriz educacional tem sido mais retórica do que prática. 

(CARVALHO, 2004, p. 433) 

O autor ancora esse tipo de educação no cultivo de valores (e não em conteúdos 

específicos escolarizados). Valores não são listáveis e ensináveis por metodologias e materiais 

didáticos como ocorre em disciplinas comuns. Ensinar valores, postura, comportamentos e 

atitudes depende, antes, do que a pessoa do docente é, por isso, esse conteúdo é aprendido 

pela apropriação de atitudes democráticas que possam ser suscitadas no ambiente escolar 

(neste ponto, ele parece aproximar-se do que defende Warat (2005)). Por isso, o foco dentro 

das iniciativas oficiais deve ser o professor (como ser e como profissional individualizado) e 

destacado do seu contexto escolar ou institucional. Nesse sentido, há um “descolamento” 

entre a reflexão sobre os conceitos, os conteúdos e os saberes técnicos formais e os prescritos 

em lei e a consideração de práticas correntes nas unidades escolares no que tange aos 

comportamentos que se deseja de um professor que possa “ensinar” no silêncio do que se é.  

Benevides (2000) aponta, como fundamento basilar, a vivência da democracia no 

contexto escolar dentro e fora da sala de aula. A autora coloca que o ente do professor, 

alinhado a uma visão de ser humano digno, deve ser sentido quando ele fala do conhecimento 

técnico, mas também deve ser sentido quando ele fala com o próprio aluno ou com qualquer 

outro agente escolar ou com qualquer pessoa na rua. Nesse sentido, a EDH se aproxima de um 

modo de vida muito mais do que de um conteúdo.  

Ademais, no que trata de formação do educador, Carvalho aponta para uma situação 

intrigante:  

Normalmente realizados fora da escola, os programas de formação contínua 

se propõem a “reciclar” o repertório dos discursos dos educadores em 

“temáticas e metodologias inovadoras” e, deste modo, simplificam a questão 

da educação para a democracia e os direitos humanos, tornando-a um 

problema de divulgação de ideias a cargo de um indivíduo isolado de seus 

pares e da proposta pedagógica de sua escola. (2004, p. 437)  

Tal como Benevides (2000), Carvalho (2004) aponta que seria um equívoco tratar da 
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EDH como mera transmissão de conhecimentos, mas ele não ignora que haja, de fato, um 

conhecimento técnico a ser estudado e apreendido, justamente porque esse conhecimento 

técnico desenha conceitos e orienta práticas importantes no que trata de uma cidadania 

participativa. Carvalho (2004) levanta um importante dado: ele reconhece que o trabalho do 

professor tem sido isolado dos seus pares e da proposta pedagógica escolar. Nesse sentido, o 

educador, em sala de aula, vê-se sozinho com a iniciativa própria (quando ele mesmo se 

prontifica a cultivar em si valores como dignidade) de infiltrar EDH aos seus conteúdos, 

trabalhando sozinho, o que termina por minar a abordagem interdisciplinar que se quer. 

Sozinho é o movimento contrário do que se postula no PNEDH. 

O autor adverte ainda que, se for mera transmissão de conhecimentos técnicos, então a 

EDH terá falhado, porque não terá semeado, no discente, valores, condutas, comportamentos 

e atitudes de uma cultura ancorada na dignidade humana. O autor, então, fala de um 

compromisso com ideias e valores da cidadania, da democracia e dos DH que estão muito 

além da apreensão de conteúdos, mas de uma postura frente aos problemas que surgem da 

convivência:  

Em se tratando de educação, de modo geral, antes de discursos e 

informações, são as ações o que importa considerar. Com mais razão, 

portanto, o sentido de uma educação comprometida com os ideais e valores 

da cidadania, da democracia e dos direitos humanos se expressa menos nas 

informações e nos discursos transmitidos do que nos princípios de condutas 

que regem, no cotidiano escolar, as ações educativas de uma instituição. 

(2004, p. 437)  

Dentro das discussões, a visão de Tavares (2007) parece colocar a EDH sob um 

aspecto mais pragmático: “No campo da educação formal, é igualmente necessário estar 

atento às metodologias que lhe são compatíveis e às possibilidades de que ela possa permear 

os conteúdos de todas as disciplinas, dentro de uma visão interdisciplinar.” Aqui, a autora dá 

mostras sobre uma operacionalização da EDH – ela aponta para a escolha de metodologias 

compatíveis com os objetivos e os mecanismos para que os conteúdos, vivências, 

comportamentos e conteúdos possam infiltrar-se nas demais disciplinas escolares.  

Tavares (2007) parece ser mais incisiva no que concerne aos aspectos metodológicos. 

Ela aponta para um distanciamento de um método e de uma metodologia tradicionais de 

ensino para ancorá-la nos princípios das metodologias ativas de educação e na participação:  

A formação dos educadores em direitos humanos deve privilegiar as 

metodologias ativas e participativas de forma a envolver e despertar o 

interesse, sem esquecer que contextos específicos carecem de abordagens 

próprias para cada um deles. É necessário estabelecer processos que 

articulem teoria e conduta, que estimulem o compromisso com os vários 

níveis das práticas sociais e que favoreçam a sensibilização, a análise e a 

compreensão da realidade. (2007, p. 491) 
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A atenção da autora aponta para a necessidade de se construir esse ensino a partir de 

situações sociais e educativas quando elas se mostrarem problemáticas. Nesse sentido, o que 

ela postula parece alinhar-se com a definição de situações-problema de que fala Perrenoud 

(1999). Como indício de método e metodologia de ensino, a educadora indica uma prática 

pedagógica que possibilite a percepção da realidade e uma resposta a ela. A autora, contudo, 

não aborda, em nenhum momento, ensino sobre os caminhos jurídicos para a resolução de 

conflitos. Neste ponto, a contribuição da área do Direito parece ser mais sensível.  

Tavares (2007) coloca, ainda, que a prática docente deve estar pautada em saberes 

docentes sobre os DH, ou seja, saberes específicos, científicos, técnicos e necessários para a 

prática e vivência do educador. Para ela, é importante que o currículo escolar seja flexível o 

suficiente para permitir que tais conteúdos (também técnicos) infiltrem-se de modo 

transversal. Essa expectativa inclui, ainda, o estímulo de uma vivência escolar que deve 

instigar a experiência consciente da participação de todos do ambiente escolar, no ambiente 

escolar e para o ambiente escolar.  

A autora também fala que há emergências a serem tratadas: “a EDH requer uma 

metodologia, com a seleção e organização dos conteúdos e atividades, materiais e recursos 

didáticos, que sejam condizentes com a finalidade de um processo educativo em direitos 

humanos.”. Neste ponto, há uma novidade que importa notar: a autora trata de uma 

organização de conteúdos e atividades – ela apenas não elenca quais são esses conteúdos ou 

temas como fez Bajaj (2011), por exemplo. Ela nem mesmo chega a tratar da possível 

formatação de uma disciplina específica ou não.  

A autora trabalha, ainda, em seu texto, o conceito de interdisciplinaridade, que, 

segundo ela, equilibra o modo como os discentes apreendem a realidade, seja unificando a 

perspectiva fragmentada que a compartimentação de conteúdos faz crer que exista, seja 

questionando as unificações reducionistas que podem ser construídas. Para a autora:  

A interdisciplinaridade, que busca o equilíbrio entre a análise fragmentada e 

a síntese simplificadora, é essencial nas atividades relacionadas aos direitos 

humanos, porque a formação, nesse âmbito, necessita articular as várias 

esferas do conhecimento de modo a perpassar todos os seus níveis e 

conteúdos com a finalidade de possibilitar o olhar para o mesmo objeto sob 

perspectivas diferentes. (2007, p. 498) 

Curiosamente, a compreensão de interdisciplinaridade que ela trata começa muito 

antes da sala de aula: ela fala de uma formação escolar que torne o aluno apto para trabalhar a 

EDH – e que há conteúdos específicos desta natureza que devem ser interiorizados a ponto de 

manifestar-se não apenas como discurso ou como conhecimento técnico, mas como ética, 

ainda que a autora não defina os limites ou a fundamentação do que entenda por ética. Essa 
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visão é curiosa porque conteúdos técnicos, ligados ao saber, são transmissíveis por cursos, 

oficinas e palestras. Um comportamento, uma postura ou atitudes ancoradas em EDH também 

seriam transmissíveis por cursos, oficinas e palestras? Estariam os professores dispostos a 

mudarem ou a endossarem aquilo que são ou que podem ser para que sejam professores 

alinhados a EDH? A visão dela não se afasta de Benevides (2000) e de Carvalho (2004); pelo 

contrário, reforça-as. 

Neste sentido, a formação de educadores que estejam aptos a trabalhar a 

EDH, é o primeiro passo para sua implementação. Ela deve passar pelo 

aprendizado dos conteúdos específicos de direitos humanos, mas deve 

especialmente estar relacionada à coerência das ações e atitudes tomadas no 

dia-a-dia. Sem esta coerência, o discurso fica desarticulado da prática e 

deslegitima o elemento central da EDH: a ética. (2007, p.487) 

A autora demonstra estar preocupada com as questões interdisciplinares. Para além da 

interdisciplinaridade, a autora também trata de uma multidimensionalidade e de como esse 

tipo de abordagem de conteúdos induz uma nova postura: 

A formação do educador em direitos humanos depende tanto de uma prática 

pedagógica condizente com o respeito ao ser humano como de uma 

educação que privilegie a interdisciplinaridade e a multidimensionalidade 

que envolve a temática. Esses aspectos representam uma nova postura diante 

do conhecimento, possibilitando uma ação educativa capaz de ampliar as 

capacidades, desenvolver a consciência crítica diante da informação e 

priorizar a interação e participação de forma democrática. O foco, portanto, 

valoriza o que é construído e não simplesmente transmitido. (2007, p.498) 

Quanto à finalidade, Tavares (2007) também aponta para uma visão muito próxima de 

Benevides (2000) do mesmo modo como ambas também evitam tratar de conteúdos 

específicos ou metodologias. Aliás, essa parte parece ser, de algum modo, sistematicamente 

evitada dentro da área de Educação:  

A finalidade maior da EDH, portanto, é a de atuar na formação da pessoa em 

todas as suas dimensões a fim de contribuir ao desenvolvimento de sua 

condição de cidadão e cidadã, ativos na luta por seus direitos, no 

cumprimento de seus deveres e na fomentação de sua humanidade. Dessa 

forma, uma pessoa que goza de uma educação neste âmbito, é capaz de atuar 

frente às injustiças e desigualdades, reconhecendo-se como sujeito autônomo 

e, ademais, reconhecendo o outro com iguais direitos, dentro dos preceitos 

de diversidade e tolerância, valorizando assim a convivência harmoniosa, o 

respeito mútuo e a solidariedade. (2007, p. 489) 

Tavares (2007) também manifesta, em seu texto, a preocupação com o combate aos 

desenhos, às representações, ao imaginário e aos discursos com conotações negativas sobre os 

DH. Ela coloca que essa caricatura nasce da má compreensão do significado desses direitos e 

da falsa expectativa de que eles estejam ligados com o aumento de uma criminalidade. 

Segundo a autora, combater essas representações deve ser contínuo porque esse falso 
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imaginário também é contínuo.  

Aliás, neste ponto, a EDH tem muito o que se desenvolver: aparentemente, existe um 

vínculo muito forte que atrela tais direitos ao direito penal, quando, em verdade, DH são 

muito mais globais e atuantes do que pode ser global e atuante o direito penal. Nesse sentido, 

dentro da Educação, há algumas imagens que precisam ser quebradas. A título de exemplo, 

em discussões de gênero envolvendo a mulher, é comum que o foco seja dado para a mulher 

em situação de violência e nos ecos da Lei Maria da Penha, quando, em verdade, neste tópico, 

faltam discussões mais frequentes acerca dos direitos trabalhistas da mulher, de reprodução, 

de métodos contraceptivos, de maternidade, de corporalidade, enfim, tantos outros espectros 

do que seja direito da mulher que a discussão sobre violência contra a mulher é apenas um 

feixe deles.  

Tavares (2007), tal como Benevides (2000), também considera a força dos locais de 

educação não-formais, como previsto no PNEDH (2003). Ambas as autoras elencam, a título 

de exemplo, os movimentos sociais, as associações civis e as organizações não 

governamentais como importantes agentes para a promoção de DH e sua defesa e, por isso, 

ela postula pela construção de educação que considere a educação popular e o processo de 

participação em ações coletivas. Tavares (2007) vai além quando coloca que, seja nos espaços 

formais de educação, seja nos espaços informais, importa que as estratégias e as práticas 

educacionais sejam dialógicas e participativas e que a vivência democrática seja um princípio 

norteador das relações que se estabelecem nesses lugares. Novamente, a EDH carrega um 

componente atitudinal muito maior que aquele identificado apenas quando se entra em sala de 

aula  

Nesse sentido, as observações de Guedes et al (2017) são de grande valia.  

Os autores defendem que a gestão participativa e democrática na escola deve ser uma 

realidade. Essa realidade, segundo os autores, encontra fundamento no art. 3º VIII da LDB. O 

dispositivo confere autonomia para a comunidade escolar adotar meios de participação nas 

decisões escolares. Segundo o autor, esses mecanismos seriam responsáveis pela criação da 

sensação de pertencimento e de atuação igualitária daqueles envolvidos no processo 

educativo. Nesse sentido, a democracia e a participação não se dariam em momentos 

grandiosos como as eleições, mas ele permearia todo o cotidiano, quando se é permitido 

ingressar nas organizações e nela poder participar das decisões.    

Guedes et al (2017) centram-se sobre o Projeto Político-Pedagógico (PPP) escolar 

como uma outra manifestação para a participação democrática da gestão escolar. Segundo 

eles, o PPP está tão intimamente ligado aos objetivos dessa educação que se pleiteia que 
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ambos fazem da escola “um universo de identidades, de conflitos, de saberes diversos, e de 

problematização das questões sociais. Num processo de construção participativa, todos os 

sujeitos devem auxiliar na elaboração, implementação e avaliação do projeto, objetivando 

uma formação para a cidadania” (GUEDES ET AL, 2017, P. 582). 

Os autores centram-se sobre o local da escola como locus privilegiado para a 

construção de uma cultura dos DH. Aqui, é evidente a reverberação de Benevides (2000), de 

Carvalho (2004) e de Warat (2005).  

O que Guedes et al defendem é que a EDH começa muito antes da atividade em sala 

de aula do professor: ela começa quando a instituição escolar coloca nos seus planos uma 

preocupação com a democracia e propõe um compromisso entre a gestão escolar, os docentes 

e seus alunos no sentido de construir uma educação a partir das lentes dos DH que entre na 

sala de aula, mas que também possa ser localizada nos momentos de decisão, de participação, 

de atendimento, de acolhimento fora da sala de aula. Nesse sentido, a EDH em sala de aula 

seria apenas uma das muitas manifestações dessa nova cultura.  

Esse ideário levantado por Guedes et al (2007) apenas se concretiza quando todos os 

envolvidos são convidados a elaborar o PPP, justamente porque ele se fundamenta e encontra 

forças nos princípios da democracia, da diversidade, da inclusão e da cidadania. O sentido, 

portanto, desta educação, é o reconhecimento do outro e na manutenção dos relacionamentos 

com os outros. Novamente, o que Guedes et al (2007) defendem parece alinhar-se com o que 

os autores anteriores já defendiam: urge educar para a convivência.  

Insta salientar, ainda, que o PPP não é de caráter técnico: ele revela que existe, na 

escola, uma missão política que vai muito além de um ensino de conceitos técnicos das áreas 

da ciência. Guedes et al (2007) tratam de que a elaboração do PPP é uma oportunidade única 

para que a comunidade escolar possa discutir os problemas que emergem no seu seio e de que 

modo a escola pode influir sobre a comunidade que a cerca, por isso, o projeto é, 

simultaneamente, político e pedagógico: ele olha ao mesmo tempo para dentro dos muros da 

escola e para fora de seus muros. Guedes et al (2007) salienta que a participação para a 

elaboração de um PPP é fundamental. O PPP tem de ser uma discussão política, e que por 

isso, ele precisa ser aberto, claro e transparente. Um PPP escuso e oculto não tem um 

compromisso com a democracia. 

Os autores, contudo, tal como já haviam enunciado os outros autores da área da 

Educação, evitam tratar de um currículo no que toca o acesso a instituições de Justiça ou áreas 

temáticas. O que fica latente, na leitura, é um alinhamento com as definições do segundo e do 

terceiro grupo levantado por Flowers (2004) ao passo que as definições apresentadas no 
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primeiro grupo são evitadas.  

Essa lacuna de currículo também é repetida em Fester (2005). 

O autor trata, em seu texto, de questões de grande relevância para o trabalho docente 

escolar. Embora reconheça haver conteúdos de DH, o autor não elenca nem se propõe a 

elencar. Em nenhum momento do texto, ele cita qualquer conteúdo que seja, nem mesmo a 

título de exemplo, sob o argumento de que toda uma abordagem de ensino ancorada no 

reconhecimento da dignidade humana é mais que uma seleção de conteúdo. Nesse sentindo, 

ele coloca que: “Portanto, o trabalho com educação em direitos humanos, seja a que nível for, 

no ensino básico, no universitário, qualquer que seja o nível, mais do que uma questão de 

conteúdos – que é também – é, sobretudo, uma questão de mudanças de mentalidade.” 

(FESTER, 2005, p. 3).  

A preocupação do autor, contudo, não se trata com a EDH em si.  

Ele trata das condições materiais e históricas para que essa educação floresça. Nesse 

contexto, ele aborda as questões de trabalho dos professores da educação básica, da sua 

formação, da sua realidade social e financeira, do prestígio da profissão e do seu vínculo de 

trabalho com a instituição escolar. Para ele, o grupo dos professores é, em sua maioria, 

proveniente das classes médias e baixas, e que, por ser um grupo numeroso, é difícil agrupar-

se no sentido de reivindicação por melhores salários, condições de trabalho ou 

reconhecimento.  

O autor ainda coloca que a maior incidência de mulheres na atividade docente termina 

por colocar a profissão como atividade discriminada. No que trata do ensino infantil e 

primário, Fester (2005) aponta que a formação acadêmica de apenas ensino médio para 

trabalhar com turmas de ensino infantil conduz para uma parca especialização docente e do 

letramento e, por fim, o status dos clientes das instituições de ensino e a obrigatoriedade da 

relação de consumo nem sempre oferecem suporte favorável para essa nova cultura 

educacional.  

Neste ponto, Fester (2005) direciona sua discussão para o abismo educacional que 

existe entre a lei e a sala de aula. Segundo o autor, a cada inovação (apresentada como 

“melhor” no campo da Educação), urge colocá-la em prática o quanto antes. Em pouco tempo, 

uma nova inovação (mais de origem política do que educacional) reiniciará esse ciclo de 

modo que a atualização desses sistemas educacionais é de difícil assimilação, extenuante e 

esgotante para o profissional da educação. Por derradeiro, o autor estatui que as mudanças 

acontecem mais na “lei” do que na sala de aula, porque, “lá na sala de aula, o professor não 

recebe o treinamento de que necessita para efetivar a segurança do novo modelo. Muito 
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menos chegam a ele os suportes necessários de infraestrutura física, material, ou os 

equipamentos que poderiam ao menos possibilitar alguma chance de sucesso” (FESTER, 

2005, p. 4).  

Já Lima e Bezerra (2017) focam-se na transdisciplinaridade como elemento 

fundamental para a ação reflexiva. Para os autores, é a transdisciplinaridade a responsável por 

promover um processo crítico sobre a pesquisa dos desafios da educação (como um todo) e, 

por isso, a transdisciplinaridade é uma necessidade que não pode ser dispensada.  

Os autores retomam a importância da efetivação dos DH com conteúdos muito 

próximos dos autores anteriores, e concluem que a falta de instituição e da valorização da 

EDH de forma consistente talvez tenha contribuído para a fragilidade dos processos 

formativos do cidadão. Os autores, nesse aspecto, não tratam de uma dificuldade de acessar 

bens e serviços prestados pelo Estado (ou ao menos conhecê-los) como manifestação de 

democracia como fazem os artigos da área do Direito, mas de que as falhas de se incluir a 

EDH no currículo escolar tenham contribuído para a sensação de marginalização.   

Os autores, então, reforçam a necessidade de que o ensino seja interdisciplinar e 

transdisciplinar, justamente porque esses tipos de abordagens confundem sujeitos e objetos, 

exatamente o objetivo da EDH: que conteúdos escolares objetivos se miscigenem a posturas, 

a condutas e a atitudes éticas.  Esse posicionamento aprofunda o alcance que se quer da EDH 

no que tange o fazer docente e coloca a atividade do professor muito aquém do objetivo final 

ao reconhecê-lo como apenas uma pequena parte de toda uma experiência educacional.  

A transdisciplinaridade apresenta-se definitivamente como importante 

aspecto para a compreensão da temática ora apresentada. Assim, percebe-se 

que para a busca do conhecimento amplo e democrático fazem-se 

necessárias a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Sujeito e objeto 

da investigação confundem-se, e a subjetividade da natureza humana 

interfere nos resultados das pesquisas inevitavelmente, mesclando valores 

éticos e morais no contexto em que se insere. (2017, p. 9) 

As observações dos autores, então, deixam de tratar o fazer docente para centrar-se 

sobre a formação acadêmica dos educadores. Nesse sentido, o raciocínio de Lima e Bezerra 

(2017) é mais acurado do que o de Fester (2005): eles debruçam-se sobre os cursos de 

licenciatura dos docentes. Segundo eles: 

Em relação à formação de docentes, observamos matrizes curriculares de 

cursos de licenciatura locais que levam a crer que muitos profissionais da 

área da educação não conhecem a abrangência de sua responsabilidade nessa 

direção, os meios adequados para lidarem com determinados tipos de 

problemas, fruto das lacunas da sua formação inicial e continuada, o que lhes 

faz conviver, até certo ponto, passivamente, com estruturas inadequadas para 

o ensino e a pesquisa e, não raro, possuem dificuldades para evitar situações 

que geram prejuízos morais aos seus alunos e a si mesmos. (2017, p. 6) 
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A posição deles importa porque apontam para um ponto importante: eles atentam que 

a pouca inclusão da EDH nas grades de ensino superior desafiam a sua consolidação. Quando 

são falhas e pontuais as experiências e as disciplinas no ensino superior (principalmente entre 

os cursos de formação de professores), então, o conhecimento técnico, profissional e 

necessário para o professor assumir seu lugar como agente de EDH também vacila.  

Há um ciclo dentro dos muros escolares que precisa ser criado e mantido que precisa 

de alguma formação entre os cursos superiores para se originar e perpetuar. Aqui, cumpre 

salientar que meras disciplinas e cursos não são, por si só, suficientes para tratar da mudança 

de postura, condutas e atitudes de quem não tem interesse em se alinhar a essa nova cultura, 

mas expor os professores a esse conteúdo importa no sentido de dar cumprimento ao PNEDH.  

Fernandes e Paludeto (2010) revisam pontos importantes do discutido até aqui. 

As autoras sustentam, em seu texto, uma tecnicidade não identificada nos outros 

textos. Nesse sentido, elas parecem retomar a especificidade dos instrumentos normativos 

como realizado em Amaral e Beçak (2009), ponto inicial da revisão bibliográfica da área do 

Direito. Assim, as autoras recuperam a origem dos DH, em suas dimensões/gerações. Elas 

explicitam, ainda, a diferença entre os direitos civis, os políticos e os sociais, ao mesmo tempo 

em que recuperam os marcos sociais para a erupção de cada grupo de direitos, inclusive em se 

tratando de história nacional.  

Enquanto os demais autores ancoram-se no veio constitucional do direito à Educação, 

Fernandes e Paludeto (2010) apontam para o ECA.
13

 Neste ponto, é intrigante perceber que os 

demais educadores procuram retomar o PNEDH e os PCN, mas abstêm-se do ECA. Para as 

educadoras, a abordagem que elaboram se preocupa mais com a fundamentação do direito à 

Educação, por crianças e adolescentes, do que pelo fazer docente em EDH. A contribuição 

que fazem, contudo, é sintomática: elas parecem traduzir um universo característico do 

Direito para os Educadores – e esse esforço não deve ser ignorado. A autora traz à baila os 

PCN de temas transversais como local de EDH e orientação para os professores que 

trabalham tais conteúdos. Nesse sentido, elas colocam que:  

Os temas transversais – contidos nos PCN – enfatizam a importância do 

trabalho com valores que, por sua vez, requerem uma reflexão ética como 

eixo norteador, por envolver posicionamentos e concepções a respeito de 

suas causas e efeitos, de sua dimensão histórica e política (FERNANDES, 

PALUDETO, 2010, P. 241)  

Fernandes e Paludeto (2010) apontam para o estudo da ética como um dos mais 

trabalhados pela filosofia contemporânea (inclusive em sala de aula) porque tratam da 

                                                           
13

  As autoras também recuperam o PNEDH e os PCN, mas centram-se prioritariamente sobre as questões, o 

direito e o acesso aos direitos e à Justiça contidos no ECA.  
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liberdade de escolha que todos têm, na medida do possível. Segundo as autoras, é a ética 

quem questiona as práticas e os valores sociais e a legitimidade deles inclusive para se 

validarem. Por isso, o eixo Ética é aquele sobre o qual a EDH encontra reflexo nos PCN e 

ramifica-se para outros temas: “Trata-se, portanto, de discutir o sentido ético da convivência 

humana nas relações com várias dimensões da vida social: o ambiente, a cultura, o trabalho, o 

consumo, a sexualidade, a saúde” (FERNANDES, PALUDETO, 2010, P. 241).  

As autoras, no entanto, embora pareçam reconhecer o caráter privilegiado da escola 

para a criação e para o fortalecimento dessa nova cultura, também reconhecem que a 

instituição escolar não tem atingido seu objetivo. Elas colocam um ponto importante para que 

isso ocorra: “Não existem agentes institucionais que deem conta de trabalhar temas como 

prevenção a drogas, violência, sexualidade, alteridade, ética, entre outros.” (FERNANDES, 

PALUDETO, 2010, p. 242). As autoras (tal como outros autores anteriormente estudados) 

não questionam se há profissionais qualificados para este tipo de abordagem.  

Por fim, as autoras levantam um ponto específico que contrapõe a visão da EDH na 

Educação à visão do Direito como ciência: elas defendem que não é necessário a inclusão de 

uma disciplina específica. Para as autoras, o interesse é compreender a problemática da luta 

por direitos e reconhecimentos por todo o processo educativo e não de maneira pontual:  

Assim, para uma prática em direitos humanos, não se faz necessário que se 

introduza uma disciplina específica, mas que se entenda o currículo ora 

como interdisciplinar, ora como transversal. Ou seja, a necessidade é que se 

compreenda a problemática dos direitos humanos como algo capaz de 

impregnar todo o processo educativo, questionar as diferentes práticas 

desenvolvidas na escola, desde a seleção dos conteúdos até os problemas de 

organização escolar. Sem dúvida que este não é papel único do docente em 

sala de aula, mas de uma sociedade que se diz democrática e que pode 

possibilitar uma educação libertadora. Entretanto, isso só ocorrerá quando 

assumirmos nossos preconceitos e nossas dificuldades em aceitar o outro tal 

qual se configura. .(FERNANDES, PALUDETO, 2010, p. 248).  

De todas as contribuições, contudo, duas autoras se destacam: Sacavino (2000), 

Sacavino e Candau (2013) e Candau (2013). As discussões que as autoras traçam revelam 

uma densidade temática que merecem destaque dentro da Educação. Durante a leitura dos 

autores anteriores, era evidente o quanto se mantinham recuperando-as, haja vista terem 

desenvolvido um profícuo trabalho nesta seara.  

Sacavino (2000) inicia seu texto centrando-se sobre o educador.  

Para ela, o educador é um agente cultural contra-hegemônico, e que, por isso, sua 

missão é a de compreender e agir sobre a realidade no sentido de promover uma “mentalidade 

diferente”, a qual seria atingida quando a referência para o comportamento para a sociedade 

fossem os DH, por isso, sua visão corrobora Benevides (2000) e Carvalho (2004). Assim, para 
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ela, é o educador quem deve manter viva a vontade de não se resignar diante de uma 

globalização neoliberal, cujos efeitos são a desigualdade, a injustiça e a desumanidade. 

Novamente, a Educação tangencia Warat (2005).  

A autora, então, fala do chamado do educador, da vocação: 

O/a educador/a agente cultural é chamado a desenvolver práticas 

educacionais que ajudem a descobrir as sementes do poder que cada um/a 

carrega dentro de si no plano individual e no coletivo. Não basta descobrir a 

semente; é necessário fazê-la crescer, desenvolver-se e germinar em 

verdadeiras relações de empoderamento individual e coletivo que 

transformem a realidade. (SACAVINO, 2000)  

A centralidade do raciocínio dela é a de que a EDH deve se permitir enxergar as 

estruturas dominantes de poder que estão infiltradas e impregnadas nos diferentes aspectos da 

vida e encontrar alternativas para a resolução desses conflitos. A autora, contudo, parece 

ignorar as demandas materiais e históricas como as apresentadas por Fester (2005). A autora, 

nesse ínterim, não inclui, em nenhum momento, conteúdos atrelados a mecanismos para 

resolução de conflitos existentes como conteúdos atinentes à EDH. Ela parece vincular-se às 

vertentes das ONGs e de acadêmicos e professores, sem que ela consiga dar indícios de qual 

predominaria. A bandeira que ela levanta é a do empoderamento. 

Sacavino (2000) defende, ainda, que a cidadania deve ser reinventada a partir da 

óptica dos DH e em um sentido contra-hegemônico. Destarte, a cidadania de que ela fala 

precisa assentar-se sobre uma globalização sustentável, igualitária e inclusiva, nos mais 

diversos níveis geográficos – local, regional e global. Ela reconhece a ligação entre o local 

imediato ao cenário global como mutuamente influentes entre si e que, por isso, o intercâmbio 

entre pessoas, coisas e espaços tendem a se acentuar. Nesse sentido, importa conhecer o outro 

(o de outro local, o de outra nacionalidade, o de outra história...) não como inimigo a ser 

odiado, mas como indivíduo a ser conhecido. Aqui, o que se vislumbra é um aspecto 

importante do que Warat (2005) apontou como pedagogia do amor ou educar para a 

alteridade. Assim, o eixo sobre o qual a cidadania deve fundamentar-se é no da 

multiculturalidade:  

A cidadania democrática multicultural baseia-se em uma filosofia anti-

racista, anti-sexista e anti-classista, e deve ser promovida na escola, na 

família, nas igrejas, nas organizações e grupos sociais, especialmente nos 

ambientes em que as novas gerações são socializadas e nas diferentes formas 

e espaços de educação para a cidadania. (SACAVINO, 2000, p. 6) 

A autora direciona sua abordagem para a construção de uma cidadania democrática 

multicultural a partir da possibilidade da própria sociedade civil conseguir se a afirmar. Para 

que isso ocorra, ela levanta, primeiramente, a necessidade de se articular as diversas lutas 



100 
 

(local, regional, nacional e global) existentes, sem que uma descredibilize ou deslegitime 

outra. Em segundo lugar, ela levanta a necessidade de se estabelecer uma unidade dentro da 

diversidade. Ela coloca que o fenômeno da globalização promove a desigualdade e que tal 

desigualdade nada tem a ver com diferenças. As desigualdades estão ligadas aos efeitos 

deletérios de uma globalização que seria inevitável (mas que precisa ser controlada) ao passo 

que as diferenças são atributos dos seres que vivem e que, por isso, é uma característica da 

sociedade com a qual se deve aprender a conviver.  

Sacavino (2000) fala de uma luta (e, nisso, em muito ela lembra Warat (2005)).  

A visão dela, nesse ponto, é importantíssima. Para ela, a EDH é uma estratégia de luta. 

Como luta, ela é resultado de um contexto político e, por isso, ela é uma resposta a um 

contexto político. A autora coloca claramente a EDH como estratégia escolar política sem que 

isso implique qualquer descrédito.  

Ela aborda, timidamente, algumas manifestações da participação cidadã ativa, mas o 

limite do que ela trata por participação ativa, no seu texto, é o voto e as eleições, como se não 

houvesse outros momentos em que o cidadão pudesse participar de sua cidade que não esse 

momento. Neste ponto, os estudos em Direito produzem reverberações mais profícuas ao 

tentar incluir conteúdos específicos acerca das luta por meio do Direito e das diferentes 

formas de se acessar aos mecanismos de Justiça no Brasil, como direitos da cidadania:  

Outra característica desta forma de ser cidadã/o consiste em reforçar as 

diversas formas de intervenção que constroem uma cidadania ativa, no 

intuito de modificar o paradigma dominante da cidadania passiva neoliberal, 

que consiste em votar a cada determinado número de anos. A cidadania ativa 

inclui o voto, mas significa muito mais. Significa apostar no papel 

protagônico dos movimentos e organizações da sociedade civil, que 

assumem a vontade política de atuar no sentido oposto ao caminho deste 

modelo de globalização e das políticas neoliberais. Significa apostar na ideia 

de participação crítica e na construção da cidadania planetária como 

processo de reconhecimento e afirmação de uma esfera pública democrática.  

(SACAVINO, 2000, p.7)  

Sacavino e Candau (2013) centram-se sobre questões importantes acerca da promoção 

da formação de educadores. Elas reconhecem a importância da implementação do PNEDH 

porque deu à EDH certa visibilidade e expectativa. As autoras colocam que o documento 

reconhece que os espaços formais de transmissão do conhecimento e os informais e que, por 

isso, não se trata meramente de uma disciplina em que se transmitam conhecimentos. Nesse 

sentido, as contribuições de Guedes et al (2007) ganham mais relevância, uma vez que, do 

mesmo modo que a EDH entra no currículo e na atividade docente pelo PPP por um 

movimento externo que se internaliza na prática educacional escolar, a EDH, a partir de um 

movimento no interior da escola, sai para o mundo além de seus muros, ou seja, assume um 
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compromisso político-social, que deve ser entrando em locais de educação formal e naqueles 

não-formais. 

As autoras levantam um problema, cerne deste estudo: embora os autores no campo da 

Educação encontrem, como ponto comum, que não se trata de uma mera transmissão do 

conhecimento, eles evitam tratar de assuntos pertinentes à operacionalização deste tipo de 

ensino.  

Abordagens de conteúdos específicos de DH e de EDH parecem não ser uma 

prioridade até mesmo para as professores referências na área, muito embora elas reconheçam 

que haja conteúdos específicos e que eles são fundamentais. Como colocado anteriormente, as 

autoras colocam como um dos objetivos a participação ativa, a cidadania e o empoderamento, 

contudo, elas não consideram que conhecer métodos de acesso a Justiça e acessá-los sejam 

manifestações de uma cidadania e um caminho para a participação. Esse reconhecimento foi 

mais frequente entre os acadêmicos de Direito.  

Elas passam, então, a discutir que deve, sim, existir uma discussão acerca de 

estratégias metodológicas e discussões filosóficas sobre os conteúdos de EDH.  

Assim, como estatui Sacavino e Candau (2013):  

Uma reflexão sobre em que consiste a educação referida a esta temática se 

dá por óbvio ou, na prática, a educação fica reduzida à transmissão de 

conhecimentos atualizados sobre os Direitos Humanos. Não se problematiza, 

nem se articula adequadamente a questão dos Direitos Humanos com as 

diferentes concepções pedagógicas, procurando-se enfatizar aquelas que 

melhor sintonizariam com a perspectiva dos Direitos Humanos que se quer 

promover. Partimos da afirmação da necessidade de “desnaturalizar” a 

posição que supõe que basta a transmissão de conhecimentos sobre Direitos 

Humanos que necessariamente a educação em Direitos Humanos está 

presente. Defendemos a tese de que não é possível dissociar a questão das 

estratégias metodológicas para a educação em Direitos Humanos de 

educadores de uma visão político – filosófica, de uma concepção dos direitos 

humanos e do sentido de se educar em Direitos Humanos numa determinada 

sociedade em um momento histórico concreto. As estratégias pedagógicas 

não são um fim em si mesmas. Estão sempre a serviço de finalidades e 

objetivos específicos que se pretende alcançar. Neste sentido, na perspectiva 

que assumimos, as estratégias metodológicas a serem utilizadas na educação 

em Direitos Humanos têm de estar em coerência com a concepção que 

apresentamos, uma visão contextualizada e histórico-crítica do papel dos 

Direitos Humanos na nossa sociedade e do sentido da educação neste 

âmbito: formar sujeitos de direito, empoderar os grupos socialmente 

vulneráveis e excluídos e resgatar a memória histórica da luta pelos Direitos 

Humanos na nossa sociedade. (SACAVINO; CANDAU, 2013, p. 63).  

  Ora, como colocam as autoras, é importante, no seio educacional, a escolha de 

estratégias metodológicas para a construção de um conhecimento. As autoras não recuperam 

as abordagens interdisciplinares tampouco as transdisciplinares defendidas por Tavares 
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(2007). Elas parecem associar a EDH a uma metodologia ligada à pedagogia histórico-crítica. 

Para as autoras, o ponto inicial da discussão estratégico-metodológica é questionar as 

metodologias utilizadas.  

Para as autoras, embora o ambiente acadêmico defenda que os DH e a EDH deva se 

infiltrar por toda a escola, por toda a gestão escolar, por todas as disciplinas, ainda é muito 

comum que o ensino de DH seja frontal como se a transmissão de conteúdos sobre DH 

formasse comportamentos e atitudes esperados. A latência que permanece no texto das 

autoras é que já existam iniciativas escolares que se propunham a falar de DH na escola, mas 

que ela é dada como conteúdo escolar. Infelizmente, as autoras não se detêm o suficiente a 

ponto de elencar ao menos alguns conteúdos que lhe sejam característicos e se esses 

conteúdos abarcariam os modos de se acessar a Justiça.  

Neste ponto, o que elas falam parece ecoar na pluralidade de artigos científicos 

encontrados durante busca ativa por bibliografia que trata de relatos de experiência pontuais 

de professores quando se propuseram a montar aulas em que, miscigenado a um saber escolar 

formal, poderia ser encontrados valores, princípios e posturas ligados à cultura dos DH. No 

entender das autoras, tratam-se de exposições, verbais ou midiáticas, que mais informam, 

expõem ideias e transmitem conceitos do que promovem uma mudança de atitudes ou 

constroem saberes, e que, na melhor das hipóteses, sensibiliza para as questões de DH mas 

que não conduzem a uma assunção de comportamentos ou construção de uma cultura de DH:  

É bastante comum que afirmemos que queremos formar sujeitos de direito e 

colaborar na transformação social e, no entanto, do ponto de vista 

pedagógico, utilizarmos fundamentalmente estratégias centradas no ensino 

frontal, isto é, exposições, verbais ou mediáticas, quando muito introduzindo 

espaços de diálogo com os expositores ou membros de mesas redondas. Este 

tipo de estratégias atua fundamentalmente no plano cognitivo, quando muito 

oferece informações, idéias e conceitos atualizados, mas não leva em 

consideração as histórias de vida e experiências dos participantes e 

dificilmente colaboram para a mudança de atitudes, comportamentos e 

mentalidades. Em geral, no melhor dos casos, propiciam espaços de 

sensibilização e motivação para as questões de Direitos Humanos, mas seu 

caráter propriamente formativo é muito frágil. (SAVAVINO, CANDAU, 

2013, p. 64) 

As autoras também não conseguem fornecer algum conteúdo programático de 

conteúdos: elas falam de “temas a serem trabalhados” e que a definição e escolha deles se 

dariam a partir do interesse de cada grupo desde que eles possam evocar alguma discussão. 

Nesse sentido, para as autoras, independente do tema que for escolhido, deve-se transpassá-lo 

com noções de dignidade humana (para elas, a dignidade humana é “eixo vertebrador” dos 

temas de DH abordáveis em EDH).  
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Neste ponto, a discussão acadêmica parece ganhar novos contornos: as autoras 

demonstram clara preocupação com estratégias metodológicas de ensino, mas não se trata de 

estabelecer um conteúdo programático para se aplicar estratégias metodológicas de ensino. 

Como os temas devem emergir da realidade de cada comunidade e como não há uma 

prescrição anterior de conteúdos, então, parece haver certa expectativa de que, quando houver 

algum conteúdo específico a ser abordado, ele se dará por uma experiência esporádica por 

meio de uma abordagem temática espontaneísta, que talvez fique mais a cargo da vontade do 

educador em abordar do que, de fato, seja uma diretriz escolar institucionalmente promovida. 

Essa espontaneidade dos temas também é recorrente em Warat (2005). Teriam os professores 

tempo disponível para realizar essas vivências quando essas aulas seriam encaixadas e 

concorreriam para que ele não lecionasse o conteúdo programático escolar? 

As autoras, no que tratam dessas metodologias, apontam para a utilização de 

metodologias ativas, como também apontou Carvalho (2004). Para elas, as metodologias 

ativas conseguiriam contrapor-se ao ensino frontal, desde que empregassem diferentes 

linguagens e promoção do diálogo entre os diversos saberes. As autoras falam de trabalhar 

com oficinas de DH, o que, de fato, chama a atenção.  

Oficinas seriam “espaços de intercâmbio e construção coletiva de saberes, de análise 

da realidade, de confrontação de experiências, de criação de vínculos sócio-afetivos e de 

exercício concreto dos Direitos Humanos” (SACAVINO; CANDAU, 2013, p. 64). Nesses 

espaços, as autoras falam de atividades de participação, de instrumentalização de sócio drama, 

de análise de acontecimentos sociais, de leitura de textos motivadores, de realização de vídeo-

debates... Não obstante, as sugestões que as autoras apresentam são próximas daquelas 

apresentadas por Warat (2005), na parte final de seu texto. 

É intrigante que as autoras falem de oficinas pedagógicas para a abordagem de DH e 

de EDH, como se o apresentado não fossem metodologias ativas características de alguns 

tipos de ensino e abordagens em diversas disciplinas escolares e que formatariam uma 

disciplina em DH. Elas não postulam por uma disciplina, mas propõem oficinas. Elas não 

postulam conteúdos específicos, mas propõem que haja temas de DH. 

No que trata do aspecto metodológico, uma autora se destacou: Calissi (2014). A 

autora, logo no início do seu artigo, reconhece a recente emergência do conteúdo de DH e de 

EDH e trata de uma necessidade de se abrir investigações acerca dos caminhos e instrumentos 

no campo metodológico. A autora retoma, então, conceitos chaves tanto na LDB quanto nos 

PCN que abalizam a abordagem de ensino da grade comum de disciplinas que é – ou deveria 

ser - realizada, no Brasil, dos demais conteúdos: princípios, competências e habilidades.  



104 
 

Calissi (2014) não evita tratar de interdisciplinaridade, mas ela coloca que qualquer 

abordagem de ensino não pode dispensar atenção com o procedimento metodológico. Para a 

autora, metodologia em EDH é pressuposto e que, por isso, essa discussão não pode ficar à 

margem.  

A autora, então recobre que o avanço do mundo digital terminou por cunhar o 

fenômeno da reterritorialização, ou seja, o movimento de uma existência física em um 

território físico, que se mistura a um território digital para que, consolidadas as pontes, 

permaneçam em constante ligação e troca. Segundo ela, os docentes de hoje são 

reterritorializados. Essa característica coloca os alunos em um lugar diferente do dos 

docentes.  

A posição da autora inova porque ela parte dos pressupostos da EDH e não da 

finalidade dela como fizeram outros autores. Assim, enquanto outros autores apontam que a 

direção da EDH é a formatação de um cidadão crítico, emancipado, consciente das estruturas 

de poder que podem minar o reconhecimento da dignidade humana, Calissi (2014), no contra-

fluxo, está preocupada com os meios para se atingir essa finalidade. A reterritorialização de 

que fala Calissi (2014) parece, em algum ponto, retomar a cidadanização do direito de Warat 

(2005).  

Calissi (2014) levanta então questionamentos importantes que merecem destaque:  

Como estes Direitos podem ser trabalhados no cotidiano da escola? Será que 

ensinamos apenas os conteúdos convencionais, ou vamos além deles? 

Ensinamos os conteúdos procedimentais e atitudinais? Qual a metodologia 

adequada para a educação em Direitos Humanos? (CALISSI, 2014, p. 113) 

Ela coloca que, dentro da Educação, há um debate fervoroso de ordem quantitativa e 

qualitativa, cujo efeito é a multiplicidade de educadores que passam a ser evocados para 

justificar a ação dos docentes – “Vygotsky, Piaget, Paulo Freire, Emília Ferreiro, Perrenoud, 

Bourdieu, Morin são apenas alguns teóricos mais conhecidos que nos ajudam a refletir sobre a 

escola e o processo educacional no Brasil” (CALISSI, 2014, p.113). A autora salienta que a 

escolha de uma metodologia implica procedimentos metodológicos
14

 de acordo com a sua 

concepção educacional.  

O que a autora aponta, inclusive, é que a EDH não consegue compactuar com modelos 

autoritários de ensino. Não se trata de uma exigência como quem ordena que ela não seja feita 

pela exposição pura de conteúdos, mas que falta coerência entre esse tipo de abordagem e a 

própria EDH. Ela trata que o modelo de educação bancária – a autoritária e vertical - não 

                                                           
14

 Calissi (2014) conceitua este termo como “conjunto de ações que geram o processo de ensino-aprendizagem; 

compreendem as etapas, as dimensões e as estratégias para o desenvolvimento de competências ou habilidades 

do/a aluno/a.”  
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permite a horizontalização das relações escolares e que, por isso, a própria construção de 

todos os saberes escolares deve ser repensada:  

A forma como se conduz um procedimento metodológico, revela o tipo de 

concepção que se tem sobre o ensino-aprendizagem e, consequentemente, a 

forma de comunicação que o educador estabelece com o educando. Até 

pouco tempo atrás e, ainda hoje, em muitos espaços escolares, o que 

prevalecia/e é a prática de uma comunicação autoritária, vertical entre 

professor/a aluno/a. Muitos/as educadores/as, mesmo que de forma não 

consciente, ainda enxergam o/a estudante que chega a sua sala de aula, como 

uma pessoa totalmente ignorante em determinado assunto ou problema, ou 

por não terem cursado determinada série escolar, ou por não apresentarem, a 

princípio, algum tipo de comportamento esperado pela escola. A pedagogia 

chamada dialógica busca quebrar este tipo de concepção sobre as relações de 

poderes/saberes escolares.  (CALISSI, 2014, p. 122) 

Calissi (2014) direciona seus questionamentos para definir quais as competências 

devem ser desenvolvidas pelos discentes para que se apropriem de seus próprios direitos. Para 

ela, as principais competências tratam de um aprender a conhecer, de um aprender a fazer e 

de um aprender a ser. Para tanto, a organização curricular atual e convencional deve ser 

reavaliada, revisada, e, alguns conteúdos, repensados ou até mesmo excluídos. Ela, como 

defendem outros autores, pretende que o ensino deve ser moldado a partir de temas ou 

problemas relevantes para a comunidade escolar. Para ela, DH são conteúdos escolares na 

medida em que perpassa as diversas problemáticas sociais, exigindo, ainda, um conhecimento 

não fragmentado, o que deveria imprimir, no processo de ensino-aprendizagem, a relação 

entre os saberes (CALISSI, 2014, p.116). 

A autora invoca algumas maneiras de não fragmentar o conteúdo.  

Como fizeram outros autores, a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a 

pluridisciplinaridade ou transversalidade são conceitos da Educação cada vez mais reforçados 

porque suplantam a visão estanque comumente associada a cada disciplina. Nesse sentido, o 

movimento da EDH frente a estes conceitos é de que:  

Para se trabalhar esse tipo de conteúdo, é imprescindível a comunicação 

entre diferentes áreas de saberes, pois este tipo de educação se desenvolve 

em diferentes dimensões, como a sociopolítica, jurídica e cultural. 

(CALISSI, 2014, p. 117) 

A autora, inesperadamente, fala de um conhecimento jurídico. 

Curiosamente, ela não aborda a formação jurídica do docente, mesmo quando é esse 

docente aquele que entra em sala de aula. Nesse sentido, o que a autora faz é tratar de uma 

formação jurídica de um professor cuja área de licenciatura costuma estar fora do Direito. 

Como cobrar dele essa formação?  

Então a autora se debruça sobre o processo metodológico para DH de tal modo que, 
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didaticamente, ela o divide em três partes indissociáveis: as etapas, as dimensões, e as 

estratégias. Para ela, são etapas aquelas que tratam da ativação e problematização do 

conhecimento prévio, mediação e aprofundamento do conhecimento, execução e aplicação do 

conhecimento e síntese: mobilização dos saberes.    

A autora fala de um lugar de sala de aula em que os DH entram como assuntos em si. 

Ela trata de um warm-up, ou seja, um levantamento com os alunos do conhecimento que eles 

têm acerca de determinado problema social. Para ela, é importante a voz ser dada 

primeiramente aos discentes. Somente depois de ouvidos é que a voz pode ser retomada pelo 

educador no sentido de não monopolizar a voz sob o risco de verticalizá-la. Nas palavras da 

autora,  

A partir do questionamento sobre, por exemplo, o que o(a)s educando(a)s 

compreendem por Direitos Humanos, ECA ou Diversidade, o professor tem 

a possibilidade de detectar de onde pode partir, de forma a transformar o 

conhecimento prévio em um conhecimento que se articule com o tema a ser 

estudado e, assim, atribuir significado ao conteúdo proposto. Isto deve ser 

feito através de uma problematização da realidade da escola ou de grupo de 

alunos/as. O próprio tema a ser analisado, deve ser fruto de uma situação-

problema. 

O que Calissi levanta é emblemático para esse estudo. Ela fala de um estudo do ECA, 

que pertenceria, novamente à seara do Direito como ciência, a ser abordado pelo docente 

comum de outra disciplina, mas nesse sentido, parece haver uma preocupação muito maior 

com o direito que crianças e adolescentes têm do que como acioná-los em caso de 

infringência ou como acioná-los. Neste sentido, o limite da EDH e dos DH é o direito 

material, mas não o estudo dos procedimentos e mecanismos para atuação.  

A metodologia de que ela fala chama a atenção para um ponto específico: ela parece 

detalhar um plano de aula específico em DH, ao mesmo tempo em que ela defende a 

transdisciplinaridade e a abordagem multidisciplinar e pluridisciplinar. O levantado por ela, 

curiosamente, parece um plano de aula específico para tratar de um DH em pauta. Ela não 

sugere nenhum conteúdo específico, mas apenas traços e indícios do que poderiam integrar 

essa grade curricular.  

Calissi define, como dimensões, os conteúdos a serem desenvolvidos e elaborados 

pelos educandos. Para ela, o professor deve ter claro o conteúdo a ser construído desde o 

planejamento escolar e desde a formatação do currículo. Quanto às dimensões do 

procedimento metodológico, Calissi (2014) aponta para as dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal. As duas primeiras referem-se à maneira pela qual o educador ativa 

um conhecimento prévio e constrói conceitos sobre eles, tornando o conhecimento prévio, um 

objeto de estudo sobre o qual educandos e educadores devem se debruçar no sentido de 
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analisar e refletir para que possam produzir uma atitude como cidadão frente a uma situação 

da realidade. Quando educandos e educadores agem sobre o objeto de estudo, conseguem 

formatar comportamentos e atitudes para lidar com o problema estudado.  

Aqui, cabe uma nota: os mecanismos de atuação frente aos problemas não se 

relacionam em alguma maneira com o levantado pelo Direito como ciência? Não haveria uma 

parte do estudo acerca da resolução do problema que englobaria os momentos e as maneiras 

de acesso à Justiça que deveriam ser conhecidos? Não seriam os procedimentos de acesso à 

Justiça intrínsecos à EDH e que estão disponíveis para o cidadão porquanto vive em um 

Estado de Direito e que, por isso, mais do que saber da mera existência do Direito para que 

não se alegue desconhecimento (como foi alegado nos artigos da área do Direito), deveria ser 

capaz de mobilizar instituições no sentido de ter sua demanda solvida?   

Quanto aos conteúdos, a autora não somente considera aqueles ligados a teorias e/ou 

conhecimentos sistematizados como também inclui os saberes ligados com as atitudes 

assumidas socialmente. Para ela, os temas a serem abordados devem estar ligados às situações 

de conflito em sala de aula e na escola. A escola, para ela, não é para ser um lugar pacífico. 

Pelo contrário, ela é o local de encontro diário entre os diferentes e que, por isso, precisa 

internalizar procedimentos para apaziguamento e resolução de conflitos do cotidiano: 

Situações de conflito em sala de aula e na escola são frequentes, e 

apresentam-se sob diversas formas de violência, seja física, psicológica, 

sexual etc. Assim, estratégias metodológicas que possam ajudar enfrentar 

estas situações devem fazer parte do planejamento escolar. (CALISSI, 2014, 

p. 130)  

Calissi adverte que o percurso que propõe está ligado às conversas que teve com 

diversos docentes dos anos iniciais e que esse tipo de abordagem não elimina tantas outras 

iniciativas que podem ocorrer pelo Brasil afora. Ela coloca, contudo, um obstáculo no que 

tange à carga horária do fazer docente: “devido ao acúmulo de aulas e encargos, lhes falte 

tempo para a percepção de seu próprio exercício profissional” (CALISSI, 2014, p. 131).  

A autora coloca uma observação que vale a pena constar: embora se fale da falta de 

necessidade de uma disciplina específica, a autora oferece indícios de se tratar de algo muito 

próximo do que Sacavino e Candau (2013) colocam como “oficina”. Ela coloca como 

situações e encontros permanentes para a manutenção da EDH e seu estudo. Para ela, esses 

encontros poderiam ser quinzenais ou mensais, para se estudar – como ela mesma cita de 

exemplo – o ECA. Este ponto importa haja vista alinhar-se com um posicionamento da área 

do Direito como ciência e que, por isso, integrará o rol de perguntas do questionário 

estruturado.  
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As situações permanentes são aquelas que se repetem de forma sistemática, 

podendo ser quinzenais ou mensais. Podem ser atividades como a 

organização de pesquisas com os educandos em bibliotecas, sites etc., sobre 

Direitos em geral, como o estudo sobre o ECA (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), para que aprendam a pesquisar e compreender os seus direitos 

e deveres. (CALISSI, 2014, p. 132) 

O modelo que a autora encontra, contudo, não é o de uma disciplina tampouco de 

oficinas: ela fala de projetos. Para ela, projetos são situações contextualizadas que são 

levantados tanto pelo educando quanto pelo educador e que, trabalhados, revelam-se 

situações-problema, ou seja, um ponto de partida para uma investigação e que, pela natureza 

daquilo que é investigatório, normalmente se torna interdisciplinar.  

Os projetos são situações didáticas que partem de um desafio, de um 

questionamento, muitas vezes, levantado em sala de aula, tanto pelo 

educando quanto pelo professor, que deve despertar a curiosidade por novos 

conhecimentos, e têm como principal objetivo, discutir e tentar resolver 

situações-problemas da comunidade escolar. (CALISSI, 2014, p. 133) 

Na organização escolar, seria operacionalizável deixar todos os conteúdos 

programáticos e planejamentos reféns de conteúdos que surgem espontaneamente para um 

educador como um projeto temático? Não haveria outras urgências que também são 

importantes para o currículo escolar que competiriam com as necessidades de um projeto 

(como o vestibular, por exemplo, ou ao menos a avaliação do Enem) e que lhe frustrariam os 

objetivos? A autora questiona, ainda, se todo o corpo docente está disposto – seja por vontade 

própria, seja por alinhamento ético, seja por questões de programação de conteúdo – a 

participar da EDH em sua escola e se haveria tempo hábil e verba suficientes para isso dadas 

as condições materiais que suportam para continuar lecionando?  

Os conflitos, contudo, existentes dentro do campo da Educação aqui apontados não 

passaram despercebidos por Candau (2007). Em seu texto, a autora – que os nomeia de 

“tensões” - aponta para os principais conflitos existentes dentro do próprio campo da 

Educação no que se refere às dificuldades de se implementar uma cultura de DH no ambiente 

escolar, mas salienta que essas questões, embora pareçam empecilhos, não devem permanecer 

à sombra como se não existissem. Pelo contrário, Candau advoga por trazê-los à luz porque 

somente quando postos à mesa e problematizados é que encontrarão seus encaminhamentos.  

A primeira tensão apontada por ela importa a este estudo.  

Ela levanta que existe um rol de experiências claramente caracterizáveis como 

pertencentes à EDH, que não causam problemas quanto à sua identidade e relação de 

pertencimento, contudo, há, também, uma gama de temas e de assuntos que, ao menos no 

plano discursivo, pertencem aos DH, mas que não manifestam claramente sua identidade e 



109 
 

pertencimento. Assim, existem conteúdos e temas que versam sobre ações orientadas para a 

formação de sujeitos sociais e ativos, seja individualmente, seja coletivamente, que 

permanecem sob o tapete pela dúvida de se integrarem ou não à EDH. Não seria um desses 

temas latentes o conhecimento de instituições de acesso à Justiça como pleiteia a visão de 

EDH pelo Direito?  

A educadora aponta, ainda, para a tensão existente entre a universalidade e a 

fragmentação da visão do mundo (que a compartimentalização de disciplinas tem provocado). 

Assim, ela trata de uma diversificação no que tange aos temas relacionados a DH, com 

identidade de DH e pertencentes à EDH. Para a autora, essa diversificação conduziu a uma 

especialização temática (direitos das crianças, das mulheres, dos grupos indígenas, dos 

negros, dos portadores de HIV, dos deficientes, dos idosos, relativas ao consumidor, ao meio 

ambiente, etc.) que, se por um lado, evidencia a riqueza dos temas, também favorece a 

fragilização da abordagem dos conteúdos. Essa multiplicidade temática já havia aparecido em 

Bajaj (2011), mas, nela, os temas apareceriam como currículos divididos conforme a 

geração/dimensão que se ligassem mais intimamente.  

Outra tensão que precisa ser retomada trata da seleção de conteúdos, das escolhas 

estratégicas metodológicas e da abordagem de conteúdos. Essa tensão se daria entre a escolha 

de ancorar a EDH em temas transversais ou em temas geradores. Ela reitera não ser necessária 

uma disciplina específica em DH na escola, mas aponta que há vertentes dentro do campo da 

Educação que busca introduzir DH dentro do currículo escolar como uma disciplina. A dúvida 

que resta é se essa abordagem se daria na transversalidade ou na interdisciplinaridade. A 

autora manifesta que não sabe se essas abordagens são compatíveis, se contrapõem-se ou se 

complementam-se. Operacionalmente falando, em sala de aula, parece não haver estudos 

quanto a isso. Importa registrar, ainda, que ela fala de uma falta de base teórica que sustentem 

essas práticas.  

A tensão seguinte que ela aponta se debruça sobre a formação do educador. Segundo 

ela, a temática dos DH na formação dos educadores (e, aqui, ela inclui todos os níveis) é 

tímida e que poucas organizações insistem em trabalhar essa visão de mundo sistemicamente. 

A autora fala de uma formação que seja ética, e da dificuldade de se educar para um 

comportamento ético, porque o comportamento ético envolve um comprometimento da ordem 

pessoal para a cultura dos DH, e que, nesse ponto, o conhecimento técnico de DH não 

consegue, espontaneamente, criar.   
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5. O QUESTIONÁRIO DA PESQUISA  

5.1 O questionário estruturado, os fundamentos e as justificativas
15

   

 Construir um questionário como o que se propôs, nesta investigação, não foi uma 

tarefa fácil nem simples. Para fundamentá-lo metodologicamente, apoiou-se em Vieira 

(2009). Como apontou a autora, um questionário é um conjunto sistematizado e orgânico de 

questões elaboradas para produzir e coletar dados necessários para se atingir certos objetivos 

propostos
16

. Na definição da autora:  

Questionário é um instrumento de pesquisa constituído por uma série de 

questões sobre determinado tema. O questionário é apresentado aos 

participantes da pesquisa, chamados respondentes, para que respondam às 

questões e entreguem o questionário preenchido ao entrevistador, que pode 

ser ou não o pesquisador principal. As respostas são transformadas em 

estatísticas. (Vieira, 2009, p. 30) 

  O questionário estruturado apresenta-se como um conjunto de perguntas ordenadas e 

alinhadas aos objetivos de pesquisa cujas respostas, normalmente limitadas, seja pelas 

possibilidades de resposta que o questionador permite, seja pela mutua exclusão entre as 

respostas, se dão na ausência do entrevistador. Durante a elaboração deste questionário, foi 

percebida a dificuldade no que tange à formulação das questões, razão pela qual foi necessário 

realizar um levantamento bibliográfico, e, identificados as principais questões levantadas 

pelos marcos teóricos e os posicionamentos dos autores e os pontos de atrito entre aqueles 

levantados pelas ciências do Direito e pela da Educação, identificar os interesses comuns 

sobre o qual se deve perguntar e se justificar.  

Vieira (2009), embora se proponha a apresentar um caminho metodológico para a 

produção das questões, não propõe um caminho específico sem erros ou que seja acurado. 

Muito pelo contrário, ela coloca a cargo da reflexão sobre a bibliografia, sobre o objeto e 

sobre o público a definição das melhores abordagens, da melhor redação para as questões e da 

melhor apresentação para o público. Ela, portanto, tira de sua competência a missão de 

oferecer um caminho para formular questões. Boa parte da preocupação dela é quanto ao 

fechamento e hermeticidade das questões, à eliminação de questões dúbias ou à inadequação 

entre tipo de questão e resposta que se procura obter.  

A ausência de caminho metodológico para formular perguntas, explica Vieira (2009), 

se dá porque o questionário, estruturado ou não, aberto ou fechado, é um recurso aplicável a 

                                                           
15

 O questionário estruturado pode ser consultado no Apêndice A, ao final deste estudo.  
16

  É fácil construir um questionário, difícil é construir um bom questionário. Dois pontos, porém, são básicos e 

já devem estar definidos no projeto: os objetivos do trabalho e o tipo de respondentes. (VIEIRA, 2009, P. 29)  
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uma infinidade de pesquisas e que não é possível esgotar como se dariam as combinações 

entre objetivos possíveis, tipo de questões possíveis e respostas possíveis. 

Um questionário estruturado requer algumas etapas: a partir da bibliografia de apoio, e 

identificado os objetivos de pesquisa, foram selecionados os tópicos de interesse a ser 

questionado ao público alvo como apontou Vieira (2009, p. 40)
17

. As perguntas mantêm o 

alinhamento entre os objetivos pesquisados, a bibliografia levantada e as opções de resposta, o 

que garante a validade e a pertinência temática, atributos, segundo a autora, fundamental para 

o questionário.  

 Por isso, foi necessário debruçar-se, preliminarmente, sobre as questões de relevância 

pare este estudo bem como as opções de resposta que poderiam ser dadas para cada questão. 

A autora colocou que as opções de resposta era um importante atributo porque ele aponta para 

caminhos de resposta e que se um respondente não encontra uma resposta que rapidamente 

lhe pareça adequado, então ele tende a ignorar a pergunta, rejeitando-se a responder.  

O questionário estruturado, por fim, diante das opções apontadas por Vieira (2009) 

não foi uma escolha aleatória. Em verdade, ele emerge como exigência do próprio estudo, 

haja vista a ausência de materiais e dados acerca das condições de produção de uma EDH. O 

que se verificou até o momento é que ainda parece persistir a polissemia identificada por 

Flowers (2004) somado a outras contingências como dificuldade de lidar com a inter, trans, 

pluri e multidisciplinaridade, o que pode prejudicar a própria EDH. Aliás, uma vez 

identificada a multiplicidade de possibilidades do que seja uma EDH, inclusive com ligação 

de uma Educação Jurídica Popular (EJP), importa ouvir o que aqueles que estão em sala de 

aula podem contribuir.  

Conforme apontado por Vieira (2009), uma das dificuldades do questionário 

estruturado está ligada ao modo pelo qual ele é veiculado no sentido de atingir o público 

adequado de respondentes. O público-alvo delimitado são os docentes de todos os níveis e 

modalidades de ensino, seja da rede pública ou da rede privada, das mais variadas disciplinas 

escolares, e das mais diversas unidades federativas do país, haja vista a necessidade de se 

obter informações sobre a EDH de modo mais diverso possível.  

O foco, como apresentado na introdução deste estudo, é angariar o maior número de 

dados possíveis sobre a sensação que os professores carregam sobre sua prática em face da 

urgência e da emergência da EDH. A plataforma de formatação do questionário é a 
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 Também é fundamental – quando se planeja um questionário – lembrar que a construção do conhecimento 

científico deve, em princípio, ter uma orientação teórica, ou seja, as hipóteses, a obtenção de dados, a análise e a 

discussão devem advir de teorias existentes. 
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SurveyMonkey o que permite colocar este questionário estruturado como autoaplicável, na 

classificação de Vieira (2009)
18

. 

Dentre as vantagens comuns às plataformas Survey de questionários, a que mais se 

destacou foi a possibilidade de modular dados e cruzá-los com outros dados do próprio 

questionário. Ademais, a própria plataforma conta com público de teste e banco de 

respondentes de acordo com perfis selecionados compatível com o grupo que se busca nesse 

estudo. Nesse sentido, como aponta a própria Vieira (2009), o questionário estruturado é uma 

importante ferramenta para gerar dados e coletá-los. 

A divulgação do questionário via digital e a coleta de dados a partir de plataforma 

digital permitem acessibilizá-lo a um amplo e vasto número de respondentes, de modo que os 

dados permitiriam registrar a diversidade - geográfica, de gênero, etária dos docentes, de 

natureza pública ou particular da instituição escolar, de alinhamento do professor à EDH, de 

experiência docente, de conhecimento de PPP e, principalmente, de posições assumidas nas 

práticas educacionais. 

Esses dados permitiriam aos professores revisitar suas práticas escolares a partir da 

relação entre sua prática docente em EDH e aquelas identificadas pelo questionário, e, assim, 

converterem-se em um instrumento para o seu próprio fazer docente: se a EDH se propõe a 

uma nova visão e a um novo comportamento social, cujos objetivos são a promoção da 

dignidade de pessoa humana e o seu reconhecimento social (a partir da concepção de que o 

ser humano está envolto por proteções jurídicas de natureza civil, social e política), então este 

estudo se propõe a ser um instrumento para a promoção de qualidade digna de vida a partir da 

compreensão da prática docente.  

Um questionário estruturado, com facilidade, tornou-se a espinha dorsal desta 

investigação, contudo, elaborar um questionário demanda certos esforços: ele requereu que se 

convertesse toda uma leitura técnica em uma linguagem acessível ao público a que se destina 

e, por isso, necessariamente, precisou fornecer todas as informações necessárias para que cada 

questão fosse respondida sem dúvidas. O questionário estruturado pode oferecer perguntas 

abertas (para respostas sob forma de texto produzido pelo respondente) ou fechadas (quando 

as opções de resposta são marcadas pelo próprio elaborador e o respondente deve selecionar 

uma delas, no geral, quando as opções não forem combináveis entre si). Para este estudo, em 

vista dos objetivos específicos e do levantamento bibliográfico acerca dos pontos de interesse 
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 Os questionários entregues aos respondentes para que eles mesmos os preencham são denominados 

questionários de autoaplicação. (VIEIRA, 2009, p. 33) 
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e objetivos, selecionou-se o questionário fechado. A bibliografia de pesquisa ofereceu as 

respostas fechadas apresentadas.   

Em face da situação sanitária pela qual o mundo passa e pela natureza da investigação 

que se propõe, decidiu-se aplicar o questionário estruturado digital e virtualmente. A escolha 

por ser divulgado digitalmente se deu por diversos fatores ligados à eficiência da geração de 

dados: segundo Vieira (2009), a plataforma SurveyMonkey oferece codificação eletrônica de 

modo a facilitar a tabulação ao mesmo tempo que oferece apreço estético, agilidade e curta 

extensão, fatores de interessa, haja vista o excesso de atividades extra-classe do público-alvo. 

Aliás, o questionário estruturado do tipo SurveyMonkey oferece outras vantagens que 

o tornaram uma exigência de pesquisa adequada: ele economiza tempo ao evitar 

deslocamentos de recursos humanos ao mesmo tempo que, disseminado virtualmente, produz, 

angaria e coleta grande número de dados, assegurado, ainda, tanto o anonimato quando a 

distância ou a condução do entrevistador como coloca Vieira (2009, p. 34):  

O levantamento de dados por e-mail ou Internet é procedimento recente, mas 

apresenta vantagens: os questionários são facilmente distribuídos, a coleta e 

o processamento dos dados são rápidos. No entanto, a pesquisa fica restrita 

aos usuários da Internet, que não representam a população em geral. 

Portanto, antes de fazer um levantamento de dados por e-mail ou pela 

Internet, considere quem é o respondente. A grande vantagem do 

questionário de autoaplicação é o fato de ser possível responder às questões 

no momento que quiser e durante o tempo que julgar necessário. Não há 

pressão. Para o pesquisador, o questionário de autoaplicação apresenta duas 

vantagens: as respostas são coletadas em formato padrão, o que facilita a 

análise, e existe a certeza de que o entrevistador não influenciou na resposta. 

A aplicação do questionário se dará pela internet, em páginas de facebook, de 

professores da escola pública do Brasil – é importante compreender a EDH como fenômeno 

diverso e diversificado de uma rede que se espalha (ou deveria) por todo o Brasil acerca das 

dificuldades apontadas pelos próprios professores em sala de aula. A divulgação pela internet 

foi escolhida haja vista o crescente acesso à internet por professores, principalmente diante do 

enfrentamento à pandemia do COVID-19 e os custos reduzidos para sua divulgação. Destarte, 

o encaminhamento virtual permite a ampliação das amostras e a rapidez da coleta de dados.  

O questionário foi modulado para não receber contribuições sob forma de texto dos 

respondentes, ou seja, ele foi elaborado para ser um questionário estruturado e fechado, razão 

pela qual o respondente ou terá opções de respostas ou poderá escalonar, dentro de um 

espectro, alguma das valorações permitidas. .  

Dentre as escalas de medição, houve a possibilidade de se utilizar três tipos de escala 

dentre as 8 constantes de Vieira (2009), a saber  



114 
 

a. a escala nominal - aquelas perguntas cujas respostas podem ser classificadas em 

duas ou mais categorias caso o respondente assim deseje;  

b. a escala ordinal – aquelas perguntas cujas respostas estabelecem uma posição 

relativa da resposta quando tomada alguma característica particular  

c. a escala de intervalo – aquelas perguntas cujas respostas indicam características 

com iguais unidades de mensura.  

d. a escala de ordenação – quando o respondente organiza todas as respostas 

apresentadas por grau de preferência  

e. a escala de intensidade – quando as respostas são ordenadas de acordo com um 

juízo de valor do respondente em uma linha contínua de atitudes  

f. a escala de Thurstone – quando a questão oferece uma proposição e o respondente 

deve responder se concorda ou discorda dela 

g. a escala de Likert – quando,  em meio a uma série de proposições, o respondente 

deve apontar concordância ou discordância, proporcionalmente escalada na 

medida de sua concordância ou discordância.  

h. a escala de Guttman – quando as respostas, já organizadas em hierarquia, podem 

ser alinhadas em uma escala única, de uma medida padronizada, e unidimensional.  

Basicamente, o questionário foi dividido em partes. A intenção é que o respondente 

percorra um caminho em que ele coloque aspectos do perfil do docente e de sua formação que 

interessem ao objeto de estudo deste trabalho. Em um segundo momento, o respondente 

ofereceria algumas informações sobre seu ambiente de trabalho que possam ser recuperados 

quando necessários e, somente em uma terceira parte é que ele responderia a questões que 

entrelaçariam a prática de trabalho do docente e sua vivência em EDH.  

O questionário, portanto, foi dividido em quatro partes.  

a. Formação profissional – “Conhecendo um pouco a formação do professor” 

b. Prática – “Conhecendo o trabalho do professor” 

c. Práxis educacional – “Um pouco sobre sua vivência docente em Ensino de 

Direitos Humanos” 

d. Agradecimento e despedida 

O questionário começa com um texto de apresentação curto e rápido em que se 

explique a natureza do trabalho e a que IES e a que programa de mestrado ele está vinculado 

tal como orienta Vieira (2009, p. 41), quando ela elenca razões para a efetividade de um 

questionário estruturado. Segundo a autora, uma apresentação é importante para orientar o 

raciocínio do respondente no sentido de ele ter informações suficientes sobre o contexto de 
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pesquisa. Em seguida, o respondente é convidado a aceitar ou não os termos para utilização de 

dados e segurança do anonimato. 

Na primeira parte – Conhecendo um pouco a formação do professor - as 5 perguntas 

constantes voltam-se para localização e a formação acadêmica do docente participante, assim, 

o respondente primeiro fornece a unidade federativa a que pertence e, em seguida, é-lhe 

questionado acerca de sua graduação e de sua licenciatura.  

Na segunda parte do trabalho – Conhecendo o trabalho do professor – busca-se 

angariar dados suficientes para realizar o recorte: aqui, importa informar acerca de que tipo de 

escola o respondente tem mais turmas e qual disciplina lecionam, em duas perguntas 

separadas com opções fechadas de múltipla-escolha excludentes entre si. As respostas são 

fechadas e, neste ponto, vinculam as respostas seguintes para que, novamente, seja possível 

modular as respostas conforme as ramificações.  

A terceira parte trata da vivência do docente no que toca sua experiência de sala de 

aula acerca da integração de conteúdos pertinentes à EDH - Um pouco sobre sua vivência 

docente em EDH. Assim, depois de um texto introdutório, conforme sugere Vieira (2009), o 

respondente é informado de que as respostas que deve dar não estão pautadas pelo padrão 

certo/errado, mas pelo que o respondente sente de sua prática em EDH. É importante que o 

respondente tenha em mente que o questionário se debruça sobre as sensações e sobre a sua 

percepção do ambiente de trabalho e da sua prática escolar.  

Também é explicado, neste texto, como funcionam as respostas, haja vista elas 

poderem alternar entre respostas fechadas de multiplaescolha e a barra de deslizamento. As 

barras de deslizamento – escala de Likert – exigem que seja marcado um numeral dentro de 

uma barra conforme a proximidade da resposta com a sensação do respondente no sentido de 

concordar (um dos extremos da barra de deslizamento) com a afirmação ou de discordar 

(outro extremo da barra de deslizamento). A seguir, são colocadas diversas afirmações para 

que ele aponte seu grau de concordância ou de discordância.  

A quarta seção do questionário estruturado trata de agradecer ao respondente 

permitindo que ele inscreva seu e-mail para receber os resultados do estudo que será 

elaborado quando da finalização da tabulação e da interpretação dos dados. A sugestão 

também consta em Vieira (2009, p. 42)
19

, quem salienta, ainda, que esta parte se torna um 

compromisso do elaborador do questionário em devolver resultados para aqueles que 

ajudaram-no a contribuir com a geração e com a coleta de dados,  
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 E nunca se esqueça de agradecer pelo tempo que a pessoa despendeu respondendo ao questionário, sem 

receber nada em pagamento. Cabem, perfeitamente, palavras como “Obrigado pela sua atenção.”. 
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5.2 Os resultados e o que eles revelam sobre a bibliografia
20

  

 Tal como colocado acima, o questionário estruturado constou de 4 partes, deste modo, 

esta parte do estudo percorrerá, novamente, as partes do questionário, fazendo os 

apontamentos sobre as respostas dos questionários. Essa parte terá uma natureza singular. Ao 

mesmo tempo em que se fará uma descrição sobre os resultados objetivamente coletados, 

também se buscará interpretar o resultado com aqueles levantados nas bibliografias, por isso, 

quando necessário, diversos autores serão recuperados no sentido de confrontar um resultado 

com um apontamento bibliográfico.  

 A coleta de dados se deu ao longo de todo o mês de janeiro do ano de 2021. O 

questionário, contudo, permaneceu aberto para receber contribuições até o mês de março do 

mesmo ano. A sua divulgação se deu por diversas plataformas, mas a que mais produzia 

retornos era divulgação pelo facebook em grupos de professores, educadores e pedagogos 

encontrados. A divulgação foi realizada por meio de postagens convidando os professores a 

serem ouvidos acerca da EDH em sala de aula. Foi realizada divulgação em grupos de todas 

as unidades federativas do Brasil, a fim de se coletar a maior diversidade de contribuições 

possível.  

 A versão consolidada do questionário – aquela que pode ser encontrada na seção de 

apêndices deste estudo – constou de 27 questões. Conforme apontado pela própria plataforma 

de resposta de questionário, o tempo médio para resposta de cada questionário foi de 6 

minutos e 28 segundos.  

 No total, foram coletadas 322 contribuições, das quais apenas 191 contribuições 

puderam ser validadas.  

A primeira parte do questionário relaciona-se à aceitação do termo de consentimento. 

A não aceitação encaminhava o respondente para uma página de finalização de questionário. 

Nessa parte, foram afastadas todas aquelas contribuições que não consentiram com a 

divulgação dos resultados (um total de duas contribuições).  

Quanto à segunda parte do questionário – dedicada a identificar o perfil de 

respondentes do questionário – o número de contribuições afastadas cresceu: nesta parte 

foram afastadas as contribuições de professores fora do perfil identificado na bibliografia 

anteriormente levantada, mas que, por estarem nos grupos de facebook, se propuseram a 

responder o questionário. Nesse sentido, foram afastadas as contribuições por docentes 
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  Os resultados diagramados podem ser consultados no Apêndice B, ao final deste estudo.  
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ligados a outras formas de educação que não a formal escolarizada nos moldes do que propõe 

o PNEDH nos eixos de educação básica.  

Quanto às terceira e quarta partes, não houve afastamentos realizados: aqueles 

encontrados percorreram as questões e as responderam adequadamente. O resultado é o que se 

encontra abaixo.  

 

5.3 Os resultados: o perfil do grupo respondente, o seu ambiente de trabalho e as 

condições de seu labor  

 Superada a página de aceitação do perfil de consentimento, foi possível coletar dados 

acerca do perfil do docente do ensino básico na seção intitulada Conhecendo um pouco a 

formação do professor.   

 O maior número de respondentes válidos se deu no estado de São Paulo com 52 

contribuições. Em segundo lugar, com 41 contribuições, ficou o estado do Paraná. Em terceiro 

lugar, com 14 contribuições, vem o estado do Rio de Janeiro. Empatados em quarto lugar, 

com 10 contribuições, ficam o estado de Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. O 

estado do Rio Grande do Sul contribuiu com 9 questionários válidos, enquanto que Goiás 

apresentou 6 contribuições válidas e a Bahia  e o Alagoas outras 5 contribuições cada. O 

estado do Amazonas forneceu 4 contribuições válidas, tal como o estado do Mato Grosso do 

Sul e o Pará. O Distrito Federal e o estado do Mato Grosso apresentaram 3 contribuições 

válidas. O estado do Espírito Santo, Ceará, Paraíba e Piauí totalizaram 2 contribuições válidas 

cada. O estado do Maranhão, do Rio Grande do Norte e de Rondônia forneceram 1 

contribuição cada. Os estados do Acre, do Amapá, de Roraima, de Sergipe e de Tocantins não 

apresentaram contribuição.  

 Vieira (2009) já havia levantado a dificuldade de encontrar respondentes – presenciais 

ou virtuais – para questionários estruturados, e que mesmo em encontrando-os, eles se 

dispersariam com facilidade, preterindo qualquer outra atividade a responder o questionário. 

A autora ainda coloca que o acesso a tecnologias e a acesso remoto também poderia ser um 

empecilho
21

.   

 Chamou a atenção que houve estados com nenhuma contribuição. Ao longo da coleta 

de dados, esse apontamento já estava sendo levantado, por isso, foram feitos esforços no 
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 Essa hipótese parece improvável, haja vista o acesso remoto ser uma prioridade em se tratando da situação 

sanitária enfrentada por conta da pandemia de Covid-19. Neste sentido, o acesso a estrutura digital não parece 

ser um real obstáculo justamente pelo esforço sem precedentes dos docentes em traduzir para o mundo digital as 

atividades laborais antes realizadas presencialmente em instituições escolares. Contudo, esse momento de 

tradução sobrecarregou os docentes de atividades, razão pela qual se justificaria a dificuldade de se colocar a 

resposta deste questionário como uma prioridade justamente pela insurgência dessas novas demandas da 

educação.   



118 
 

sentido de divulgar o questionário em grupos deste estado com o intuito de obter resultados, 

contudo, esses esforços mostraram-se infrutíferos. 

 As contribuições válidas apontaram que 77 dos respondentes possuem apenas 

licenciatura na área que lecionam, ao passo que 2 sinalizaram que possuem licenciatura, 

contudo em área diferente da que lecionam. 2 respondentes colocaram que possuem 

bacharelado na área que lecionam enquanto que outros 2 respondentes registraram que 

possuem bacharelado em área diferente da que lecionam. Um total de 41 respondentes 

sinalizaram que possuem pós-graduação lato-sensu na área específica em que lecionam, ao 

passo que 9 registraram haver pós-graduação lato-sensu em área diferente da que lecionam.  

Um total de 33 respondentes apontou ter mestrado na área em que lecionam enquanto que 4 

registraram ter mestrado em área diferente da que lecionam. Um total de 19 respondentes 

colocou possuir doutorado na área que lecionam enquanto que 2 respondentes informaram ter 

doutorado em área diferente da que lecionam.  

 Esses resultados não surpreendem: a classe dos docentes é uma classe empenhada e 

dedicada com as questões educacionais, razão pela qual a busca por maior qualificação, maior 

especialização, e busca constante por aprimoramento parece ser uma constante. Nesse sentido, 

importa compreender que o público respondente corresponde a um alto nível de qualificação 

acadêmica.  

 Quanto à natureza da IES onde os respondentes concluíram seu curso de graduação, 

foram encontrados resultados bastante equilibrados: 57 respondentes alegaram terem 

concluído seus estudos na rede estadual de ensino superior enquanto que outros 43 

respondentes assinalaram terem concluído seus estudos na rede federal de ensino superior 

(totalizando 100 respondentes graduados na rede pública de ensino). Foram 87 respondentes 

que concluíram seus estudos na rede privada. Outros 4 concluíram seus estudos em outros 

modelos de IES.  

 Ponto sintomático desta pesquisa é a questão de se a grade curricular de graduação 

cursada contemplava ensino de DH. Neste sentido, 165 respondentes informaram não ter 

nenhuma disciplina específica sobre tais conteúdos em sua grade curricular, contrapondo-se a 

26 respondentes que afirmaram ter disciplina específica deste conteúdo em sua grade 

curricular. Este dado é importante e será retomando diversas vezes. Por ora, insta observar 

que, no geral, não há, com força, a integração de conteúdos ligados a EDH dentro dos cursos 

superiores tal como propõe o PNEDH no eixo da educação superior, visto na primeira parte 

deste trabalho. Este dado importa porque reflete aspectos da formação do docente que será, no 
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campo profissional, chamado a incorporar DH e EDH em sua práxis a partir do compromisso 

com o saber científico a ser democratizado. 

 Quando questionado acerca da predominância de turma para o qual lecionam, o maior 

número de respondentes (68 deles) afirmou terem mais turmas no ensino médio. O segundo 

maior número de respondentes (53 deles) respondeu ter maior número de turmas no ensino 

fundamental PEB II enquanto que outros 23 respondentes afirmaram ter maior número de 

turmas no PEB I. 16 respondentes afirmaram ter o maior número de turmas no ensino infantil 

ao passo que outros 14 respondentes afirmaram terem o maior número de turmas no ensino 

superior. Foram 11 os respondentes que afirmaram ter maior número de turmas no ensino 

técnico. 3 dos respondentes afirmaram ter maior número no EJA; 2 dos respondentes 

colocaram ter maior número de turmas em educação de campo e um deles revelou ter o maior 

número de turmas na pós-graduação stricto-sensu. Não houve respondentes com maior 

número de aulas na pós-graduação lato-sensu. Essa amostra revela que há uma ampla 

diversidade de respostas passando por todos os níveis de turmas. 

 Na parte Conhecendo o trabalho do professor foram realizadas algumas perguntas 

acerca do ambiente de trabalho do docente. Neste ponto, foram localizadas questões 

importantes a serem levantadas.  

Novo ponto sintomático foi identificado quando questionados acerca do tipo de escola 

em que o respondente detém maior número de aulas: dos 191 questionários respondidos, 

191 contribuições válidas afirmaram tê-las na rede pública. Este dado chama a atenção 

porque dele emanam diversas considerações: a divulgação do questionário se deu ampla e 

abertamente em grupos abertos de professores, seja de instituições públicas ou particulares, 

contudo, a temática voltada para a EDH não atraiu atenção de professores que detivessem 

maior número de aulas em instituições privadas. Assim, importa registrar que a preocupação 

com as demandas e as urgências sobre EDH encontram maior eco e raiz entre os docentes da 

rede pública.  

 Cumpre observar, também, que, conforme visto anteriormente em questão anterior, 

100 dos respondentes licenciaram-se em IES de rede pública (federal ou estadual) enquanto 

que outros 87 licenciaram-se em instituições privadas, contudo, todos os respondentes 

passaram a integrar profissionalmente a rede pública de ensino, nesse sentido, importa jogar 

luz sobre o comportamento curricular acerca do ensino de DH no ensino superior como uma 

demanda – de urgência – para a EDH. A amostra revelou que há uma participação especial 

das IES da rede privada quanto ao fornecimento de profissionais qualificados para a rede 



120 
 

pública de educação e que, por isso, tais IES não podem ser ignoradas quando se trata de 

EDH.  

 Do mesmo modo, esse dado também revela que as Universidades Públicas também 

provêm um grande número de profissionais da rede pública de educação e que, por isso, 

também precisam assumir o compromisso de endossar conteúdos científicos acerca de DH e 

de EDH em suas grades, principalmente porque, neles, há um componente social e científico 

que precisa ser canalizado para a construção de uma sociedade democrática, plural e que 

reconhece o valor da dignidade humana. Importa, ainda, registrar que todos os respondentes 

afirmaram ter, na escola pública, seu maior número de turma. Em suma, o campo de trabalho 

prioritário dos docentes formados em IES públicas ou particulares é o ensino público.  

 Quando colocadas as disciplinas dos questionários respondentes, o maior número de 

respondentes – 32 deles – registraram serem professores polivalentes. Em segundo lugar, 31 

respondentes afirmaram estarem vinculados à disciplina de Matemática
22

. 22 respondentes 

registraram lecionar sobre Biologia ou Ciências enquanto que 21 apontaram lecionar Língua 

Portuguesa. 16 respondentes vincularam-se ao ensino de História enquanto que 11 outros 

respondentes vincularam-se à disciplina de Educação Física ou Luta Corporal. Outros 10 

respondentes informaram trabalhar com a disciplina de Inglês. 8 respondentes afirmaram 

trabalhar a disciplina de Filosofia, enquanto que 7 respondentes apontaram trabalhar a 

disciplina de Física. Outros 7 respondentes afirmaram trabalhar com o conteúdo de Geografia. 

6 respondentes vincularam-se à disciplina de História da Arte e outros 6 vincularam-se à 

disciplina de Química. 5 respondentes colocaram-se como docentes de Sociologia enquanto 

que outros 4 apresentaram-se vinculados à disciplina de atualidades. Houve 2 contribuições de 

professores vinculados à disciplina de robótica. Para as disciplinas de Empreendedorismo, 

Espanhol e Literatura houve apenas um respondente cada. Não foi registrado respondente 

algum vinculado às disciplinas de Dança, de Música, de Redação ou de Ensino de Religião e 

Fé.  

 Este ponto da pesquisa intrigou. Ele precisa ser iluminado porque ele aponta para uma 

hipótese levantada em um primeiro momento que apresenta indícios de não ser procedente: 

uma das maiores contribuições (e de interesse pela temática de DH na escola) proveio de 

docentes da disciplina da Matemática e de Ciências Biológicas, ou seja, aqui, há um primeiro 

indício de que a EDH não é uma demanda isolada e atribuída às Ciências Humanas. Muito 

                                                           
22

 Warat (2005) narra quando foi questionado como certas disciplinas – como matemática – poderiam integrar 

EDH em sua abordagem. Esta investigação coloca que o que ele vivenciou àquela época parece não permanecer. 

O grupo de respondentes do questionário estruturado que se declararam professor de matemática contou com um 

dos maiores números de contribuições.  
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pelo contrário, ela parece estar sendo melhor canalizada na Matemática e nas Ciências 

Biológicas que em outras ciências às quais esterotipadamente costuma-se associar – como 

Língua Portuguesa ou História ou Sociologia.  

 

5.4 O denominador  

 Compreender os resultados desta pesquisa requer um exercício específico de 

interpretação. O questionário, como exposto anteriormente, foi composto por dois tipos de 

perguntas: perguntas fechadas com opções de resposta e afirmações cujas respostas deviam 

ser dadas mediante escalonamento entre a total discordância e a total concordância. 

 Para as perguntas fechadas com opções de resposta a interpretação tende a ser mais 

fácil e intuitiva. O número de respondentes correspondente a cada uma das opções dadas é 

tabulado proporcionalmente e convertidas em uma porcentagem. Para este estudo, será 

realizada a interpretação do dado obtido utilizando a porcentagem encontrada.  

 Para as afirmações com resposta escalonada será utilizado um denominador. 

O denominador é o numeral encontrado a partir da média de todas as escalas auferidas 

pelos respondentes dividido pelo número de respondentes válidos. O denominador, neste 

questionário, deve ser um numeral entre 0 e 100. Quanto mais próximo da opção à esquerda, 

mais próximo do numeral 0 ao passo que, quanto mais próximo da opção à direita, mais 

próximo do numeral 100. A indiferença quanto à afirmação se dará próximo do numeral 50. 

Assim que, para cada afirmação elaborada e aplicada no questionário que apresente 

escalonamento em suas respostas, será apresentado o denominador encontrado, em qual dos 

extremos (direito ou esquerdo) estava cada opção de concordância ou discordância, e a 

interpretação final de acordo com a média.  

 Somente após a interpretação do denominador é que será procedida à leitura a partir da 

bibliografia levantada anteriormente.     

 

5.5 Os resultados: a vivência em EDH do grupo respondente 

Na seção do questionário intitulada  Um pouco sobre sua vivência docente em Ensino 

de Direitos Humanos é que puderam ser localizados melhores apontamentos acerca das 

implicações da EDH no trabalho do docente. Nesta seção, serão realizados, como na seção 

anterior, entrelaçamentos entre a pergunta do questionário, a resposta ou respostas 

encontradas e o que revelam sobre a bibliografia levantada acerca daquele tópico.  

 

Afirmação - O contexto social (ou seja, não escolar) influi mais sobre o aluno que o 

ensino escolar de Direitos Humanos para a construção de democracia 
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 A primeira afirmação era O contexto social (ou seja, não escolar) influi mais sobre o 

aluno que o ensino escolar de Direitos Humanos para a construção de democracia. O 

respondente tinha toda a liberdade para escalonar sua resposta por meio de uma barra 

utilizando a taxa de Likert. Nesse sentido, o respondente poderia assinalar, em uma das 

extremidades que discordava totalmente com a afirmação, ou em outra extremidade, assinalar 

que concordava totalmente com a afirmação ou, ainda, escalonar sua resposta por meio das 

proximidades com os extremos conforme sentisse proporcional a aceitação da afirmação e a 

escala. O denominador para essa afirmação foi de 57 de um total de 0 a 100.  

 O denominador encontrado revela mais uma proximidade com o centro da balança que 

com os extremos. Assim, parece haver uma considerável dúvida sobre o peso de um 

conhecimento sobre DH fora da escola. Essa resposta parece confirmar o que a bibliografia de 

ambas as áreas encontraram: a escola é um local privilegiado para a concepção de relações 

nascidas sob a óptica dos DH e abalizadas por ela. Essa visão endossa o postulado pelo 

PNEDH e por Benevides (2001).  

É necessário, neste ponto, contudo, fazer duas ressalvas. 

A primeira delas é que, embora a escola seja, de fato, um local privilegiado para 

semear e cultivar uma cultura de DH que reconheça a dignidade humana como ponto de 

partida, o próprio PNEDH dedica uma seção inteira de sua obra para abordar esses conteúdos 

em espaços não formais de conhecimento, revelando que embora a EDH deva ser estimulada 

pelos agentes da educação (aqui compreendidos todos aqueles que trabalham dentro de uma 

unidade escolar), ela é uma responsabilidade que vai muito além do professor. Neste ponto, o 

professor é apenas uma das contribuições para essa cultura e, que, por isso, não se trata de 

jogar exclusivamente sobre ele o encargo da fazê-la funcionar. Guedes et al (2007), nesse 

ponto, ponderam que existe uma expectativa quanto à EDH de que, cultivado nos meios 

escolares, possam extrapolá-los.  

A segunda delas é que a bibliografia consultada na área de Educação parece colocar a 

EDH em espaços não-formais para fora do escopo de interesse ou de objeto de pesquisa da 

Educação, por isso, esse tipo de objeto e sua produção acadêmica parecem encontrar terreno 

fértil em outras áreas da ciência como a sociologia, a filosofia, a antropologia e a teologia. Por 

encontrar-se fora do espectro de que busca esta investigação, não foram realizadas pesquisas 

que melhor pudessem explicar esse fenômeno, ficando esta questão em aberto para uma 

pesquisa futura.  

Por fim, ante as lentes que a bibliografia permitiu entrever, na área do Direito como 

ciência não houve preocupação com o estudo dos mecanismos de acesso à Justiça ou por uma 
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EDH fora do ambiente escolar ao passo que na seara da Educação, houve referências aos 

espaços não formais de conhecimento, principalmente porque é sensível a compreensão de 

que a EDH é uma postura, um comportamento e atitudes que devem fluir de dentro para fora e 

de fora para dentro dos muros escolares como colocou, por exemplo, Benevides (2000),   

Carvalho (2004) e Fernandes e Paludeto (2010).  

Warat (2005), embora não se detenha sobre aspectos como métodos ou metodologias e 

as questões educacionais lhe passem despercebidas, traz elementos de que a EDH é um 

instrumento que vai para muito além dos muros escolares. Ele reconhece que essa educação 

encontra importância porque ele é uma resposta a uma conjuntura política, social e histórica 

cuja resposta começa nos espaços formais de educação, mas que não se limitam a eles e que 

por isso, podem expandir-se para agir sobre os espaços não formais. O autor coloca, por 

exemplo, como sugestões de trabalho docente, que se promovam sessões de filmes gratuitos, 

para que a comunidade que cerca a escola possa assumir sua parte na promoção de uma 

cultura de DH.   

 

Afirmação - O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da sua escola aborda Educação em 

Direitos Humanos e ele ainda exige que eu aborde esses temas em minhas aulas 

A afirmação seguinte O Projeto Político-Pedagógico (PPP) da sua escola aborda 

Educação em Direitos Humanos e ele ainda exige que eu aborde esses temas em minhas 

aulas apresentou um escalonamento com uma observação. Na extremidade esquerda, figurava 

a total discordância da afirmação. Na extremidade direita, figurava a total concordância com a 

afirmação. O centro dela (numeral 50) constava da inscrição Eu não li o PPP da minha 

escola. O denominador encontrado para esta afirmação foi de 52.96, ou seja, revela uma 

proximidade com uma postura dos docentes primeiramente de não ler o PPP (muito embora a 

bibliografia da área de Educação pareça apontar para a imprescindibilidade dele para a 

atuação escolar) e, em um segundo momento, de desconhecer se tal documento solicita a 

abordagem de temas vinculados a DH ou EDH em suas práticas escolares.  

Esse tipo de comportamento e postura revela um ponto curioso: aqueles docentes que 

se propuseram a responder o questionário são aqueles que revelam ter interesse pela temática. 

Nesse ponto, um denominador próximo de uma opção que nega a leitura do PPP projeta a 

concepção de DH para fora da atuação política da escola. Ao mesmo tempo, revela que os 

docentes buscam integrá-los em suas práticas escolares, como se a EDH fosse uma 

preocupação ética escolar, mas não política.  

Nem Flowers (2004) nem Bajaj (2011) manifestam preocupação com questões 

relativas ao PPP. A centralidade das questões levantadas pelas autoras recai sobre a 
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concepção de uma EDH, por isso, o objeto de estudo delas é acerca das lentes com que deve 

ser visto todo o processo de elaboração dos processos educacionais e concepção de educação 

o dos processos de educação.  

Dentro da bibliografia do Direito como ciência, também não foi apresentada 

preocupação com conhecimentos jurídicos acerca de DH em face do PPP escolar. Aliás, o que 

se evidenciou é que dentro dessa área, não houve preocupações sintomáticas que revelassem 

real conhecimento sobre a rotina escolar ou sobre procedimentos instrumentais característicos 

da escola, tal como o PPP. Nesse sentido, aspectos como abordagens ou alinhamento do PPP 

aos DH e aos conhecimentos pertinentes a EDH permaneceram marginalizados das discussões 

acadêmicas dessa área. Deste modo, o relevo que foi dado foi na seleção de conteúdos a que 

os alunos devessem conhecer para formarem-se cidadãos.  

No campo da Educação, contudo, há uma riqueza de estudos acerca do PPP e do seu 

compromisso ético e político de se promover uma cultura de DH.  

Para educadores como Guedes et al (2017), o PPP parece – ao menos nos artigos – 

assumir uma centralidade dentre as preocupações. Conforme colocam, é o PPP o responsável 

por cultivar as primeiras manifestações de decisão representativa, característico das 

democracias, dentro dos muros da escola, assim, o PPP, instrumento de alto valor político e 

social, também deve ser lido pela óptica da EDH no sentido de que ele possa reconhecer todas 

as classes de trabalhadores e identidades dentro do universo escolar e suas vozes quando dos 

momentos de decisão.    

O que intriga no denominador, contudo, é que ele aponta mais para uma indiferença 

quanto ao PPP (o que seria interpretado como desconhecimento do conteúdo do PPP, muito 

embora saiba de sua existência) que quanto a uma total concordância com a afirmação ou 

discordância ao passo que, para Guedes et al (2017) ele é de suma importância.  

Em Warat (2005), questões atreladas ao PPP não foram suscitadas. O autor, no texto 

revisitado para esta investigação, não apresentou preocupação com estratégias de ensino 

ancoradas no PPP. Por outro lado, não houve um momento sequer, de sua obra que não se 

sentisse o tom político do trabalho escolar e do quanto existe uma importante ligação entre a 

Educação e a promoção dos DH. Nesse sentido, a percepção que se teve é a latência sempre 

presente de uma motivação política e pedagógica do trabalho do docente, mas que não eclode 

em seu trabalho com esta nomenclatura. 

 

Afirmação - O Ensino de Direitos Humanos é interdisciplinar, mas, onde trabalho, são 

poucos os professores que estão dispostos a trabalhá-los de forma interdisciplinar com 

outras disciplinas e colegas. 
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Os respondentes foram convidados a discordar ou a concordar (total ou 

escalonadamente) acerca da afirmação O Ensino de Direitos Humanos é interdisciplinar, mas, 

onde trabalho, são poucos os professores que estão dispostos a trabalhá-los de forma 

interdisciplinar com outras disciplinas e colegas. No extremo periférico esquerdo, havia a 

inscrição Discordo totalmente - são muitos os professores que se dedicam a integrar a EDH à 

sua disciplina ao passo que no extremo periférico direito havia a inscrição Concordo 

totalmente - tenho poucos colegas que se dedicam a integrar EDH à sua disciplina. O 

denominador encontrado para esta afirmação foi de 74,27, pendente para o lado direito, onde 

se colocou a total concordância.  

Flowers (2004), em seu texto, não se manifesta acerca de questões como 

interdisciplinaridade tampouco com as relações de trabalho e integração de conteúdos. Bajaj 

(2011), por outro lado, embora não se expresse sob o termo interdisciplinaridade, quando 

apresenta uma sistematicidade de conteúdos, o faz sob dimensões de DH, apontando que eles 

se comunicam e que estabelecem relações que não podem ser ignoradas. Quanto às relações 

de trabalho, Bajaj (2011) também permanece silente. 

Este denominador confirma apontamentos levantados pelos Educadores no interior de 

sua bibliografia: embora a concepção de EDH dentro do Direito como ciência aponte para 

conteúdos específicos de DH e para o conhecimento de mecanismos de acesso à Justiça, o que 

prevalece entre educadores é uma abordagem mais próxima do que seja comportamentos e 

atitudes pautadas por aqueles direitos. Nesse sentido, a dificuldade que parece ter sido 

revelada é a de encontrar um terreno escolar em que esse tipo de abordagem encontre 

patronos, defensores e estimuladores. 

Dentro da bibliografia consultada, Sacavino e Candau (2013) e Carvalho (2004) 

colocam que a EDH, prioritariamente, é instigar e incentivar uma leitura (de palavras e de 

mundo) pelas lentes da dignidade, da cidadania e do respeito às diferenças, mas que existem 

conteúdos que precisam ser transmitidos para a formalização dessas lentes. Para essas autoras, 

essas oportunidades seriam realizadas por meio de oficinas. As oficinas seriam locais e 

momentos de trabalho de conteúdos, mas que não necessariamente pertencem à grade 

curricular dos conhecimentos tácitos, por isso, elas fogem das burocracias escolares como 

avaliações e obrigatoriedade de presença. Calissi (2014) trabalha, contudo, em seu texto, uma 

transmissão ancorada em projetos (e não em oficinas), que se dariam com alguma frequência. 

Os projetos seriam oportunidades de reunir professores e alunos comprometidos com a EDH 

no sentido de revisitar os conteúdos escolares sob essa nova perspectiva. O que ela defende 

como projeto não se distancia tanto assim do que Sacavino e Candau (2013) colocam como 
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oficina. Nenhuma das autoras, contudo, trabalham as relações de trabalho atinentes a esses 

momentos fora de sala de aula tampouco entre o relacionamento entre os professores ou entre 

seus conteúdos.   

Nesse sentido, um dos empecilhos levantados na bibliografia seria o pouco 

engajamento da comunidade escolar para assumir o compromisso de infiltrar DH por todos os 

conteúdos que buscam lecionar – e este ponto é sintomático dentro do estudo. Compreender 

que EDH não é apenas um conteúdo formal, mas uma postura, um comportamento e atitudes 

implica compreender que tais conteúdos não são apenas memorizáveis para avaliações.  

Implica, também, compreender que tais conteúdos devem passar a integrar aquilo que 

se é seja professor seja aluno, e que por isso, afastar-se desse compromisso é, 

sistematicamente, afastar-se de um ser democrático ou de um ser que se relaciona com os 

outros pelo valor humano que lhe são naturais. Quando o ambiente escolar identifica colegas 

que não assumem o compromisso de serem democráticos, então o prejuízo é sentido na 

efetividade da EDH.  

Novamente, os estudos do Direito como ciência permanecem silentes quanto a 

urgências da EDH como a integração com os pares. A contribuição mais significante neste 

sentido é a de Dias e Oliveira (2015): os autores apontam para a formatação de uma disciplina 

específica que trataria de um conteúdo jurídico que envolveria tanto o direito material quanto 

os aspectos jurídico-procedimentais no intuito de preparar um cidadão para acessar, ao menos 

juridicamente, no que for possível ao cidadão sem representação de um patrono conforme o 

que já havia apontado Silva e Souza (2017) e Fonseca (2015).  

Essa saída parece conveniente: quando se trata da inserção de conteúdos jurídicos 

como corolários de uma EDH, os acadêmicos do Direito como ciência postulam por uma 

disciplina específica. Nesse sentido, era esperado que considerassem a construção de 

conteúdos específicos a partir de uma analogia com outras disciplinas, e, por se tratar de uma 

analogia, não faria sentido esperar uma integração de conteúdos pela inter, trans ou 

multidisciplinaridade. Em verdade, a concepção que se entrevê é a de apenas mais uma 

disciplina compartimentalizada e estanque das demais. E essa visão é perigosa.  

Essa visão é perigosa porque coloca a EDH sob um limite – o dos conteúdos 

formalizados. A concepção de DH, de acesso à Justiça e a EDH busca exatamente o oposto: 

seu objetivo é transcender o ensino compartimentado e formar comportamentos, posturas e 

atitudes, e, por isso, nesse ponto, quando o Direito como ciência ignora algumas demandas da 

Educação aplicada incorrem em graves equívocos, como retirar o componente atrelado a 

comportamentos e posturas que deve acompanhar todo conteúdo técnico escolarizado.  
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A EDH não ignora que haja conteúdos de DH, de Direito e de acesso à Justiça que lhe 

sejam pertinentes, tampouco ignora que atuar como cidadão requer certos conhecimentos de 

como funcionam as regras jurídicas do jogo social e político, mas, de modo algum, ela pode 

compactuar com sua redução a limites tão estéreis e descompromissados com o significado 

político que a escola e que a Educação assume.  

Por isso, no campo da Educação, a integração com os pares assume contornos mais 

palpáveis: Candau e Sacavino (2013) levantam a importância da formação de professores para 

atuar como multiplicadores. Calissi (2014), contudo, de todos os autores dentro da 

bibliografia de Educação, foi a que mais se destacou no que tange à relação com os pares. 

Segundo ela, durante o ano letivo, há diversas demandas – planejadas (como um ensino 

orientado para o vestibular) ou acidentais (como os casos que nascem durante o ano a partir 

da necessidade dos alunos, por exemplo, como tratar de gravidez na adolescência ou o que 

significa e implica o sistema de cotas) – que concorrem com todo um planejamento voltado 

para a EDH e que podem sabotar um planejamento temático inter, trans ou multidisciplinar. 

A autora coloca que a integração com os pares para uma promoção efetiva de uma 

cultura de DH requer, muito mais que formação específica, uma índole do corpo docente que 

aponte para comportamentos, para posturas e para atitudes alinhadas à EDH e que esse ponto 

seja mais problemático de se resolver. Contar com uma índole específica dentro de uma 

escola é uma tensão considerável porque é o modo pelo qual certos estereótipos errôneos 

acerca do DH – como o de que DH é direito de bandidos - encontram terreno fértil para se 

reproduzir. O denominador encontrado, portanto, parece ecoar os mesmos pontos 

apresentados por Calissi (2014). 

Essa questão em Warat (2005) encontra muito mais riqueza. O próprio autor coloca 

em seu texto que já fora provocado, em diversas palestras, por um público que alegava ser DH 

alheio ao conteúdo técnico que apresentavam. O episódio que o autor cita tratava de 

professores de matemática. O autor respondeu alegando que a comparação de dados em 

gráficos e infográficos já é uma iniciativa que demonstra o modo pelo qual o interesse em 

implantar uma cultura de DH arraiga-se.  

O autor é brilhante porque ele não coloca um conteúdo a mais dentro das 

preocupações dos sobrecarregados professores, mas apenas propõe uma nova abordagem dos 

conteúdos escolares. Assim, o que se encontra imanente em suas palavras é que é mais 

provável que exista um grupo de docentes que não estejam abertos a reformular seus 

conteúdos para abordar a partir de uma cultura de DH. Nessa questão, é a boa-vontade de um 

grupo de docentes que foi colocada em xeque, mas não a EDH. 
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Afirmação - Minha carga horária somada com o volume de conteúdos e as atividades 

burocráticas não me permitem trabalhar Direitos Humanos como eu gostaria. 

Nessa questão, os respondentes também puderam manifestar total ou escalonada 

concordância ou discordância da afirmação Minha carga horária somada com o volume de 

conteúdos e as atividades burocráticas não me permitem trabalhar Direitos Humanos como 

eu gostaria.  

O denominador encontrado para esta afirmação foi de 61,13, pendente para a direita, 

onde se manifestava a total concordância. Este denominador, embora apresente alguma 

inclinação para a concordância, ele não se distancia tanto assim do centro, local identificado 

como indiferença ou dúvida quanto à veracidade desta afirmação. Essa indiferença é 

importante.  

Flowers (2004) e Bajaj (2011) não se detêm sobre esta questão. Como o objeto de 

pesquisa delas são, respectivamente, a polissemia sobre a EDH e os modos como se articulam 

os conhecimentos pertinentes a esta educação, então as autoras colocam as questões de 

operacionalidade para fora do objeto.  

Como colocado na afirmação anterior, há uma dificuldade de se operar EDH de modo 

inter, trans e multidisciplinar em projetos com colegas de trabalho. A indiferença que 

evidencia esta afirmação pode estar ligada com a integração de conteúdos de EDH à sua 

própria disciplina naturalmente.  

Como o fazer docente é, muitas vezes, um fazer solitário (e não apenas no que se trata 

de EDH) no sentido de que o acompanhamento institucional é pontual, específico e que não se 

trata mais de uma gestão do que de uma preocupação didática ou de integração de conteúdo, 

então não surpreende esse denominador. Quando a EDH é um interesse e um compromisso 

individual, então ele se infiltra pelos conteúdos tácitos escolares naturalmente.  

Em Warat (2005), não foram localizadas contribuições relevantes no sentido da 

afirmação.  

  

Afirmação - O Ensino de Direitos Humanos, na minha disciplina, depende muito mais 

da minha boa vontade em lecionar este conteúdo do que da exigência da Instituição onde 

ensino. 

Quanto à afirmação O Ensino de Direitos Humanos, na minha disciplina, depende 

muito mais da minha boa vontade em lecionar este conteúdo do que da exigência da 

Instituição onde ensino, o denominador localizado apontou 75, pendente para a direita, onde 

se localizava a total concordância. O alto índice de concordância do grupo respondente foi 
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revelador. Ela endossa, em muito, o que foi identificado na afirmação anterior. Na pontuação 

50 estava a inscrição Entendo que essa afirmação não se aplique à minha práxis educacional. 

Esse denominador evidencia claramente a origem operacional e de onde vem a força 

para a implementação e a manutenção da EDH: do docente. E por isso compreender a EDH 

precisa compreender a figura do professor, porque ele é a força motriz de uma cultura de DH. 

É ele quem semeia a pedra fundamental da dignidade como pilar do ser humano e da 

sociedade.  

Como revelado, os respondentes manifestaram que sua boa vontade sobrepõe-se à 

institucionalização de EDH sobre seu fazer docente, ou seja, essa não parece ser uma 

prioridade escolar. No vácuo dessa prioridade, os respondentes preenchem-no com sua 

própria vontade, com seu esforço e com sua própria intenção de cultivar um local de trabalho 

e de convivência a partir da dignidade humana.  

Essa boa vontade é sintomática: ela é uma iniciativa do docente. Aquele mesmo 

docente que em afirmações anteriores revelou ser indiferente ao PPP escolar. Aliás, o PPP é 

um instrumento burocrático. Ele se configura um modo pelo qual a instituição escolar pode 

alcançar o docente e acompanhar o seu trabalho no que toca a EDH, mas não parece ser essa a 

força motriz: a instituição escolar parece colocar as preocupações dessa Educação à margem.   

Esta questão não encontra eco em Flowers (2004) tampouco em Bajaj (2011), por isso, 

o que precisa ser retomado são outros autores que possam contribuir.  

Nesse ponto, o que parece ficar evidente é que a iniciativa em integrar uma visão de 

DH independe de prescrição no PPP. Novamente, o que motiva a EDH é a boa vontade do 

docente. Lima e Bezerra (2017) aponta, aqui, um ponto importante: os autores reconhecem 

que as IES preocupam-se, primeiramente, com os conhecimentos técnicos dos cursos 

superiores, e, em um segundo plano, com as questões didáticas da licenciatura. Nesse sentido, 

disciplinas que busquem fundamentar, tecnicamente, ao menos, DH são uma exceção dentro 

das matrizes dos cursos superiores de licenciatura e que, por isso, quando se fala de uma boa 

vontade do docente, se trata, antes de qualquer coisa, de toda uma pesquisa que ele realiza ao 

espontaneamente e voluntariamente. 

Warat (2005), em sua obra, não chega a tratar das motivações pessoais do professor, 

por isso, em sua obra, o que se consegue vislumbrar é uma motivação política objetiva no 

intuito de se responder a certas demandas históricas e sociais. Nesse sentido, em sua obra, é 

mais evidente a preocupação do autor em se responder a um estado de coisas (a que ele 

chamou de paradigma) do que na motivação subjetiva pessoal do professor. Esse silêncio, 

contudo, não implica dizer que não há essa preocupação, mas que ela, neste texto, não é uma 
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emergência.  

 

Afirmação - Eu tenho formação técnica suficiente para trabalhar Direitos Humanos, por 

isso, me sinto à vontade para trabalhar conteúdos escolares com a visão Direito e dos 

Direitos Humanos como ciência. 

Quando afirmado Eu tenho formação técnica suficiente para trabalhar Direitos 

Humanos, por isso, me sinto à vontade para trabalhar conteúdos escolares com a visão 

Direito e dos Direitos Humanos como ciência, o denominador encontrado foi 56.57 para a 

direita, onde se encontrava a expressão Concordo totalmente - eu conheço a visão que o 

Direito como ciência tem dos Direitos Humanos. No centro da barra de escalonamento, havia 

a inscrição Esta afirmação não se aplica à minha prática.  

Este denominador, novamente, se aproxima de uma indiferença quanto à pergunta. 

Essa indiferença – próxima a uma inaplicação à prática – aponta para uma rejeição 

dessa afirmação. Ela posiciona os DH como um conteúdo também de ordem técnica e que por 

isso há, sob a superfície, um conteúdo específico sobre isso. Curiosamente, essa pergunta se 

vincula a uma anterior e que justifica a indiferença.  

Em parte anterior, foi questionado se os respondentes puderam cursar, em suas 

graduações e licenciaturas, disciplinas específicas de DH. Daquela questão, quase 86,39% não 

tiveram formação em DH alguma o que pode reforçar a falta de formação técnica em DH. 

Nesse ponto, é importante retomar que embora, grosso modo e no geral, a partir do que foi 

encontrado nesta pesquisa, a formação acadêmica coloque à margem um conteúdo técnico de 

DH, então é o compromisso ético do docente – em sua boa vontade – é que encontra a raiz 

mais firme, forte e profunda para se manter. Essa raiz precisa ser nutrida.  

Flowers (2004) não se centra sobre a formação do professor para ser um agente da 

cultura de DH, muito embora ela fale da existência de conteúdos que implicam certa 

integração jurídica, política, moral e pedagógica (cujo objetivo seria respaldar noções de 

empoderamento). Não foi localizada em Bajaj (2011) contribuição significativa quanto à 

formação de professores.  

Aqui, no que toca à bibliografia levantada do Direito como ciência, o que se localizou 

foi sintomático: autores como Silva e Souza (2017), Dias e Oliveira (2015), Fonseca (2015) 

debruçam-se exatamente sobre a tecnicidade do conteúdo: eles apontam, antes, para um índice 

de conteúdos técnicos de Direito no sentido de que tais conteúdos possam induzir à 

participação cidadã (como se, por exemplo, a formação escolar em biologia pudesse incitar a 

compreensão de como vacinas funcionam).  
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No Direito como ciência, não se trabalha a concepção de DH como ancorada no 

princípio da dignidade humana: como colocado anteriormente, a preocupação desses autores é 

quanto à inserção de uma disciplina específica de Direito (que também incluiria conteúdos de 

DH), mas que quanto a operacionalização deste desejo nada se fala: aqui, não se trata de 

abordar as potencialidades éticas e sociais de uma cultura de DH.  

Na área da Educação, a formação técnica em DH foi silenciada: embora os artigos da 

Educação narrem com mais propriedade sobre a construção histórica dos DH (até mesmo 

como tentativas de tradução de um conteúdo específico do Direito para docentes e 

pesquisadores da Educação), eles parecem se esquivar da ideia de DH como conhecimento 

técnico. Essa visão reflete exatamente o que coloca Flowers (2004).  

Como educadores e pesquisadores encontram uma vertente, dentre aquelas elencadas 

por Flowers (2004), dentro da EDH que lhe seja própria – ligadas ao empoderamento e a 

construção de posturas, comportamentos e atitudes ancoradas sobre o princípio da dignidade 

humana – então, o conteúdo técnico de DH não são, de fato, urgentes. Nesse sentido, o local 

de segurança ao qual os docentes recorrem na ausência da formação técnica é uma EDH para 

a convivência.   

Esse dado será revisado futuramente, em face das afirmações vinculadas o um 

reconhecimento científico acerca do que seria um DH e se ela, junto com mecanismos de 

Justiça, deveriam configurar uma disciplina específica. 

Em Warat (2005), essa questão ganha outras especificidades: o docente ganha alguma 

atenção de Warat. O autor se dedica em alguma medida à formação do professor, mas, antes 

de tudo, ele se preocupa com uma educação mais próxima no sentido de promover valores, 

posturas, comportamentos e atitudes adequadas a essa cultura que ele pleiteia. O autor, em 

algum momento, demonstra uma preocupação com alguma fundamentação teórica que ancore 

os fundamentos dessa nova cultura voltada para os DH e que essa fundamentação seja 

direcionada para a formação daqueles que ganham as sementes dessa nova cultura. Nesse 

sentido, é evidente a proximidade que o autor mantém com autores da seara da Educação.  

 

Afirmação - Quando abordo Direitos Humanos, às vezes, não sei se estou ensinando 

educação ou ética ou direito ou cidadania, porque eles parecem estar todos juntos e 

interligados. 

Quando a afirmação foi Quando abordo Direitos Humanos, às vezes, não sei se estou 

ensinando educação ou ética ou direito ou cidadania, porque eles parecem estar todos juntos 

e interligados as respostas encontradas encontraram o denominador 83,21, pendente para à 

direita, onde estava a inscrição Concordo totalmente – eles parecem estar interligados. No 
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polo extremo à esquerda, constava a inscrição Discordo totalmente – cada um deles está 

separado e não se misturam. A posição mais próxima do centro constava de Esta afirmação 

não se aplica à minha prática.  

  Essa suposta confusão parece endossar o que o PNEDH no eixo da educação básica 

afirma: a ação pedagógica segundo o Plano deve ser conscientizadora e libertadora, voltada 

para a valorização da diversidade, da promoção da sustentabilidade e da formação para a 

cidadania a partir de concepções como democracia e justiça social. Princípios como esse, 

notadamente, são uma intersecção dos conteúdos levantados na afirmação, mas que não são 

simplesmente redutíveis a conhecimentos formais e escolarizados.  

 Este denominador aponta e evidencia para a problemática levantada por Flowers 

(2004): existe uma polissemia do que seja EDH e que, por isso, ela não pode ser reduzida a 

um mero conteúdo rotulável. A natureza dessa educação transpassa a ética, o Direito e a 

cidadania, por isso, assumir um compromisso com uma cultura de DH importa compreender 

que aqueles conteúdos mantêm, entre si, aproximações e afastamentos entre si.  

Na perspectiva do que defendeu Flowers (2004), a EDH deve ter esse caráter plural e 

que, exatamente porque ela responde a uma conjuntura social e política é que assumir um 

compromisso de educar a partir dos valores de DH implica conteúdos e compreensões 

jurídicas, políticas, morais e pedagógicas cujo destino seria o empoderamento. Não seria, 

então, o empoderamento, a alma da ética, do direito e da cidadania? Não seria o 

empoderamento o resultado final de uma prática educacional que reconheça o valor de cada 

um socialmente, inclusive e principalmente como agente modificador de sua realidade social, 

e que esses comportamentos, posturas e atitudes requerem que tais conteúdos transmorfem-se 

um no outro?  

Em Bajaj (2011) este mesmo eco pode ser sentido de outra maneira: ela coloca que os 

lugares ideológicos sobre os quais se fundamentam a EDH determinam a concepção de 

ensino, a abordagem, o cânone utilizado e as estratégias de ensino e que, quando os docentes 

reconhecem a mistura de ética, de direito e de cidadania quando praticam a EDH é porque tais 

conteúdos configuram-se um dos lugares ideológicos dessa educação e que, por isso, se 

recorra com frequência a eles (e não, por exemplo, a conhecimentos puramente técnicos). 

Dentro da área do Direito como ciência, esse tipo de questão parece ser 

sistematicamente excluída das discussões: essa confusão não é levantada porque o que parece 

convergir entre os acadêmicos dessa área é a de que o conhecimento de Direito e dos 

mecanismos de acesso à Justiça formatariam alunos que conseguem se defender juridicamente 

de certas violações. Nesse sentido, discussões de DH como comportamento ético não se 
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mostraram uma preocupação relevante, ao passo que o conhecimento jurídico como forma de 

acessar serviços do Estado se revelou uma justificativa para a inclusão de disciplinas de 

direito nas grades curriculares (como se o estudo de direito conduzisse, naturalmente, para a 

cidadania).  

Esse tipo de concepção parece se inverter quando na área da Educação: dentro dela, 

ética e cidadania ganham muito mais relevo, enquanto que aspecto do Direito e de 

mecanismos de acesso à Justiça parece serem obliterados. Essa obliteração é compreensível: 

trata-se de um convite aos docentes, para lecionar um conteúdo que, grosso modo¸ não 

tiveram contato nem detém, ainda, tanto domínio e cuja pesquisa concorre com as pesquisas 

técnicas e volume de trabalho (burocrático escolar, por exemplo) que já detêm. Seria, em 

suma, mais trabalho para aqueles que já estão sobrecarregados. O que não significa que não 

lidem com questões de Direito e Justiça em sua práxis ou mesmo as evitem: é apenas o peso 

da importância que são reajustados.  

Os acadêmicos da Educação centram-se sobre a promoção de uma cultura de DH a 

partir da vivência (o que vai muito além da aula expositiva e de uma educação bancária) e 

que, por isso, são posturas, comportamentos e atitudes não apreensíveis ou decomponíveis em 

quadros esquemáticos ou mapas mentais. Nesse sentido, trabalhar com valores como inclusão, 

democracia e cidadania permanece ao centro das preocupações enquanto que as questões de 

direito permanecem sendo recuperadas quando necessárias.  

Em Warat (2005), essa questão surge com naturalidade: o autor postula, de fato, por 

uma educação para a alteridade, para o amor e para o respeito que ultrapassa formas de 

conteúdos, e que, por isso, podem ser verificadas em posturas, em comportamentos e em 

atitudes, por isso, em sua obra, é comum que a concepção de democracia, de ética e de 

cidadania surjam encadeadas entre si. A ressalva, contudo, é quanto ao Direito, uma vez que o 

autor ataca o poder normativo do Direito quando ele, ardilosamente, é instrumentalizado para 

reduzir pessoas a normas, normatizando-as. Esse movimento lhe é característico porque é um 

dos momentos em que o autor reconhece que quando o direito normatiza um ser, então ele 

anormatiza outro. E com esse movimento de exclusão o autor não pode compactuar. O autor, 

contudo, reconhece que é necessário refundar o Direito a partir de um conceito de cidadania, 

ou seja, é importante cidadanizar o direito, no sentido de permitir entrever entre o Direito 

posto e as demandas, as partes como pessoas entre si. Essa dinâmica, assevera o autor, seria 

um movimento revolucionário dentro do próprio direito.   
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Afirmação - Existem disciplinas mais adequadas para tratar de Direitos Humanos do 

que outras. 

Na afirmação Existem disciplinas mais adequadas para tratar de Direitos Humanos 

do que outras o denominador encontrado foi 49,09. No extremo polo esquerdo constava a 

inscrição Discordo totalmente - todas as disciplinas são adequadas enquanto que no extremo 

polo direito constava a inscrição Concordo totalmente - existem algumas disciplinas que 

conseguem dar conta mais fácil desse recado.  

 Esse denominador é intrigante porque ele se aproxima de um ponto central da barra de 

escalonamentos e isso parece revelar certa indiferença dos docentes quanto à existência ou 

não de disciplinas mais adequadas ou menos adequadas para tratar de DH. Flowers (2004) 

reforça essa indiferença em seu texto: a autora, em nenhum momento, fala de disciplinas 

específicas ou mais adequadas para se tratar DH. A posição da autora também é acompanhada 

por Bajaj (2011). 

 Dentro da área do Direito como ciência, essa questão não foi levantada. Como os 

acadêmicos dessa área postulam pela inclusão dessa disciplina em específico de Direito, de 

DH e de mecanismos de acesso à Justiça, parece não ter havido uma preocupação em integrá-

la com outras disciplinas. Como colocados anteriormente, não há, na seara do Direito, uma 

preocupação com as questões educacionais como conteúdos, abordagens, metodologias, 

competências ou construção de saberes. Quando os acadêmicos do Direito postulam pela 

inclusão de uma disciplina, então não se trata de infiltrar DH por todos os conteúdos e, por 

isso, adequação (ou não) de conteúdos, conforme consta da afirmativa, podem ficar à 

margem.  

 Esse movimento, contudo, não ocorre na área da Educação: a indiferença apresentada 

pelo denominador pelos respondentes parece ecoar a ideia de que todos os conteúdos 

conseguem fazer aproximações com os DH. O que parece ser mais determinante talvez seja o 

comprometimento dos colegas em se trabalhar as questões de DH de forma inter, trans e 

multidisciplinar conforme apresentado na questão O Ensino de Direitos Humanos é 

interdisciplinar, mas, onde trabalho, são poucos os professores que estão dispostos a 

trabalhá-los de forma interdisciplinar com outras disciplinas e colegas. 

 A área da Educação, portanto, ao estatuir a EDH sobre os pilares da inter, trans e 

multidisciplinaridade convida todo e qualquer conteúdo para cultivar valores, posturas, 

comportamentos e atitudes de uma cultura de DH. Aqui, importa uma observação: o 2º maior 

grupo respondente deste questionário foram professores da disciplina de matemática, ou seja, 

o 2º grupo que mais se interessou em responder o questionário estruturado quando de sua 
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divulgação foram docentes da área de exatas.  Esse dado é caro para esta investigação porque 

ele parece caminhar para a quebra de certos preconceitos existentes (inclusive no início desta 

investigação) como, por exemplo, o lugar comum de que DH é mais afeito às ciências 

humanas, como história ou geografia, do que a exatas. Aliás, o número de respondentes de 

química ou de física se aproximam do número de respondentes de geografia e de filosofia por 

exemplo.  

 Essa dinâmica é um grande avanço porque evidencia que, ao menos entre os 

respondentes, há um compromisso educacional que evita responsabilizar certas disciplinas 

pela promoção de uma cultura de DH enquanto que outras possam se refugiar na tecnicidade 

de seus conteúdos. Assim, embora o principal empecilho sejam as relações entre professores e 

sua disposição para trabalhar tais conteúdos de forma inter, trans e multidisciplinar, reduções 

como aquelas ligadas à disciplina não se convertem em muros para o processo educacional.  

 Warat (2005), neste ponto, é mais incisivo: ela não aborda questões importantes para o 

PNEDH ou para os educadores, como a trans, multi ou pluridisciplinaridade, mas essas 

abordagens permanecem na latência do que ele defende. O autor aponta que a existência de 

disciplinas, locais e momentos mais adequados a uma cultura de DH é uma ilusão e que todos 

os conteúdos podem ser transpassados por conceitos, por posturas, por questionamentos e por 

abordagens vinculadas aos DH.    

 

Afirmação - Direitos Humanos (DH) e mecanismos de acesso à Justiça devem ser uma 

disciplina específica, porque é muito difícil trabalhar todos os conteúdos que minha 

disciplina propõe e ainda os de DH interdisciplinarmente. 

Quando convidados a se manifestarem acerca da afirmação Direitos Humanos (DH) e 

mecanismos de acesso à Justiça devem ser uma disciplina específica, porque é muito difícil 

trabalhar todos os conteúdos que minha disciplina propõe e ainda os de DH 

interdisciplinarmente, o denominador encontrado foi 46,90, pendente para a esquerda, onde se 

colocava a total discordância. Na extrema direita localizava-se a inscrição Concordo 

totalmente.  

 O denominador revela ao mesmo tempo um ponto de equilíbrio e uma indiferença 

quando aos polos da afirmação. 

 Esta questão retoma Flowers (2004): este questionário, respondido por docentes, 

buscava suscitar e endossar o terceiro grupo – de educadores e de intelectuais – e, até certo 

ponto, confirmou tal posição: os docentes não sentem necessidade de uma disciplina 

específica (sob a alegação de excesso de trabalho quando convidados a trabalhar conteúdos de 
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EDH). Como respondido em afirmações anteriores, docentes integram-nos em suas práticas 

de modo a fazer, dele, um conhecimento inter, trans e multidisciplinar.   

 Bajaj (2011) endossa um outro ponto: os estudos dela não abordam mecanismos de 

Justiça. Ela prefere centrar-se sobre um estudo de temas ligados às gerações de DH em sua 

base material que devem se converter em posturas, em comportamentos e em atitudes, mas 

não em como acessar proteção ou serviços do Estado como forma de cidadania ou de 

democracia. Ela ignora a formatação de uma disciplina específica em DH e o acesso à Justiça 

como conteúdo de EDH, deste modo, ela apenas suscita brevemente os formatos que 

testemunhou, mas não aponta para uma configuração mais sólida do que seus relatos.  

Na seara do Direito como ciência, autores como Silva e Souza (2017), Dias e Oliveira 

(2015), Fonseca (2015) parecem compreender que DH e mecanismos de acesso à Justiça 

devem formatar uma disciplina específica no EF e no EM: para eles, o fundamento desse 

ensino é a de que o cidadão não pode alegar desconhecimento da Lei, e que por isso, a Lei 

precisaria ganhar ampla divulgação e estudo. Assim, o denominador encontrado parece se 

afastar de um grupo majoritário do Direito. Embora ambos falem de uma educação para o 

reconhecimento de Direitos, ambos falam de lugares diferentes e sobre coisas diferentes.  

Dentre os autores, apenas Dias e Oliveira (2015) centrou-se sobre a necessidade de se 

compreender os mecanismos, as instituições e os meios para se acessar a cidadania por meio 

do Direito. Em menor escala, houve uma preocupação no sentido de educar para a 

reivindicação dos próprios direitos, mas, o que esses autores propõem seria um estudo mais 

próximo do que ocorre nos cursos superiores de Direito. A EDH, contudo, não compactua 

com a compreensão de que DH e acesso a Justiça possa ser reduzidos a meros conhecimentos 

técnico-jurídicos.  

Na seara da Educação, contudo, o movimento foi inverso: os autores em sua maioria 

parecem ignorar toda e qualquer abordagem técnico-jurídica de DH e de mecanismos de 

justiça como se esse tipo de conhecimento não integrasse a EDH.  Benevides (2000), 

Carvalho (2004), Tavares (2007), Guedes et al (2017), Fernandes e Paludeto (2010), Sacavino 

(2000) e Sacavino e Candau (2013) apontam para uma EDH ancorada no terceiro grupo 

identificado por Flowers (2004) – de educadores e de intelectuais – e que, por isso, não se 

concebe nem a formatação de uma disciplina específica nem o conhecimento sobre 

mecanismos de Justiça como conhecimentos a serem apropriados. Entre os educadores, é 

natural que se predomine a visão de EDH ligada ao empoderamento de modo a afastar-se 

daqueles conhecimentos acerca da intervenção Estatal para alguma finalidade específica.  
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Este posicionamento parece refletir aquilo que Bajaj (2011) levantou: existe uma 

expectativa entre docentes de que a EDH conduza ao empoderamento individual e coletivo 

com prioridade sobre as questões ligadas à legitimidade do próprio Estado (conquanto 

principal mantenedor de uma ordem supostamente pacificada por e para certos grupos 

privilegiados) ou de acesso a serviços públicos e resolução de conflito.  

Em Warat (2005), essa questão também permanece fluida como permaneceu em todas 

as áreas: o autor não aponta para uma disciplina específica, mas quando das sugestões 

apresentadas no último capítulo de seu texto, algumas delas parece assumir formatos de aulas 

como se uma disciplina fosse, ao mesmo tempo em que também parecem subsistir formatos 

próximos de oficinas e, ainda formatos próximos de encontros esporádicos como eventos 

escolares abertos à comunidade. Nesse sentido, no que tange à EDH, a forma com que 

conteúdos pertinentes a esse conteúdo permanecem em aberto.  

 

Pergunta - Você sabe como definir um conteúdo de Direitos Humanos a partir de uma 

visão do Direito como uma ciência? 

O grupo respondente foi convidado a se manifestar acerca da afirmação Você sabe 

como definir um conteúdo de Direitos Humanos a partir de uma visão do Direito como uma 

ciência?. Nesta questão, havia três possibilidades fechadas para respostas: sim, mais ou 

menos, e não. 29,93% dos respondentes afirmaram saber definir um conteúdo de DH a partir 

de uma visão do Direito como uma ciência, ao passo que uma proporção similar, 27,01% 

afirmou não saber. O grupo que respondeu mais ou menos totalizou 43,07% dos respondentes.  

Essa questão não é uma preocupação de Flowers (2004), porque seu objeto de 

pesquisa buscava apenas sistematizar as contribuições de conceitos do que seria EDH ao redor 

do mundo. Em Bajaj (2011), contudo, o conteúdo da pergunta acima parece encontrar solo 

mais fértil, justamente porque ela endossa o que Bajaj (2011) já havia apontado: existe uma 

dificuldade em se definir os limites de uma EDH porque ela é uma resposta a uma conjuntura 

política, jurídica, social e cultural e que, por isso, ela é multifacetada e diversificada. Além 

disso, a depender da comunidade estudantil e do local social onde estão, as demandas e os 

conteúdos são específicos e manifestam uma reivindicação social (principalmente por 

mudanças).  

Assim, que conseguir definir um conteúdo de DH a partir do Direito como uma 

ciência implica o conhecimento e uma formação específicos em Direito para compreender a 

dinâmica fluida e em constante negociação que existe entre as leis, o justo e a sociedade. 

Dentro da seara do Direito como ciência, esse ponto não foi levantado por nenhum dos 

autores. Daqueles que pleiteiam uma EDH ancorada no estudo de leis e de mecanismos de 
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acesso à Justiça, não houve preocupação com a formação de um professor para a educação 

básica.  

Por outro lado, dentro dos estudiosos da Educação, essa preocupação foi levantada por 

Lima e Bezerra (2017): os autores debruçam-se sobre os cursos de licenciatura e, ao observar 

que as matrizes curriculares de tais cursos parecem colocar DH e EDH à margem, minam as 

potencialidades e a efetividade da EDH. O que os autores levantam encontrou fundamento 

entre os respondentes dessa pesquisa: a grande maioria dos respondentes deste estudo afirmou 

não ter tido nenhuma disciplina específica nesses assuntos para que pudessem formatar uma 

visão científica sobre a natureza de tais direitos. Tal como Educadores, Warat (2005) não se 

detém sobre esta necessidade, primando por tratar da necessidade de acolhimento do conflito 

e das instâncias de resolução pacíficas deles, mas não ignora que exclusões precisam ser 

combatidas a partir da apropriação inclusiva do que seja um DH.  

Nesse sentido, importa recuperar ainda que, se há uma EDH – como colocado em 

afirmação anterior – ela se dá pela vontade do respondente que se propõe, como compromisso 

individual, a integrar conteúdos específicos em suas disciplinas. Por isso, na ausência de uma 

formação específica no Ensino Superior, mas a partir da boa vontade de pesquisas esparsas 

dos docentes, é esperado que o conhecimento técnico-jurídico acerca de tais direitos seja, 

mais ou menos¸ fundamentado. 

 

Pergunta - Eu utilizo materiais específicos de Direitos Humanos e de Educação em 

Direitos Humanos em minhas aulas 

Quando convidados a se manifestarem acerca da afirmação Eu utilizo materiais 

específicos de Direitos Humanos e de Educação em Direitos Humanos em minhas aulas, duas 

foram as possibilidades de respostas. 60,58% dos respondentes afirmaram que não utilizam 

materiais específicos (Eu NÃO uso materiais específicos (de sites, por exemplo) em Direitos 

Humanos em minha aula) enquanto que 39,42% deles afirmaram usar (Eu uso materiais 

específicos (de sites, por exemplo) em Direitos Humanos em minha aula).  

Esses números referem-se a uma questão específica dentro da bibliografia consultada. 

eles revelam que, durante a preparação de aula, há um grupo minoritário que busca materiais 

específicos para alinhar sua prática docente aos compromissos da EDH e do PNEDH. Flowers 

(2004) e Bajaj (2011) não revelam preocupações metodológicas com formatação de materiais 

didáticos ou próprios dentro de seus textos. No mesmo sentido, os autores do Direito como 

ciência também parecem não ter preocupação substancial com essa questão. Mesmo na seara 

da Educação essa questão passa quase que despercebida. 
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Também é necessário recobrar a metodologia de pesquisa dos textos da Educação. 

Como colocado anteriormente, existem diversas iniciativas individuais que se proliferam no 

sentido de relatar experiências individuais em que DH infiltraram-se na vivência de um 

conteúdo específico para conferir um sentido maior àquele conteúdo. Essas iniciativas 

caracterizam-se, grosso modo, por revelar um trabalho docente solitário (como inclusive foi 

identificado dentro das respostas do questionário). Dentro da bibliografia de Educação, 

Carvalho (2004), Sacavino e Candau (2013) e Calissi (2014) abordam uma operacionalidade 

da EDH. Nesse sentido, o que postulam é por uma discussão mais substancial acerca dos 

modos como os conteúdos devem ser integrados à grade de disciplinas, à grade curricular e ao 

PPP. A solução que apresentam é a de realizar oficinas.  

Em síntese e em um primeiro ponto, o que esta investigação localizou até este 

momento é que a iniciativa sobre EDH depende da boa vontade do docente tanto na pesquisa 

sobre a natureza do DH quanto às discussões sociais que se entrelaçam entre a questão e 

algum conteúdo tácito. Em um segundo ponto, este estudo também encontrou, em Lima e 

Bezerra (2017), o aporte de que há uma lacuna na formação do docente quanto a experiências 

e a conteúdos de DH. Em um terceiro ponto, esta investigação também identificou que os 

docentes, ao menos do grupo respondente, revelou conseguir mais ou menos caracterizar DH 

a partir de uma visão científica do Direito.  

A ausência do uso de materiais específicos apontam para uma abordagem 

espontaneísta dos conteúdos. Os números revelam, por um lado, que a iniciativa dos 

respondentes não se dá de forma integrada ao currículo, por meio de materiais específicos e, 

por outro lado, que a boa vontade do docente em trabalhar conteúdos de EDH é uma fonte que 

não deve ser ignorada, justamente porque ela é a força-motriz de um tipo de educação e 

abordagens de ensino sobre os quais não recaem cobranças institucionais, mas que é 

necessária.  

Em Warat (2005), essa questão também é curiosa: o autor aponta para uma abordagem 

espontaneísta, porque as questões de DH nascem da própria sociedade. Essa abordagem vai ao 

encontro do localizado nesta pesquisa e reforça abordagens pouco programadas ou planejadas. 

Porque essas abordagens buscam refletir as questões e discussões sociais, a disponibilidade de 

materiais não ganha contornos precisos na obra lida durante esta investigação.  

 

Pergunta - Uma Educação em Direitos Humanos deve instigar o empoderamento tanto 

do aluno como indivíduo e detentor de uma identidade e de uma individualidade quanto 

social. 
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 Quando convidados a se posicionar quanto à afirmação Uma Educação em Direitos 

Humanos deve instigar o empoderamento tanto do aluno como indivíduo e detentor de uma 

identidade e de uma individualidade quanto social, o grupo respondente apontou 94,89% de 

concordância. Foram 5,11% aqueles que discordaram da afirmação.  

 A quase unanimidade de concordância da afirmação recobra Flowers (2004): a visão 

do grupo respondente parece corresponder intimamente com as definições apresentadas pelo 

grupo de educadores e intelectuais e pelo grupo de ONGs. Assim, a percepção que sentem é a 

de que esta educação tem um norte: o empoderamento de si como indivíduo e o 

empoderamento de si enquanto integrador de uma identidade em um grupo. Como apontou 

Flowers (2004), essas definições não são estanques e, em algum nível elas se comunicam. 

Essa observação importa porque a afirmação a seguir identifica um intercâmbio entre as 

posições.  

 O percentual encontrado também endossa o que Bajaj (2011) defendeu. A autora 

coloca que cada EDH firma raízes a partir do contexto social, cultural, econômico e político 

de uma determinada região, mas que a ideia de empoderamento permanece constante em 

todas elas. A autora faz uma ressalva, contudo: o empoderamento de que fala não se trata 

apenas de um empoderamento subjetivo. Ele é, antes de tudo, atrelado a um potencial 

revolucionário que o empoderamento individual pode oferecer para a mudança da realidade 

em que se está imerso. Por isso, esse empoderamento de que fala é orientado para a 

reivindicação de demandas individuais e coletivas. 

 No que toca à área do Direito como ciência, esta questão permanece silente. Dentro da 

bibliografia consultada, a ideia de empoderamento não é abordada. Quando se postula pelo 

estudo do Direito tal como no ensino superior, então a ideia de empoderamento se edifica 

sobre uma cidadania a partir do conhecimento do Direito e dos mecanismos de acesso à 

Justiça, e que, o cidadão encontraria seu empoderamento quando ele pudesse conhecer e 

acessar a Justiça. Por isso, sobram artigos tratando do Direito à Educação como direito 

objetivo. Embora esse ponto seja importante, ele é apenas uma parte do que seja EDH.  

  Parte mais promissora foi identificada na área de Educação, onde o empoderamento 

parece ser uma questão central (principalmente quando há uma lacuna sobre conhecimentos 

técnicos específicos acerca de DH e de acesso à Justiça). Nesse sentido, Benevides (2000), 

por exemplo, fala de uma proposta radical acerca da concepção de Educação em todo o país: 

quando se reconhece o valor da dignidade de si e do outro, então categorias como respeito e 

ética a partir de uma cultura de DH parecem filtrar todos os conteúdos tácitos escolares. A 
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autora, por exemplo, coloca que a EDH é um instrumento para a construção de uma cidadania 

e de comportamentos e atitudes sociais construídas sobre o reconhecimento de si e do outro.  

 Esse mesmo posicionamento encontra eco em Carvalho (2004) e de Tavares (2007), 

(muito embora Tavares (2007) mostre mais preocupação sobre as estratégias de ensino para se 

cultivar aqueles princípios tão característicos). Guedes et al (2017) também apontam na 

mesma direção de Benevides (2000), contudo, suas preocupações centram-se sobre como todo 

o cotidiano escolar e o PPP podem reforçar princípios como dignidade de si, como 

reconhecimento de identidade social e coletiva e como reivindicações dentro do grupo 

escolar.  

 A mesma finalidade encontra reverberações em Fester (2005): para o autor, o objetivo 

final é a mudança de uma mentalidade e que essa mudança deslizaria do comportamento 

técnico dos conteúdos para o comportamento diante de questões sociais. Essa mudança 

cultural que Fester (2005) postula também encontra voz em Fernandes e Paludeto (2020), 

quando as autoras defendem que EDH é mais que uma disciplina específica: ela é um modo 

global pelo qual a escola se manifesta, pelo qual os professores se comportam, pelo qual os 

alunos convivem entre si, pelo qual cada agente dentro do processo de educação se apresenta 

pra o outro e que essa concepção nasce do reconhecimento individual que se tem de si e do 

seu empoderamento.  

 Sacavino (2000) e Sacavino e Candau (2013) reforçam a ideia de empoderamento 

colocando-a como pressuposto de uma EDH. A concepção das autoras é a de que se existe um 

aspecto revolucionário nesta educação, então, mais do que um instrumento da educação, ela é 

também um instrumento de uma luta (silenciosa e contínua) a partir da manifestação 

individual de que cada um é um ente digno cuja voz precisa ser ouvida.  

 Em Warat (2005), essa questão ganha profundidade impar: o professor fala de uma 

educação para acolher o conflito, as partes nele envolvidas e o objeto da discussão. 

Evidentemente, sua abordagem aponta, de fato, para o reconhecimento de identidades de si e 

do outro, e por isso, a questão levantada pela afirmação mantém profunda intimidade com a 

pedagogia a qual Warat (2005) defende.  

 

Afirmação - Uma Educação em Direitos Humanos deve ensinar, desde criança, quais os 

caminhos para o cidadão acessar e requerer seus direitos (como, por exemplo, conhecer 

o Código de Defesa do Consumidor ou as atribuições e como acionar um Conselho 

Tutelar). 

Na oportunidade seguinte, os respondentes foram convidados a manifestar-se sobre a 

afirmação Uma Educação em Direitos Humanos deve ensinar, desde criança, quais os 
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caminhos para o cidadão acessar e requerer seus direitos (como, por exemplo, conhecer o 

Código de Defesa do Consumidor ou as atribuições e como acionar um Conselho Tutelar). 

Neste sentido, foram colocadas, nos extremos, as opções de total concordância à esquerda e a 

total discordância à direita. Os escalonamentos foram permitidos. Para esta afirmação, o 

denominador que se encontrou foi 10,40 (pendente à quase extrema esquerda). Esse 

denominador reflete que o grupo respondente, quase que em sua integralidade, concorda que a 

EDH deve ensinar sobre os mecanismos de acesso à Justiça. 

Esta afirmação é o cerne do qual emanaram todas as perguntas e afirmações e é o 

ponto para o qual todas as perguntas e afirmações caminharam para.  

A quase concordância unânime aponta para um posicionamento dentre os Educadores 

que, até então, foi mais constante dentre os acadêmicos do Direito. O denominador 

encontrado desenha um ponto de simbiose entre o Direito como ciência e a Educação: embora 

DH não deva se converter em uma disciplina específica (como foi verificado em afirmação 

anterior), o grupo respondente pareceu aceitar - e muito bem - que conhecer mecanismos de 

Justiça e acessá-los precisa integrar a EDH no sentido de prover a defesa desses direitos.  

O grupo respondente é composto de professores de diversas modalidades, anos e tipos 

de ensino, e, nesse sentido, a manifestação desse grupo parece apontar para uma definição de 

EDH muito próxima do conceito que Flowers (2004) coloca como sendo a de Educadores e de 

Intelectuais. Nessa afirmação, contudo, o denominador aponta, em alguma medida, para um 

aspecto do primeiro conceito de EDH de Flowers (2004): o da visão governamental.  

Essa visão caracterizava-se por dois aspectos: tratava-se de uma educação que 

buscava, por um lado, conhecer os fundamentos do Estado, em seu aspecto mais legalista, no 

sentido de mantê-lo por meio de uma pacificação social e, por outro, pelo reconhecimento do 

Estado como detentor do monopólio da violência e como prestador jurisdicional conquanto os 

instrumentos e mecanismos por ele providenciados mantivessem os status quo. Quando o 

denominador aponta para conhecimentos das instituições de Justiça e dos mecanismos de 

acesso à Justiça como entes capazes de solucionar e pacificar, então, este mesmo 

denominador aponta para uma EDH que recupera, dentro do grupo de Educadores e de 

Intelectuais, aspectos governamentais.  

Esse mesmo denominador deve ser revisitado à luz de Bajaj (2011). Para a autora, 

existe um compromisso entre a EDH e o empoderamento individual e social e que, por isso, 

seria incompatível que essa educação permitisse o estudo dos mecanismos de acesso à Justiça. 

Esse impasse se daria porque se a luta pelo reconhecimento de identidades se daria por meio 

do conflito entre grupo vulneráveis e as marginalizações endossadas (ou, ao menos, 



143 
 

negligenciadas pelo Estado) e, se o Estado se propusesse a integrar esses conhecimentos à 

grade curricular e providenciasse acesso às instituições de Justiça no sentido de mitigar essas 

desigualdades e diferenças, então o próprio Estado estaria minando o potencial revolucionário 

da EDH, porque ele estaria trabalhando contra o status quo que ele mesmo deseja manter.  

Por isso esse denominador é tão importante: existe algo de revolucionário em 

reconhecer que o conflito precisa ser mediado por instituições de Justiça e que todos devem 

conhecer e ter acesso a esses mecanismos. Ao mesmo tempo, é a democracia quem melhor 

consegue lidar com o conflito e com sua resolução por meio de prestações administrativas 

(quando for o caso) e jurisdicional, e que por isso, esses mecanismos caminham e corroboram 

a própria democracia. O denominador aponta, então, a partir do que revelou o grupo 

respondente, que o desenvolvimento da EDH requer tanto que se conheçam os direitos como 

quanto como exigi-los. 

Essa visão, então, corrobora a visão encontrada dentro do Direito como ciência: 

Amaral e Beçak (2009) tratam, em seu texto, do direito à Educação apontando os caminhos 

jurídicos para pleiteá-lo, colocando-o como direito fundamental. Silva e Souza (2017) 

colocam que a sociedade organizada se fundamenta sobre o Direito e que é necessário 

conhecê-lo no ensino básico porque ele pautaria o comportamento esperado do aluno/cidadão. 

Em verdade, a posição dele ignora as demandas de reconhecimento identitário ou de uma 

EDH que assuma um compromisso mais com comportamentos e atitudes vinculadas a uma 

cultura de DH. A posição dele é a de uma obediência às leis que suprime todo o caráter 

revolucionário e democrático que há em conhecer as instituições de Justiça. Conhecer os 

mecanismos de acesso à Justiça, contudo, aparece, com força, em Dias e Oliveira (2015) 

principalmente quando ele advoga pela formatação de uma disciplina específica para se tratar 

Direito e acesso à Justiça. Essa também é a posição de Fonseca (2015): Direito e mecanismos 

de acesso à Justiça aparecem um como corolário do outro.  

Por outro lado, na seara da Educação, embora os autores mantivessem uma posição 

comum de que Direito e mecanismos de acesso à Justiça não devessem formatar uma 

disciplina específica e que a abordagem devesse ser inter, multi e transdisciplinar, a partir do 

denominador em pauta, parece haver uma ressignificação: o grupo respondente se afasta da 

posição dos Educadores e se aproximam da dos acadêmicos de Direito, deste modo, a quase 

total aceitação que o denominador revelou aponta que existe um conteúdo específico de 

Direito que deveria encontrar lugar dentro da EDH e dentro de sala de aula.  

Esse tipo de constatação aponta que – como já haviam colocado Flowers (2004) e 

Bajaj (2011) – as demandas brasileiras modificaram o conceito de EDH. Assim, dentro dela, 
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encontram-se como verificado em afirmação anterior, urgências como empoderamento e 

reconhecimento de identidades, mas também se coloca o Estado como prestador de serviços. 

Deste modo, a EDH, no contexto atual, identificada por esta pesquisa, parece invocar o 

Estado para soluções de demandas populares que podem surgir dentro da vida do aluno e do 

cidadão. Conhecer os mecanismos de acesso à Justiça se mostrou, então, uma das 

manifestações de democracia.   ` 

 

Pergunta - Você conseguiria ensinar aos seus alunos como eles podem acionar o 

Conselho Tutelar em caso de necessidade? 

Quando convidados a se manifestar sobre a afirmação Você conseguiria ensinar aos 

seus alunos como eles podem acionar o Conselho Tutelar em caso de necessidade, 71,53% 

responderam saber como funciona o CT ao passo que 24,09% afirmaram não saber. 1,46% 

afirmou que não saberia nem por onde começar enquanto que 2,92% orientariam para 

procurar uma Delegacia de Polícia.  

Essa pergunta, em algum nível, identifica alguns conteúdos específicos de Direito e de 

acesso à Justiça e, por isso, ela dialoga com perguntas anteriores: ao mesmo tempo em que 

manifestou não ter passado, em sua graduação, por um processo educacional de formação em 

Direito ou em DH, a maior parte do grupo respondente também assinalou, em sua maioria, 

saber como acionar o CT para os seus alunos. A pergunta é curiosa porque acionar CT é uma 

manifestação de cidadania e de acesso à Justiça, sem, contudo, estar atrelada à ideia de um 

poder Judiciário.  

Em Flowers (2004) e em Bajaj (2011) pouco se encontra que possa ser recuperado: as 

autoras falam de uma EDH, mas - ao contrário do que propõe a pergunta acima – elas não se 

debruçam sobre conteúdos específicos de Direito, de DH e de mecanismos de acesso à 

Justiça.  

Esse silêncio também parece ecoar dentro dos autores da área de Educação, à exceção 

de Calissi (2014). Para a autora, existe um forte componente e uma atenção que deva ser dada 

à assunção de comportamentos, de posturas e de atitudes ancoradas na dignidade humana, 

mas também há conteúdos específicos de DH que devem encontrar lugar dentro da escola. 

Outros autores da Educação também reconhecem esses conteúdos, mas não os colocam em 

lugar de relevo tal como Calissi (2014) faz. Para a educadora, esse conhecimento 

“sociopolítico, jurídico e cultural” seria canalizado no seio escolar por meio de oficinas e por 

meio de situações-problemas e, nesse sentido, compreender a função estatal como ente capaz 

de resolver conflitos, teria seu local e sua importância.  
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Dentro da seara do Direito como ciência a manifestação é oposta: aqui, conhecer o CT 

(enquanto manifestação do direito da criança) e conhecer as normas do ECA ganham relevo. 

Silva e Souza (2017), por exemplo, fala do acesso a mecanismos de justiça como direito 

fundamental e que, por isso, ele precisa integrar a grade curricular das escolas brasileiras. 

Esse mesmo ponto é defendido por Dias e Oliveira (2015): os autores evidenciam uma 

preocupação com certas presunções, por exemplo, de que não se pode alegar 

desconhecimento da lei.  

Em um segundo momento, Silva e Souza recuperam o ECA para colocar o estudo de 

Direito, de DH e de acesso à Justiça dentro das grades curriculares escolares. Fonseca (2015) 

parece endossar os autores: para ele, não se pode lutar (e, nesse ponto, ele compreende a EDH 

e ao estudo dos mecanismos de acesso à Justiça como integrantes de uma luta, tal como faz 

Benevides (2000)) se não se conhecer os mecanismos que podem ser utilizados na defesa de 

um direito. 

Como se trata de um perscrutamento específico cujo movimento se dá entre a 

bibliografia de Educação e de Direito, não há contribuições de Warat (2005) que sejam 

significativas para a compreensão desse dado.  

 

Pergunta - Você saberia explicar aos seus alunos como denunciar violações de leis 

trabalhistas para os órgãos competentes? 

Quando convidados a se manifestar acerca da pergunta Você saberia explicar aos seus 

alunos como denunciar violações de leis trabalhistas para os órgãos competentes?, 69,34% 

do grupo respondente afirmou saber enquanto que 22,63% negaram saber como denunciar 

violações trabalhistas para órgãos competentes. 3,65% afirmaram não saber se isso é possível 

enquanto que 4,38% procurariam uma delegacia de polícia.  

Tal como na questão anterior, a intenção da pergunta era identificar alguns conteúdos 

específicos acerca de Direito e acesso à Justiça que, por ventura, os docentes pudessem ter, 

por isso, surpreende encontrar uma taxa de aceitabilidade alta como a encontrada. A taxa não 

está tão distante assim do resultado identificado quando o grupo respondente foi questionado 

acerca do modo como o CT poderia ser acionado.  

Essa pergunta é um pouco mais capciosa que a anterior porque ela abandona a ideia da 

instância administrativa do CT (tão próxima da realidade escolar com a qual os docentes têm 

de lidar) para questionar um conhecimento específico no limite entre a denúncia 

administrativa e o poder Judiciário. Essa questão interessa porque se trata de um 

conhecimento específico central dentro da EDH: a identidade do aluno que está sendo 
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preparado para o mundo do trabalho, mas que desconhece caminhos para denúncias de abusos 

que podem ocorrer no próprio mundo do trabalho. 

Essa proximidade de resultados reforça a ideia de que há, sim, a despeito da ausência 

de formação técnica dos docentes, um conhecimento jurídico acerca do funcionamento de 

certas instituições estatais para encaminhamento de ocorrências e resolução de conflitos, 

contudo, esses conhecimentos parecem ficar à margem de um conteúdo de EDH. O foco do 

grupo respondente parece apontar, como centralidade, as questões identitárias de 

empoderamento individual e coletivo.  

Novamente, Flowers (2004) e Bajaj (2011) não se detêm neste tipo de discussão 

porque ambas não trabalham a ideia de um currículo de DH, de Direitos e de mecanismos de 

acesso à Justiça. Nesse sentido, a contribuição delas e reduzida. Quando retomados os 

acadêmicos da Educação, muito pouco pôde ser localizado. Tal como colocado na questão 

anterior, foi Calissi (2014) quem melhor se deteve sobre os aspectos de um currículo, a ser 

trabalhado em oficina, a partir de situações-problemas, no sentido de oferecer subsídios para a 

resolução de conflitos, mas que afora ela, não houve contribuições significativas.  

Na seara do Direito, pouco pode ser colocado que não tenha sido levantado na questão 

anterior. O que se identifica é, novamente, um interesse dos acadêmicos da Direito como 

ciência em consolidar noções de Direito e de mecanismos de acesso à Justiça dentro do 

currículo escolar, sem, contudo, se deterem sobre aspectos pedagógicos intrínsecos e 

indispensáveis ao saber e ao fazer escolar como estratégias de ensino ou abordagem 

pedagógica ou elaboração de conteúdos e adequação a faixas etárias. Reitere-se, ainda, que 

dentro da concepção de Direito como ciência se ignora a questão de DH e identitárias como 

pertencente a este grupo. 

Como se trata de um perscrutamento específico cujo movimento se dá entre a 

bibliografia de Educação e de Direito, novamente, tal como na pergunta anterior, não há 

contribuições de Warat (2005) que sejam significativas para a compreensão desse dado.  

 

Pergunta - Você conseguiria explicar aos seus alunos como eles podem exigir seus 

direitos como consumidor em um Juizado especial civil? 

Quando convidados a se manifestar acerca da pergunta Você conseguiria explicar aos 

seus alunos como eles podem exigir seus direitos como consumidor em um Juizado especial 

civil?, 64,96% do grupo respondente responderam Sim ao passo que 21,17% afirmaram não 

saber. 12,41% afirmaram não saber como exigir direitos como consumidor em um juizado 

especial civil e 1,46% orientaria a procurar uma delegacia de polícia. 
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Esta pergunta reitera o encontrado na questão anterior, contudo o percentual de 

respondentes que poderiam explicar como ingressar, para a defesa dos próprios direitos, em 

uma esfera quase que puramente jurídica diminui em relação àqueles respondentes que 

poderiam explicar como acionar o CT. Aqui, o que parece ficar evidente é uma redução 

daqueles respondentes que detêm conhecimentos específicos sobre Direito e mecanismos de 

acesso à Justiça. Essa redução pode estar ligada, em um primeiro momento, com o 

distanciamento que existe da sociedade com as instâncias formais do Direito. Em um segundo 

momento, a redução poder estar ligada com a falta de formação técnica para tal.  

O fato, contudo, é que o percentual de respondentes que poderiam explicar como 

ingressar na esfera civil ainda é alto, o que reforça, dentro deste estudo, que há um 

conhecimento técnico jurídico que pode ser acessado pelos docentes, mas que pode ficar 

imobilizado por não haver integração destes conteúdos com os conteúdos escolares e que, por 

isso, ficam na latência do ensino, como se EDH tivesse a ver com empoderamento, mas nada 

ou muito pouco tivesse a ver com conhecimento de mecanismos de acesso à Justiça.  

Neste sentido, novamente, Flowers (2004) e Bajaj (2011) e as manifestações 

encontradas dentro da área da Educação pouco podem contribuir que já não tenha sido 

levando quando da pergunta anterior. Na seara da Direito como ciência, parece haver o 

mesmo movimento identificado nas perguntas anteriores: há uma preocupação com o 

conhecimento formal de direito, como se estivesse sendo incluído no ensino básico, conteúdos 

que originalmente pertencessem ao ensino superior de Direito, desatrelando-o de um 

conhecimento que envolve o desenvolvimento de competências, de posturas, de 

comportamentos e de atitudes ligadas a uma cultura de DH. Nesse sentido, o interesse por 

questões metodológicas e estratégicas escolares passam despercebidas sem que mantenham 

contato com questões da Educação.  

Como se trata de um perscrutamento específico cujo movimento se dá entre a 

bibliografia de Educação e de Direito, não há contribuições de Warat (2005) que sejam 

significativas para a compreensão desse dado.  

 

Pergunta - Você conseguiria explicar ao seu aluno o que é a Defensoria Pública e como 

acessá-la? 

Quando convidados a se manifestar sobre a pergunta Você conseguiria explicar ao seu 

aluno o que é a Defensoria Pública e como acessá-la?, 71,53% do grupo respondente afirmou 

saber como explicar o que é a DP e como acessá-la, enquanto que 18,25% deles negou saber. 
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10,22% afirmou não saber como fazer isso. Nenhum deles orientaria para procurar uma 

delegacia de polícia.  

Essa pergunta importa porque se trata de conhecer uma instituição de Justiça, 

representante do próprio povo, e que lhe assegura o direito de recorrer ao Estado quando 

necessário. Há, aqui, um ponto muito curioso: o denominador encontrado sobre a 

possibilidade de conseguir explicar o que é a DP e como acessá-la repete o mesmo 

denominador encontrado acerca do encaminhamento e funcionamento de um CT, perguntas 

antes.  

Esse denominador evidencia, dentre o grupo respondente, uma aceitação de 

conhecimentos sobre acesso à Justiça para aqueles que precisam ser representados. A 

transmissão fundamentada sobre conhecimentos acerca das instituições de representação tal 

como a Defensoria implica um grande avanço no sentido da garantia de direitos do próprio 

cidadão, e por isso, não deve ser ignorado.  

Flowers (2004) e Bajaj (2011) não apontam para este tipo de conhecimento como uma 

urgência em seus textos. Já na área do Direito como ciência, embora a maior parte dos autores 

se preocupem mais com a elaboração de uma grade de currículo que sejam integradas a uma 

disciplina, foram apenas Dias e Oliveira (2015) e Fonseca (2015) quem insistiram em colocar, 

dentro da formatação dos conhecimentos jurídicos de uma nova disciplina escolar sobre DH, 

noções de instituições de defesa do próprio Direito tal como a DP e o Procon. Ambos os 

autores reconhecem que o conhecimento do direito material não é suficiente para formatar 

cidadãos se esse conhecimento não vier acompanhado do conhecimento de como esse direito 

pode ser instrumentalizado.  

Na área de Educação, contudo, esse ponto permanece em silêncio e sem discussão.  

Como se trata de um perscrutamento específico cujo movimento se dá entre a 

bibliografia de Educação e de Direito, não há contribuições de Warat (2005) que sejam 

significativas para a compreensão desse dado.  

 

Pergunta - Eu acredito que o meu trabalho de Ensino de Direitos Humanos abordado na 

minha disciplina fortaleça a democracia? 

Quando convidados a se manifestar acerca da pergunta Eu acredito que o meu 

trabalho de Ensino de Direitos Humanos abordado na minha disciplina fortaleça a 

democracia?, 80,29% do grupo respondente manifestou sentir que o trabalho que 

desenvolvem endossam a democracia, ao passo que apenas 1,46% apontou não ter essa 

percepção. 18,25% deles manifestaram ter dúvidas se o seu trabalho com EDH estaria 

fortalecendo a democracia.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O caminho que esta investigação percorreu não foi fácil. Muito pelo contrário: a cada 

texto lido, outras leituras fizeram-se necessárias e, por diversas vezes, o objeto de pesquisa 

precisou ser revisitado e refinado. Embora o projeto de pesquisa que tenha dado início a esta 

investigação já contivesse certo contorno interdisciplinar entre o Direito e a Educação, 

percorrer os caminhos desta investigação acentuaram esta característica. A cada outra leitura 

realizada, tantas outras leituras de tantas outras áreas da ciência também se fizeram 

necessárias. Havia nuances que precisavam ser incluídas, outras excluídas e tantas outras 

reformatadas. Assim, um estudo que nasceu dentro do Direito e da Educação encontrou eco 

também dentro da Política e da Linguística. 

 Embora o cerne desta pesquisa fosse o conhecimento jurídico do docente acerca de 

DH, não foi possível desvencilhar seu trabalho profissional de tantas outras questões que 

concorrem com a EDH e com uma formação em específico destes conteúdos, por isso, quando 

houvesse um ponto de interesse localizado na bibliografia, ele converter-se-ia em uma questão 

dentro do questionário estruturado. Assim, as leituras pertinentes foram sistematizadas no 

sentido de dar vazão a estes questionamentos e pontos de interesse. Por mais que elas, neste 

momento, possam ser revisitadas por uma nova perspectiva, estas considerações finais 

encerram apenas esta investigação, mas de modo algum encerram permanentemente qualquer 

das questões que foram levantadas.  

Urge, neste momento, recuperar um conteúdo adormecido: o objetivo inicial era 

responder à questão A formação dos professores contempla conhecimento suficiente para 

a promoção de uma efetiva EDH?. Para tanto foram levantadas 4 hipóteses acerca de um 

conhecimento jurídico específico em DH que serão sistematizadas a seguir:  

a. Existem professores da educação básica que detêm formação técnica para tal, 

mas os trabalhos escolares concorrem com seu empenho em abordar esses 

conteúdos. 

b.  Existem professores que diminuem a importância de conteúdos ligados a uma 

cultura de DH, por isso, haveria uma exclusão intencional ou não de conteúdos 

pertinentes à EDH. 

c. Existem professores que alegam que conteúdos de DH não são formais e, por 

isso, fogem da responsabilidade do docente ou que docentes alegam haver 

disciplinas mais adequadas para tratar desses tipos de assuntos do que outras. 

d.  Quando a EDH é trazida para a escola e para a sala de aula, ela é trazida por 

uma motivação pessoal do docente e não por uma exigência institucional e, por 
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isso, é a boa vontade do docente que supre a ausência de conhecimento jurídico 

formal sobre certos temas de DH.  

As considerações que se seguem apontam para um esboço de resposta.  

A primeira consideração que esta investigação encontrou é que a EDH deve ser e estar 

aberta, justamente porque os DH, como asseverou Warat (2005) é um campo aberto, a ser 

constantemente preenchido, e que, por isso, seus conteúdos não podem ser enclausurados 

como em uma grade curricular, muito embora pareça ser consenso haver um conteúdo 

específico que lhe diga respeito. A escola, como defendido a todo momento deste estudo, é 

um local político e privilegiado, deste modo, ela não pode se negar a tratar dos assuntos e dos 

temas que circulam na sociedade sob a desculpa de que os interesses, a grade e os conteúdos 

formais centram-se apenas sobre o saber técnico.  

Também porque a escola assume um compromisso com a sociedade que lhe circunda é 

que ela não pode permanecer estática sob risco de tornar-se obsoleta – se já não é. Nesse 

sentido, a Educação configura-se como uma resposta política a certas conjunturas no sentido 

de produzir, por meio da divulgação do conhecimento científico, bem estar e 

desenvolvimento. A EDH vem assentar esse compromisso ampliando o horizonte da 

Educação, colocando-a como importante local para ensino de democracia, de cidadania e de 

participação e, por fim, do exercício das liberdades. Ela atua para uma mudança de paradigma 

social contemporâneo que coloca o homem e sua dignidade no centro das relações humanas.  

Uma segunda consideração a ser feita é que, porque a EDH possui um conteúdo que 

aponta também para comportamentos, para posturas e para atitudes ancorados em uma cultura 

de DH, então ela precisa ser constantemente renovada. O que parece causar estranhamento é 

que outras disciplinas escolares possuem conteúdos com poucas mudanças ao longo dos anos 

e que, por comparação, esperava-se que o mesmo ocorresse com conteúdos dessa nova 

cultura. Enquanto a temperatura de ebulição da água permanece sendo os 100º C, as posturas 

e os comportamentos desejáveis para a convivência dependem do desenvolvimento ético 

social e das lutas que se travam política e historicamente. Esses comportamentos modificam-

se, principalmente pelas demandas daqueles que foram excluídos dos espaços quando 

reivindicam-no e, esse movimento produz reflexos e atualizações na EDH.   

Para tentar acompanhar essas mudanças é que, sucessivamente, testemunhou-se 

diversos PNEDH. Eles encarnam o reconhecimento de que as abordagens e os conteúdos de 

uma cultura alinhada aos DH não podem permanecer estanque. Os PNEDH 

responsabilizaram-se por ampliar e modificar as diretrizes e os princípios educacionais acerca 

da EDH, por isso, eles possuem um valor inestimável para os educadores. Esses Planos 
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dividem-se em áreas de modo que o ensino básico e o ensino superior foram contemplados 

com diretrizes específicas para o seu fazer docente. O PNEDH 3, o atual, fala de um conteúdo 

de DH, mas ele também fala de conhecer os mecanismos de defesa desses direitos.  

Uma terceira consideração importante a se fazer centra-se sobre a polissemia que 

Flowers (2004) identificou. Esta investigação, na tentativa de descobrir a qual das vertentes a 

práxis educacional dos docentes mais mantinha afinidade, desenvolveu um questionário a fim 

de compreender, hoje, qual a visão de EDH predomina. O resultado surpreendeu: o número de 

docentes que concordou que esta educação deve promover o empoderamento individual e 

coletivo, característica da vertente de Educadores e de intelectuais, foi muito próximo do 

número de docentes que concordou que mecanismos de acesso à Justiça e que DH deveriam 

ser uma disciplina específica dentro da grade curricular escolar, deste modo, eles parecem 

afiliar-se em algum grau, à vertente de definições governamentais. Flowers havia advertido 

que uma vertente não elimina outra, mas não se esperava que as duas andassem tão próximas. 

Assim, as respostas dos professores apontam, nesta investigação, para uma necessidade dentro 

da EDH: urge conhecer os mecanismos de Justiça disponíveis e que estejam ao alcance dos 

alunos do ensino básico. Esse ponto é extremamente novo, porque, até então, a bibliografia da 

Educação apontava para uma educação que se centrasse sobre os aspectos da cidadania e da 

convivência. Era a bibliografia do Direito que insistia pelo conhecimento da lei e dos 

mecanismos de acesso à Justiça. O que os professores revelam é um ponto interessante de 

simbiose: a convivência produz conflitos que precisam ser encaminhados adequadamente para 

serem resolvidos por instâncias de poder e, por isso, conhecer esses mecanismos emergem 

como uma nova demanda.    

Bajaj (2011), contudo, faz uma alerta que se pôde identificar neste estudo.  

Parece haver, entre educadores, uma concepção de EDH com forte apelo por 

demandas identitárias, mas que, sistematicamente, vacilam quanto ao ensino de mecanismos 

de acesso à Justiça. A autora coloca que essa dissonância seria proposital: empodera-se o 

aluno, mas ele permanece alheio à Justiça ou aos serviços do Estado, deste modo, a EDH se 

enche, de um lado, de conhecimento acerca de dignidade, de cidadania e de democracia, mas 

se esvazia os modos como esses direitos podem ser defendidos. Segundo Bajaj, uma EDH 

proposta pelo próprio Estado resultaria nisso justamente porque o próprio Estado não teria 

interesse em ver seus cidadãos reivindicando-lhe o que lhe pertencem: o Estado não fundaria 

as bases de uma vertente de EDH que fizesse oposição ao próprio Estado. Ademais, parece 

inevitável a percepção de que um Estado que vive à sombra de um neoliberalismo não teria 

como ofertar segurança, educação, saúde e Justiça que deveriam. Assim, não ensinar como 
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acessar essas instâncias retira o caráter antiestatal que a EDH, a partir da vertente das ONGs, 

detém. 

A permanência da polissemia de Flowers (2004) ainda parece subsistir. Quando 

questionados, os professores apontaram que, quando abordam DH, por vezes, parecem estar 

ensinando educação, e ética, e direito, e cidadania e que eles parecem estar todos juntos e 

interligados. Essa pergunta evidencia a natureza plural dos DH e as formas pelas quais eles 

emergem do cotidiano escolar. Quando os docentes apontam para essa rica natureza, eles 

também estão apontando para a validade de todas as 3 vertentes identificadas – e que elas 

podem e devem conviver dentro de uma práxis escolar. Neste ponto, seria estranho se abordar 

um conteúdo de ética que não envolvesse cidadania ou se práticas de cidadania estimuladas 

no seio escolar não suscitassem novos comportamentos éticos. Eles parecem estar interligados 

porque, de fato, estão interligados.   

A polissemia de Flowers produz mais um efeito: como ela não indica conteúdos que 

pertençam à seara dos DH, Bajaj precisou, em um primeiro momento, inventariá-los. Por isso, 

sua pesquisa se dedicou a localizar diagramações do que seriam conteúdos pertinentes ao 

redor do mundo e sistematizá-los. O seu achado foi único: esses conteúdos apresentaram-se 

de tantas formas e de tantos temas quanto foram as realidades sociais, as heranças históricas, 

os contextos políticos, as vivências de paz e de guerra, os desenvolvimentos econômicos, os 

fluxos migratórios... Novamente, a autora reforça que não se pode falar de uma EDH única. A 

autora não fala, contudo, de conhecimentos sobre acesso a mecanismos de Justiça em seus 

achados. As respostas dos questionários respondidos por professores, por outro lado, parece 

incluir acesso à Justiça entre os conteúdos pertinentes. 

Uma quarta consideração debruça-se sobre a bibliografia do Direito como ciência: a 

pesquisa, primeiramente, localizou pouquíssimos artigos dispostos a discutir Direito integrado 

à educação básica e este silêncio, quando há uma PNEDH em vigência convidando o Direito a 

entrar nas escolas, incomodou. As abordagens que foram localizadas, no geral, ignoravam a 

existência do Plano, para conceber o Direito como uma disciplina dos cursos de ensino 

superior aplicada e adaptada aos anos da educação básica. Ainda assim, o que propunham 

ignoravam questões importantes como abordagens, métodos e metodologias, princípios e 

atividades. Era como se reduzissem as questões da vida ao conhecimento de um Direito posto 

e positivo, em suma, a uma letra de lei, incapaz, portanto, de suscitar posturas e 

comportamentos tal como a EDH propõe. A preocupação parecia centrar-se sobre as 

justificativas de um ensino jurídico no ensino básico. Contudo, diversos deles defenderam o 

conhecimento dos mecanismos de acesso à Justiça para a resolução de seus conflitos sociais.  
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Nesta seara – e contrariando os acadêmicos do Direito – Warat se mostrou inovador, 

ao propor a refundação de todo o Direito. Ao mesmo tempo em que defende uma quebra dos 

muros escolares para que ela dialogue com a sociedade, ele também postula por uma visão 

infiltrada do Direito e do DH por toda a escola. Embora sua proposta de uma Educação para a 

alteridade abalizada por uma pedagogia do amor que busca incluir aqueles que foram 

excluídos, o autor não se deteve sobre conteúdos específicos a serem apropriados, nem sobre 

abordagens ou sobre métodos e metodologias. Ele, em alguma instância, fala em 

conhecimentos acerca dos mecanismos de Justiça previsto nas leis, mas esse ponto não é uma 

centralidade da obra de referências neste estudo e visitada durante esta investigação.  

Todas essas posições confrontam-se com o movimento que existe dentro da Educação: 

nesta área, os estudos acerca de EDH parecem ganhar uma importância e volumes incomuns, 

evidenciando que o compromisso escolar com uma cultura de DH ganha espaço 

progressivamente. Nesta seara, sobram artigos em que se registram iniciativas de professores 

infiltrando DH por conteúdos específicos de sua disciplina, contudo, essas mesmas iniciativas, 

quando colocadas no questionário, localizaram que o trabalho para além da própria disciplina 

é árduo e, com dificuldade, ele é alcançado. Embora o aporte bibliográfico fale de uma 

interdisciplinaridade, de uma transdisciplinaridade e de uma multidisciplinaridade, a execução 

e a disposição final ficam a cargo da boa-vontade dos próprios docentes.  

Essa boa-vontade é uma força importante dentro desta investigação porque ela supre 

lacunas. Este estudo verificou haver uma lacuna quanto à formação do docente de ensino 

básico justamente porque o número de professores que declararam ter algum tipo de conteúdo 

voltado a práticas de DH em sua formação de ensino superior foi muito baixo. Um eco desta 

baixa formação é sentido quando questionado acerca do reconhecimento, a partir de um ponto 

de vista científico do direito, do que seja um DH e, a maioria dos respondentes apontou por 

saber mais ou menos como defini-lo. Essa boa-vontade dos docentes é aquela que mesmo em 

não tendo lido o PPP escolar (outro resultado colhido por meio do questionário), reconhece o 

compromisso da Educação com a formação de indivíduos que se reconheçam como titulares 

de direitos e de uma dignidade que lhe é sua pelo fato de existir. Quando a instituição escolar 

não cobra aspectos de EDH (e as respostas dos questionários apontam para esse ponto), então 

os docentes assumem, mesmo diante de todo um fazer burocrático, uma postura, um 

comportamento, uma atitude e uma visão de ciência alinhada a esta nova cultura. Novamente, 

essa boa-vontade não deve ser ignorada.   

Essa dificuldade de se definir o DH a partir de uma perspectiva científica encontra 

certas reverberações: a maior parte dos professores revelou que não utilizam materiais 
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específicos de DH quando buscam uma abordagem interdisciplinar com sua disciplina. Essa 

maioria – reforce-se – motivado por sua boa-vontade, parece trazer a discussão do que seja 

um comportamento alinhado à cultura de DH a partir das situações do cotidiano que se 

vivencia socialmente (como comportamentos veiculados pela mídia ou casos de polícia que 

aparecem no noticiário). Este comportamento precisa ser melhor estudado. Primeiramente 

porque ele revela um dos modos como os muros da escola são derrubados e, em um segundo 

momento, porque as realidades sociais são modificadas no seio escolar e, então, a escola pode 

devolver para esta mesma sociedade, um comportamento mais adequado ao convívio social.  

Aliás, há um ponto a ser observado: Warat (2005) exemplifica que houve 

questionamentos acerca de disciplinas mais alinhadas à EDH do que outras. Ele desmistifica 

apresentando uma possibilidade de integrar matemática, um conteúdo que aparentemente, 

seria apenas técnico, a DH. As respostas angariadas a partir do questionário parecem endossar 

o que ele postula justamente porque um dos maiores grupo de professores que se interessaram 

por respondê-lo declarou-se professor de matemática. Esse tipo de movimento aponta para 

uma escola que está em um processo de apropriação desses conteúdos. Mas, o mais 

importante é que, progressivamente, o grupo que antes era colocado para fora da EDH, neste 

estudo, revelou-se forte e à frente de tantos outros grupos de professores. Segundo o que 

responderam, não existem disciplinas mais adequadas a tratar DH do que outras: em verdade, 

existem docentes mais resistentes a tratar de DH do que outros.  

Uma quinta consideração recai sobre a última pergunta do questionário respondido: a 

maior parte dos professores respondentes afirmou que suas práticas docentes fortalecem a 

democracia. Este número, para os fins deste estudo, conforta, porque ressignifica o trabalho 

docente deslizando-o de uma mera transmissão de saber técnico canonizado para a assunção 

de posturas, de comportamento e de atitudes vinculadas a uma cidadania e a uma prática 

democrática ao mesmo tempo em que reforça a fibra moral que os docentes nutrem em si, 

mesmo diante das agruras que os efeitos de um sistema neoliberal produz sobre a educação e 

sobre suas condições de trabalho. 

Assim, por ora, esta investigação termina apontando que ainda existem diversos 

pontos conflitantes acerca do ensino de direitos no ensino básico (que, em alguma instância, é 

jurídico) que precisam ser norteados. O ensino em pauta caracteriza-se pela inter, trans e 

multidisciplinaridade, contudo, ao se buscar referenciais teóricos que possam abalizar e 

fomentar as essas discussões, por mais interesse que haja dentro do campo da Educação, são 

os acadêmicos do Direito como ciência que parecem esquivar-se de contribuir.  
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Nessa lacuna de interdisciplinaridade docente (acentuada pela falta de formação 

técnica do ensino superior quando da formação do docente) conduz a uma abordagem de 

conteúdos fomentada pela própria boa-vontade de um docente que assume o compromisso 

político que a Educação tem com a sociedade.  Como colocado, essa dedicação não pode ser 

ignorada, por isso, o grupo respondente, em sua maioria, parece carregar a sensação de que 

contribuem para a democracia.  

Essa contribuição, contudo, não encontra (não pode e não deve) fim. A EDH é um 

instrumento de luta e de resistência (principalmente em sociedades em déficit democrático) e 

que, por isso, integra uma luta constante, lenta, gradual, silenciosa e continua pelo 

reconhecimento de que a dignidade do homem é o centro de todo o mundo que nos cerca.   

   

  

   

  



157 
 

REFERÊNCIAS 

ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam. Rio de Janeiro: 

Campus, 2012. 

ALVES, Gilberto Luis. A produção da escola pública contemporânea. 4. ed., Campinas: 

Autores Associados, 2006. 

AMARAL, J. R. de C. B; BEÇAK, R. A efetivação dos direitos fundamentais por via do 

Ensino Médio. 2009. Disponível em 

www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2610.pdf Acesso 20 

mar 2020 

BAJAJ, Monisha Human Rights Education: Ideology, Location, and Approaches. Human 

Rights Quarterly. 2011. Disponível em 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2143410. Acesso em 18 fev 2020. 

BENEVIDES, Maria Vitória. Educação em Direitos Humanos: de que se trata? 2000. 

Disponível em http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm Acesso em 20 mar 2020.  

BRASIL., Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: Atlas, 1988. 

_______. Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996. Lei de Diretrizes da Educação Nacional. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm Acesso em 20 mar 2020. 

________. Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos. Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos; 

Ministério da Educação, 2006. 

______ Programa Nacional de Direitos Humanos. Brasília: SEDH-MEC-MJ-UNESCO, 

2006. 

_______. Decreto n. 7037 de 21 de dezembro de 2009. Aprova o Programa Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH3 – e dá outras providências. Disponível 

em:<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/ D7037.htm. Acesso 

em 20 mar 2020. 

______. Lei n.13.005, de 25 de junho de 2014. Aprova o Plano Nacional de Educação – 

PNE e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF., 26 jun 2014. 

Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm> 

CANDAU, Vera Maria Ferrão; SACAVINO, Susana Beatriz. Educação em Direitos 

Humanos e Formação de Educadores. Educação (PUCRS. Impresso), v. 36, p. 59-66, 2013. 

Disponível em http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/12319 

Acesso em 20 mar 2020.  

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em Direitos Humanos. Novamérica/Nuevamérica, 

Rio de Janeiro, n.78, p. 36-39, 1998. Disponível em 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3989852/mod_resource/content/2/Educac%CC%A7a

%CC%83o%20em%20direitos%20humanos%20questo%CC%83es%20pedago%CC%81gica

s%20-%20Vera%20Maria%20Candau.pdf Acesso em 20 mar 2020. 

CANDAU, Vera Maria Ferrão; ANDRADE, Marcelo; SACAVINO, Susana Beatriz; PAULO, 

Iliana Aida; AMORIM, Viviane; LUCINDA, Maria da Consolação. Educação em Direitos 

Humanos e Formação de Professores/as. 1. ed. São Paulo: Cortez, 2013. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/Anais/sao_paulo/2610.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2143410
http://www.hottopos.com/convenit6/victoria.htm
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/12319
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3989852/mod_resource/content/2/Educac%CC%A7a%CC%83o%20em%20direitos%20humanos%20questo%CC%83es%20pedago%CC%81gicas%20-%20Vera%20Maria%20Candau.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3989852/mod_resource/content/2/Educac%CC%A7a%CC%83o%20em%20direitos%20humanos%20questo%CC%83es%20pedago%CC%81gicas%20-%20Vera%20Maria%20Candau.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3989852/mod_resource/content/2/Educac%CC%A7a%CC%83o%20em%20direitos%20humanos%20questo%CC%83es%20pedago%CC%81gicas%20-%20Vera%20Maria%20Candau.pdf


158 
 

CANDAU, Vera Maria Ferrão. Educação em direitos humanos: desafios atuais. In: 

Educação em Direitos Humanos: fundamentos teórico-metodológicos. 2013c. Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/candau_configuracao_uma_edh.pdf 

Acesso em 20 mar 2020  

CALISSI, Lucia, A Escola como espaço de formação/transformação: estratégias 

metodológicas para educação em/para os Direitos Humanos. In: Educação em direitos 

humanos & educação para os direitos humanos. Elio Chaves Flores, Lúcia de Fátima Guerra 

Ferreira, Vilma de Lurdes Barbosa e Melo, (Org.); João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. 

CARVALHO, José Sérgio et al . Formação de professores e educação em direitos humanos e 

cidadania: dos conceitos às ações. Educ. Pesqui.,  São Paulo ,  v. 30, n. 3, p. 435-445,  Dec.  

2004 .   Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-

97022004000300004&lng=en&nrm=iso. Acesso em  04  July  2020. 

COMPARATO, Fábio Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2003. 

CZERNISZ, Eliane Cleide da Silva. Educação e Direitos Humanos: análise da formação no 

Ensino Médio e Profissional. Rev. Diálogo Educ., Curitiba, v. 13, n. 39, p. 729-745, 

maio/ago. 2013. Disponível em 

http://www2.pucpr.br/reol/index.php/dialogo?dd99=pdf&dd1=10216. Acesso em 20 mar 

2020. 

DIAS. Luciano Sout; OLIVEIRA, Leonil Bicalho de, Acesso à Educação Jurídica: pela 

inclusão do ensino jurídico na grade curricular do ensino regular. v. 8 n. 1 (2015): 12ª Edição. 

2015.  Disponível em 

https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/8159/5897Acesso em 

20 mar 2020.  

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012. Disponível em  

https://bibliotecavirtualcaab.files.wordpress.com/2015/05/teoria-geral-dos-direitos-

fundmentais-dimitri-dimoulis.pdf Acesso em 13 mai 2020. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela 

resolução 217 A (III) da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

Disponível na Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo: 

www.direitoshumanos.usp.br. Acesso em 20 mar 2020.  

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DO HOMEM E DO CIDADÃO. 1978. Disponível na 

Biblioteca Virtual de Direitos Humanos da Universidade de São Paulo:  

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-

cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-

1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html Acesso em 20 mar 2020. 

FONSECA, Caio Diniz. Educação jurídica popular e o acesso à justiça. 2015. Disponível 

em https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/45729/educacao-juridica-popular-e-o-

acesso-a-justica. Acesso em 15 mar 2020.  

FESTER, Antônio Carlos Ribeiro. Reflexões sobre a formação do educador em direitos 

humanos no ciclo básico. 2005. Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/educar/1congresso/085_congresso_antonio_carlos_fester.pdf  Acesso 

em 20 mar 2020 

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/veracandau/candau_configuracao_uma_edh.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022004000300004&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022004000300004&lng=en&nrm=iso
http://www2.pucpr.br/reol/index.php/dialogo?dd99=pdf&dd1=10216
https://periodicos.ufrn.br/constituicaoegarantiadedireitos/article/view/8159/5897
https://bibliotecavirtualcaab.files.wordpress.com/2015/05/teoria-geral-dos-direitos-fundmentais-dimitri-dimoulis.pdf
https://bibliotecavirtualcaab.files.wordpress.com/2015/05/teoria-geral-dos-direitos-fundmentais-dimitri-dimoulis.pdf
http://www.direitoshumanos.usp.br/
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/45729/educacao-juridica-popular-e-o-acesso-a-justica
https://conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/45729/educacao-juridica-popular-e-o-acesso-a-justica
http://www.dhnet.org.br/educar/1congresso/085_congresso_antonio_carlos_fester.pdf


159 
 

FERNANDES, Ângela Viana Machado; PALUDETO, Melina  Casali. Educação e direitos 

humanos: desafios para a escola contemporânea. Cad. CEDES,  Campinas,  v. 30, n. 81, p. 

233-249,  Ago.  2010. Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-

32622010000200008&lng=en&nrm=iso . Acesso em 4 Jul 2020. 

FLOWERS, Nancy. How to define Human Rights Education? In: GEORGI, Viola; 

SEBERICH, Michael. (Eds.). International Perspectives in Human Rights Education. 

Alemanha: Bertelsmann Foundation Publishers, 2004. 

LEFEBVRE, George. A Revolução Francesa. São Paulo: Ibrasa, 1966. 

MENDONÇA, Erastos Fortes. Desafios à Educação em Direitos Humanos no Brasil após a 

Constituição 1988. Revista Retratos da Escola, Brasília, v. 12, n. 24, p. 465-479, nov./dez. 

2018. Disponível em http//www.esforce.org.br. Acesso em 20 fev 2020. 

PEREIRA, Karla Cristina Prudente; FAVARO, Neide de Almeida Lança Galvão. A 

revolução francesa e as origens da escola pública. Disponível em 

http://www.estudosdotrabalho.org/x_sem2016/artigos/4A-07.pdf. Acesso em 20 jan 2021. 

PERRENOUD, Phillipe. Construir competências desde a escola. 1999. Disponível em  

http://abenfisio.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Construir-as-competec%C3%AAncias-

desde-a-escola.pdf. Acesso em 03 jan 18. 

NORRIS, Pipa. Democratic deficit: Critical citizens revisited. Cambridge University Press, 

2011. Disponível em https://www.cambridge.org/core/books/democratic-

deficit/C1A2A5421BBD8F96899270619407405 Acesso em 05 mai 2021. 

PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, O Princípio da dignidade da pessoa humana e a 

Constituição de 1988. 2004. 

PIOVESAN Flávia; FACHIN, Melina Girardi. Educação em Direitos Humanos no Brasil: 

desafios e perspectivas. Revista Jurídica da Presidência. Brasília. V.19. n17. Fev/Mai. 2017. 

Disponível em https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1528 

Acesso em 20 mar 2020 

PONCIONI, Paula. O profissionalismo na formação profissional do policial brasileiro: 

rupturas, permanências e desdobramentos contemporâneos. Segurança, Justiça e 

Cidadania, Brasília, n. 7 (Educação Policial), p. 47-62, 2014. Disponível em  

https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/senasp/anexos/revista-7.pdf. Acesso em 05 

fev 2020. 

RAMOS, Jeannette Pouchan; LEITE, Adriana Antero; FILGUEIRAS FILHO, Luciano. de A. 

Função social da escola: qual o lugar do pedagógico, do político e do trabalho?. 2016. 

Disponível em http://educas.com.br/blog/wp-

content/uploads/2012/04/FUN%C3%87%C3%83O-SOCIAL-DA-ESCOLA.pdf. Acesso em 

20 jan 2021 

SACAVINO, Susana. Educação em Direitos Humanos e Democracia. In: CANDAU, Vera 

Maria Ferrão; SACAVINO, Susana. Educar em Direitos Humanos. Rio de Janeiro: D&P 

Editora, 2000, p. 36-48. 

SANTOS, Boaventura de Sousa; CHAUÍ, Marilena. Direitos humanos, democracia e 

desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2013. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000200008&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-32622010000200008&lng=en&nrm=iso
http://www.estudosdotrabalho.org/x_sem2016/artigos/4A-07.pdf
http://abenfisio.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Construir-as-competec%C3%AAncias-desde-a-escola.pdf
http://abenfisio.com.br/wp-content/uploads/2016/06/Construir-as-competec%C3%AAncias-desde-a-escola.pdf
https://www.cambridge.org/core/books/democratic-deficit/C1A2A5421BBD8F96899270619407405
https://www.cambridge.org/core/books/democratic-deficit/C1A2A5421BBD8F96899270619407405
https://revistajuridica.presidencia.gov.br/index.php/saj/article/view/1528
https://www.justica.gov.br/central-de-conteudo/senasp/anexos/revista-7.pdf
http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/FUN%C3%87%C3%83O-SOCIAL-DA-ESCOLA.pdf
http://educas.com.br/blog/wp-content/uploads/2012/04/FUN%C3%87%C3%83O-SOCIAL-DA-ESCOLA.pdf


160 
 

SILVA, Simone Stéfani. O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos: uma ideia 

de formação escolar cidadã – Universidade Católica de Santos – Unisantos, Santos, 2015. 

Disponível em 

http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/2822/2/Simone%20Stefani%20da%20Silva.

pdf. Acesso em 5 abr 2021.  

SILVA, Marcelo Rodrigo da; SOUZA, Ieda Maria Berger. A necessidade do estudo do 

Direito no Ensino fundamental e médio como forma de efetivação do acesso à Justiça. 

2017. Disponível em 

https://www.fag.edu.br/upload/contemporaneidade/anais/5953e565d264c.pdf Acesso em 20 

mar 2020 

TAVARES, Celma. Educar em direitos humanos, o desafio da formação dos educadores 

numa perspectiva interdisciplinar. In: SILVEIRA, Rosa Maria Godoy et al. (Orgs.). 

Educação em direitos humanos: fundamentos-teóricos-metodológicos. João Pessoa, PB: 

Editora Universitária. 2007. Disponível em 

http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/29_cap_3_artigo_07.pdf Acesso 

em 20 mar 2020. 

VIEIRA, Sonia. Como elaborar questionários. São Paulo: Atlas, 2009. Disponível em 

https://docero.com.br/doc/ne01n85. Acesso em 20 fev 2020. 

VOVELLE, Michel. Breve história da Revolução Francesa. Lisboa: Presença, 1986.p.50-

120. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ea/v3n6/v3n6a03.pdf. Acesso em 29 jan 2021   

WARAT, Luis Alberto. Educação, direitos humanos, cidadania e exclusão social: 

fundamentos preliminares para uma tentativa de refundação. 2005. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf. Acesso em: 20 mar. 

2020  

  

http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/2822/2/Simone%20Stefani%20da%20Silva.pdf
http://biblioteca.unisantos.br:8181/bitstream/tede/2822/2/Simone%20Stefani%20da%20Silva.pdf
https://www.fag.edu.br/upload/contemporaneidade/anais/5953e565d264c.pdf
http://www.dhnet.org.br/dados/livros/edh/br/fundamentos/29_cap_3_artigo_07.pdf
https://docero.com.br/doc/ne01n85
http://www.scielo.br/pdf/ea/v3n6/v3n6a03.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/educacaodireitoshumanos.pdf


161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICES 

  



162 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE A – O QUESTIONÁRIO DE APLICAÇÃO 

  



163 
 

 



164 
 

 
 

 

 



165 
 



166 
 



167 
 



168 
 



169 
 



170 
 

 
 

 

 

 



171 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE B – “TABULAÇÃO DE RESULTADOS” 

  



172 
 



173 
 



174 
 



175 
 



176 
 

 



177 
 



178 
 



179 
 



180 
 



181 
 



182 
 



183 
 



184 
 



185 
 



186 
 



187 
 



188 
 



189 
 



190 
 



191 
 



192 
 



193 
 



194 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 

 

 

 



196 
 



197 
 



198 
 



199 
 



200 
 



201 
 



202 
 



203 
 



204 
 



205 
 



206 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



207 
 

 


