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O campo dos direitos humanos, e seu desdobramento em educação em direitos humanos, 

compreende um baluarte social, independente das relações estabelecidas pelas pessoas com 

ele. Contudo, em uma análise mais minuciosa, essa monoliticidade da categoria Direitos 

Humanos apresenta fraturas, porosidades e encaixes. Exemplo claro disso é o questionamento 

(in)direto à universalidade do acesso a tais direitos, sempre trazido à tona em meio a situações 

violentas ou chocantes. Esta pesquisa busca compreender como direitos humanos tem sido 

significado quando posto como objeto de ensino. Os principais referenciais teóricos são 

Boaventura de Sousa Santos, com sua discussão acerca da temática dos direitos humanos; 

Stephen J. Ball, a partir de algumas aproximações com o ciclo de políticas e com a teoria da 

atuação; e Aura Helena Ramos, que tensiona a educação em direitos humanos em relação à 

categoria “diferença”. Em um primeiro momento, este trabalho se desenvolve na discussão 

sobre as compreensões que os direitos humanos tem assumido. Em seguida, adentrando no 

âmbito educacional, há algumas considerações sobre a relação “direitos humanos – educação 

em direitos humanos”. Por fim, alguns documentos curriculares são analisados sob a ótica dos 

estudos de Ball sobre políticas educacionais. Percebe-se que as políticas, todas, estão fadadas 

ao fracasso no sentido de que a aplicação delas tal como são idealizadas, sem variação, é 

impossível, já que há sempre um viés subjetivo, oriundo dos diversos contextos e 

modos/possibilidades de produzir sentido. 
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INTRODUÇÃO 

Direitos Humanos é um termo que permeia o dia a dia de qualquer um que participe 

de algo que podemos chamar de sociedade ocidental; pessoas com acesso constante aos meios 

de comunicação, tanto para informação quanto para entretenimento; e pessoas com acesso a 

escolarização, saúde e segurança (mesmo porque, como será discorrido neste trabalho, estas 

são algumas das temáticas/garantias aos direitos humanos). Entretanto, como ocorre com 

tantos outros termos, a polifonia de sentidos que perpassam o cotidiano costuma produzir uma 

noção superficial, uma falsa sensação de conhecimento a respeito, quando não, concepções 

erradas. 

O campo dos direitos humanos, e seu desdobramento em educação em direitos 

humanos, compreende um baluarte social, independente das relações estabelecidas pelas 

pessoas com ele. Suas manifestações permeiam diversas paisagens sociais, emergindo sob 

muitas formas, inclusive na intenção de criticá-los, desmontá-los, ou diminuí-los frente às 

situações erigidas.  

A princípio, é possível ponderar que todos são favoráveis aos direitos humanos. 

Contudo, em uma análise mais minuciosa, essa monoliticidade da categoria Direitos 

Humanos apresenta fraturas, porosidades e encaixes. Exemplo claro disso é o questionamento 

(in)direto à universalidade do acesso a tais direitos, sempre trazido à tona em meio a situações 

violentas ou chocantes. 

Neste cenário plural, mas pseudo-uno, as questões que orbitam os direitos humanos 

demandam discussão socialna medida em que começam a estender-se, em seu próprio escopo 

universalista a esferas que escapam, ou são extirpadas dessa lógica. A própria possibilidade 

de um “universal” é questionada, ou mesmo rejeitada, por alguns autores que argumentam em 

favor de relativismos culturais (PIOVESAN, 2006). Tal universalidade anseia por espaços 

universais/universalizantes; assim, a escola é conclamada a ser um arauto, devido a sua 

própria função de fabricar o ser social (CANÁRIO, 2008). Isso pode ser visto no preâmbulo 

do documento de maior destaque na área, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

elaborada pela Organização das Nações Unidas em 1948, e em diversos documentos 

subsequentes, em nível nacional e internacional. A educação é apresentada no âmbito dos 

direitos humanos não somente como um direito, mas como o meio pelo qual os próprios 
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direitos humanos são reafirmados. 

Segundo Flávia Piovesan (2006), é na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

que o caráter universal e indivisível é inaugurado. A universalidade pela compreensão de que 

a condição de “pessoa” seria suficiente para assegurar acesso a tais direitos, e indivisíveis, 

pois é o conjunto representa diversos aspectos da vida, cuja interdependência promove a 

dignidade humana, de modo que, violar qualquer um dos direitos apresentados seria uma 

violação (in)direta a todos os outros. Tais noções são reforçadas em outros documentos, dos 

quais podemos citar, dada sua expliciticidade, a Declaração e Programa de Ação de Viena 

(1993), conforme pode ser visto no fragmento abaixo. 

5. Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis interdependentes e inter-

relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos de forma 

global, justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase. Embora 

particularidades nacionais e regionais devam ser levadas em consideração, assim 

como diversos contextos históricos, culturais e religiosos, é dever dos Estados 

promover e proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais, sejam 

quais forem seus sistemas políticos, econômicos e culturais. 

Em linhas mais gerais, o universalismo pode parecer uma questão sem maiores 

complicações, mas, conforme argumentam as correntes de relativismo cultural, cada cultura é 

produtora de seus próprios parâmetros morais e que, portanto, não seria possível produzir algo 

comum. Todavia, é possível perceber que, tanto entre perspectivas universalistas quanto em 

perspectivas relativistas, há variados graus, indo de compreensões mais radicais até às mais 

flexíveis. (PIOVESAN, 2006) 

 

UNIVERSALIDADE EM QUESTÃO 

Neste cenário polifônico sobre direitos humanos, é possível perceber diferentes 

concepções em um arranjo que, segundo muitas destas perspectivas, é eclipsado por uma 

universalidade. Estes conceitos têm sido projetados de diferentes formas e em diferentes 

níveis de interlocução subjetiva; podemos construir ideias sobre direitos humanos a partir de 

um texto ou aula sobre o tema, mas também temos um arcabouço semântico que nos perpassa 

de maneiras menos evidentes, mas tão influentes quanto, se não mais, como as situações que 

vivenciamos, os filmes que vemos ou as relações interpessoais. Nesse sentido, considerar o 

que estamos chamando de direitos humanos e em que termos estamos lidando com eles é um 
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passo importante na reflexão sobre a temática. Isso não significa desprezar que existam 

diferenças; significa considera-las e explorar seus processos de constituição e compreensão. 

Para isto, partimos das elaborações do sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, 

abundantes na área dos direitos humanos.  

Segundo Boaventura de Sousa Santos (2013), os direitos humanos são, 

hegemonicamente, reconhecidos como linguagem de dignidade humana. Apesar disso, 

considera que a população mundial é apenas objeto do discurso dos direitos humanos, e não 

sujeitos de tais direitos (SANTOS, 2014). O autor começa a pontuar certa ambivalência dos 

direitos humanos entre seu sucesso ou seu fracasso; os direitos humanos são uma linguagem 

de luta dos/pelos excluídos ao mesmo tempo em que fazem parte e são produzidos na própria 

hegemonia que promove exclusão. 

Neste sentido, buscando o que chama de concepção contra-hegemônica de direitos 

humanos, Santos propõe que o que é reconhecido como direitos humanos seja posto sob 

suspeita, uma vez que é formado a partir de um paradigma liberal e ocidental. O discurso dos 

direitos humanos emerge de uma genealogia que passa por processos de constituição da 

modernidade ocidental que produziu, em dados momentos da história, o mundo dividido pelo 

que Santos (2013) chama de linha abissal entre metrópoles e colônias. Esta linha abissal não 

tem fim com o término do colonialismo histórico, mas é ressignificada em outras formas de 

dicotomização.  

Conforme é possível observar na construção histórica dos direitos humanos (nesta 

perspectiva hegemônica), desde o século XIII, há uma crescente ampliação de documentos 

que objetivam assegurar a garantia de direitos universais. Segundo Ernest Bloch, a partir do 

século XVIII, “o conceito de utopia como medida de uma política emancipadora foi sendo 

superado e substituído pelo conceito de direitos” (BLOCH apud SANTOS, 2013. p. 43). Isso 

como consequência do fortalecimento paulatino da burguesia. Assim, noção de direito, com 

caráter mais individualista, seria mais pertinente à uma burguesia que buscava hegemonia 

política. 

Dadas concepções de direitos humanos, chamadas por Santos de convencionais e de 

senso comum
2
, são parte de um discurso mais amplo, fundamentado em perspectivas liberais 

                                                           
2
Santos postula que “se o senso comum é o menor denominador comum daquilo em que um grupo 

ou um povo coletivamente acredita, ele tem, por isso, uma vocação solidarista e transclassista. Numa 
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e, operam em uma lógica de manutenção ou continuidade do próprio discurso. O autor afirma 

que “a luta pelos direitos humanos nas primeiras décadas do século XXI enfrentam novas 

formas de autoritarismo que convivem confortavelmente com regimes democráticos” 

(SANTOS, 2013. p. 122). Este entendimento convencional é definido como: 

...são universalmente válidos independentemente do contexto social, político e 

cultural em que operam e dos diferentes regimes de direitos humanos existentes em 

diferentes regiões do mundo; partem de uma concepção de natureza humana como 

sendo individual, autossustentada e qualitativamente diferente da natureza não 

humana; o que conta como violação dos direitos humanos é definido pelas 

declarações universais, instituições multilaterais (tribunais e comissões) e 

organizações não governamentais (predominantemente baseadas no Norte); o 

fenômeno recorrente dos duplos critérios da avaliação da observância dos direitos 

humanos de modo algum compromete a validade universal dos direitos humanos; o 

respeito pelos direitos humanos é muito mais problemático no Sul global do que no 

Norte global. (SANTOS, 2013. p. 53-54) 

É preciso compreender que os direitos humanos, tanto em seus sentidos mais 

tradicionais, oriundos de uma globalização hegemônica, quanto na proposta de Santos pela 

construção de uma concepção contra-hegemônica, estão imbuídos em um contexto cultural 

que permite, ou não, que determinados horizontes sejam possíveis. Esta perspectiva está 

ancorada em reflexões sobre as ideias do autor a respeito do papel/lugar da ciência na 

sociedade. 

Boaventura vai partir da construção epistemológica de Bachelard e da sua 

ideia de que o conhecimento científico se constrói contra o senso comum em um 

processo de ruptura epistemológica com ele. Para Bachelard, a tarefa da ciência é 

levar à superação das opiniões das formas falsas de conhecimento para tornar 

possível o conhecimento científico, racional e válido. Pretendendo superar essa 

dicotomia e hierarquia que lhe subjaz, Boaventura vai partir desse pensamento para 

desconstruí-lo na busca do reencontro da ciência com o senso comum. (OLIVEIRA, 

2008. p. 38) 

Entender as discussões das ciências humanas com este olhar é importante para evitar 

movimentos de “Eureka!”, que, principalmente nas ciências humanas e sociais, é impossível. 

Não há uma verdade última a ser descoberta, mas verdades agonística e contingentes. Santos 

não compreende que exista uma dicotomia ciência-senso comum, mas que ambos são 

instâncias constitutivas do conhecimento, e que, portanto, devem ser levados em consideração 

de maneira equivalente. Além disso, considera que “não é qualquer conhecimento que 

contribui para a emancipação” (OLIVEIRA, 2008. p.41), ressaltando o caráter ideológico do 

                                                                                                                                                                                     
sociedade de classes, como é em geral a sociedade conformada pela ciência moderna, tal vocação 
não pode deixar de assumir um viés conservador e preconceituoso, que reconcilia a consciência com 
a injustiça, naturaliza as desigualdades e mistifica o desejo de transformação” (SANTOS, 1989. p. 
40). Nisto, a relação entre senso comum e ciência passa a ser, em alguma medida, inextrincável.  
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conhecimento, em oposição a uma pretensa neutralidade que a ciência moderna, 

recorrentemente, indica. 

Quando os direitos humanos são postos em reflexão, uma alternativa de pensamento 

comum, conforme já apresentado, é a de que são um conjunto de valores que indicam algum 

grau de evolução moral da sociedade. Levar em conta estas prospecções de Santos sobre a 

ciência, indissociável das questões culturais, contribui para a observação dos aspectos que o 

autor classifica com ilusões e tensões – elementos que impossibilitam a posição que os 

direitos humanos pretendem assumir na sociedade enquanto uma linguagem universal e 

indicativo de sublimação social. 

Bhabha (2013) nos ajuda a pensar sobre as condições culturais que, antes de serem 

produzidas pela sociedade, a produzem e estão sendo reconfiguradas continuamente, a 

despeito da ilusão da tradicionalidade. O autor, citando Kristeva, indica dois elementos 

morfológicos do que chama de temporalidade dupla que formam as fronteiras da nação: “o 

processo de identidade constituído pela sedimentação histórica (o pedagógico) e a perda da 

identidade no processo de significação da identidade cultural (o performático) (BHABHA, 

2013. p. 248). Há um movimento pedagógico que tenta (re)produzir a sociedade (em seu 

texto, Bhabha reflete sobre o sentido de nação enquanto narrativa) tal como ela é 

compreendida por seus membros, ou como estes membros entendem que ela é, era, ou deveria 

ser, apesar de poderem perceber que não há uma simetria; e um movimento performático que 

abarca as formas pelas quais aquilo que são, ou deveriam ser, os parâmetros sociais passam a 

ser manifestados. Nota-se uma aproximação com as ideias lacanianas de euxEu e 

outroxOutro, nas quais o grande eu e o grande outro são parâmetros ontológicos, e o pequeno 

eu e o pequeno outro são as manifestações individuais e incompletas destas grandes projeções 

que não são percebidas como, também, individuais e incompletas. 

 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

Apesar da relação próxima entre direitos humanos e educação, desde os anos 2000 

essa articulação ficou mais evidente no cenário brasileiro, ganhando políticas específicas 

(RAMOS e FRANGELLA, 2012). Segundo texto da terceira e mais atual versão do Plano 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH-III), o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria 
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de Direitos Humanos
3
 (SDH) tem se esforçado em promover o eixo de educação em direitos 

humanos, por considerarem-no o mais estratégico (BRASIL, 2010). 

O desejo pela articulação dos direitos humanos com a educação, bem como de outras 

pautas, está relacionado ao sentido que a educação assume socialmente. Educar é um 

movimento de aproximação semântica, é um movimento de aculturação. Diferentes tipos de 

modelos educacionais priorizam aquilo que consideram mais adequado para o sujeito que 

pretendem formar. Toda educação é adjetivada, mesmo que não explicitamente.  

Educação em direitos humanos supõe uma proposta educativa que tome os princípios 

dos direitos humanos como eixo; emerge como resposta a processos educativos, de diferentes 

naturezas, que produzem formas de ver o mundo que violam a dignidade humana. Essa é uma 

preocupação que inquieta pesquisadores e ativistas há muito tempo. Aida Maria Monteiro 

Silva, em sua tese de doutoramento defendida em 2000, apresenta que, à época, 35% dos 

jovens eram indiferentes à democracia ou à ditadura (SILVA, 2000). Atualmente, com a crise 

política e o golpe de 2016, o movimento apolítico tem se intensificado. Para a autora, 

concordando com diversos outros pesquisadores (SANTOS, 1997, 2013, 2014; BOBBIO, 

2004; RAMOS, 2010, 2011), a democracia é um princípio básico na defesa dos direitos 

humanos; e a cidadania seria a participação efetiva dos sujeitos, manifestando a soberania 

popular.  

É preciso perceber que, muitas vezes, o discurso sobre direitos humanos assume um 

tom monofônico de pertencimento a determinado modelo, baseado em adequação e 

conformidade. Talvez isso tenha relação com o fato de a maior parte da população mundial 

ser objeto de discussão sobre direitos humanos, e não sujeitos de tais direitos (SANTOS, 

2013). Ou seja, há pessoas que, não se adequando ao que seria reconhecido como cidadão, ou 

sujeito de direitos, não tem seus direitos garantidos, tampouco como reivindicá-los.  

A educação em direitos humanos assume, portanto, uma posição estratégica uma vez 

que tem por objetivo produzir sentidos que diluam as hierarquias sociais e possibilitem que as 

pessoas se reconheçam como sujeitos de direitos; que empoderem os sujeitos; e que ensinem 

sobre as atrocidades cometidas ao longo da história para que não se repitam. Segundo 

Candau, educar em direitos humanos é 

                                                           
3
Órgão do Governo Federal brasileiro que, sendo criado em 1997, tem status de ministério, apesar da 

nomenclatura de secretaria. 
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Um processo sistemático e multidimensional orientado à formação de 

sujeitos de direito e à promoção de uma cidadania ativa e participativa; à articulação 

de diferentes atividades que desenvolvam conhecimentos, atitudes, sentimentos e 

práticas sociais que afirmem uma cultura de direitos humanos na escola e na 

sociedade; processos em que se trabalhe, no nível pessoal e social, ético e político, 

cognitivo e celebrativo, o desenvolvimento da consciência da dignidade humana 

década um; processos em que (...) estejam presentes uma: *pedagogia da 

indignação, *pedagogia da admiração, *pedagogia de convicções firmes; uma 

dinâmica educativa ativa e participativa que promova o trabalho coletivo, a 

autoestima e o autoconceito positivos, o “empoderamento” de todas as pessoas, 

particularmente das oriundas de grupos excluídos, e a valorização das diferentes 

culturas brasileiras.(CANDAU, 2006, p.231) 

A educação em direitos humanos pode ser vista como uma espécie de medida 

profilática; sua proposta se alicerça na produção de uma cultura de direitos humanos 

(BENEVIDES, 2000), ou seja, intenta promover uma aculturação em sintonia com os ideais 

de direitos humanos. Nesse sentido, a proposta de educação em direitos humanos passa pela 

lógica de produção curricular. 

Suzana Sacavino (2008), em sua tese de doutoramento, indica que, apesar da 

heterogeneidade, desde a década de 1980, na América Latina, houve mudanças no caráter que 

educação em direitos humanos tem assumido. Na década de 80 houve um movimento mais 

preventivo e de fortalecimento de processos democráticos (recorrentemente, diversos autores 

ressalta a relação íntima entre democracia e esta ideia mais tradicional de direitos humanos). 

Na década seguinte, a educação em direitos humanos começa a ter um viés mais legítimo e 

direcionado. Dos anos 2000 em diante, tem havido direcionamento para propostas que 

trabalham a diferença, sobretudo no que tange o empoderamento e a percepção enquanto 

sujeito de direitos. 

 

DOCUMENTOS CURRICULARES 

No Brasil, há diversos documentos que dão indicativos do que deve ser trabalhado 

sobre direitos humanos na educação, tais como o Plano Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH), que conta com três versões: PNDH I (1996), PNDH II (2002), e PNDH III (2009); o 

Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (2007); mesmo nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (1997), é possível perceber a temática explicitamente, apesar de 

aparecer mais frequentemente com uma abordagem mais discreta, através de outros conceitos. 

Todos tendem a alinhar-se com a perspectiva clássica de direitos humanos, apresentada 

anteriormente, e justificam a discussão da temática através de pontos como desigualdade, 
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preconceito, violência etc., apesar de haver movimentos que questionam a universalidade 

através da discussão sobre a diferença. 

Em abril de 2017, o Ministério da Educação (MEC) encaminhou ao Conselho 

Nacional de Educação (CNE) a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

para que o CNE possa realizar suas considerações e, assim, encaminhar o documento para 

homologação. Apesar de a BNCC rejeitar a nomenclatura de currículo, assumindo a ideia de 

referência nacional obrigatória
4
, diversas críticas têm sido feitas ao documento, seja pela 

configuração de conteúdos selecionados para compô-lo, seja por seu caráter centralizador, 

normativo e inflexível, ou pela própria ideia de haver algo que seja considerado como básico, 

comum e nacional, portanto, algo absolutamente universal. 

Quanto às críticas sobre impor uma universalidade, a BNCC tenta construir 

argumentos que, confrontados com o próprio documento, configuram-se como paradoxais. O 

universal será sempre um particular que é hegemonizado, que é apresentado enquanto 

universal através de forças discursivas e, assim, coloca em situação hierarquica 

ontologicamente inferior outros particulares, que passam a assumir rótulos como locais, 

primitivos e exóticos, entre outros. Quando a BNCC assume que seu objetivo é “elevar a 

qualidade do ensino em todo o Brasil, indicando com clareza o que se espera que os 

estudantes aprendam na Educação Básica
5
”, está desconsiderando outras formas de 

desenvolvimento infanto-juvenil que não passam, necessariamente, pelos argumentos, 

projetos e conteúdos que a BNCC estabelece. Esse objetivo reforça um pernicioso movimento 

de culpabilização docente, estabelecendo o que é esperado que cada estudante aprenda, 

indicando, na própria configuração do documento, apenas mudanças educacionais de cunho 

curricular. As condições sociais das pessoas envolvidas nos processos de ensino 

aprendizagem, as infraestruturas escolares e as condições de trabalho dos professores, por 

exemplo, não são levadas em consideração ou postas em questão no texto, mas há a ideia de 

que, havendo uma lista bem detalhada de conteúdos, separada por ano de escolaridade e 

disciplina, é possível elevar a qualidade da educação nacional. 

Voltando à questão da universalidade, reforçada por três palavras das quatro que 

compõem o nome do documento (a saber, base, nacional e comum), há poucos escapes para 
                                                           
4
 Termo retirado da sessão “Perguntas Frequentes” do site da BNCC 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/perguntas-frequentes) em 15/10/2017. 
5
 Fragmento retirado da sessão “Perguntas Frequentes” do site da BNCC 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/perguntas-frequentes) em 15/10/2017, grifo do autor. 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/perguntas-frequentes
http://basenacionalcomum.mec.gov.br/perguntas-frequentes
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trabalhar conteúdos que não sejam os estabelecidos no texto. Outras formas de construir 

conhecimentos são inferiorizadas e invisibilizadas, já que há intenção de maior articulação 

entre estes documentos curriculares e políticas avaliativas de cunho meritocrático, como o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), principal fonte de ingresso ao ensino superior 

público no país, e importante instrumento na concessão de acesso à rede privada através de 

programas do Governo Federal, como o Programa Universidade para Todos (PROUNI) e o 

Programa de Financiamento Estudantil (FIES). Em outras palavras, se afunila a variedade de 

conhecimentos socialmente validados, sendo os descritos na BNCC, apenas, os que irão 

validar quem pode ou não prosseguir os estudos em nível superior; ou mesmo antes disso, 

através do grau de sucesso que os estudantes de escolas receberão ou não financiamentos, 

baseados em políticas de ranqueamento. 

A BNCC se organiza em três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio, sendo que esta última parte não foi disponibilizada ainda. As etapas são compostas de 

competências que os estudantes devem desenvolver, cada competência com um código 

alfanumérico correspondente, que deve facilitar bastante a elaboração de avaliações 

adequadas aos critérios da BNCC. 

Educação em direitos humanos não parece ser uma preocupação central do 

documento; das 396 páginas do arquivo disponibilizado para download, há 18 menções ao 

termo direitos humanos. Dentre estas, um número razoável encontra-se em notas de rodapé 

referindo-se a títulos de leis, decretos e outros documentos. Em um texto onde há as 

competências a serem desenvolvidas são apresentadas em uma listagem extensa e rígida, com 

cada item minuciosamente explicitado e etiquetado, a baixa incidência de possibilidades para 

a discussão direta sobre direitos humanos precisa ser contraposta com uma postura de 

educação em direitos humanos entendida como prática docente, para além de qualquer espécie 

de transposição didática.  

A proposta de reflexão sobre os direitos humanos aparece explicitamente em 

momentos pontuais, indicando que esta discussão seja realizada de forma contextualizada em 

cada rede e escola. No fragmento a seguir, a educação em direitos humanos, classificada 

como um tema contemporâneo, é listada dentre outros temas.  

Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em 

suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida 
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humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma transversal e 

integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos das crianças e adolescentes 

(Lei nº 8.069/199012), educação para o trânsito (Lei nº 9.503/199713), preservação 

do meio ambiente (Lei nº 9.795/199914), educação alimentar e nutricional (Lei nº 

11.947/200915), processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei nº 

10.741/200316), educação em direitos humanos (Decreto nº 7.037/200917), bem 

como saúde, sexualidade, vida familiar e social, educação para o consumo, educação 

financeira e fiscal, trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Resolução 

CNE/CEB nº 7/201018). Na BNCC, essas temáticas são contempladas em 

habilidades de todos os componentes curriculares, cabendo aos sistemas de ensino e 

escolas, de acordo com suas possibilidades e especificidades, tratá-la de forma 

contextualizada. (BRASIL, 2017. p. 13-14) 

Ao mesmo tempo em que a menção, bem como a presença de outros temas que 

incorporam a discussão dos direitos humanos em si, pode promover a discussão nas escolas, a 

organização e a apresentação do documento como um todo, principalmente quando se refere a 

estes temas, pode ser traduzida como mais conteúdos a serem trabalhados, inviabilizando o 

caráter sistemático, multidimensional e pedagógico da educação em direitos humanos. 

Em outro momento, ainda apresentando a proposta da BNCC, o documento estabelece 

o que chama de Competências Gerais da Base Nacional Comum Curricular.  

1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o 

mundo físico, social e cultural para entender e explicar a realidade (fatos, 

informações, fenômenos e processos linguísticos, culturais, sociais, econômicos, 

científicos, tecnológicos e naturais), colaborando para a construção de uma 

sociedade solidária. 

2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das 

ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 

criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver 

problemas e inventar soluções com base nos conhecimentos das diferentes áreas. 

3. Desenvolver o senso estético para reconhecer, valorizar e fruir as 

diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também para 

participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. 

4. Utilizar conhecimentos das linguagens verbal (oral e escrita) e/ou verbo-

visual (como Libras), corporal, multimodal, artística, matemática, científica, 

tecnológica e digital para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias e 

sentimentos em diferentes contextos e, com eles, produzir sentidos que levem ao 

entendimento mútuo. 

5. Utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma 

crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas do cotidiano (incluindo as 

escolares) ao se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir 

conhecimentos e resolver problemas. 

6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao seu projeto de vida pessoal, 

profissional e social, com liberdade, autonomia, consciência crítica e 

responsabilidade. 

7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para 
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formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que 

respeitem e promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em 

âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de 

si mesmo, dos outros e do planeta. 

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 

reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar 

com elas e com a pressão do grupo. 

9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 

fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, com acolhimento e 

valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, 

identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de origem, etnia, gênero, 

idade, habilidade/necessidade, convicção religiosa ou de qualquer outra natureza, 

reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. 

10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões, com base nos 

conhecimentos construídos na escola, segundo princípios éticos democráticos, 

inclusivos, sustentáveis e solidários. (BRASIL, 2017. p. 18-19) 

Esta listagem de competências é elaborada em articulação com Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos, no Caderno de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 

2013). Quanto aos conteúdos, a temática dos direitos humanos aparece em Língua 

Portuguesa, a fim de observar que a produção de argumentos e opiniões que respeitem os 

direitos humanos (p. 66); e em História, no 9º ano. Além disso, é reforçada a ideia de que os 

direitos humanos devem balizar a formação integral dos estudantes, havendo indicativos de 

complexificação da temática conforme o amadurecimento dos estudantes. 

Isto pode dar a impressão de que a BNCC promove uma proposta educacional 

coerente com a educação em direitos humanos. A questão é que estas articulações se 

engendram de forma que as diferenças sejam cada vez mais silenciadas e eliminadas, já que 

operam em uma lógica de homogeneização. Ao estabelecer formas específicas de construir 

conhecimento, que não podem se mover muito, apesar da impressão que o texto tenta passar 

em vários pontos, a BNCC impede outras formas de pensar a educação em nível de conteúdos 

ou competências, ou mesmo em outras instâncias, através de proposições que são inflexíveis. 

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

Compreendemos que a educação em direitos humanos está voltada para uma postura 

frente à prática docente, relacionada ao fomento de um espaço de aprendizagem com respeito 

à dignidade humana, à diferença. Posto que a BNCC, e qualquer outro documento normativo, 
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curricular ou não, tende a impossibilitar a manifestação da diferença em sua plenitude, já que 

estes operam em uma lógica homogeneizante, padronizadora e que, por consequência, é 

incapaz de abarcar todas as diferenças, é necessário buscar meios de fazer estas políticas 

trabalharem em favor de uma proposta pedagógica que consideremos mais adequadas. 

Quando a BNCC utiliza o discurso de direitos humanos como forma de, direta ou 

indiretamente, validar sua própria existência, mesmo que esta, por princípio, viole o direito à 

diferença, ela abre espaço para que outros elementos que constituem um campo discursivo da 

educação em direitos humanos possa ser evocado às relações de ensino-aprendizagem. Se os 

documentos fazem pouca ou nenhuma discussão a respeito, podemos, enquanto professores, 

preencher essas lacunas em nossas salas de aula, salas de professores, gabinetes ou onde quer 

que estejamos trabalhando. Em tempos onde a violência, a intolerância e o fascismo tem se 

projetado com tanta veemência, precisamos encontrar e estabelecer espaços de resistência e 

construção de outras formas de pensar a sociedade de forma mais justa e digna, e onde a 

diferença seja reconhecida e celebrada. 
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