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RESUMO 

 

 

O ensino de direitos humanos deve ser continuamente fomentado num processo de reflexão 

dos sentidos que vão sendo ressignificados, de maneira a possibilitar as transformações na 

forma do aluno conviver em sociedade. Os direitos humanos, enquanto política, passam pelos 

filtros da ressignificação no contexto da prática, podendo gerar diversos híbridos. 

Considerando esse pressuposto, a presente pesquisa teve como objetivo analisar as 

ressignificações contextuais da política de ensino de direitos humanos nas escolas públicas de 

ensino médio da cidade de Mossoró/RN. Para tanto, buscou-se: Perceber as bases legais 

voltadas para a institucionalização do ensino em direitos humanos nas escolas públicas de 

nível médio; Analisar a presença das temáticas de direitos humanos nos livros didáticos 

utilizados pelos professores; Compreender o processo de ressignificação/recontextualização 

do ensino de Direitos Humanos nas escolas do ensino médio, sob a perspectiva docente. A 

fundamentação teórico-metodológica desta pesquisa se baseou nas leituras de Lopes (2011), 

Laclau (2004; 2005; 2011), Ball (2011), Derrida (2002), Mainardes (2006), Mendonça e 

Rodrigues (2014), Tura (2009), Burity (2014), Ramos (2011), dentre outros, de forma 

embasar as ideias que envolvem o ensino em Direitos Humanos em diferentes contextos. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que utilizou pesquisa documental, bibliográfica e de 

campo. Os resultados apontaram através do posicionamento dos professores que o ensino de 

direitos humanos ocorre de diferentes formas dentro da escola, às vezes até sem ser 

reconhecido como de direitos humanos, bem como existe uma necessidade de 

aprofundamento das temáticas em sala de aula. 

 

Palavras-chave: Ensino. Direitos Humanos. Ensino Médio. 



ABSTRACT 

 

 

The teaching of human rights must be continually fostered in a process of reflection of the 

senses that are being redefined, so as to enable the transformations in the form of the student 

to live in society. Human rights, as a policy, pass through the filters of resignification in the 

context of the practice, and can generate diverse hybrids. Considering this assumption, the 

present research had the objective of analyzing the contextual re - significances of the human 

rights education policy in public high schools in the city of Mossoró / RN. To do so, we 

sought to: 1. Understand the legal basis for the institutionalization of human rights education 

in public secondary schools; 2. Analyze the presence of human rights themes in textbooks 

used by teachers; 3. Understand the process of re-signification / recontextualization of the 

teaching of Human Rights in high schools, under the teaching perspective. The theoretical-

methodological foundation of this research was based on the readings of Lopes (2011), Laclau 

(2004, 2005, 2011), Ball (2011), Derrida (2002), Mainardes (2006), Mendonça e Rodrigues 

2009), Burity (2014), Ramos (2011), among others, in order to base the ideas that involve 

teaching in Human Rights in different contexts. This is a qualitative research that used 

documentary, bibliographic and field research. The results pointed out through the position of 

teachers that the teaching of human rights occurs in different ways within the school, 

sometimes even without being recognized as human rights, as well as there is a need to 

deepen the themes in the classroom. 

 

Keywords: Teaching. Human rights. High school. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Desde o nosso ingresso em 2001, no curso de Direito da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB), campus de Souza – PB, o tema dos direitos humanos passou a constituir 

objeto de nossas reflexões e o interesse nessa temática só cresceu com o ingresso no grupo de 

estudos de Direito Constitucional. 

A participação no referido grupo foi interrompida em sua fase inicial, tendo em vista a 

nossa transferência para continuar o curso de graduação junto à Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN. Após a conclusão do curso, no ano de 2008, e, no mesmo ano, 

ingressamos no curso de especialização em Direitos Humanos da Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte – UERN. A partir de nossas reflexões iniciais elaboramos um projeto de 

pesquisa, enfocando a concepção nos direitos humanos e questões de gênero. Do 

desenvolvimento desse projeto de pesquisa resultou o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

intitulado „A proteção internacional dos direitos humanos da mulher em face da violência 

doméstica‟ (2009), sob orientação do professor Marcus Tullius Leite Fernandes dos Santos. 

Além da integralização dos créditos necessários para conclusão do curso foi produzido um 

artigo científico publicado na 1ª edição da revista da faculdade de Direito da UERN, no ano 

de 2010, acerca dos direitos humanos e trabalho escravo no Brasil.  

Em novembro de 2010, iniciamos a carreira profissional como docente das disciplinas 

jurídicas dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, trabalhamos com várias 

disciplinas, em especial, na prática jurídica, aproximando mais ainda de casos práticos, em 

que o público-alvo é de baixa renda, que por diversas vezes tinham seus direitos violados, 

tendo o escritório da universidade como única ferramenta para busca de seus direitos. 

A experiência profissional como professora afirmou a necessidade de ensinar sobre os 

direitos humanos, ciente de que se trata de um trabalho que requer dedicação e 

comprometimento. Por essas e outras razões, consideramos relevante elaborar um projeto de 

pesquisa voltado para o ensino de direitos humanos. 

Assim, em 2016, ingressamos como aluna regular no Programa de Pós-Graduação em 

Ensino – linha 1 – Ensino de Ciências Humanas e Sociais, Mestrado, da Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte – UERN, campus central, sob orientação do Prof. Dr. Jean 

Mac Cole Tavares Santos. 

Concomitantemente ao desenvolvimento da pesquisa bibliográfica e documental cujos 

resultados apresentamos nesta dissertação, entre 2016 e 2017, cursamos cinco disciplinas, 
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para integralização dos créditos de mestrado, as quais contribuíram para o desenvolvimento 

da pesquisa e para a formação da pesquisadora. 

Além da integralização dos créditos nas disciplinas mencionadas, apresentamos 

resultados parciais da pesquisa em um evento internacional, dois eventos nacionais e um 

evento regional, são eles: IX Seminário Internacional Redes Educativas e Tecnologias, 

realizado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 2017; IV Seminário Nacional do Ensino 

Médio e I Encontro Nacional Ensino Interdisciplinaridade: Ensino, Juventude e Diversidade 

na Escola Pública, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), realizado na 

cidade de Mossoró no ano de 2016; Congresso Nacional de Educação – CONEDU, realizado 

na cidade de Campina Grande no ano de 2016. V. 1; XV Encontro Cearense de Historiadores 

da Educação – ECHE, LDB 20 ANOS Política, História e Espaços Educacionais, realizado na 

cidade de Fortaleza, no ano de 2016. Participamos ainda da organização do evento, diálogos 

pela diversidade, realizado na cidade de Mossoró no ano de 2017. Publicamos 2 capítulos de 

livro. Publicamos também no ano de 2017, na revista Educação On-Line (PUCRJ), o artigo 

intitulado „Indisciplina e autoridade na escola: descentramento e sentidos docentes‟ e na 

Revista Espaço do Currículo, o artigo „Sentidos de direitos humanos: (re)contextualizações 

nos livros didáticos do ensino médio‟, 2017, ambas avaliadas no Qualis Capes como B1 na 

área de ensino. 

Concomitante com essas atividades, participamos também em 2016/2017 do Grupo de 

Pesquisa denominado „Políticas para o ensino médio: atuação e contexto nas políticas de 

currículo‟, sob orientação do Prof. Dr. Jean Mac Cole Tavares Santos. Desde 2016 também 

participamos como membro do grupo de extensão sobre Estudos em Indisciplina e Violência 

na Escola – EIVE. 

O conhecimento adquirido ao longo do mestrado contribuiu para o nosso 

aprimoramento acadêmico e para a escolha dos caminhos teórico-metodológicos, cujos 

produtos encontram-se neste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição de 1988, sob influência da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH) de 1948, buscando garantir direitos no contexto pós-ditadura, trouxe as 

primeiras disposições legais brasileiras acerca dos direitos humanos. Os planos nacionais de 

educação em direitos humanos, bem como as diretrizes nacionais para educação em direitos 

humanos trazem como uma de suas premissas o ensino em direitos humanos no ensino médio, 

estabelecendo diretrizes e metas para sua implantação.  

Considerando a teoria adotada, não se pode conceber os direitos humanos apenas 

como um conjunto de documentos oficiais, mas como uma temática a ser tratada dentro das 

escolas que, por sua vez, possuem papel de extrema relevância no sentido de promover e 

problematizar as possíveis violações ao discutir as relações de gênero, étnicas, de inclusão, a 

diversidade cultural, religiosa, o preconceito e discriminação, uma vez que possuem 

demandas em constante disputa. 

O ensino de direitos humanos apresenta conteúdo de suma importância para toda a 

sociedade no sentido de esclarecer, problematizar, gerar debates e reflexões sobre as diversas 

temáticas relacionadas, bem como auxiliar no processo de identificação de novas ferramentas 

de difusão, promovendo iniciativas e novos métodos de abordagem.  

Desse modo, o ensino de direitos humanos se insere num modelo interdisciplinar do 

processo de aquisição de conhecimento, estando interligado por diferentes conteúdos, campos 

de saberes e de práticas pedagógicas, trazendo ainda uma carga cultural, política e ideológica 

a ser trabalhada dentro da escola, no sentido de promover a busca pela justiça e igualdade 

social (SILVA; TAVARES, 2012).  

A relevância do presente estudo se dá através da difusão do conhecimento das 

práticas do ensino de direitos humanos, sob uma perspectiva interdisciplinar, visando 

desenvolver o pensamento crítico de docentes e discentes acerca da referida temática, 

buscando ainda ultrapassar as barreiras de um ensino cada vez mais técnico, disciplinar e 

engessado, bem como possibilita a discussão dos elementos que ressignificam os direitos 

humanos no contexto da prática.  

Na perspectiva hegemônica atual, o ensino de direitos humanos é revestido de um 

caráter provocador e, ao mesmo tempo, transformador, tendo em vista que busca ter um 

impacto significativo a ponto de promover uma mudança na forma de pensar do discente.  
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A inclusão da discussão a respeito dos direitos humanos aparece, pois, de grande 

importância para o ensino médio, considerando que os discentes estão em fase de decisões 

importantes na vida, seja no sentido de admissão no mundo do trabalho, seja na contínua 

inserção em ambientes de socialização, necessitando assim adquirir conhecimentos 

necessários para ter uma visão autônoma e, ao mesmo tempo, crítica da sociedade (SILVA; 

TAVARES, 2012).  

A presença de uma política de direitos humanos nos documentos oficiais não significa, 

necessariamente, que a discussão esteja de forma inconteste, em sala de aula, da maneira 

como foi proposta nesses documentos. Os direitos humanos, enquanto política, passam pelos 

filtros da ressignificação no contexto da prática, podendo gerar diversos híbridos
1
. Nesse 

sentido, faz-se necessário investigar: quais elementos ressignificam
2
 o ensino de direitos 

humanos no ensino médio sob a perspectiva docente?  

O objetivo geral da pesquisa é analisar as ressignificações contextuais da política de 

ensino de direitos humanos nas escolas públicas de ensino médio da cidade de Mossoró-RN. 

Para isso foram estabelecidos como objetivos específicos: 1) perceber as bases legais voltadas 

para a institucionalização do ensino de direitos humanos nas escolas públicas de nível médio; 

2) analisar a presença das temáticas de direitos humanos nos livros didáticos utilizados pelos 

professores; 3) compreender o processo de ressignificação/recontextualização do ensino de 

direitos humanos nas escolas do ensino médio, sob a perspectiva docente. 

Na busca por uma melhor compreensão do conceito de direitos humanos, foi 

transportado o entendimento a respeito da impossibilidade de fixação de sentidos em Laclau 

(2011) e Lopes (2010), para compreender que o sentido de direitos humanos é um significante 

vazio
3
, sempre a ser preenchido, de forma transitória, por demandas que refletem os interesses 

de um determinado grupo e que se hegemonizam de acordo com os contextos em disputas.  

                                                
1Compreendemos hibridismos como, “a mistura de lógicas globais, locais e distantes, sempre 

recontextualizadas” na prática docente, influenciados pelo contexto escolar (LOPES, 2005b, p. 56). 
2Entendemos que o termo ressignificar corresponde a recontextualizar as significações atribuídas e rediscutidas 

dos direitos humanos dentro do contexto escolar (BALL, apud LOPES, 2008b).  
3De acordo com Lopes (2010), inspirada nos estudos de Laclau, o significante vazio se relaciona com aquilo que 

todos se identificam pelas suas articulações, são as várias concepções que estão inseridas em uma agenda 
política. Isso, ao mesmo tempo que cria muitas possibilidades e entendimentos, acaba por não ter uma definição 

que possa torná-lo um discurso hegemônico.  

De acordo com Laclau, significante vazio sustenta que quanto mais ampla certa cadeia de equivalência for, 

menos a demanda que assume a responsabilidade de representá-la como um todo vai possuir um laço estrito com 

aquilo que constituía originariamente como particularidade; quer dizer, para ter a função de representação 

universal, a demanda vai ter que se despojar de seu conteúdo preciso e concreto, afastando-se da relação com 

seu(s) significado(s) específico(s), transformando-se em um significante puro que é o que conceitua como sendo 

um significante vazio (LACLAU, 2006). 
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A ressignificação está relacionada à ideia de contestação de sentidos prévios e sua 

reconfiguração (LOPES; MACEDO, 2011). Através desse processo podem ser compreendidas 

as temáticas de direitos humanos à medida que passam por diversas 

adaptações/recontextualizações ao serem trabalhadas em sala de aula. 

Entendemos o significante „contexto‟ como os movimentos em que a escola está 

envolvida, bem como está relacionado à reformulação de sentidos globais e locais, 

considerando os órgãos governamentais, a comunidade escolar e a própria escola como 

agentes dessa dinâmica e constante construção de sentidos (SANTOS; OLIVEIRA, 2013). 

Com relação ao percurso metodológico, a pesquisa, de natureza qualitativa, traz 

aspectos metodológicos de caráter exploratório e descritivo, buscando, inicialmente, fazer o 

levantamento bibliográfico e de todos os documentos legais brasileiros, voltados para o 

ensino de direitos humanos no ensino médio, bem como do aporte teórico no pós-

estruturalismo, utilizando a transitoriedade dos sentidos.  

Este tipo de pesquisa possibilita identificar nuances e particularidades do tema 

estudado, haja vista que está voltada para a realidade, considerando múltiplas significações 

das relações, dos processos e dos fenômenos, sob uma ótica que não é passível de 

quantificação. Essa abordagem está voltada para dados que revelam aspectos, experiências, 

significações, e a afinidade que se estabelece com o campo de pesquisa não é um espectro de 

uma planilha de dados, mas de uma infinidade de novos questionamentos (MINAYO, 2001). 

Esta dissertação está estruturada em capítulos. Além deste capítulo introdutório e o das 

Considerações finais, o trabalho encontra-se organizado da seguinte forma:  

No segundo capítulo, integralmente teórico, intitulado „Da perspectiva teórico-

metodológica‟, utilizamos de aproximações com autores que se filiam a perspectiva pós-

estruturalista, como se dá as possíveis construções de sentidos, atentando para não fixação de 

sentidos, a teoria da desconstrução de Derrida (2002) e os significantes vazios de Laclau 

(2011) e Lopes (2010). Nessa perspectiva, apresentamos como compreendemos as relações 

entre significantes e significados, as relações hegemônicas e a construção discursiva do termo 

direitos humanos. Apresentamos as ideias de contexto e ressignificação do significante 

direitos humanos, dando enfoque à discussão no contexto escolar/da prática.  

A utilização de elementos do pós-estruturalismo como ferramenta de análise não visa 

“explicações nas fronteiras, mas nas conexões. Entende que estamos sempre em relação, não 

há não-relação; tudo nos constitui. A partir dessa analítica, não há divisão, há só ressonância e 

reconfiguração constante” (BARBOSA, 2015, p. 72). Nesta perspectiva compreendemos que 

“é na relação que as coisas acontecem, que os sujeitos se constituem. Mas a constituição é 
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ininterrupta, nunca cessa, pois, à medida que alguém se torna, o que ele se torna muda tanto 

quanto ele próprio” (ABRAMOWICZ; LEVCOVITZ; RODRIGUES, 2009, p. 191). Neste 

sentido, não buscamos fixar os sentidos, apontar soluções, ou construir hipóteses a serem 

corroboradas ao longo da pesquisa, buscamos perceber, ainda que de forma precária, as 

nuances e elementos que interferem e transformam os significantes e significados no ensino 

de direitos humanos. 

A aproximação com um “enfoque discursivo procura evitar a mera busca de uma 

realidade subjacente a determinadas produções de linguagem, ciente de que toda atividade de 

pesquisa é uma interferência do pesquisador em uma dada realidade” (DEUSDARÁ; 

ROCHA, 2005, p. 317). Esta perspectiva carrega a compreensão de que “o pesquisador não 

descobre nenhuma “dimensão oculta” do real (trate-se de um real quer sociológico, quer 

psicológico), mas participa de uma intervenção sobre o social” (DEUSDARÁ; ROCHA, 

2005, p. 320), de modo que os seus possíveis resultados não são tratados como um 

“desvendamento, de uma “revelação” de verdades até então mantidas ocultas” (DEUSDARÁ; 

ROCHA, 2005, p. 317). A interpretação dos textos não tem um resultado previamente 

estabelecido. “As interpretações são uma imagem instantânea num fluxo de significações” 

(BONICCI, 2009, p. 151). 

No terceiro capítulo, denominado „Sentidos de direitos humanos‟, através da pesquisa 

bibliográfica, elencamos algumas tentativas de definir, a priori, o significado direitos 

humanos e, em seguida, fizemos um contraponto dessas teses com base nas perspectivas pós-

estruturalistas, tendo em vista que defendemos a impossibilidade de completude da expressão 

direitos humanos. Decidimos por esse tópico, por entender que diferentes visões 

estruturalistas e pós-estruturalistas, de alguma forma, podem contribuir na percepção do 

sentido de direitos pelos docentes. Também nesse capítulo, utilizando a pesquisa documental, 

apresentamos as bases legais para o ensino de direitos humanos de forma a identificar os 

principais sentidos trazidos pela legislação, utilizando a Constituição Federal de 1988 como 

marco teórico, perpassando a LDB, o plano nacional de educação em direitos humanos e suas 

respectivas diretrizes nacionais, bem como demais leis. Para isso, foram selecionadas somente 

as legislações que tratam de educação e direitos humanos, seguido pela revisão bibliográfica a 

respeito do ensino de direitos humanos nas escolas de ensino médio. 

No quarto capítulo, intitulado „Ensino de direitos humanos no livro didático‟, trazemos 

como tema central as ressignificações dos direitos humanos no livro didático, bem como a 

influência dos documentos oficiais que tratam de direitos humanos na construção do livro 

didático. Apresentamos, a partir do uso de palavras-chave, a discussão das temáticas 
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relacionadas nas obras adotadas nas escolas de ensino médio. Foi realizada a pesquisa 

documental com leitura dos documentos, com identificação de categorias e realização de 

inferências. Assim, foram analisados elementos comuns, efetuadas proposições, para então, 

num segundo momento, ser empreendida a interpretação dos dados, à luz da teoria, bem como 

reconhecendo a impossibilidade de se manter neutro diante das discussões trazidas pela 

pesquisa.  

No quinto capítulo, denominado „Ensino de direitos humanos: ressignificações no 

contexto da prática‟, foram analisadas, à luz da teoria adotada, as recontextualizações dos 

professores no ensino de direitos humanos, por meio de entrevistas com docentes de escolas 

públicas de ensino médio. Apresentamos, a partir do uso de suas falas, as diferentes acepções 

acerca da temática, buscando identificar como essas discussões estão sendo realizadas em sala 

de aula relacionando com as disposições dos documentos oficiais e livros didáticos. 

A metodologia adotada para o quinto capítulo foi a pesquisa de campo, utilizando 

entrevistas com roteiro semiestruturado (MINAYO, 2001), tendo como público alvo os 

docentes das disciplinas da área de Ciências Humanas, História, Geografia, Filosofia e 

Sociologia. A aproximação com a teoria norteou desde a problematização na formulação das 

questões até a interpretação dos sentidos apontados na pesquisa.  

A pesquisa bibliográfica e sua respectiva revisão permeiam todos os capítulos. A 

ordem conferida aos elementos da pesquisa, à luz da teoria adotada, é apenas um contorno da 

realidade, um fechamento momentâneo necessário para construção de sentidos, assim como 

aprofundar os estudos acerca da temática pesquisada. 

As respostas obtidas nesta pesquisa não podem descolar-se das situações e contextos 

nos quais estão inseridos; “os enunciados se constituem como o lugar por excelência de 

embates que nos levam à produção de imagens discursivas de diferentes ordens, sendo o 

discurso o palco em que tais embates são encenados” (DEUSDARÁ; ROCHA, 2005, p. 317). 

Tomamos como verdadeira intenção “perceber e interpretar, sabendo de antemão que aquela 

leitura é uma das possibilidades de olhar sobre aquelas relações” (BARBOSA, 2015, p. 80). 

Assim, o texto ora apresentado reflete o nosso momento histórico como pesquisadores 

em formação, de nossas reflexões sobre os documentos oficiais a respeito do ensino de 

direitos humanos e dos caminhos e obstáculos no contexto escolar, bem como suas 

ressignificações. Nesse sentido, acreditamos que o ensino de direitos humanos pode contribuir 

para formação de uma sociedade justa e democrática.  
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2 DA PERSPECTIVA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

 

Este capítulo tem como propósito apontar os caminhos teórico-metodológicos que 

foram utilizados ao longo da pesquisa. Os sentidos contingentes, a atuação descentrada, a 

pluralidade de ramificações, bem como o reconhecimento que não existem dados ocultos a 

serem revelados, nem sujeitos fixos, exerceram influência marcante neste trabalho. 

Perceber que a pesquisa em tela é fotografia do momento, onde demandas disputam a 

hegemonia dos significantes, e sujeitos com diferentes formações, em diferentes contextos, 

defendem seus interesses de forma discursiva, seja na elaboração de uma lei, ou na sala de 

aula, não é tarefa simples. 

Os primeiros contatos com a teoria impactaram não somente a pesquisa, mas também 

a forma de ver o mundo, a sociedade, os sujeitos, as demandas, os conflitos. A aproximação 

com o pós-estruturalismo, com seus deslocamentos de sentidos, com o reconhecimento da 

impossibilidade de controlar vida por meio de regras e sentidos cristalizados, abalou as 

estruturas presentes no projeto inicial deste trabalho, promovendo o repensar da pesquisa, 

quebrando as fixações nos caminhos metodológicos, sem romper completamente com os 

modelos tradicionais de pesquisa. 

 

2.1 PÓS-ESTRUTURALISMO: NORTEANDO OS CAMINHOS TEÓRICO-

METODOLÓGICOS 

 

A abordagem do pós-estruturalismo suscita noções a respeito do estruturalismo, de tal 

maneira que “não é possível conceber o pós-estruturalismo sem o estruturalismo” (BONICCI, 

2009, p. 146). Este, por sua vez, é marcado pelos escritos de Saussure, entre as décadas de 

1950 e 1960, que através de estudos sobre a linguagem apresentava uma perspectiva diferente, 

que visava “se libertar do dogmatismo marxista” (FOUCAULT, 2005, p. 308), considerando 

“os elementos da linguagem de forma relacional” (BRANDÃO, 2015, p. 40). Desse modo, o 

agrupamento de relações resultaria numa estrutura a ser utilizada na construção de qualquer 

língua:  

 

Transportado para outras ciências humanas, o estruturalismo foi ganhando 

espaço e passou a ser aplicado em fenômenos sociais. A realidade social de 

qualquer cultura, portanto, poderia ser observada a partir da „leitura‟ de suas 

estruturas sociais. Ou seja, era possível estabelecer relações de dependência 
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entre a estrutura de um sistema e as ações de seus sujeitos (BARBOSA, 

2015, p. 63). 

 

O estruturalismo arrebata muitos adeptos, pois oferece “uma profunda objetividade e 

rigor científico à análise e à crítica literária” (BONICCI, 2009, p. 145), porém não está isento 

de problemas, haja vista que nesse processo “negligencia a especificidade de textos reais e os 

tratam como se fossem coordenadas e criadas por forças invisíveis” (p. 145).  

A virada linguística
4
 é momento em que o pós-estruturalismo através da sua “teoria 

crítica ganha espaço nas discussões acadêmicas” (BARBOSA, 2015, p. 67). A abordagem 

desse movimento é voltada para a promoção das “condições nas quais os discursos foram 

produzidos e não necessariamente no conteúdo em si. Os discursos são contingentes e 

subjetivos. Não há discurso certo ou errado, falso ou verdadeiro. Todos produzem a 

realidade” (p. 68), de modo que “a realidade é criada por diferentes discursos e está sempre 

em formação” (BARBOSA, 2015, p. 68). Nesse sentido “a ideia de estrutura é substituída 

pela ideia de discurso: não há estruturas fixas que fechem de forma definitiva a significação, 

mas apenas estruturações e reestruturações discursivas” (LOPES, 2013, p. 13). 

A respeito da ascensão do pós-estruturalismo Lopes (2013, p. 8) aponta que “desde 

Freud e a sua teoria do inconsciente ou de Lacan aprofundando a interpretação desse 

inconsciente como uma linguagem, admitimos mais facilmente que somos limitados”. A 

ausência de controle dos sentidos, a influência dos contextos na contínua constituição das 

identidades são elementos que contribuem para o seu reconhecimento. E acrescenta que: 

 

Talvez isso também se deva ao aprofundamento das características pós-
modernas nos tempos em que vivemos. Um tempo de fim das utopias e das 

certezas, de desmoronamento da ideia de verdade centrada na prova 

empírica, na objetividade, na natureza ou na evidência matemática. Um 
tempo de explosão das demandas particulares e das lutas da diferença, de 

aceleração das trocas culturais e dos fluxos globais, de compressão espaço-

temporal (LOPES, 2013, p. 8).  

 

Nesse sentido, é importante considerar que o pós-estruturalismo “não pode ele, 

portanto, ser reduzido a um método, uma teoria ou a uma escola; talvez seja mais apropriado 

referir-se a ele como sendo um movimento de pensamento que inaugura um novo olhar e uma 

nova prática acerca da teoria crítica (BRANDÃO, 2015, p. 40). Sendo relevante mencionar 

                                                
4
Movimento de pensamento que originado no final do século XX, que buscava uma proximidade entre a 

linguagem e as ciências sociais. 
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que suas disposições apresentam várias ramificações teóricas e “nem sempre são 

compartilhadas na íntegra por todos os adeptos” (BONICCI, 2009, p. 146). 

Acerca da denominação pós-estruturalismo: 

 

[...] o termo é um rótulo utilizado na comunidade acadêmica de língua 

inglesa para descrever uma resposta distintivamente filosófica ao 

estruturalismo que caracterizava os trabalhos de Claude Lévi-Strauss 
(antropologia), Louis Authusser (marxismo), Jacques Lacan (psicanálise) e 

Roland Barthes (literatura) (PETERS, 2000, p. 28).  

 

O pós-estruturalismo traz o pensamento teórico que se opõe em determinados pontos à 

teoria estruturalista, porém não nasceu com o objetivo de superá-la. Alguns autores 

consideram este movimento uma continuação do estruturalismo e, até mesmo, a rejeição dele 

(BONICCI, 2009). Os percursores desse movimento eram avessos a qualquer perspectiva que 

se pretendia universalizante – e esta foi uma das principais críticas que fizeram ao 

estruturalismo (BARBOSA, 2015, p. 63).  

Foucault, ao discutir a analítica do poder, “destaca que as teorias pedagógicas não são 

neutras, nem desinteressadas, mas com o intuito de formar o sujeito da modernidade 

(disciplinado, submisso, racional) apresentam-se enquanto universais e atemporais” 

(BARBOSA, 2015, p. 69), de modo que essa teoria possibilita “desconstrução destes 

discursos hegemônicos” (BARBOSA, 2015, p. 69) e o professor deixa de ser mero 

transmissor de conhecimento, passando a ser percebido como “um questionador de verdades” 

(BARBOSA, 2015, p. 69). 

Derrida representa os primeiros autores a defender o movimento pós-estruturalista, 

trazendo contribuições marcantes à discussão. “Derrida aponta para impossibilidade de 

estabilização de processo significatórios, da garantia da identidade de uma significação em 

duas ocasiões distintas [...] Derrida conduz sua crítica a „metafísica da presença‟, à 

centralidade absoluta das estruturas” (TADDEI, 2000, p. 52), entendendo que “não se pode 

eliminar a metafísica da linguagem, é a dinâmica livre das diferenças, dentro do sistema 

linguístico, que impossibilita a centralidade imóvel das estruturas” (TADDEI, 2000, p. 73). A 

desconstrução é elemento marcante nos seus estudos e “é empregada como uma técnica para 

revelar as múltiplas interpretações de um texto” (BONICCI, 2009, p. 146). A ferramenta 

utilizada para essa desconstrução é o que ele chama de “deferimento do significante” ou “jogo 

do significante” representando a crítica, de modo que um significante remete a outros 

significantes sendo impossível estabelecer um significado definitivo (BONICCI, 2009). O 

objetivo é desconstruir a “pretensão estruturalista de „encontrar‟ e „delinear‟ as estruturas 
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gerais de uma sociedade, seguindo uma lógica binária de construção de cosmologias – 

pertence ou não pertence à regra/à estrutura” (BARBOSA, 2015, p. 65).  

Nesse sentido, o pós-estruturalismo “defende que não há espaço para a unidade, não 

há denominador comum, os sistemas são finitos e dependem da construção e manutenção do 

conjunto de significações envolvidas” (BARBOSA, 2015, p. 65). Outro aspecto a ser 

considerado é que existem pontos de convergência entre o estruturalismo e o pós-

estruturalismo:  

 

Podemos afirmar que o pós-estruturalismo partilha da opinião estruturalista 

tanto acerca da crítica da filosofia humanista do Renascimento quanto da 

emergência de um sujeito racional e autônomo do humanismo. O pós-
estruturalismo, deste modo, converge com a teoria estruturalista no que diz 

respeito a uma posição de suspeita em relação ao privilégio concedido à 

consciência humana; caracterizado, sobretudo, na fenomenologia e no 

existencialismo (BRANDÃO, 2015, p. 42). 

 

Analisando os principais aspectos que diferenciam estruturalismo e pós-estruturalismo 

Brandão aponta que: 

 

Enquanto o estruturalismo se debruça sobre a análise sincrônica das 

estruturas, o pós-estruturalismo mostra um renovado interesse por uma 

história crítica, ao se concentrar na análise diacrônica, na mutação, na 

transformação e na descontinuidade das estruturas. O pós-estruturalismo, 
portanto, questiona a postura cientificista das ciências humanas; questiona, 

também, tanto o racionalismo quanto o realismo que a vertente estruturalista 

havia retomado do positivismo, adepta da capacidade potencial de 
transformação do método científico e questionando, além disso, a pretensão 

estruturalista de identificar as estruturas universais que seriam comuns a 

todas as culturas e à mente humana em geral (BRANDÃO, 2015, p. 44). 

 

A potência desse movimento traz uma “posição epistemológica que se recusa a ver o 

conhecimento como uma representação precisa da realidade e se nega a conceber a verdade 

em termos de uma correspondência exata com a realidade” (PETERS, 2000, p. 37), de modo 

que o pós-estruturalismo “percebe as construções racionais como estratégias de poder e 

controle social” (BONICCI, 2009, p. 146). O desenvolvimento do pós-estruturalismo ocorre 

tanto como “reação quanto como uma fuga relativamente ao pensamento hegeliano. Essa 

reação ou fuga, para sintetizar a questão em termos deleuzianos, envolve, essencialmente, a 

celebração do „jogo da diferença‟ contra o „trabalho da dialética‟” (BRANDÃO, 2015, p. 42). 

Nesse sentido, “em vez de autoconsciência, o pós-estruturalismo enfatiza a construção 

discursiva do eu – sua corporeidade, sua temporalidade e sua finitude, suas energias 
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inconscientes e libidinais – e a localização histórica e cultural do sujeito” (PETERS, 2000, p. 

36).  

A respeito da diferença na abordagem metodológica sob a luz do pensamento pós-

estruturalista, novos caminhos foram trilhados de forma a desconstruir da forma estrutural de 

conduzir os estudos científicos anteriores: 

 

O pensamento pós-estruturalista desenvolveu uma série de diferentes 

métodos e abordagens como, por exemplo, a arqueologia, a genealogia, a 
desconstrução, cada um dos quais funciona de acordo com sua própria 

lógica, mas, considerados em seu conjunto, eles tendem a enfatizar as noções 

de diferença, de determinação local, de rupturas ou descontinuidades 
históricas, de serialização, de repetição e uma crítica que se baseia na ideia 

de „desmantelamento‟ ou de „desmontagem‟ (leia-se „desconstrução‟). 

(PETERS, 2000, p. 37). 

 

Ambas compartilham o anti-humanismo e do antiessencialismo, bem como 

compartilham da idéia da língua como chave do conhecimento. As principais divergências 

estão situadas na forma como o sujeito é visto, haja vista que enquanto no pós-estruturalismo 

o indivíduo “é formado por estruturas sobre as quais ele não tem controle”, seu conceito é 

desconstruído de tal forma que a “realidade humana é um construto social e a própria 

consciência humana é descentralizada” (BONICCI, 2009, p. 147), no estruturalismo ele é 

desconsiderado em razão das estruturas subjacentes que justificam a condição humana.  

A visão a respeito do texto também é divergente na medida em que no estruturalismo 

entende-se que “pode-se ir além do discurso e analisar objetivamente qualquer situação” 

(BONICCI, 2009, p. 147), resumindo o texto a uma “sensibilidade estética” (BONICCI, 2009, 

p. 147), enquanto que no pós-estruturalismo texto e significado apresentam sentidos dotados 

de ambivalência, sujeitas a inúmeras perspectivas, reconhecendo a impossibilidade de 

fechamento de sentido, entendendo ainda o texto como resultado de uma articulação do poder 

e controle. No que diz respeito à leitura apresentam sentidos diametralmente opostos eis que, 

no estruturalismo é considerada apenas a absorção automática do texto, enquanto que o pós-

estruturalismo representa o desempenho, fruto da multiplicidade de sentidos dados pelo 

próprio leitor (BONICCI, 2009). 

Por fim, consideramos importante acrescentar que o pós-estruturalismo, embora esteja 

inserido no rol das teorias pós-críticas, não é sinônimo do pós-colonialismo, pós-marxismo, 

pós-fundacional, haja vista que “ainda que conectados, se referem a estudos distintos, com 

questões e problemáticas próprias, para as ciências humanas e sociais, dentre elas a educação 
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e o currículo” (LOPES, 2013, p. 10). Nesse sentido, concentramos as discussões desse tópico 

no pós-estruturalismo. 

Considerando que “as interpretações são uma imagem instantânea num fluxo de 

significações” (BONICCI, 2009, p. 151), bem como os discursos são contingentes e 

subjetivos, seguimos para análise dos contextos que possibilitam a produção de diferentes 

discursos. 

 

2.2 POLÍTICAS EM CONTEXTOS 

 

O contexto é considerado a mola propulsora que impulsiona processos de políticas e 

seleções que são constantemente constituídas e elaboradas, em escala global e local, em 

relação às imposições e a expectativa política (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016). Outra 

concepção de contexto o delineia como fator de interlocução na atuação de políticas nas 

escolas, considerando suas especificidades sendo “único para cada escola, apesar da 

semelhança que eles podem inicialmente parecer ter” (BALL; MAGUIRE; BRAUN, 2016, p. 

42).  

A inserção de discursos oficiais no ambiente escolar não ocorre na forma/modelo 

top-down
5
, mas através de negociações/articulações junto aos grupos disciplinares que “[...] 

formam uma instância atuante na produção das políticas curriculares. Tais grupos atuam 

difundindo discursos que recontextualizam orientações políticas do poder central e, assim, 

permanecem construindo tais políticas” (LOPES, 2005a, p. 264). Logo, esse processo sofre 

recontextualizações e cria novas políticas à luz de diferentes contextos. 

Para discutir o ensino de direitos humanos no contexto escolar, tomamos por 

referência os estudos de Ball e Bowe (1998), acerca do ciclo contínuo de políticas. Lopes e 

colaboradoras entendem este ciclo como “processos que envolvem relações de poder não 

fixas que acabam por desterritorializar os sentidos que se pretendiam fixos, ressignificando-os 

em novos discursos e textos, da micropolítica” (OLIVEIRA; MATHEUS; LOPES, 2012, p. 

119).  

Para análise dessa série de ações, que caracterizam a continuidade das reconstruções 

de sentidos, Ball e Bowe (1998) caracterizam três contextos políticos primários, que se 

constituem tanto em campos de disputa públicas como privadas. É o contexto da influência, o 

contexto da produção do texto e o contexto da prática. Vale ressaltar que “esses contextos 

estão inter-relacionados, não têm uma dimensão temporal ou sequencial e não são etapas 

                                                
5
Entendemos modelo top/down, de cima para baixo, como antidemocrático, cujas determinações são impostas 

sem prévia consulta/discussão/participação das pessoas que irão trabalhar sob o efeito dessas decisões. 
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lineares. Cada um desses contextos apresenta arenas, lugares e grupos de interesse e cada um 

deles envolve disputas e embates” (MAINARDES, 2006, p. 50). 

A continuidade do clico de políticas auxilia na compreensão de que não existem 

delimitações sobre quais contextos a produção das políticas inicia, posto que é um processo 

sucessivo sujeito a múltiplas reinterpretações e hibridismos. Lopes e colaboradoras entendem 

que:  

 
Ainda que consideremos que se possa delimitar um contexto onde ocorre a 

formulação inicial das políticas e no qual os discursos políticos são 

construídos no sentido de garantirem legitimidade e impor limites às leituras, 
essa formulação não é inicial ou original. Ao se deslocarem, esses discursos 

são ressignificados e hibridizados em meio a processos políticos 

articulatórios, que colocam em xeque a verticalidade do poder em nome de 

um caráter oblíquo. De igual modo ao se constituírem, esses discursos e 
textos recontextualizam por hibridismo sentidos de outros contextos 

(OLIVEIRA; MATHEUS; LOPES, 2012, p. 123). 

 

Essa perspectiva não contempla a gradação entre os contextos, haja vista que em cada 

contexto, processos articulatórios são constituídos e estratégias são delineadas, 

proporcionando a junção de diferentes sentidos com vistas à hegemonização, contingente e 

frágil, de um sentido, sempre híbrido, mas capaz de condensar as diferenças que são postas 

em disputa.  

O contexto de influência é onde correntemente as políticas públicas são concebidas e 

os discursos políticos são idealizados. É nesse contexto em que diferentes grupos, com 

diferentes demandas concorrem para persuadir a definição das “finalidades sociais da 

educação e do que consiste em ser educado” (MAINARDES, 2006, p. 52), de modo que as 

ideias de determinados grupos tornam-se hegemônicas por intermédio de disputas políticas e 

que as políticas públicas têm sua origem e os seus discursos construídos. As redes sociais 

operam dentro desse contexto, dentro e em torno de partidos políticos, do governo e do 

processo legislativo no sentido de influenciar na definição de políticas. Para o autor, 

 

O discurso em formação algumas vezes recebe apoio e outras vezes é 

desafiado por princípios e argumentos mais amplos que estão exercendo 

influência nas arenas públicas de ação, particularmente pelos meios de 
comunicação social. Além disso, há um conjunto de arenas públicas mais 

formais, tais como comissões e grupos representativos, que podem ser 

lugares de articulação de influência (MAINARDES, 2006, p. 52). 

 

É no contexto de influência que os desígnios começam a serem pensados e 

elaborados através de disputas e debates nas arenas de poder, cujos conceitos adquirem 
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legitimidade e formam um discurso de base para a política. Dizer isso é diferente de afirmar 

que as ideias nascem nesse contexto e são, a partir dele, irradiadas para os outros contextos, 

mesmo que passando pelos crivos e disputas em cada um dos outros contextos (SANTOS; 

OLIVEIRA, 2013).  

Ball (2011) apresenta os elementos que compõem os contextos ao discorrer sobre o 

conjunto de arenas formais, os grupos e as suas demandas. O contexto de influência é 

formado pelo fluxo de ideias nascidas das redes políticas e sociais e das produções 

acadêmicas. Nesse sentido, os movimentos de direitos humanos, assim como as legislações 

internacionais desta área, influenciaram na construção de documentos nacionais. Lopes e 

Macedo (2011a) lançam que a política deve ser compreendida como discursos e textos 

simultâneos, de modo que a política de direitos humanos está sujeita a diferentes influências e 

pode ser legitimada pela via do discurso, estabelecendo negociações pelas influências de 

sentidos e significados nas leituras a serem realizadas.  

O contexto de influência apresenta uma correlação com o segundo contexto, o da 

produção de texto. É nele que os textos políticos comumente são articulados com a linguagem 

do interesse público, de forma mais ampla. Esse contexto é constituído pelo momento no qual 

os textos das políticas são negociados e resultam de disputas e acordos de diferentes grupos. 

Nele, os embates manifestam-se ostensivamente, de forma que os interesses de diversos 

grupos e as demandas que se hegemonizaram são transformadas em um único documento 

como, por exemplo, o livro didático. Nesse sentido os textos assumem a função de simbolizar 

a política.  

Santos e Oliveira (2013) destacam que nesse contexto os possíveis conflitos e 

subversões de grupos se evidenciarão e tentarão manter espaço nos textos escritos 

hegemonicamente às suas demandas. Nessa visão, “os textos são o resultado de disputas, 

acordos, encontros, alianças entre grupos que atuam em diferentes lugares, com diferentes 

concepções, na disputa para controlar as representações da política” (SANTOS; OLIVEIRA, 

2013, p. 502). Nesse contexto, as influências são condensadas e articuladas em textos. “Tais 

representações podem tomar várias formas: textos legais oficiais e textos políticos, 

comentários formais ou informais sobre os textos oficiais, pronunciamentos oficiais, vídeos, 

etc.” (MAINARDES, 2006, p. 52).  

Por fim, o terceiro e igualmente importante contexto da prática, de acordo com Ball e 

Bowe (1998), é “onde a política está sujeita à interpretação e recriação e onde a política 

produz efeitos e consequências que podem representar mudanças e transformações 

significativas na política original” (MAINARDES, 2006, p. 52).  Estes autores advertem que 
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as políticas não são simplesmente “materializadas” dentro deste campo de disputa, mas estão 

sujeitas à ressignificações/recontextualizações de modo a dar origem a novos sentidos 

(MAINARDES, 2006). Esse contexto é entendido como a etapa em que professores, alunos e 

outros profissionais ganham força através da interpretação e recriação da política. Seus 

pensamentos, experiências, crenças e valores influenciam a determinação de políticas. Como 

coloca o autor, 

 

O contexto da prática é onde a política está sujeita à interpretação e recriação 

e onde a política produz efeitos e consequências que podem representar 
mudanças e transformações significativas na política original. Para estes 

autores, o ponto-chave é que as políticas não são simplesmente 

„implementadas‟ dentro desta arena (contexto da prática), mas estão sujeitas 

à interpretação e, então, a serem „recriadas‟ (MAINARDES, 2006, p. 53). 

 

No contexto da prática, cada professor manifestará sua interpretação, leitura e 

recriação sob diferentes visões, de acordo com seus interesses, condições de trabalho e 

principalmente a conjuntura na qual está inserida a escola.  

Ademais, existe a possibilidade de o professor estar trabalhando o assunto em sala de 

aula sem que tenha plena consciência do ato, seja trabalhando um tópico trazido no material 

didático, seja trabalhando uma temática relacionada aos direitos humanos, sendo, pois, 

necessário valorizar e compreender o que se faz em prol da discussão dessa questão no 

contexto da prática. 

 

2.2.1 Teoria do discurso e o ciclo de políticas 
 

 

A respeito da teoria do ciclo de políticas de Ball (1996), Lopes e colaboradoras tecem 

algumas considerações, apontando a necessidade de “categorias de análise que possam dar 

conta das relações de força que se se estabelecem por sujeitos, em diferentes contextos, na 

produção de suas ações políticas” (OLIVEIRA; MATHEUS; LOPES, 2012, p. 120). Para elas 

o entendimento sobre como os sujeitos operam a produção de políticas em seus diferentes 

contextos, sobre o processo de hegemonização de sentidos, bem como a produção de 

discursos e textos obtêm significado, carecem de outros subsídios teóricos. Acrescentam ainda 

que Ball carrega elementos estruturalistas ao “reafirmar a existência de estruturas 

permanentes, responsáveis pelas políticas curriculares, nos cinco contextos que constituem 

seu modelo analítico” (OLIVEIRA; MATHEUS; LOPES, 2012, p. 121). Porém, tais 

afirmações não afastam nem excluem essa teoria, haja vista que sugerem uma abordagem 
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diferente para sua utilização. Nesse sentido, as autoras entendem que a teoria do discurso vem 

a ser a estratégia que possibilita trabalhar o ciclo de políticas sem efetuar uma cisão entre o 

dito e o feito, entre a proposta e a implementação (OLIVEIRA; MATHEUS; LOPES, 2012).  

Nesta pesquisa, a teoria do discurso foi o caminho escolhido para fundamentação 

teórica, por ser referência nas demais áreas das ciências humanas (BURITY, 2014), bem 

como é a que mais se aproxima da linha de discussão da temática direitos humanos. 

Sobre a teoria do discurso, Burity (2014) aponta para as características da teoria de 

Ernesto Laclau, destacando a contingência, pela indeterminação, “de modo que não está dado 

uma identidade, num sujeito, ou numa posição estrutural o dever-ser e o poder-ser do 

existente” (BURITY, 2014, p. 61), trazendo as diversas formas de abordagem: 

 

Há várias maneiras de começar a caracterizar a teoria política de Laclau: 

como uma teoria do discurso; como uma teoria de hegemonia; como uma 
reflexão pós-marxista; como um marxista pós-moderno; como uma teoria da 

democracia radical. No fundo não importa muito por onde se queira 

começar. Cada uma dessas designações dá conta de uma dimensão da 

reflexão que ele propõe, ao mesmo tempo em que deixa outras de fora 
(BURITY, 2014, p. 61). 

 

A teoria do discurso de Ernesto Laclau é fundamentada na ideia de que “o social deve 

ser percebido através da lógica do discurso” (MENDONÇA, 2009, p. 155). Nesse sentido, o 

discurso é a junção de “palavras e ações, de elementos explícitos e implícitos, de estratégias 

conscientes e inconscientes” (BURITY, 2014, p. 61). Laclau (2005) traz como projeto não 

separar a linguagem, o indivíduo e o politico. Dessa forma, o discurso ganha novos contornos: 

 

O discurso, por sua vez, não deve ser aqui entendido como um simples 
reflexo do conjunto de textos. Discurso é uma categoria que une palavras e 

ações, que tem natureza material e não mental e/ou ideal. Discurso é prática 

– daí a noção de prática discursiva – uma vez que quaisquer das ações 
empreendidas por sujeitos, identidades, grupos sociais, são ações 

significativas (MENDONÇA; RODRIGUES, 2014, p. 49). 

 

Dentro dessa perspectiva teórica o discurso traz como principais características a 

precariedade e a contingência. “A ideia de precariedade se dá na medida em que toda 

produção de sentido está sempre tendente a ser alterada em função da natureza relacional que 

envolve a constituição de um sistema discursivo” (MENDONÇA, 2014, p. 82). A 

contingência está relacionada à provisoriedade dos sentidos, de modo a reconhecer as 

múltiplas possibilidades de sentidos dentro de um sistema discursivo (MENDONÇA, 2014). 
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Desse modo, a significação depende de uma articulação discursiva, auxiliando na 

compreensão das relações macro-micro, expandindo-se para além da proposição de dois polos 

antagônicos e a pluralidade de sentidos que permeiam a produção das políticas (OLIVEIRA, 

MATHEUS e LOPES, 2012). E qualquer possibilidade de fixação desses sentidos depende 

diretamente de um sistema discursivo (MENDONÇA, 2014). Assim, o sistema discursivo 

representa: 

 

O estabelecimento de uma ordem frente a uma situação prévia de desordem, 

ou seja, um discurso articula elementos diferentes, constituindo-os em 
momentos equivalentes. [...] tendo em vista que o discurso representa a 

própria possibilidade de significação; que este é, ao mesmo tempo, o 

estabelecimento de uma ordem (lógica de equivalência) frente a uma 

situação prévia de isolamento identitário (lógica da diferença); que tem um 
caráter material e não mental (MENDONÇA, 2014, p. 83). 

 

Essa articulação confere a diferentes elementos o status de momento diferencial. “A 

articulação entre esses momentos diferenciais resulta inexoravelmente na modificação de suas 

identidades, ou melhor, numa alteração semântica de seus conteúdos particulares anteriores ao 

ingresso da prática articulatória” (MENDONÇA, 2014, p. 84). Assim, o resultado da prática 

articulatória é o discurso.  

O antagonismo é elemento presente nesta teoria, à medida que o sujeito é 

constantemente provocado a assumir posições diante de diferentes discursos, sendo que “o 

discurso constitui políticas sempre relacionais” (MENDONÇA, 2014, p. 85), de tal modo que 

a diferença com relação aos demais faz parte da sua própria constituição. Nesse sentido, “sua 

formação se dá politicamente através do corte antagônico”, sendo este “a ameaça da 

existência identitária” (MENDONÇA, 2014, p. 85), de modo que são como limites para 

internos e externos da sua constituição. 

Dessa maneira, a constituição discursiva “ocorre a partir da tensão entre as lógicas da 

diferença e da equivalência” (MENDONÇA, 2014, p. 86), sendo possível a lógica da 

equivalência “se demandas democráticas isoladas passarem a constituir, através de um ponto 

nodal, uma relação de equivalência” (MENDONÇA, 2014, p. 86). A lógica da diferença se dá 

pela percepção identitária “de demandas democráticas, que nasceram isoladas num primeiro 

momento e que, por estarem isoladas, estão imersas numa lógica da diferença, pois que não 

estão articuladas com outras demandas democráticas” (MENDONÇA, 2014, p. 86).  

A hegemonia se opera na medida em que “uma demanda particular é capaz de assumir 

a representação de um conjunto de outras demandas igualmente particulares sem deixar 
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aquela demanda particular, passa a falar/agir em nome desse conjunto” (BURITY, 2014, p. 

72), sendo identificada como “a capacidade de que uma demanda demonstre de interpelar um 

conjunto de outras demandas, de tal maneira que elas se reconheçam como parte daquela” 

(BURITY, 2014, p. 71). Esse processo também é chamado de universalização do particular, 

mas essa universalização não é cristalizada, e ainda que seja estabilizada por um certo período 

de tempo, ainda carrega o caráter contingente, podendo ser algo de discursos de contestação:  

 

A emergência de discursos de contestação dessa hegemonia e, nesse sentido, 

esses discursos de contestação procurarão ocupar o lugar da totalidade que 
está sendo eixado vago por incompetência, por assédio ou por derrota do 

próprio discurso hegemônico (BURITY, 2014, p. 73). 

 

As discussões sobre hegemonia também fazem parte dessa teoria. Laclau (2004), autor 

da teoria da hegemonia, apresenta que o discurso hegemônico não corresponde 

necessariamente a um discurso homogêneo, ao contrário, é dotado de heterogeneidade de 

modo que “ele é uma trama de relações de várias direções; e, no entanto, não é uma trama 

inteiramente tecida ao acaso; é uma trama tecida em torno de diversos discursos que se mostra 

capaz de apresentar-se em nome dos demais” (BURITY, 2014, p. 67). O elo que une 

diferentes grupos é composto por uma linha fina e delicada “é a sua comum oposição a algo 

que está fora do espeço significativo e que representa ameaça” (BURITY, 2014, p. 68); e a 

partir do momento que tal ameaça seja eliminada, essa frágil união se dissipa. Essa linha é 

também denominada de „ponto nodal‟, que surge como elemento emancipador, como a 

demanda que se universaliza e une diferentes grupos em torno dessa demanda em comum. 

Mas, esse elo é delicado e contingente e tamanha são as divergências entre esses grupos, de 

modo que no momento em que o objetivo dessa demanda é alcançado os grupos 

imediatamente se dispersam (BURITY, 2014). 

Os significantes vazios “permitem uma multiplicidade de articulações com 

significados sem que em nenhum deles se estabilize como sentido unívoco” (BURITY, 2014, 

p. 73). É relevante esclarecer que os significantes não se resumem a “apenas loci de atos de 

identificação, mas também objeto de luta com vistas a seu „preenchimento‟ por sentidos 

particulares” (BURITY, 2014, p. 73). Esses significantes são constantemente objeto de 

disputas pela hegemonia de um determinado sentido, ainda que contingente.  

Maciel (2010), ao discorrer acerca da teoria dos discursos de Ernesto Laclau 

acrescenta que:  
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A representação de demanda sociais heterogêneas necessita de símbolos 

necessariamente vagos e imprecisos. Para assumir o caráter de universal, é 

preciso que o sentido se torne um “significante vazio”, despido de seu 
conteúdo concreto, passando a representar uma “cadeia de equivalência” de 

demandas singulares, que em determinado momento unem-se em função de 

uma particularidade compartilhada: a oposição a um poder excludente 
(MACIEL, 2010, p. 13). 

 

O sentido de direitos humanos pode representar o combate ao racismo, à intolerância 

religiosa, à discriminação de gênero, estando tais demandas em constante disputa para o 

preenchimento desse sentido. 

A ressignificação também faz parte da teoria do discurso e está relacionada à ideia de 

contestação de sentidos prévios e sua reconfiguração em Lopes e Macedo (2011b), de tal 

maneira que a temática de Direitos Humanos passa por diversas 

adaptações/recontextualizações ao ser trabalhada em sala de aula. 

Tura (2009), nos estudos acerca da ressignificação, destaca que Ball e Bowe (1998) 

trazem essas discussões para o currículo escolar, focam a sua argumentação na compreensão 

de que uma política curricular não é composta apenas de um documento oficial. Uma proposta 

curricular estará sempre se relacionando com outros discursos e textos já executados ou que 

estão transitando em outros meios do poder público e da sociedade civil, bem como estará, 

simultaneamente, produzindo uma recontextualização do texto dentro da prática pedagógica 

para onde este foi direcionado. Conforme a autora, 

 

[...] o que há de especialmente original no pensamento de Ball e Bowe é a 

concepção das políticas curriculares como inseridas numa articulação de 

diferentes esferas de poder e de diferentes momentos de produção, que 
descarta a possibilidade do entendimento de relações rigidamente 

hierarquizadas e de ações estanques “de cima para baixo”, posto que essas 

envolvem processos de negociação entre diferentes discursos e instâncias de 
poder, historicamente construídos (TURA, 2009, p. 136). 

 

Outro ponto a ser considerado é que no contexto de influência e no contexto de 

produção de textos, onde as políticas influenciam os conteúdos dos materiais didáticos que, 

por sua vez, passam por inúmeras ressignificações, que muitas vezes formam híbridos. Nesse 

processo, são inseridos os conteúdos de direitos humanos dentro dos materiais didáticos, de 

modo que possibilitam aos professores promover sua própria ressignificação. 

 

 

 



31 

 

2.3 RECONTEXTUALIZANDO OS DIREITOS HUMANOS 

 

A respeito dos estudos que discutem a recontextualização, Tura (2009) aponta 

Bernstein como responsável pela formulação denominando de princípio recontextualizador. 

Esse princípio foi pensado considerando a influência mútua entre diferentes contextos, bem 

como nas formas de deslocamento, interpretação e ressignificação dos discursos produzidos 

que, “seletivamente, apropria, reloca, refocaliza e relaciona discursos, para construir sua 

própria ordem e seus próprios ordenamentos” (BERNSTEIN, 1996, p. 259), em campos de 

disputa e lutas por poder (TURA, 2009). 

Lopes (2005b), ao estudar a recontextualização de Bernstein (1996), discute a 

recontextualização por hibridismo, apoiando-se nas análises de Ball, que incorporam a 

perspectiva do hibridismo ao conceito formulado por Bernstein (1996). Lopes destaca que 

“apesar da incongruência que inicialmente pode ser vista entre conceitos de matrizes teóricas 

distintas, Ball vem desenvolvendo trabalhos no sentido de viabilizar a articulação desses 

conceitos” (LOPES, 2005b, p. 52). 

O estudo do ciclo de políticas da Ball trouxe uma série de análises acerca das políticas 

curriculares com o objetivo de quebrar o modelo top-down de compreensão dessas políticas. 

Ball articula tais esforços com os estudos de Bernstein acerca da ressignificação no sentido de 

compreendê-la como um ou mais processos nos quais textos e discursos passam por 

adaptações, transposição e reinterpretação de sentidos, criando novos híbridos culturais. Ball 

reconhece a impossibilidade de fixação de ideias, sentidos e valores, na medida em que 

passam por diversos filtros, onde textos e discursos se constroem e reconstroem dando origem 

a uma nova reinterpretação (LOPES, 2005b). 

Para Lopes, o processo de deslocamento de sentidos entre contextos provoca: “tensões 

entre a força reguladora dos discursos, manejada por meio dos textos legais e normatizações 

sociais, e as reinterpretações textuais emanadas da pluralidade de leitores e de leituras 

possíveis [...], sugerindo que tentativas de homogeneização serão sempre tensionadas pela 

heterogeneidade do social que jamais se deixa apreender” (LOPES; CUNHA; COSTA, 2013, 

p. 393). O hibridismo faz parte da ressignificação na medida em que vem a ser “não apenas a 

mistura difusa de discursos, mas sua tradução e mesmo recontextualização” (LOPES, 2008b, 

p. 31). 

Lopes, Cunha e Costa (2013), em oposição às possíveis visões formadas a partir dos 

estudos de Bernstein, destacam os aspectos positivos que podem ser trazidos pela 

recontextualização, apontando como “produtora de propostas e práticas curriculares 
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intimamente interrelacionadas, pode potencializar ou limitar sentidos vinculados a dimensões 

que possam ser contextualmente consideradas críticas e democráticas” (LOPES; CUNHA; 

COSTA, 2013, p. 394). 

As discussões a respeito do papel das perspectivas global e local nas ressignificações 

também são levadas para o contexto escolar:  

 

Propostas curriculares nacionais ou centralizadas, bem como orientações 

estabelecidas por acordos internacionais, embora visem a estabelecer 
consensos no trato do currículo na escola, tanto no que diz respeito a sua 

planificação quanto a uma vinculação ao projeto econômico global, só 

conseguem se institucionalizar porque negociam com outras demandas 
entendidas como locais e que não necessariamente têm sintonia com 

interesses político-econômicos dos projetos em pauta (LOPES, CUNHA e 

COSTA, 2013, p. 394). 

 

Ademais, os autores sugerem o aprofundamento desses estudos através de enfoques 

pós-estruturais no que tange aos arranjos para compreender os deslocamentos de sentidos e a 

ideia de contexto nas políticas (LOPES; CUNHA; COSTA, 2013). 

Pelo exposto, pode-se antever as muitas possibilidades abertas pela noção de 

recontextualização para a análise do ensino de direitos humanos por professores/as das 

disciplinas da área de Ciências Humanas de duas escolas de ensino médio da rede pública do 

município de Mossoró-RN. 
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3 SENTIDOS DE DIREITOS HUMANOS 

 

 

3.1 DIREITOS HUMANOS: NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Antes de adentrar nas discussões acerca do ensino de direitos humanos, faz-se 

necessário discorrer sobre os principais sentidos atribuídos a esse significante, com intuito de 

promover um fechamento provisório, bem como auxiliar na sua compreensão.  

Uma das características principais atribuídas aos direitos humanos é o seu caráter 

universal no sentido de representar um entendimento comum a todos os povos (SANTOS; 

CHAUÍ, 2013). Porém, tal concepção denuncia uma preocupante uniformidade da realidade, 

entendendo, a priori, que o discurso seria efetivado para todos os seres humanos, olvidando 

completamente as relações de poder, bem como as desigualdades sociais. 

Santos e Chauí, ao discutir o conceito de direitos humanos, inicialmente apresentam o 

que consideram uma versão hegemônica, para em seguida discutir as falhas trazidas: 

 

Os direitos 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 natura humana como sendo individual, autossustentada e 

qualitativamente diferente da natureza não humana; o que conta como 

violação de direitos humanos é definido pelas declarações universais, 
instituições multilaterais (tribunais e comissões) e organizações não 

governamentais (predominantemente baseadas no Norte) (SANTOS; 

CHAUÍ, 2013, p. 54). 

 

Percebemos, com esta citação, o caráter daqueles direitos como linguagem de 

dignidade humana. Todavia, essa concepção denuncia uma visão estruturalista da sociedade, 

fixando o sentido e os sujeitos, entendendo, a priori, que o discurso seria efetivado para todos 

os seres humanos. Essa perspectiva restringe e ao mesmo tempo generaliza o conceito 

ocidental de direitos humanos, desconsiderando as diferenças locais, culturais e ideológicas.  

No sentido de desconstruir essa definição, Santos e Chauí elencam cinco ilusões a 

respeito da temática. A primeira é a „ilusão teleológica‟ “que consiste em ler a história da 

frente para trás” (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 45), de modo que a história é compreendida 

como uma sucessão de fatos guiados de forma unidimensional. Essa ilusão é caracterizada por 

não considerar a sua contingência dos momentos históricos, ignorando as disputas e ascensão 

de ideias, que podem até ser sujeitas à explicação “a posteriori, mas que não poderia ser 
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deterministicamente previsto” (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 45). De acordo com essa ilusão, 

determinados fatos podem ser reinterpretados como de direitos humanos a depender da 

perspectiva histórica adotada, não correspondendo necessariamente ao que ocorreu de fato, 

mas a uma narrativa criada de modo a descrever os fatos conforme os interesses de 

determinado grupo hegemônico. 

A segunda ilusão foi o „triunfalismo‟, trazendo a ideia de que “a vitória dos direitos 

humanos é um bem humano incondicional” (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p.46), que está 

amparada na ilusão teleológica e carrega a ideia de que a dignidade humana pode ser 

relativizada, se o objetivo final for à efetivação dos direitos humanos, de modo que pode ser 

utilizado para outras finalidades. Nesse sentido, a vitória da linguagem emancipatória de 

Direitos Humanos não representa necessariamente a vitória de uma demanda (SANTOS; 

CHAUÍ, 2013). 

A terceira ilusão é a „descontextualização‟, correspondendo à utilização dos Direitos 

Humanos como arma política, bem como finalidades que vão de encontro às próprias posições 

defendidas dentro desses direitos. Os autores citados apontam vários momentos históricos em 

que atos violadores desses direitos foram distorcidos para representar a efetivação dos 

mesmos, questionando a certeza “se os direitos humanos do presente são uma herança das 

revoluções modernas ou das ruínas dessas revoluções. Se têm por detrás de si uma energia 

revolucionária de emancipação ou uma energia contrarrevolucionária” (SANTOS; CHAUÍ, 

2013, p. 49).  

A quarta ilusão é o „monolitismo‟ que consiste em “negar ou minimizar as tensões e 

até mesmo as contradições internas das teorias dos direitos humanos” (SANTOS; CHAUÍ; 

2013, p. 49). Desde a Declaração Universal de Direitos do homem e cidadão a existência de 

tais palavras demonstra a divisão, a ambiguidade, gerando questionamentos acerca da 

exclusão de indivíduos que não são considerados cidadãos. Os autores destacam ainda que “a 

evocação dos direitos humanos ocorreu, sobretudo, em situações de erosão ou violação 

particularmente grave dos direitos da cidadania” (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 50). Dessa 

maneira, não há como excluir os conflitos e embates na luta pela efetivação desses direitos. 

A quinta e última ilusão é o „antiestatismo‟. Os autores apontam a centralidade do 

papel do Estado nas discussões dessa temática; eles fazem um percurso histórico partindo das 

revoluções americana e francesa, que trouxeram como premissa a abstenção do Estado em 

violar tais direitos, assim como destacam a evolução desse papel para se tornar responsável 

pela garantia da efetivação dos direitos humanos (SANTOS; CHAUÍ, 2013). A influência do 
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poder econômico sobre o poder político é outro fator identificado como violador da soberania 

dos Estados, bem como causador de violações de direitos humanos: 

 

Num contexto em que a distinção entre o poder político e o poder econômico 

se dilui, a centralidade do estado na discussão dos direitos humanos não 

permite estabelecer o nexo de causalidade entre poderosos atores não estatais 
e algumas das massivas violações de direitos humanos, como sejam as que 

hoje atingem milhões de trabalhadores, imigrantes, pensionistas e estudantes 

no sul da Europa em resultado da crise causada em boa parte pela 
desregulação do capital financeiro, a especulação financeira, a evasão fiscal, 

os paraísos financeiros, a corrupção generalizada e os parlamentos 

transformados em balcões de negócios (SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 52). 
 

Tais ilusões ainda estão presentes nos discursos políticos de direitos humanos, e 

conseguem permanecer ao influenciar nos documentos e políticas públicas que envolvam a 

temática. A compreensão dessas ideias como ilusões proporciona à construção de uma nova 

perspectiva a respeito dessa temática, imbricada na contribuição dos movimentos sociais e no 

combate as ambiguidades de sentidos, para com isso retirar os direitos humanos do campo do 

senso comum (SANTOS; CHAUÍ, 2013). 

Buscando uma reconstrução teórica do termo, Santos e Chauí (2013) apontam as 

principais lutas políticas que disputam os sentidos de direitos humanos, dentre elas estão: a 

tensão entre o universal e o fundacional; entre o individual e o coletivo, entre o estado e anti-

estado e o seu desdobramento na questão das gerações de direitos humanos; entre o secular e 

o pós-secular, entre os direitos humanos e os deveres humanos; entre a razão de estado e a 

razão de direitos; entre os direitos humanos e os direitos não humanos; entre a igualdade e o 

reconhecimento da diferença, entre o desenvolvimento e a autodeterminação. Dentre tantas 

tensões a que trata do direito a igualdade e o reconhecimento da diferença é a perspectiva 

adotada para discutir o ensino de direitos humanos neste trabalho.  

Seguindo outra vertente, Ramos (2011) afirma que os direitos humanos devem ser 

compreendidos para além do conceito liberal de campo de alcance e consenso, propondo que 

ele seja entendido como “arena de expressão da diferença, do dissenso” (MOUFFE, 2005). A 

autora, com base nos estudos de Chantal Mouffe, faz uma relação desses direitos com o 

conceito de abordagem agonística, que corresponde uma abordagem partindo da afirmação da 

diferença e não da universalidade. Essa perspectiva não evita o embate pelo apagamento do 

outro que ameaça, mas reconhece a equivalência do adversário.  

Reforçando a discussão, concordamos com Ramos (2011), ao divergir da necessidade 

de reconhecer esses direitos como universais, haja vista que uma abordagem 
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universalista/totalizante do real não considera as disputas ocorrentes nos diferentes contextos. 

Dessa forma, 

 

[...] significa anular a pluralidade de sentidos sobre a vida, dignidade, 

composição da família e relação familiar, morte, justiça e liberdade, entre 

outros, presentes em diferentes localidades. Implica anular as diferenças e 
ignorar a produção de novos significados possibilitados pelas hibridações 

culturais que o mundo globalizado intensifica (RAMOS, 2011, p. 41). 

 

Nessa busca, o entendimento trazido por Ramos (2011) norteia uma linha de 

pensamento que se distancia do conceito cristalizado de direitos humanos. A autora propõe a 

quebra da visão universal sobre os direitos humanos, haja vista que isso implica num conceito 

fixo como condição para ser válido em todos os tempos e lugares, bem como o conceito de 

direitos humanos que exige negociação e deve corresponder à luta hegemônica também 

denominada de política. 

Nesse sentido, chegar a uma concepção contemporânea de direitos humanos que 

contemple as populações asiáticas, africanas e ameríndias e os fenômenos da globalização e 

do multiculturalismo, de modo a impossibilitar o centralismo do conceito e perceber sua 

dinamização no contexto em que vai sendo usado/gerado, tendo sua significação relacionada 

aos usos culturais diversos, não é uma tarefa simples e de fácil resolução.  

A tônica das relações de igualdade e de diferença trazida por Ramos (2011) orienta o 

exercício de busca de outra acepção de direitos humanos, reconhecendo que compreende uma 

pluralidade de significados altamente imbricados e em constante construção.  

A emergência da temática da identidade nas discussões acerca da igualdade e da 

diferença na educação em direitos humanos, também é apontada por Candau: 

 

Nas ultimas décadas as questões relativas a identidade tem emergido com 

força. As diferenças culturais invadem os espaços públicos e reivindicam seu 
reconhecimento e valorização. O reconhecimento não é suficiente. Tem que 

ser acompanhado de políticas de valorização, de acesso a oportunidades, 

tanto educacionais quanto de acesso ao trabalho, de representação nos 

espaços de tomada de decisões, dimensões fundamentais para que esses 
sujeitos possam conquistar uma cidadania plena na sociedade (CANDAU, 

2009, p. 72). 

 

Nesse sentido, Candau (2009) nas discussões acerca da igualdade e da diferença traz à 

tona a seguinte questão: “Como articular estes pólos sem que um anule o outro, ou o deixe na 

penumbra, relativizando sua importância? Como estas questões são trabalhadas nos processos 

sociais e na educação? ” (CANDAU, 2009, p. 72). Essa compreensão pode se dar, conforme 
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entendimento de Ramos (2011), de que os direitos humanos devem ser entendidos para além 

do conceito liberal do campo de alcance e consenso, propondo que ele seja entendido pela 

expressão da diferença, do dissenso. Destaca, ainda, que a abordagem agonística de Chantal 

Mouffe (2005), corresponde a uma relação daqueles direitos, partindo da afirmação da 

diferença e não da universalidade.  

Ramos (2011) leva o conceito de abordagem agonística a ser utilizado com os sentidos 

de direitos humanos, partindo da afirmação da diferença e não da universalidade. Essa 

perspectiva não evita o embate pelo apagamento do outro que ameaça, mas reconhece a 

equivalência do adversário. Baseada no entendimento de Mouffe acerca do diálogo 

conflituoso como instituidor do consenso conflituoso, a autora afirma que o referido diálogo 

não tem o prévio intuito de impor um único sentido, e ainda que de forma provisória, preserva 

a possibilidade do sentido ambivalente, oferecendo margem à diferença. 

Nesse sentido, a disputa pelo reconhecimento das diferenças, ressaltamos que é 

resultado da articulação de diversos grupos que buscam a hegemonização de suas demandas, 

seja no combate ao racismo, homofobia, preconceitos de gênero e xenofobia, seja nas diversas 

discussões que se aproximam do conceito que entendemos como articulador de demandas em 

disputas, as quais, de forma diversa, acabam por preencher o sentido daqueles direitos, 

influenciando na criação de leis, normas, diretrizes etc.  

As ações afirmativas, como o uso de cotas em concursos públicos, por exemplo, 

acabam por representar interesses de determinados grupos, forçando o sentido de direitos 

humanos para dar conta de diferenças como raça, etnia, origem social, nível de renda, nível de 

escolaridade, entre outros. Aqui, sem muito esforço, percebe-se que o particular pode assumir 

função importante no conceito de direitos humanos. Contudo, por mais que essa interpretação 

apresente elementos que promovam uma aproximação conceitual mais ampla que a 

universalista, é necessário considerar o risco de cair em binarismos, advertem Lopes e 

Macedo (2011b), no sentido de evitar a atribuição de sentido simplesmente pela ideia de uma 

suposta identidade, tomando esta como diferença. 

Ademais, ao debater sobre a identidade e a diferença, as autoras citadas questionam o 

conceito de identidade, asseverando que “as identidades são definidas pela sua diferença em 

relação a outras identidades e não por algo que lhe és próprio” (LOPES; MACEDO, 2011b, p. 

223). A diferença, portanto, como aquilo que possibilita a distinção, respeita/constrói as 

definições sem tentar homogeneizar as relações e os sentidos que escapam ao padronizado. 

Esta acepção não centrada de direitos humanos auxilia no entendimento pelo qual pode ser 
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considerada como um significante vazio
6
 (LOPES; MACEDO, 2011b; RAMOS, 2011), tendo 

em vista que seu preenchimento pode mudar de acordo com o contexto.  

Nessa perspectiva, determinado significado pode ser predominante, sem deixar de 

reconhecer o caráter de provisoriedade deste sentido. Laclau (2006) entende que esse processo 

para tornar determinado sentido hegemônico ocorre através do discurso de sujeitos 

descentrados em sociedades não fixadas, onde perpassam constantes negociações de sentidos 

dotados de transitoriedade, desprovidos de uma plenitude discursiva que defina, de forma 

imutável, os sentidos das coisas. 

Ao reconhecer a impossibilidade dessa totalidade discursiva, Laclau (2006) defende 

que os conceitos vão se constituindo a partir de significantes vazios, preenchidos 

provisoriamente pelos diversos elementos que envolvem o processo articulatório, de modo 

que um mesmo significante possa está associado a diferentes significados em contextos 

distintos. 

Partindo dessa ideia de que não existe sujeito fixo: 

 

As identidades são o resultado de um processo de identificação no qual os 

indivíduos se subjetivam dentro dos discursos culturais. [...] As identidades 
nomeadas talvez pudessem ser mais bem descritas como fixação de 

identificações contingentes dos sujeitos, que ocorrem em circunstâncias 

muito próprias (LOPES; MACEDO, 2011b, p. 224). 

 

Com Lopes e Macedo (2011b), entendemos as fixações como provisórias e precárias, 

não havendo identidades fixas, mas identificações contingentes, construídas nas dinâmicas 

das disputas e no contexto social/histórico.  

Com esse entendimento, adotamos a compreensão de que o conceito de direitos 

humanos está em constante disputa. Igualmente, a figura do sujeito de direitos não é fixa, 

podendo mudar de acordo com o contexto. Essa perspectiva é a que mais se adequa ao 

dinâmico contexto da prática, aproximando-se com a nossa ideia de não fixação de sentidos 

para conceituar esses direitos. Compartilhamos do entendimento de que a concepção de 

direitos humanos corresponde a um significante vazio
7
, sempre a ser preenchido, 

                                                
6De acordo com Lopes e Macedo (2011b), inspirada nos estudos de Laclau, o significante vazio relaciona-se com 

aquilo que todos se identificam pelas suas articulações. São as várias concepções que estão inseridas em uma 

agenda política. Ao mesmo tempo em que cria possibilidades e entendimentos acaba por não ter uma definição 

que possa torná-lo um discurso hegemônico. 
7De acordo com Laclau (2005), o significante vazio sustenta que quanto mais ampla certa cadeia de equivalência 

for, menos a demanda que assume a responsabilidade de representá-la como um todo vai possuir um laço estrito 

com aquilo que constituía originariamente como particularidade; que para se ter a função de representação 

universal a demanda terá que se despojar de seu conteúdo preciso e concreto, afastando-se da relação com seu(s) 
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contingencialmente, por demandas que refletem os interesses de um determinado grupo e que 

se hegemonizam de acordo com os contextos em disputas. 

 

3.2 BASES LEGAIS NACIONAIS E O ENSINO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Este tópico tem como objetivo apontar brevemente a construção de indicadores de 

direitos humanos nos documentos legais que nas últimas décadas influenciam/influenciaram a 

prática nas escolas. 

Entendemos a lei como fruto dos contextos de influência, de produção de texto e da 

prática, defendidos por Ball e Bowe (1998). O contexto de influência está relacionado na 

medida em que os movimentos que fomentam a sua criação são movimentos que procuram 

direcionar o projeto político de sociedade que se deseja alcançar. No contexto de produção de 

texto, vários grupos disputam para introduzir no texto as suas demandas e o contexto da 

prática é o momento de ressignificação dos textos no momento de sua efetivação e, assim 

como nos contextos anteriores, pode propiciar o nascimento de novas demandas. 

No Brasil, o regime instituído pela ditadura militar (1964-1985) representou período 

histórico de violações a direitos, atualmente considerados fundamentais (RAMOS, 2011). A 

reação posterior ao período ditatorial ensejou um movimento em prol da construção de uma 

constituição repleta de dispositivos garantidores dos direitos fundamentais.  

A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu bojo disposições acerca do direito à 

educação, inseriu princípios relacionados aos direitos humanos, como o da dignidade da 

pessoa humana em seu art.1º, inciso III, deu status constitucional aos tratados internacionais 

de direitos humanos, consagrando a prevalência dos direitos humanos como princípios que 

norteiam as relações internacionais no art.4º, inciso II, trazendo, ainda, diversas disposições 

acerca dos direitos fundamentais, determinando a aplicação imediata de suas normas 

definidoras, conforme disposto no art.5º, §1º.  

Na década de 90, sob a chamada constituição cidadã, os movimentos em prol desses 

direitos influenciaram a formatação da Lei 9.394/1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação – LDB, que dispõe acerca da educação básica e sua subdivisão em ensinos 

fundamental e médio, sendo o ensino médio foco do presente trabalho (BRASIL, 1996). 

Outro documento de destaque criado nessa mesma época foi a Lei 8.069/1990, do Estatuto da 

                                                                                                                                                   
significado(s) específico(s), transformando-se em um significante puro que é o que conceitua como sendo um 

significante vazio (LACLAU, 2005, p. 3). 
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Criança e do Adolescente – ECA, legislação que alterou o status da criança e do adolescente, 

deixando de serem indivíduos tutelados pelo Estado para serem sujeitos de direitos. 

A LDB trouxe alguns princípios dos direitos humanos como, por exemplo, o artigo 3º, 

focado nos princípios como a igualdade de condições para o acesso e a permanência na 

escola, a livre escolha para aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber. Contribui com o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas frisando, 

ainda, o respeito à liberdade e o apreço à tolerância. Esses princípios possuem forte relação 

com o ensino de direitos humanos, tendo em vista que a prática da tolerância, a busca da 

igualdade e demais princípios estão inseridos nas discussões que compõem esse significante.  

Os primeiros Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) foram criados em 1996, 

voltados para o ensino fundamental, na tentativa de direcionar a abordagem das disciplinas. 

Conforme Santos e Chauí (2013), foram inseridas discussões voltadas para a ética e a 

cidadania, palavras-chave para os direitos humanos. Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (PCNEM), do ano de 2000, foram introduzidas disposições acerca da 

política de igualdade e bases legais que orientam sobre a adoção desses direitos e o exercício 

dos direitos e deveres da cidadania como elemento que direciona para a vida civil. Percebe-se, 

de forma geral, a acepção de cidadania como sinônimo de direitos humanos, visando, quase 

sempre, combater e superar exclusões, diferenças e preconceitos e assumindo o caráter 

transformador da sociedade.  

Em 2002, com os Parâmetros Curriculares Nacionais mais (PCN+) as referências aos 

direitos humanos, principalmente na área de Ciências Humanas e suas tecnologias – eixo 

temático de História (BRASIL, 2002), vem com a sugestão „cidadania: diferença e 

desigualdades‟, apresentando em seu conteúdo a Declaração Universal de Direitos Humanos – 

DUDH. Nessas orientações, no tocante aos conceitos formadores na disciplina de Sociologia, 

os direitos humanos são citados como princípios e valores universais a serem trabalhados, 

visando combater as desigualdades presentes na sociedade atual.  

A lei nº 10.639/2003 determinou a inclusão no currículo oficial da rede o ensino de 

conteúdos que trata da história e cultura afro-brasileira nos currículos da educação básica. 

Essas disposições foram reafirmadas com a criação da lei nº 11.645/2008, que trouxe como 

elemento inovador, a inclusão da cultura/história indígena como tópico a ser estudado nos 

currículos da educação citada. As leis citadas, além de representar uma conquista de grupos 

que buscam o reconhecimento do papel de negros e indígenas na cultura nacional, fomenta a 

caracterização da ideia de inclusão e de diferença, reconhecendo o papel das minorias na 

concepção de direitos humanos. 
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A análise desses primeiros textos legais contribuiu para identificar a descoberta de 

palavras-chave que dão sentido ao significante direitos humanos, como cidadania, tolerância, 

igualdade, diferença, inclusão e liberdade religiosa. Nesse sentido, faz-se necessário buscar a 

possível fixação dessas palavras-chave nos documentos nacionais seguintes, bem como 

identificar novos significados que preenchem os conceitos desses direitos. 

 

3.2.1 Bases legais nacionais voltadas para o ensino de direitos humanos 

 

A criação de novos documentos oficiais, especificamente direcionados para esta área, 

representa um progresso significativo no ensino de direitos humanos, tendo em vista que tais 

documentos acrescentaram diversos dispositivos asseguradores voltados para a promoção, 

execução e consolidação da referida questão, demonstrando a disputa pela hegemonização do 

ensino desse conteúdo. 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) foi um dos primeiros 

documentos nacionais voltados nomeadamente para a área da Educação. “Esse plano é um 

instrumento orientador e fomentador de ações educativas no âmbito da Educação em direitos 

humanos com o propósito de nortear a formação de sujeitos de direitos, voltados para os reais 

compromissos sociais” (BRASIL, 2013, p. 11). Vale, assim, aprofundar a discussão de seu 

conteúdo. Ele veio com a justificativa de que o Brasil passou por um processo de 

universalização e melhoria do ensino associado com a significativa elevação da escolaridade 

da população. Esses elementos contribuíram para formação de uma política que considera 

necessário direcionar esse crescimento promovendo a formação para o respeito à diversidade 

e às singularidades das pessoas (BRASIL, 2006). 

O PNDH – 3
8
 é a terceira versão deste plano e está disposto em seis eixos norteadores 

que, através de suas diretrizes buscam a promoção da igualdade, apresentando o eixo V como 

o específico para tratar do ensino de direitos humanos. Propõe, de forma, geral, a 

transversalidade da educação em direitos humanos nas políticas públicas, de modo a 

promover o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas nos mais 

diversos setores da sociedade; aborda a produção de informação e conhecimento, produção e 

divulgação de materiais; aponta, ainda, sobre a necessidade de formação e capacitação de 

                                                
8Uma primeira versão do PNEDH foi formulada no ano de 2003, mas efetivamente criada em 2006. Em 2009, 

com o Decreto nº 7.037/2009, é formalizada a terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH 3). É com essa versão, atualmente vigente, que alguns elementos da política vão se hegemonizando. 
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profissionais, assim como dispõe sobre os meios de avaliação e monitoramento (BRASIL, 

2006).  

Outrossim, representou um avanço na área de ensino de direitos humanos, tornando o 

tema parte do conteúdo do currículo escolar, principalmente a partir de 2009, através do 

Decreto Nº 7.037/2009, que aprovou o PNDH – 3, impulsionando e dando novos contornos 

para a aplicação da política no âmbito escolar (BRASIL, 2009).  

Podemos citar no PNDH – 3 a abordagem sobre a educação e a cultura em direitos 

humanos, com ênfase nos princípios democráticos, o respeito às diferentes crenças, à 

liberdade de culto e à garantia da laicidade do Estado como objetivo estratégico (BRASIL, 

2009). O PNDH – 3 norteia o ensino de direitos humanos através das seguintes dimensões: 

 

a) apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos 

humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;  
b) afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura 

dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;  
c) formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político;  
d) desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de 

construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados;  
e) fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e 

instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos 

humanos, bem como da reparação das violações. 
 

Quanto às suas ações programáticas, o decreto estabelece o ensino da diversidade e a 

história das religiões na rede pública de ensino, inclusive as derivadas de matriz africana, com 

enfoque no reconhecimento das diferenças culturais e promoção da tolerância, reforçando o 

caráter laico do Estado.  

O documento acima busca promover, também, os direitos das pessoas com deficiência, 

garantindo a discussão sobre a acessibilidade, trazendo como ações programáticas o 

cumprimento do Decreto de Acessibilidade de nº 5.296/2004, e a garantia dos recursos 

didáticos e pedagógicos para atender as necessidades educativas especiais (BRASIL, 2009). 

Essas disposições legais figuram como ações afirmativas com o fim de difundir um ensino 

baseado na tolerância e no respeito às diferenças. 

As Orientações Curriculares de 2006, tanto nas áreas de linguagens, códigos e 

tecnologias quanto nas de Ciências Humanas e suas tecnologias abordam os direitos humanos 

de forma sucinta e transversal, objetivando construir identidades que almejem e versem acerca 

do acesso igualitário aos bens sociais e culturais, coibindo todas as formas discriminatórias. 
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Elas sugerem a inserção de temas relacionados aqueles direitos como: questão racial, 

etnocentrismo, preconceito, violência, sexualidade, gênero, meio ambiente, cidadania, direitos 

humanos, movimentos sociais, meios de comunicação de massa, religião e religiosidade 

(BRASIL, 2006). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica têm sua origem no 

Parecer CNE/CEB nº 7/2010 e na Resolução nº 4/2010. Essas diretrizes também apresentam o 

ensino de direitos humanos em seus conteúdos:  

 

[...] ao longo do desenvolvimento de componentes curriculares com os quais 

guardam intensa ou relativa relação temática, em função de prescrição 

definida pelos órgãos do sistema educativo ou pela comunidade educacional, 
respeitadas as características próprias da etapa da Educação Básica que a 

justifica (BRASIL, 2010, p. 24) 

 

O Parecer da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), associa a qualidade da educação a uma questão de Direitos Humanos, adquirindo 

status de direito fundamental (BRASIL, 2010). Vincular o ensino desses Direitos à qualidade 

de ensino levanta diversos questionamentos acerca do que seria essa qualidade para a 

UNESCO e para o Conselho Nacional de Educação (CNE), no cenário da criação dessas 

diretrizes. 

Avançando em uma perspectiva de construção de uma sociedade mais democrática e 

solidária, novas demandas passam a ser inseridas no currículo, muitas delas relacionadas aos 

Direitos Humanos. Em 2012, foram criadas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (DCNEM), embasadas no Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e na Resolução 

CNE/CEB nº 2/2012, carregando em seu art. 5º pressupostos para o ensino de qualidade, o 

que adota os direitos citados como um de seus princípios norteadores.  

O Parecer ressalta a obrigação de concretizar processos educacionais que instiguem a 

cidadania, o conhecimento dos direitos fundamentais, o reconhecimento, a valorização da 

diversidade étnica e cultural, de identidade de gênero, orientação sexual, religiosa, dentre 

outras, enquanto formas de combate ao preconceito e à discriminação.  

A Resolução CNE/CEB nº 2/2012 trouxe de forma expressa em seu art.10, II, a 

educação em direitos humanos como temática obrigatória na organização curricular, devendo 

ser abordada de maneira transversal e integradamente, perpassando por todo o currículo no 

âmbito dos demais componentes curriculares (BRASIL, 2012). 

Além das diretrizes acima, foram criadas as Diretrizes Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos (DNEDH), com foco na “admissão de inovações das metodologias, 
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buscando embasar as técnicas de ensino na inclusão de toda a comunidade escolar, a partir da 

aceitação das diversidades e do respeito à diferença” (BRASIL, 2013, p. 12). Apresenta como 

um dos seus pressupostos para o ensino de direitos humanos “a da educação para a mudança e 

a transformação social” (BRASIL, 2013, p. 12). 

Essas diretrizes foram originadas do Parecer CNE/CP nº 8/2012 e da Resolução 

CNE/CP nº 01/2012; foi outro documento de grande importância para o ensino do tema, 

carregando como princípios norteadores a dignidade humana, a igualdade de direitos, o 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades, a laicidade do Estado e a 

democracia na educação, estando em consonância com as disposições do PNDH – 3, 

apontando os direitos humanos como um dos seus princípios norteadores (BRASIL, 2012). 

Dispõe ainda que as metodologias de ensino, na educação básica, devem possibilitar:  

 

• construir normas de disciplina e de organização da escola, com a 

participação direta dos/as estudantes;  
• discutir questões relacionadas à vida da comunidade, tais como problemas 
de saúde, saneamento básico, educação, moradia, poluição de rios e defesa 

do meio ambiente, transporte, entre outras;  
• trazer para sala de aula exemplos de discriminações e preconceitos comuns 

na sociedade, a partir de situação-problema e discutir de forma a resolvê-las; 
• tratar as datas comemorativas que permeiam o calendário escolar de forma 

articulada com os conteúdos dos Direitos Humanos de forma transversal, 

interdisciplinar e disciplinar;  
• trabalhar os conteúdos curriculares integrando-os aos conteúdos da área de 

DH, através das diferentes linguagens; musical, corporal, teatral, literária, 

plástica, poética, entre outras, com metodologia ativa, participativa e 
problematizadora (BRASIL, 2013, p. 47). 

 

Quanto à inserção dos direitos humanos no currículo, os dispositivos legais citados 

trouxeram a transversalidade como uma de suas modalidades, de modo a destacar a 

importância da abordagem interdisciplinar para tratar desta temática.  

 

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes a Educação em Direitos 

Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 

Superior poderá ocorrer das seguintes formas:  
I – pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 

Humanos e tratados interdisciplinarmente;  
II – como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 

currículo escolar;  
III – de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 

disciplinaridade (BRASIL, 2012, p. 2). 

 

A Resolução acima também trata da obrigatoriedade da produção de materiais 

didáticos, fomenta a difusão de experiências eficazes relacionadas a esses direitos e determina 
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a inclusão dessas discussões na formação docente. O terceiro capítulo deste trabalho aborda 

justamente a presença dessas discussões no livro didático. 

A Lei nº 13.005/2014 institui o Plano Nacional de Educação (PNE) com vigência de 

dez anos. O Plano, em acordo com as demais legislações vigentes que tratam do ensino de 

direitos humanos, traz no art.2º, X, a promoção dos princípios do respeito aos direitos 

humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental como uma das suas diretrizes. 

A nível do Rio Grande do Norte (RN), o Plano Estadual de Educação, instituído 

através da Lei nº 10.049/2016, com prazo vigente de dez anos, traz os direitos humanos como 

integrado às dimensões e, como meta, implantar o ensino inclusivo de acordo com a previsão 

legalmente concebida.  

Em consonância com os demais textos oficiais, traz como meta a implantação de 

políticas afirmativas em direitos humanos. Na dimensão 8 podemos, ainda, encontrar em seu 

Tópico 4 a inserção deste no currículo estadual, visando adotar práticas de superação do 

racismo, machismo, sexismo e toda forma de preconceito, colaborando para uma educação 

que não venha promover a segregação (RN, 2016).  

Conforme observado, algumas legislações apresentam as mesmas determinações 

legais, subjetivando que novas leis estão sendo criadas para garantir o que já estava 

oficialmente preceituado. Essa reprodução pode ser considerada não apenas um 

reconhecimento da invisibilidade das ações voltadas para a efetivação dos direitos humanos 

no contexto da prática, mas, em parte, ao fracasso das demandas que sequer estabeleceram-se.  

Outros documentos fixam como conteúdo de direitos humanos os direitos que estão 

voltados para a construção de igualdades, sem considerar as diferenças e as disputas que 

ocorrem no preenchimento de sua significação, demonstrando a influência de uma visão 

universalista a respeito dos conteúdos que preenchem esse significante.  

Percebemos, ainda, que as alterações da LDB (BRASIL, 1996) pelos documentos 

oficiais seguintes denunciam as constantes disputas que ocorrem para hegemonizar os 

sentidos que preenchem o significado desses direitos, sem olvidar esse caráter precário e 

contingente, possibilitando maior discussão dos temas que preenchem aquele significante.   

 

3.2.2  Preenchendo o significante direitos humanos 

 

Neste capítulo foi possível reconhecer as expressões que inicialmente relacionam-se 

aos direitos humanos „cidadania‟, „tolerância‟, „igualdade‟, „diferença‟, „inclusão‟ e „liberdade 

religiosa‟, bem como nos debruçamos sobre os documentos específicos que tratam sobre o 
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ensino desses direitos identificando outros termos, tais como „diversidade‟, „gênero‟, combate 

ao „preconceito‟, „discriminação‟ e „dignidade humana‟. Todos esses termos preenchem o 

significante direitos humanos, reafirmando a presença de suas discussões nos documentos 

ainda que não estejam expressamente relacionados. 

A inclusão de uma política de direitos humanos nos documentos oficiais não impede 

que haja ressignificações no contexto da prática. Uma vez associado a diversos indicadores 

que vinculam esses direitos com a qualidade de ensino e a consequente percepção de verbas, a 

probabilidade de tê-los em sala de aula aumenta consideravelmente.  

 
Quadro 1: Principais documentos referentes ao ensino de direitos humanos. 

NORMA TEMA 

Constituição Federal de 1988 
Dispõe acerca dos Direitos Humanos e direito à educação, 
bem como traz todos os princípios que norteiam os demais 

documentos nacionais. 
Lei 8.069/1990 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. 
Lei N.º 9394/1996 Dispõe acerca das Diretrizes e Bases da Educação. 
PCNEM, 2000 Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.  

OEC – PCNEM, 2002 
Orientações Educacionais Complementares aos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Ensino Médio de 2002. 

Decreto n.º 5.296/2004, 
Trata da acessibilidade, bem como da garantia de recursos 
didáticos e pedagógicos para atender às necessidades 

educativas especiais. 

OCN – 2006 
Tratam das Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino 

Médio. 

Lei nº 11.645/2008 
Trata da inclusão, do currículo oficial da rede de ensino à 

obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena nos currículos da Educação Básica. 

Decreto n.º 7.037/2009 
Trata do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-
3). 

Parecer CNE/CEB nº 7/2010 
Tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Básica. 
Parecer CNE/CEB nº 5/2011 e 
Resolução CNE/CEB nº 2/2012 

Tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio. 

Parecer CNE/CP nº 8/2012 e 

Resolução CNE/CP n.º 01/2012 
Tratam das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 
Lei nº 13.005/2014 Institui o Plano Nacional de Educação. 

Lei nº 10.049/2016 
Institui o Plano Estadual de Educação do Rio Grande do 

Norte. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Diante de todos os documentos analisados, percebemos que os direitos humanos 

deram um salto de difusão através da criação de diversos documentos oficias nas últimas 

décadas, porém muito ainda há a ser trabalhado no que toca especificamente ao ensino desses 

direitos, haja vista que a instituição de leis não é o suficiente para que o tema seja trabalhado 

no contexto da prática. Esses documentos apontam assuntos relacionados à temática, visando 
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superar o racismo, a homofobia, os preconceitos de gênero, a xenofobia, a intolerância 

religiosa, buscando, ainda, a garantia do acesso à educação de maneira universal e inclusiva, 

entre vários outros sentidos. 

Os documentos acima serviram para nortear as discussões acerca do ensino de direitos 

humanos no ensino médio. Eles devem servir de referência para a construção de práticas 

pedagógicas, abordagem de conteúdos em disciplinas e na elaboração de materiais didáticos. 

Em diversos momentos, eles tentam estabelecer o conceito desses direitos de maneira fixa e 

universal, deixando de considerar os diferentes contextos em que são trabalhados e suas 

possíveis ressignificações. Igualmente, representam um avanço na disputa para garantir o 

ensino do tema, mas percebe-se que deve haver igual empenho no trabalho dessas políticas 

em sala de aula, sendo necessário perceber como ocorre esse processo na escola. 

Nesse sentido, procuramos analisar a produção científica nacional realizada nos 

últimos anos a respeito do ensino de direitos humanos no ensino médio, com o intuito de 

identificar e compreender os principais enfoques e as possíveis lacunas. 

 

3.3 UM OLHAR SOBRE PRODUÇÃO CIENTÍFICA ACERCA DO ENSINO EM 

DIREITOS HUMANOS 

 

Conforme diretrizes nacionais, o ensino médio corresponde à parcela relevante do 

ensino básico, haja vista que é composto, em sua maior parte, de adolescentes e jovens em 

fase de inserção no mercado de trabalho e socialização em diversos grupos, bem como já 

participam das decisões políticas do país, sendo etapa de extrema importância na formação de 

cidadãos, eis que deve ser baseada numa educação conscientizada, tendo como um dos seus 

eixos a dignidade humana (SILVA e TAVARES, 2012). Oportuno ressaltar que os direitos 

humanos estão relacionados com as temáticas que visam combater preconceitos, abordando 

racismo, xenofobia, homofobia, questões de gênero, bem como diversos temas relevantes para 

reflexão e formação crítica do cidadão. 

Conforme estudos dos Fundos das Nações Unidas para Infância e adolescência – 

UNICEF, é a fase de maior desenvolvimento cognitivo do ser humano, daí a relevância de se 

trabalhar o ensino de direitos humanos (SILVA e TAVARES, 2012), haja vista que contribui 

para a formação de seres humanos com pensamento crítico, possibilitando o questionamento e 

busca pelos seus direitos.  
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Nesse sentido, este tópico traz como foco central identificar o que vem sendo 

produzido no âmbito da pesquisa, atrelada ao ensino de direitos humanos nas escolas públicas 

do ensino médio. 

 

3.3.1   Do percurso metodológico realizado 

 

O presente tópico é fruto de uma pesquisa de ordem qualitativa de cunho bibliográfico 

(RICHARDSON, 2012), que busca encontrar trabalhos: artigos, teses e dissertações que estão 

sendo desenvolvidos dentro da temática: ensino de direitos humanos em escolas públicas do 

ensino médio, no período de 2009 a 2016, nos indexadores google acadêmico e no portal de 

periódicos da CAPES/MEC. A escolha desses indexadores se deu pela facilidade de obter 

acesso aos trabalhos de todo país de forma mais célere através do meio digital. 

O parâmetro que norteou a pesquisa foi o ensino de direitos humanos nas escolas 

públicas do ensino médio. Inicialmente foi escolhido como ferramenta de pesquisa o banco de 

periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), por 

abranger a produção de todas as regiões do país, bem como ser referencial de pesquisa na área 

acadêmica. Após a escolha do indexador, foi realizada pesquisa por assunto inseridos os 

descritores „ensino‟ e „direitos humanos‟ tendo apresentado 104 resultados. Diante da 

impossibilidade de exaurimento da temática e pelas restrições de tempo para uma pesquisa 

dessa proporção foi escolhido mais um descritor: „ensino médio‟ no sentido de direcionar 

melhor a pesquisa, tendo obtido 11 resultados. Logo após foi realizada uma delimitação 

temporal, tomando por marco inicial o Decreto de nº 7.037/2009, ano que formalizou o 

terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH – 3, bem como determinou a 

efetivação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH. 

Em seguida, foi escolhido como segunda ferramenta de pesquisa o Google acadêmico, 

por apresentar uma probabilidade maior de resultados, bem como é a mais utilizada no meio 

acadêmico. Após a escolha do indexador foram inseridos os descritores „ensino‟ e „direitos 

humanos‟, tendo apresentado 110 mil resultados. Considerando o número significativo de 

resultados que tornaria inexequível o estudo no lapso temporal delimitado para esta pesquisa, 

elaborou-se um recorte no sentido de seguir a pesquisa por título, resultando em 101 

trabalhos. Igualmente, foi realizada uma delimitação temporal, tomando o mesmo marco 

inicial utilizado do indexador da Capes, o Decreto de nº 7.037/2009, tendo resposta em 75 

trabalhos. Logo em seguida, foi escolhido mais um descritor: „ensino médio‟ no sentido de 

abalizar a temática pesquisada, a pesquisa evidenciou 19 produções ao total, dentre artigos, 
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dissertações e teses, elaboradas em programas de pós-graduação e em periódicos científicos 

dos dois indexadores. 

Depois de uma triagem inicial, passamos a verificar se os trabalhos selecionados 

tratavam, de fato, de estudos sobre o ensino de direitos humanos no ensino médio, por meio 

da leitura dos textos. Outro parâmetro para escolha foi acessibilidade dos trabalhos na íntegra, 

optando-se pelos de livre consulta. A aplicação desses parâmetros reduziu a amostra inicial 

para 8 trabalhos, sendo 4 pelo indexador da CAPES e o restante pelo indexador google 

acadêmico, todos lidos integralmente. 

Dos 8 (oito) trabalhos selecionados emergiram quatro categorias relativas ao ensino de 

direitos humanos nas escolas públicas de ensino médio. As categorias escolhidas foram: 

„políticas públicas para o ensino de direitos humanos‟, buscando identificar abordagens 

teóricas que trabalhem as essas políticas de forma voltada para o ensino de direitos humanos 

nas escolas públicas de ensino médio. Na categoria „Direitos humanos no espaço escolar‟, 

busca verificar como as temáticas relacionadas a direitos humanos estão sendo trabalhadas no 

contexto da prática. A categoria „O material didático como ferramenta para o ensino de 

direitos humanos‟, buscou identificar os trabalhos que discutam sobre a análise e construção 

de materiais didáticos voltados para a temática de direitos humanos. A quarta e última 

categoria „Formação docente para o ensino de direitos humanos‟, busca identificar trabalhos 

relacionados à formação de professores de escolas públicas de ensino médio na temática 

supramencionada, e estão diretamente ligadas as diretrizes nacionais para o ensino de direitos 

humanos que estabelecem tais categorias como meios de efetivar tais diretrizes. Essa fase 

constituiu-se de uma leitura inicial flutuante sobre o corpus de análise para verificar a 

validade das categorias escolhidas e de uma posterior leitura aprofundada na qual se buscou 

identificar a presença das categorias escolhidas. 

 

3.3.2 Da produção científica sobre o ensino de direitos humanos 

 

O estudo focou-se na análise e na discussão dos aspectos que envolvem o ensino de 

direitos humanos nas escolas públicas do ensino médio, presentes nos trabalhos selecionados, 

com o intuito de evidenciar possíveis tendências e de destacar os valores de ordem 

educacional. Seguindo nesse viés, faremos alguns apontamentos atrelados aos 

direcionamentos/implementações verificados em cada uma das categorias supramencionadas. 
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i. Políticas públicas para o ensino de direitos humanos 

 

Acerca dos artigos teóricos que abordam as políticas públicas para o ensino em 

direitos humanos, o trabalho de Eliane Cleide da Silva Czernisz (2013), no seu artigo 

Educação e direitos humanos: análise da formação no ensino médio e profissional’
9
, buscou 

realizar uma análise do ensino médio e profissional como política pública para formação do 

cidadão e do trabalhador. A autora defende que a educação, como uma política pública, é o 

meio primordial para que se concretize a formação do homem, bem como é fator de 

valorização da aprendizagem e do exercício dos direitos humanos.  

Czernisz (2013) teve como objetivo discutir as proposições políticas para o ensino 

médio e profissional e sua conexão com a promoção dos direitos humanos e da cidadania, 

problematizando de que forma pode ser desenvolvida a educação média e profissional sob a 

ótica dos direitos humanos e modelada por uma realidade política e social e norteada por 

direcionamentos neoliberais.  

A perspectiva trazida pela autora reconhece as transformações contextuais pelas quais 

os documentos oficiais estão submetidos:  

 

Esclarece-se que, com o estudo da política educacional ancorada nos 
documentos que normatizam o Ensino Médio e Profissional, busca-se 

explicitar os interesses, os dados do contexto, as contradições, e as 

mediações feitas no encaminhamento da política (CZERNISZ, 2013, p. 732). 

 

Já a pesquisa realizada por Nunes (2013) intitulada O Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos e a Realidade da Escola Pública
10

, teve como objetivo identificar as 

passagens relativas à educação, à escola, à educação em direitos humanos e a desigualdade 

social, interpretando-as à luz do materialismo histórico. A pesquisa foi composta de quatro 

partes distintas: a primeira faz um percurso histórico sobre o conceito de direitos humanos, a 

segunda trata do referido conceito na contemporaneidade, a terceira analisa o PNEDH, em 

seguida, verifica-se a efetivação do referido plano.  

Na análise de Nunes (2013), foram utilizados os dados oficiais atinentes às 

desigualdades e violência levantados pelo INEP, dados estatísticos a respeito dos 

investimentos financeiros na área da educação voltada para essa temática, além de 

questionários aplicados junto aos professores, fundamentando sua pesquisa sob um viés 

                                                
9
 Revista Diálogos Educacionais da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – PUC/PR. 

10 Dissertação de Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. 
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quantitativo, contrapondo-os às diretrizes do PNEDH, implementadas
11

 pelo Estado para a 

garantia da educação em direitos humanos.  

Das análises realizadas, os resultados foram uníssonos no sentido de revelar os 

embates entre a concepção idealizada pelas políticas públicas e documentos oficiais, “a 

construção do plano se choca com a realidade objetiva, fazendo dele uma idealização do real 

tal como ele é. Ainda que socialdemocrata, diversas são as dificuldades de implementação 

dessa perspectiva diante da realidade escolar” (NUNES, 2013, p. 85), e que, apesar dos 

empenhos perceptíveis, as políticas estabelecidas reforçam as regras e mecanismos de 

dominação e subordinação sob influência capitalista, identificando também, como obstáculos 

para o ensino de direitos humanos, as políticas neoliberais com formação voltada única e 

exclusivamente para o trabalho, de modo a obstar uma formação crítica e reflexiva do aluno, 

apontando ainda a necessidade de políticas públicas voltadas para a educação, anunciando a 

centralidade da temática. 

Não obstante, a importância do debate sobre os direitos humanos, nas mais diversas 

esferas da sociedade, observou-se que existe uma oposição em se problematizar essa temática 

no ensino médio sem que faça parte do conteúdo de uma disciplina. 

 

ii. Direitos humanos no espaço escolar 

 

Dentre os trabalhos que tratam acerca da percepção dos conceitos relacionados aos 

direitos humanos no contexto da prática a pesquisa realizada por Silva (2010) intitulada A 

igualdade ainda vai chegar: desafios para construção da ‘cultura do respeito’ aos direitos da 

cidadania do seguimento LGBT numa escola pública do município de São Paulo
12

.  

A pesquisa foi realizada numa unidade de ensino, utilizando a observação etnográfica, 

entrevistas semiestruturadas e questionários fechados e teve por objetivo investigar como a 

noção de respeito aos direitos humanos está presente nas políticas públicas de educação, tendo 

refletido acerca da garantia do conhecimento do direito a não discriminação das diferenças 

sexuais no espaço escolar.  

O autor defende a tese de que existe um conflito entre as disposições legais e a visão 

de violação desses direitos, destacando ainda que no lócus da pesquisa ocorreu a 

ressignificação do conceito de tolerância. O texto trata a homofobia como uma forma 

específica de violência, que auxilia na compreensão das discriminações resultantes de noções, 

                                                
11

Termo utilizado pelo autor. 
12Tese de doutorado junto a Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - USP 
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valores e expectativas sobre masculinidades e feminilidades dirigidas a todos/as pessoas, 

independentemente de sua orientação sexual; assim como as formas e os conteúdos da 

humilhação. 

A pesquisa realizada por Schilling (2012) denominada Direitos Humanos, justiça e 

violência: percepções sobre a escola justa
13

‟. A autora dá continuidade a trabalhos anteriores, 

partindo da constatação do impasse e da circularidade do debate sobre a violência, a 

reprodução das desigualdades e o desrespeito às diferenças no cotidiano escolar, gerando a 

problematização acerca de uma nova abordagem para enfrentar os conflitos da escola, 

conduzindo de outra maneira os pleitos por uma escola mais justa e refletindo sobre práticas 

que gerem resultados distintos dos atuais.  

Para isso, realizou uma sistematização do debate teórico sobre justiça/injustiça e um 

estado da arte acerca da discussão acadêmica sobre a temática, além de dois estudos 

empíricos, com base nas percepções sobre o justo/injusto de estudantes do ensino médio, 

professores e gestores de uma escola pública de São Paulo – SP.  

A pesquisa realizada por Conceição Filho (2011) intitulada Análise de um programa 

de inclusão de alunos surdos no ensino médio em uma escola pública da cidade de 

Londrina‟
14

. O autor buscou analisar um programa de inclusão de alunos surdos no ensino 

médio em uma escola pública da cidade de Londrina, realizado no período de 2004 a 2006. A 

pesquisa consistiu em um estudo de caso sobre a operacionalização do referido programa na 

escola. Aborda as bases teóricas sobre a escola inclusiva na perspectiva dos direitos humanos 

e do exercício da cidadania, os aportes teóricos que mencionam o caráter visual do processo 

de aprendizagem do sujeito surdo, destacando que é a comunicação através de Libras e 

asseverando acerca das indicações metodológicas derivadas do bilinguismo. Os dados 

analisados foram provenientes de entrevista com os participantes e análise documental, sendo 

os participantes: três alunos surdos egressos do ensino médio, três professores, uma gestora, 

uma coordenadora pedagógica e um técnico pedagógico da equipe de ensino do núcleo 

regional de educação de Londrina.  

Os três trabalhos trouxeram 2 (dois) resultados vinculados a problemas na abordagem 

de temáticas de direitos humanos e outro com resultado distinto, mas com contribuições no 

sentido de conseguir trabalhar o assunto através da prática inclusiva.  

Os resultados obtidos por Silva (2010) evidenciaram como obstáculos ao ensino de 

direitos humanos: a noção que se apoia na ideia de respeito a um sujeito universalizante e 

                                                
13

 Tese de doutorado na Universidade de São Paulo – USP. 
14 Dissertação de mestrado em educação pela Universidade Estadual de Londrina – UEL. 

http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000164395
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000164395
http://www.bibliotecadigital.uel.br/document/?code=vtls000164395
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abstrato que não se alinhava à cultura da escola estudada, apresentando pouca influência no 

discurso escolar acerca do respeito aos direitos das diferenças sexuais. O outro obstáculo 

encontrado foi que a escola estudada carregava problemas relacionados à alta rotatividade de 

professores que geravam, por sua vez, a descontinuidade de projetos, bem como apresentava 

forte regulação de gênero, fatores que dificultavam o trabalho escolar com os valores 

democráticos e de cidadania.  

Já o segundo trabalho apontou como resultado uma predominância na percepção sobre 

a injustiça, tanto nos relatos sobre o mundo, quanto naqueles sobre a escola, trazendo ainda 

como propostas para se obter uma escola justa, delineada como uma escola que seja baseada 

no mérito, cujo diálogo seja ferramenta de resolução de conflitos, em que ocorra respeito às 

diferenças, com tratamento isonômico e proporcional.  

Diferentemente dos dois trabalhos supramencionados, o terceiro trabalho evidenciou 

que as narrativas dos participantes confluíram para uma avaliação positiva sobre o programa 

de inclusão estudado, de modo que os alunos vivenciarem o exercício dos direitos humanos 

através da prática inclusiva, tendo considerado essa experiência positiva, apontando ainda 

como fatores que favoreceram: o bom acolhimento dos alunos ouvintes e pelo apoio dos 

professores no tocante às condições para favorecer suas aprendizagens acadêmicas, tendo os 

mesmos avaliado a experiência de forma igualmente positiva, tendo em vista que receberam 

apoio da direção da escola, dos intérpretes, bem como havia um espaço para discussão de suas 

dúvidas, embasamentos teóricos sobre o processo vivenciado por meio de reuniões 

pedagógicas mensais que contavam com a participação de todos envolvidos no processo. 

Embora a pesquisa de Conceição Filho (2011) não possa ser tomada como regra para a 

realidade dos estabelecimentos educacionais brasileiros, ela demonstra uma evolução na 

efetivação dos direitos à educação sob a ótica inclusiva. 

 

iii. O material didático como ferramenta para o ensino de direitos humanos 

 

Com relação aos trabalhos voltados para análise de material didático que aborda a 

temática de direitos humanos, a pesquisa realizada por Melo Filho (2015), intitulada 

Educação em direitos humanos: uma análise de livros didáticos de língua portuguesa do 

ensino médio
15

, defende que a educação desponta como uma forma de humanizar as pessoas, 

                                                
15 Dissertação de mestrado em direitos humanos pela Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 
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preparando-as para uma convivência mais fraterna, tendo o ensino médio como foco de 

estudo.  

Melo Filho (2015) teve como objetivo compreender de que maneira as propostas de 

produção de texto dos livros didáticos de língua portuguesa, adotados pelas escolas de 

referência de Caruaru discutem/problematizam as questões relacionas à formação, pautadas 

em uma educação em direitos humanos. A investigação foi estruturada em quatro partes: na 

primeira, o autor discorreu sobre os fundamentos teóricos e normativos da educação em 

direitos humanos, abordando estatutos jurídicos e analisando autores que vêm refletindo 

especificamente sobre o assunto, em consonância com pensadores de temáticas afins.  

Já a segunda, faz um estudo sobre o ensino-aprendizagem de língua portuguesa e sobre 

a construção e função do livro didático.  

 

Quanto aos Livros Didáticos, estes são muito mais do que um mero 

ferramental à disposição do professor. Como se tornaram material de 

presença marcante no processo de ensino-aprendizagem, incorporam a 
função de preparação para o mundo, de formação para a cidadania. Sem 

perder de vista que não dialogam só com a pedagogia – suas motivações 

empresariais, o poder econômico das editoras, podem lhes condicionar 93 

Sobre o protagonismo jovem na política brasileira dos “anos de chumbo”, ler 
Zuenir Ventura (1988) a moldagem -, é necessário buscar neles, 

constantemente, o fomento da discussão do que é fundamental para uma 

formação humanista e a construção de uma sociedade menos desigual 
economicamente (MELO FILHO, 2015, p. 117). 

 

Na terceira, adota um viés crítico no diz respeito à busca de uma perspectiva 

democrática que atenda às funções comunicativas da língua, assim como ressaltou a 

importância para a educação em direitos humanos. Na última parte, o autor discorreu sobre a 

forma de obtenção de dados e a análise, sob a perspectiva das categorias selecionadas: gênero 

e direitos sociais, apontando que as discussões estão presentes, mas que ainda carecem de 

maior desenvolvimento.  

Guimarães (2010), em seu artigo Humanização, dignidade, igualdade, liberdade, 

respeito e tolerância: direitos humanos como conteúdo de sociologia no ensino médio
16

, teve 

por objetivo pesquisar como se dá os sentidos de direitos humanos dentro da disciplina de 

Sociologia no ensino médio na cidade de Londrina – PR. Dentre as questões de sua pesquisa 

procura conhecer como o conteúdo da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) 

seria trabalhado pelos professores, tendo enfoque na análise de termos e concepções expressos 

na referida declaração, sendo eles: humanização, dignidade, igualdade, liberdade, respeito e 

                                                
16Revista Mediações de Ciências Sociais da Universidade Estadual de Londrina – UEL. 
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tolerância. A autora defende a inclusão da DUDH como material bibliográfico de apoio da 

disciplina Sociologia, ministrada no nível médio, no sentido de compromissar professores e 

estudantes com os princípios que norteiam o documento, considerando que os mesmos são 

dotados de universalidade. Para a autora, 

 
O texto da DUDH, tomado como material didático de apoio para as 

atividades da disciplina Sociologia no ensino médio, propicia uma relação 
pedagógica concreta com a realidade, instigando a reflexão sobre situações 

sociais que exigem uma postura coerente com a condição humana. A 

discussão sociológica de cada uma das concepções aqui elencadas estimula a 
reflexão sobre uma série de questões que não necessariamente estão 

expressas naquele documento, mas que são vivenciadas diariamente pelos 

estudantes (GUIMARÃES, 2010, p. 122). 

 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas realizadas no segundo semestre de 

2009, com 12 professores de Sociologia, de 10 escolas públicas de nível médio, com o 

objetivo que a discussão acerca do documento ocorra de forma disciplinar, no sentido de 

promover as discussões em sala de aula relacionadas com a realidade, mas com igual 

fundamentação teórica, conforme as demais disciplinas. 

Os resultados das pesquisas mostram a diferentes abordagens. A primeira visão trazida 

na pesquisa de mestrado de Melo Filho (2015) entende que os temas que preenchem o 

significante „direitos humanos‟ são debatidos nas obras de maneira parcial, considerando que 

as temáticas de gênero e direitos sociais são tratadas de forma incipiente, pois, muitas vezes, 

não trazem uma continuidade do assunto desenvolvido. Ressalta ainda o problema de não 

abordarem com profundidade questões fundamentais da contemporaneidade. O autor sugeriu 

ainda, após a análise, uma série de mudanças de abordagem dos referidos livros estudados, 

bem como a ampliação das discussões encontradas.  

O artigo de Guimarães (2010) traz como resultado a necessidade de discutir 

cientificamente a DUDH em caráter disciplinar, a partir de unidades do programa que tratem 

do respeito à diversidade, das diferenças socioculturais, da igualdade entre os diferentes, das 

questões de gênero, desigualdades econômicas, caracterizações multiculturais, servindo como 

material de apoio para a disciplina de Sociologia. O ponto comum às duas abordagens é a 

necessidade de se trabalhar materiais com conteúdo voltado para temática de direitos 

humanos, quer seja a declaração ou material específico. 

Um dos elementos que provavelmente influíram para a superficialidade da abordagem 

em sala de aula encontrada por Melo Filho (2015) está relacionado à ausência de uma 

formação específica dos professores para dar enfoque das temáticas de direitos humanos que, 
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por muitas vezes, são complexas e demandam reflexões mais profundas do que os textos 

trazidos pelo material.  

Muitos profissionais da área de educação dizem ter dificuldade em trabalhar as 

referidas temáticas e contextualizá-las, sendo o material de apoio didático uma das melhores 

ferramentas para auxiliar o professor, mas sem uma formação que lhe permita discutir e 

abordar tais temáticas em sala de aula o processo de trabalho das temáticas podem sequer ser 

efetivado. 

 

iv. Formação docente para o ensino de direitos humanos 

 

Em busca de registrar um relato de experiência concernente a um projeto de extensão 

intitulado Formação continuada em direitos humanos para professores do ensino médio, 

Elione Maria Nogueira Diógenes e Francisco Ari de Andrade (2013), escreveram o artigo 

Narrativas emergentes no ensino médio: direitos humanos & educação
17

. Para o trabalho 

utilizaram como metodologia: entrevistas com os professores e de consulta aos arquivos da 

Secretaria de Educação, bem como através da formação continuada dirigida aos professores 

do ensino médio, utilizando da pesquisa-ação. As investigações tiveram início no ano de 2010 

e concluídas em maio de 2011, por uma professora e um aluno bolsista.  

O objetivo central foca o debate, em curso de formação voltado para professores, 

acerca da possibilidade de introduzir os direitos humanos como tema gerador de 

conhecimentos em sala de aula, de modo a propiciar aos professores um entendimento de seus 

problemas para que eles possam percebê-los e levantar alternativas que vão ao encontro de 

seus interesses pedagógicos, bem como incentivar a participação dos alunos no sentido 

instigar o conhecimento da temática e a promover sua abordagem em sua sala de aula, 

possibilitando a problematização dos discursos hegemônicos.  

Como resultado do único trabalho desta categoria, a partir dos dados da pesquisa, os 

autores apontaram a necessidade de implantação de políticas de educação no sentido de 

formar permanentemente os professores no campo dos direitos humanos, tornando essa 

temática o princípio pedagógico por excelência da ação educativa, bem como a garantia do 

direito de todos os cidadãos a uma educação de qualidade.  

O trabalho supramencionado é de suma importância para a difusão da temática de 

direitos humanos, haja vista que os professores, uma vez tendo recebido formação específica 

                                                
17 Revista HOLOS do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN.  
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para trabalhar as temáticas de direitos humanos, poderão difundir melhor, conduzindo o 

ensino de maneira interdisciplinar, podendo levantar discussões de modo a provocar a 

reflexão dos alunos e até incentivar numa formação crítica e cidadã.  

De modo geral, dentre os artigos, teses e dissertações analisados percebe-se que a 

temática para ser trabalhada de dentro da escola pública, está associada a um caráter 

disciplinar, na maioria das pesquisas, considerando-se que vários trabalhos tentam visualizar a 

temática dentro de disciplinas específicas, sem tentar desenvolver os instrumentos de forma 

transversal. 

Dentre os desafios encontrados no presente estudo foi possível realizar a identificação 

de alguns pontos expressivos nesta produção. O primeiro deles é a proporção reduzida de 

trabalhos relacionando o ensino de direitos humanos especificamente voltados para o ensino 

médio. O referido dado pode estar associado à ausência de políticas públicas efetivas e 

inclusivas de maneira a envolver mais os jovens em atividades voltadas para temática ou que 

trabalhem a mesma de forma interdisciplinar. Outra possibilidade é que o conteúdo dessa 

temática esteja sendo abordado sem que sejam expressamente reconhecidos como conteúdos 

de direitos humanos. 

Analisando o foco temático das publicações percebe-se que os temas como homofobia, 

racismo, questões de gênero ainda geram diversas discussões, e mesmo que a discussão da 

temática ainda não seja hegemônica nas escolas públicas, os dados revelam que existe a 

disputa e que, mesmo sendo invisível aos olhos de alguns profissionais, as temáticas de 

direitos humanos encontram-se presentes fazendo-se necessário que as mesmas sejam 

trabalhadas na escola, quer seja dentro ou fora dos currículos. 

Outras posições destacam as políticas públicas neoliberais, cujo foco está voltado para 

a preparação de mão de obra para o mercado de trabalho, sendo também considerados como 

obstáculos para o ensino de direitos humanos. 

Com relação à formação de professores do ensino médio para a temática de direitos 

humanos, os trabalhos encontrados revelaram uma deficiência no desenvolvimento de 

trabalhos, bem como evidenciaram a necessidade de implantação de políticas de educação no 

sentido de formar permanentemente os professores no campo dos direitos humanos. 

Acerca da forma de abordagem da temática, os trabalhos encontrados seguem muito 

uma linha disciplinar em desacordo com as diretrizes e demais legislações nacionais que 

determinam a referida abordagem, preferencialmente de modo transversal e interdisciplinar. 

A ausência de trabalho das temáticas de direitos humanos para o ensino médio resulta 

na desconsideração da história mundial, bem como a memória das vítimas que forma alvo de 
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violações e sua contribuição para a justiça e paz. Por isso, esse assunto ainda precisa ser 

expandido e consolidado, com pesquisas em maior volume na área do ensino médio, que 

deem conta das especificidades dos objetos e dos desafios na centralidade dos direitos 

humanos na área de ensino.  

De modo geral, este levantamento aponta que o campo relacional entre o ensino de 

direitos humanos e o ensino médio já foi e ainda é vislumbrado por estudiosos das áreas em 

questão, muitas vezes sob um olhar de uma concepção estruturalista que até hoje está presente 

nos discursos oficiais no Brasil e que, de certa forma, coopera para a invisibilidade das 

temáticas dentro da escola, de modo a justificar a produção de novos estudos sob diferentes 

perspectivas teóricas, inclusive, este trabalho que se aproxima do enfoque pós-estruturalista. 
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4 ENSINO DE DIREITOS HUMANOS NO LIVRO DIDÁTICO 

 

 

O ensino voltado para os direitos humanos é uma área de estudos em ascensão, haja 

vista sua recente inserção no currículo (SILVEIRA, 2014). De acordo com os documentos 

oficiais, seus conteúdos devem perpassar todas as disciplinas do ensino médio 

transversalmente
18

. Essa transversalidade pressupõe que os conteúdos não serão tratados em 

uma única disciplina e, diferentemente das disciplinas do ensino médio compostas por 

currículos específicos, esses conteúdos não estão expressamente listados em um único 

documento. 

Utilizando alguns estudos de Lopes (2010) sobre Laclau (2006), consideramos os 

direitos humanos um significante vazio, podendo ser preenchido contingencialmente por 

demandas que variam conforme o contexto
19

. De acordo com Lopes (2010), em diálogo com 

Laclau (2006), o significante vazio relaciona-se com aquilo que todos se identificam pelas 

suas articulações; são as várias concepções inseridas em uma agenda política e; ao mesmo 

tempo, cria possibilidades e entendimentos que implicam uma definição, tornando o discurso 

hegemônico.  

O preenchimento do significante vazio é resultado de diversas disputas, e quando uma 

das demandas consegue hegemonizar-se para preencher o sentido essa influência absoluta 

tende a ser provisória. Contudo, não quer dizer que a possibilidade de mudança de sentido 

admita a relativização, permitindo que qualquer conteúdo o preencha. Esse preenchimento é 

fruto de negociações entre grupos.  

No caso do significante „direitos humanos‟, alguns grupos incluem conteúdos e outros 

buscam excluí-los, intentando constituir sentidos que respondam seus interesses, sempre 

ligados a disputas políticas e relacionados à compreensão da sociedade. Dessa maneira, eles 

estão repletos de conotação política
20

, representando a criação, o reconhecimento ou a 

manutenção de demandas daqueles grupos. 

                                                
18

Os principais documentos que tratam do ensino de direitos humanos transversalmente são: 1) Plano Nacional 

de Educação em Direitos Humanos (PNEDH); 2) Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(DCNEM) e; 3) Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos (DNEDH). 
19Para Lopes (2011), o contexto indica não apenas o lugar onde os conceitos são construídos, mas selecionados e 

reposicionados de outros conceitos. Implica considerar que os textos são modificados por processos de 

simplificação e reelaboração, desenvolvidos em meio aos conflitos entre diferentes interesses que estruturam o 

campo de recontextualizações. 
20

Com Ball (2011, p. 13) e colaboradores, entendemos a política como processo discursivo traduzido em textos e 

estratégias “complexamente configurados, contextualmente mediados e institucionalmente prestados”, de forma 
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Para este capítulo, utilizamos alguns sentidos atribuídos à expressão „direitos 

humanos‟, identificados no capítulo anterior, verificando-se também o uso de 

expressões/palavras relacionadas àquela expressão nas disciplinas da área de Ciências 

Humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia). Procuramos 

continuar com a pesquisa citada, na qual identificamos que os documentos oficiais apontam 

assuntos referentes àqueles direitos, visando superar o racismo, a homofobia, os preconceitos 

de gênero, a intolerância religiosa, tratando, ainda, da inclusão e respeito à diferença. 

Outrossim, este capítulo analisa a abordagem de conteúdos de direitos humanos nos livros 

didáticos. 

No que diz respeito ao livro didático, este serve como filtro na seleção de conteúdos e 

promove as ressignificações do tema abordado (LOPES, 2011). A ausência ou a presença de 

determinado conteúdo denuncia as constantes disputas de diferentes grupos no momento da 

produção do texto. Essas disputas tendem a hegemonizar alguns conteúdos em detrimentos de 

outros, mas possibilitam maior interlocução de temas que preenchem aquele significante. 

Outrossim, os livros didáticos representam os textos que podem ser suscetíveis a novas 

leituras, variando em função das demandas, história, recursos e conjuntura em que o leitor 

está inserido. 

Metodologicamente, a pesquisa realizada neste capítulo possui caráter exploratório e 

descritivo tendo sido realizada sob a ótica documental, na qual estudamos as coleções 

adotadas pelas escolas públicas do ensino médio, buscando palavras-chave identificadas no 

capítulo anterior, relacionadas aos conteúdos de direitos humanos nos capítulos escolhidos.  

Este capítulo está dividido em tópicos: o primeiro aborda os documentos oficiais e a 

interdisciplinaridade no ensino de direitos humanos. Nele, nos aproximamos brevemente dos 

principais documentos oficiais que determinam a inclusão de conteúdos considerados de 

direitos humanos no livro didático, bem como sua forma de inserção interdisciplinar. 

Sequencialmente, discutiremos sobre as relações entre os conteúdos de direitos humanos com 

as traduções no livro didático para ingressar nos dados da pesquisa, na qual se realizará a 

análise da recorrência de palavras-chave relacionadas àqueles conteúdos nos livros didáticos 

de quatro disciplinas do ensino médio, dispondo os principais dados em quadros e subtópicos. 

E, finalmente, teceremos as considerações da pesquisa, apresentando os resultados. 

 

 

                                                                                                                                                   
que os textos produzidos não são simplesmente implementados, mas passam por diversas 

traduções/interpretações em relação ao momento histórico, ao contexto e recursos disponíveis. 
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4.1    OS DOCUMENTOS OFICIAIS E A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO DE 

DIREITOS HUMANOS 

 

A produção do currículo escolar está em constante discussão (LOPES, 2011). E o 

currículo de direitos humanos também faz parte desses debates. A obrigatoriedade do ensino 

de direitos humanos na escola decorre de diversas articulações, muitas vezes hegemonizadas 

por imperativos feitos através de documentos oficiais. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (BRASIL, 1996) é apontada como um 

dos principais documentos que norteiam os conteúdos que compõem o currículo escolar. Em 

razão desse alcance, a LDB ainda é alvo de diversas reformas, com o fim de incluir/excluir 

conteúdos. Os grupos que defendem a inserção de temáticas de direitos humanos também 

participam desse processo e conseguiram hegemonizar diversas demandas através de normas.  

Conforme os documentos oficiais estudados no capítulo anterior, o ensino de direitos 

humanos deve ser inserido de forma interdisciplinar no processo de aquisição do 

conhecimento e interligado por diferentes campos de saberes e de práticas pedagógicas a 

serem trabalhadas na escola com fim a promover a discussão desses conteúdos.  

No PNEDH – 3 foram delineadas várias ações programáticas no sentido de garantir a 

difusão da temática de direitos humanos, inclusive, destacando assuntos a serem discutidos no 

livro didático. Na diretriz 24 que trata da preservação da memória histórica e construção 

pública da verdade é apresentado como seu primeiro objetivo estratégico incentivar iniciativas 

de preservação da memória histórica e de construção pública da verdade sobre períodos 

autoritários: 

 
f) Desenvolver programas e ações educativas, inclusive a produção de 
material didático-pedagógico para ser utilizado pelos sistemas de educação 

básica e superior sobre graves violações de direitos humanos ocorridas no 

período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

da Constituição de 1988 (BRASIL, 2009). 
 

As DNEDH, em seu art.7º, tratam sobre a inserção de conteúdos de direitos humanos 

no currículo escolar, destacando como meio de abordagem “a transversalidade, por meio de 

temas relacionados aos direitos humanos e tratados interdisciplinarmente” (BRASIL, 2012, p. 

01). Outrossim, é considerada ferramenta que proporciona a abertura de novos enfoques e 

novas problemáticas de pesquisa científica sem perder parte das tradições do pensamento 

curricular, conjugando diversos elementos na formação disciplinar, velocidade evolutiva da 

tecnologia e o papel transformador de demandas sociais associadas ao fator político sem 

olvidar o papel das tradições do pensamento curricular (LOPES, 2011). 
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A interdisciplinaridade surge como elemento importante no ensino dos direitos 

humanos. Sobre essa questão, Lopes e Macedo (2011b) entendem que está associada ao 

conhecimento partilhado entre disciplinas, sem romper suas fronteiras e apoia-se nos estudos 

de Bernstein (1996), especificamente nas discussões sobre a integração curricular, apontando 

como requisito mínimo a subordinação de disciplinas à ideia relacional, considerando como 

elemento importante desses estudos o deslocamento do foco, voltado anteriormente nos 

sujeitos, para as relações de poder e controle. Sugere, pois, que o caminho à compreensão das 

disciplinas deve se dar discursivamente, no sentido de que essas relações ajudem a “entender 

como as disciplinas escolares nos formam, como as inter‐relações entre saberes são 

desenvolvidas nas escolas, quais sentidos as diferentes comunidades disciplinares conferem 

ao currículo” (LOPES; MACEDO, 2011b, p. 140).  

Uma das principais características da interdisciplinaridade é a possibilidade de 

produção de discursos híbridos. O hibridismo é produto das recontextualizações de diferentes 

políticas educacionais e da articulação de discursos globais, locais e distantes (BALL, 2011). 

Trazendo essa discussão para o currículo escolar “as disciplinas nos formam e se reconectam 

como demandas sociais, estão em constante modificação e, muitas vezes, ao organizarmos o 

currículo de forma integrada, produzimos novas estruturas disciplinares” (LOPES; 

MACEDO, 2011b, p. 140).  

Tomando como base o ciclo contínuo de políticas, podemos dizer que os conteúdos 

hegemonizados nos livros didáticos são sistematizados no contexto de influência, tomam 

forma como texto escrito no contexto da produção de texto e são recontextualizados pela 

prática docente no contexto escolar. Nesses contextos, o livro didático, como possível 

resultado do contexto de produção de texto, pode ser considerado uma ferramenta de trabalho 

que aborda as temáticas ordenadamente, seguindo as diretrizes dos documentos oficiais, 

exercendo relevante papel na atuação do professor.  

Abreu, Gomes e Lopes (2005, p. 406) destacam que “o livro é apresentado como guia 

curricular, orientador da prática docente, por vezes com maior influência sobre as ações dos 

professores do que os próprios referenciais curriculares”. E acrescentam que “trata-se de um 

currículo escrito que visa a apresentar uma seleção de saberes e uma forma de organização, 

frequentemente prescritiva” (ABREU; GOMES; LOPES, 2005, p. 406). Nesse sentido, o livro 

didático é uma ferramenta importante na prática docente, pois sistematiza o plano de aula e 

seus roteiros conteudísticos, de forma que caso haja conteúdos de direitos humanos haverá 

probabilidade destes serem abordados em sala de aula (SILVA; TAVARES, 2012).  
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O livro didático é elemento tradutor de políticas que “[...] expressam concepções de 

grupos específicos em um novo contexto de produção de discursos híbridos, os quais 

estabelecem novas relações entre os mais diversos grupos, educacionais ou não” (ABREU, 

GOMES e LOPES, 2005, p. 415). Esse papel torna-se relevante na medida em que: 

 

[...] os livros didáticos tornam-se também textos produtores de políticas de 

currículo, com finalidades as mais distintas, na medida em que reinterpretam 

e criam novos sentidos, afetando tanto o contexto da prática quanto o 
contexto de produção de textos das políticas (ABREU, GOMES e LOPES, 

2005, p. 415). 

 

Nesse entendimento, consideramos o livro didático uma reinterpretação dessas 

políticas em auxílio à formação de novos discursos, discursos estes produtores do 

conhecimento e sentido.  

 

4.2      ANALISANDO OS DIREITOS HUMANOS NO LIVRO DIDÁTICO 

 

Para a análise da temática, utilizamos os livros didáticos da área de Ciências Humanas, 

compreendida pelas seguintes disciplinas: Filosofia, Sociologia, História e Geografia. 

O livro de Filosofia escolhido objetiva incentivar o modo de pensar através de uma 

perspectiva filosófica. Inicialmente, realiza uma abordagem histórica dos pensadores e 

correntes filosóficas, relacionando-as com os meios escolhidos para resolver problemas 

cotidianos e refletir acerca de soluções para novos problemas. A obra traz questionamentos 

que provocam discussões sobre a forma do ser humano pensar e agir, abordando temas 

polêmicos (gênero, sexualidade, ética, poder, política). O autor não classifica ou aponta 

conteúdos inerentes à área de direitos humanos, mas discute mudanças na forma de raciocinar, 

no sentido de promover a reflexão dos temas e maior discussão de conteúdos. 

O livro de Sociologia inicia com o estudo da formação do senso comum e 

problematiza esta forma de pensar, promovendo um saber dotado de criticidade. A 

interdisciplinaridade é ponto comum em todos os finais de capítulos. Quanto ao enfoque da 

realidade social e atual, fornece subsídios para a discussão de diversos conteúdos relativos aos 

direitos humanos, como democracia, cidadania, direitos civis, políticos e sociais, racismo, 

religião, gênero, sexualidade e movimentos sociais. 

Nos volumes I, II e III dos livros de História, a própria história é utilizada como 

ferramenta para a compreensão do mundo de forma crítica e autônoma. Os conteúdos 

possibilitam diferentes perspectivas que auxiliam na interpretação do passado e na construção 
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de elementos que nortearão as escolhas dos modelos de sociedade adotados. No tocante aos 

conteúdos de direitos humanos, estes também estão ligados a fatores históricos. Conhecê-los 

coopera para uma visão diferente da realidade e contribui para a compreensão de lutas de 

diferentes grupos que compõem a sociedade atual. 

Os exemplares de Geografia apontam contrastes naturais, políticos, econômicos e 

humanos no globo, demonstrando as desigualdades e conflitos da atualidade e provocando a 

reflexão e colaboração na construção da cidadania. As obras abordam conteúdos de direitos 

humanos distantemente, porém apresentam fortes relações com a temática, haja vista estarem 

diretamente vinculados à realidade social.  

No geral, as obras apresentam diferentes aspectos que favorecem a discussão de 

conteúdos de direitos humanos. No livro de Filosofia, há um incentivo à reflexão dos alunos 

sobre os problemas do cotidiano através de diferentes perspectivas. Em Sociologia, 

problematiza o senso comum com a promoção da visão crítica da realidade. Nos volumes 

inerentes à história, o passado é adotado como elemento de auxílio na interpretação da 

atualidade e na escolha de futuros modelos de sociedade. E nos exemplares de geografia são 

abordados aspectos políticos, econômicos e humanos que contribuem para a problematização 

da realidade atual. Considerando esses aspectos, analisamos quais as 

adaptações/recontextualizações de conteúdos de direitos humanos nesses livros didáticos. 

 

4.2.1   Os caminhos da pesquisa  

 

Inicialmente, foram selecionados oito livros didáticos atinentes às Ciências Humanas e 

suas tecnologias das três séries do ensino médio, quais sejam: três livros de Geografia, três 

livros de História, um livro de Filosofia e um livro de Sociologia, ambos em volume único. 

A coleção de História é apresentada em três volumes, intitulada „Conexões com a 

história‟, dos autores Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira, e sua 1ª edição 

analisada em 2010 pela editora moderna. A coleção de Geografia, intitulada „Fronteiras da 

globalização‟, também apresenta três volumes e os subtítulos O mundo natural e o espaço 

humanizado (Volume I), O espaço geográfico globalizado (Volume II) e O espaço brasileiro: 

natureza e trabalho (Volume III), dos autores Lúcia Maria Alves de Almeida e Tércio Barbosa 

Rigolin, 2ª edição, editora Ática, todos referentes ao ano 2013.  

A obra de Filosofia, de Sílvio Gallo, em sua 1ª edição, é intitulada „Filosofia: 

experiência do pensamento‟, apresentando volume único referente ao ano de 2013, da Editora 

Scipione. E a obra de Sociologia, dos autores Luiz Fernandes de Oliveira e Ricardo Cézar 

https://www.estantevirtual.com.br/autor/Lúcia%20Marina%20e%20Tércio
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Rocha da Costa, também é apresentada em volume único e intitulada Sociologia para jovens 

do séc. XXI, e sua 3ª edição analisada em 2013 pela Editora Imperial Novo Milênio. 

Objetivando identificar expressões relacionadas aos conteúdos de direitos humanos na 

pesquisa tratada no capítulo anterior, utilizamos os principais documentos oficiais nacionais 

que determinam a inserção desses conteúdos no livro didático.  

Os resultados apontaram como principais termos/expressões „cidadania‟, „tolerância‟, 

„igualdade‟, „diferença‟, „inclusão‟, „liberdade religiosa‟, „diversidade‟, „gênero‟, 

„preconceito‟, „discriminação‟, „dignidade humana‟ e a própria expressão „direitos 

humanos‟
21

. Utilizou-se o procedimento de análise dos livros didáticos através de palavras-

chave, buscando percebê-las como entradas para a problematização dos temas relacionados 

aos direitos humanos. 

Os conteúdos de direitos humanos considerados nesta pesquisa não estão 

expressamente dispostos nos livros analisados, sendo necessárias discussões que 

compreendam no significante „direitos humanos‟ elementos que ratificam sua existência.  

A recorrência de uma expressão/palavra-chave pode fortalecer a discussão de 

conteúdos de direitos humanos e a reprodução de discursos oficiais. No entanto, a ausência de 

determinado vocábulo pode demonstrar não somente carência de discussão, como também a 

derrota de alguma demanda nos processos hegemônicos que compõem o currículo do tema. 

Os livros escolhidos estão disponíveis pelo Ministério da Educação (MEC) e inseridos 

no Plano Nacional do Livro Didático (PNLD)
22

 destinados às escolas públicas de ensino 

médio
23

. De cada livro selecionado escolheu-se um capítulo de cada série desse ensino 

relacionando-o com os direitos humanos. No caso dos livros de Filosofia e Sociologia, por 

apresentarem volume único, foram escolhidos três capítulos cujo o título apresentasse maior 

relação com os conteúdos de direitos humanos, cada um para cada série daquele ensino. 

Nas tabelas 1 e 2 são apresentadas as palavras-chave que mostram a expressão 

encontrada em cada livro e quais volumes ou coleções apresentam maior número de 

recorrências. 

 

 

                                                
21Neste trabalho foram selecionados documentos oficiais que tratam sobre direitos humanos, no sentido de 

identificar as principais expressões que preenchem este significante. A própria expressão direitos humanos 

auxilia nessa identificação. 
22Os livros didáticos disponibilizados pelo MEC às escolas da educação básica são selecionados por estas, sob a 

condição de estarem inscritos no PNLD e submetidos às avaliações pedagógicas. Aprovados, serão inseridos no 

Guia do Livro Didático, que orienta os corpos discente e diretivo na escolha das coleções para a etapa específica 

de ensino. 
23Neste trabalho, referenciamos os livros didáticos adotados por uma escola pública da cidade de Mossoró/RN. 
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Quadro 1: Palavras-chave por coleção/volume único. 

PALAVRAS-CHAVE HISTÓRIA GEOGRAFIA SOCIOLOGIA FILOSOFIA TOTAL 
Cidadania 3 0 40 3 46 
Tolerância 1 0 0 0 1 

Intolerância 5 0 5 1 11 
Igualdade 13 2 17 13 45 

Desigualdade 6 7 16 5 34 
Diferença 15 3 27 10 55 
Inclusão 1 0 0 2 3 

Liberdade Religiosa 0 0 0 0 0 
Diversidade 1 3 4 2 10 

Gênero 1 1 26 7 35 
Preconceito 2 0 13 1 16 

Discriminação 1 0 9 3 13 
Dignidade humana 0 0 0 1 1 
Direitos Humanos 0 1 3 0 4 

TOTAL 49 16 160 41  

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Quadro 2: Palavras-chave por capítulo. 

PALAVRAS-

CHAVE 
H1 H2 H3 G1 G2 G3 S1 S2 S3 F1 F2 F3 TOTAL 

Cidadania 1 1 1 0 0 0 0 38 2 1 1 1 46 
Tolerância 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Intolerância 4 0 1 0 0 0 0 0 5 0 1 0 11 
Igualdade 0 13 0 0 1 1 7 6 4 1 6 6 45 

Desigualdade 0 1 5 0 4 3 12 3 1 0 3 2 34 
Diferença 4 4 7 2 1 0 26 1 0 3 0 7 55 
Inclusão 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 

Liberdade 

Religiosa 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Diversidade 0 0 1 2 1 0 1 0 3 1 0 1 10 
Gênero 0 1 0 0 0 1 1 0 25 6 0 1 35 

Preconceito 0 1 1 0 0 0 3 0 10 1 0 0 16 
Discriminação 0 0 1 0 0 0 3 0 6 2 0 1 13 

Dignidade 
Humana 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Direitos Humanos 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 0 0 4 
TOTAL 9 22 18 4 7 5 53 50 57 17 11 13 274 

LEGENDA: H1 – História, volume 1, cap; H2 – História, volume 2, cap.; H3 – História, volume 3, cap.; 

G1 – Geografia, volume 1, cap.; G2 – Geografia, volume 2, cap.; G3 – Geografia, volume 3, cap.; S1 – 

Sociologia, 1º ano, cap.; S2 – Sociologia, 2º ano, cap.; S3 – Sociologia, 3º ano, cap.; F1 – Filosofia, 1º ano, 

cap.; F2 – Filosofia, 1º ano, cap.; F3 – Filosofia, 1º ano, cap.. 
Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Observa-se na tabela acima que o livro de Sociologia foi o que mais apresentou 

ocorrência em palavras-chave relacionadas ao ensino de direitos humanos. Os dados apontam 

maior discussão de assuntos relacionados com a temática, ensejando discussões a respeito das 

articulações que possibilitam a fixação desses sentidos na obra, buscando, ainda, percebê-los 

como estão citados no texto.  
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O livro de História apresentou o maior número de citações, questionando-se quais 

assuntos apresentam relação com os conteúdos de direitos humanos, bem como se estão 

inseridas em uma abordagem que provoca a interlocução desses conteúdos.  

O livro de Filosofia apresentou o maior número de expressões, sendo relevante para a 

pesquisa entender de que forma esses conteúdos são tratados nos capítulos. E o livro de 

Geografia apresentou a menor quantidade de passagens, questionando-se se aqueles conteúdos 

são mencionados nos exemplares da disciplina. 

No tocante às palavras mais citadas, „diferença‟ é a palavra-destaque na pesquisa, cujo 

termo obteve maior recorrência na junção de documentos, repetindo-se mais de cinquenta e 

cinco vezes. A forte presença desse vocábulo enseja questionamentos acerca dos sentidos 

atribuídos e das conjunturas trabalhadas, podendo apresentar um mesmo termo em diferentes 

assuntos/conteúdos.  

O vocábulo „gênero‟ surge como o segundo termo mais citado, predominantemente 

nos livros de Sociologia, indagando-se se o predomínio ocorre em virtude do conteúdo do 

livro didático ou apresenta proposta voltada para a interdisciplinaridade. E „igualdade‟ é a 

expressão citada, sendo importante entender quais sentidos são compreendidos nos assuntos 

daquelas disciplinas. 

Para melhor compreender a análise dos documentos, a seguir representaremos os 

sentidos predominantes das palavras-chave/expressões encontradas em cada livro das 

disciplinas pontuadas. 

 

4.2.2 Possibilidades de sentidos das palavras-chave 

 

Iniciamos a busca das palavras-chave nos livros didáticos, considerando-se a 

abordagem do capítulo escolhido e sua pertinência com os conteúdos considerados de direitos 

humanos.  

Embora os vocábulos estejam interligados ao conteúdo de Direitos Humanos, realizou-

se a junção de várias categorias por aproximação de palavras/expressões. A primeira é 

contemplada pela temática „cidadania‟, „dignidade humana‟ e „direitos humanos‟. 

 

i. Cidadania, dignidade humana e direitos humanos 

 

O vocábulo „cidadania‟ está quase sempre acompanhado do termo „direito‟, 

entendendo-se ser o fruto de conquistas e devendo ser preservada na sua forma plena. O livro 
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de Sociologia reconhece-o como responsável pelos seus atos, capaz de reivindicar direitos 

políticos e sociais, abordando-o em capítulo específico
24

. Outrossim, contextualiza-o através 

de aspectos históricos, visando construir conceito paralelo com a realidade atual e atribuir 

sentido à junção de direitos civis e sociais.  

A abordagem nos capítulos selecionados é pertinente com as discussões de direitos 

humanos, problematizando as disputas que forjam os modelos atuais de sociedade socialista e 

capitalista e suas escolhas políticas. Abaixo, segue um trecho para melhor compreensão: 

 

[...] em 1979, a Inglaterra escolhe Margaret Thatcher como primeira-ministra 

e em 1980, os Estados Unidos elegem Ronald Regan como presidente. 

Inaugura-se uma nova era, na qual as conquistas e trabalhistas do Welfare 
State começaram a ser totalmente desmontadas. Iniciamos, desde então, a 

viver sob a hegemonia do neoliberalismo. A luta pela cidadania sofreu, 

então, um duro golpe, do qual, até hoje ainda não se recuperou (OLIVEIRA; 

COSTA, 2013, p. 200). (grifos do autor, negrito do autor). 
 

Os autores supracitados ainda acrescentam: “Podemos dizer que a cidadania no Brasil 

cumpriu um longo e tortuoso caminho, desde a sua independência de Portugal, em 1822, até 

os dias de hoje” (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 201). As citações não trazem um conceito 

fixo do vocábulo „cidadania‟, mas menciona as possíveis mudanças e supressões decorrentes 

de entraves políticos, econômicos e históricos para a sua exequibilidade. Ao mesmo tempo, 

demonstra disputas que culminaram na formação de seu sentido, possibilitando discutir os 

obstáculos ao seu exercício na atualidade. 

Entendemos que esse sentido é dotado de precariedade, de contingência, auxiliando na 

compreensão de que cada modelo de sociedade possui uma visão diferente a respeito de 

cidadania, assim como na problematização acerca de quais grupos usufruem plenamente esses 

direitos. 

No exemplar de Filosofia, a palavra „cidadania‟ é apontada como condição da pessoa 

que usufrui de direitos e deveres por pertencer a um Estado, estando predominantemente 

associada ao termo „democracia‟, sendo tratada no final dos capítulos ora através de questões, 

ora por textos ligados a outras disciplinas. Esses realces sinalizam aproximações com a 

interdisciplinaridade, e assim como no livro de Sociologia, possibilitam a problematização da 

temática. Outro exemplo daquela palavra é citado abaixo: 

 

Na maioria dos países, assim como no Brasil, o modelo político é o da 

democracia direta e representativa. [...] há um certo distanciamento da real 

                                                
24Cap.13: É de papel ou é pra valer? Cidadania e direitos no mundo e no Brasil Contemporâneo. (p. 194 a 208). 
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experiência política. Portanto, há muito para fazer para que se fortaleça as 

conquistas na construção da cidadania (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 234). 

 

No capítulo do livro de História da 1ª série do ensino médio, a palavra „cidadania‟ está 

associada a um momento da história no qual foram garantidos direitos à população e 

posteriormente restringidos, revelando proximidade com o termo „democracia‟. Os demais 

capítulos escolhidos dos segundo e terceiro volumes referem-se a acontecimentos sem 

aprofundar a abordagem. No Volume II há uma única citação do vocábulo no capítulo 

referente à Revolução Francesa, qual seja: “os nobres perderam o direito à cidadania francesa, 

a não ser que fizessem um pedido formal de naturalização” (ALVES; OLIVEIRA, 2010, p. 

156). 

Quanto à expressão „dignidade humana‟, ela representa às necessidades básicas do 

homem e pouco aparece nos livros didáticos, exceto no exemplar de Filosofia como algo a ser 

alcançado. Ela é recorrente nos documentos oficiais que tratam de direitos humanos, sendo 

importante considerar a possibilidade de que tenha sido tratada em outros capítulos que não 

foram objeto dessa pesquisa.  

No que diz respeito à expressão „direitos humanos‟, como palavra-chave, esta auxiliou 

a pesquisa obtendo o maior número de citações voltadas ao conteúdo. O livro de Geografia 

aponta-a como um índice de classificação de determinado país, reforçando que a abordagem 

de conteúdos nos capítulos pesquisados apresenta disposição de dados estatísticos, 

evidenciando ausência de problematizações. Já no livro de Sociologia, ela é denominada 

como direitos fundamentais, com respaldo jurídico, abrangendo questões de gênero, 

sexualidade e violência, bem como traz a classificação dos „direitos humanos‟ em gerações, 

assim como questões e textos a serem trabalhados com os alunos quanto à discussão do tema, 

demonstrando não apenas a presença deste, mas também elementos interdisciplinares que 

auxiliam alunos e professores na compreensão de diversos assuntos arraigados à temática. 

É importante ressaltar que há resistência em trabalhar o tema, haja vista ele apresentar 

estigmas enraizados na expressão decorrente de uma época ditatorial em que esta temática foi 

atrelada à defesa de criminosos, justificando, portanto, o número de citações.  

Comumente, o termo „cidadania‟ é apresentando como um conceito hegemônico nos 

livros didáticos analisados, na medida em que se coliga com a fruição de direitos e a 

democracia, sendo traduzido pertinentemente nos conteúdos de direitos humanos. E a 

compreensão do termo contribui para o aprofundamento de discussões sobre esses direitos e 

seu fortalecimento.  
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No livro de Sociologia, ele é abordado de forma pertinente e reflexiva, com respaldo 

interdisciplinar no final dos capítulos, visando à integração desses conteúdos com aqueles que 

compõem o currículo escolar.  

Embora as expressões „direitos humanos‟ e „dignidade humana‟ não tenham presença 

significativa nos demais livros didáticos, e contraditoriamente representem o foco central da 

pesquisa, não significa a ausência de abordagem de assuntos, haja vista a existência de temas 

que preenchem o significante „direitos humanos‟, demonstrando que os conteúdos são 

trabalhados e que há a possibilidade de serem abordados em outros capítulos que não 

contemplaram a pesquisa. 

 

ii. Tolerância, intolerância e liberdade religiosa 

 

A palavra „tolerância‟ é seguida da expressão „convivência pacífica‟ nos conteúdos 

presentes nos livros didáticos analisados. Nos capítulos, ela é discutida de forma comedida 

entre aceitação e conflito, sendo delineada como canal de coexistência equilibrada. 

Outrossim, relaciona-se à ideia de uma sociedade harmônica e isenta de conflitos. 

No livro de História é sinônimo de respeito à liberdade do outro, em praticar sua 

religião. Na obra de Filosofia também é apresentado como forma de convivência pacífica 

entre concepções religiosas opostas. Igualmente é apontada como princípio em diversos 

documentos oficiais
25

, cuja presença no livro didático robustece a força do contexto em que o 

livro foi constituído. 

A expressão „liberdade religiosa‟ é discutida sob a ótica dos vocábulos „tolerância‟ e 

„intolerância‟. A palavra „intolerância‟, no livro de História, expressa aversão ao outro, seja 

por questões de origem, seja por religião. Como exemplo, citamos o período das cruzadas, 

quando lutas entre cristãos e muçulmanos foram travadas, caracterizando a intolerância 

religiosa por alguns grupos, tanto no oriente quanto no ocidente (ALVES; OLIVEIRA, 2010). 

Esse acontecimento histórico fomenta o debate a respeito das manifestações xenofóbicas 

presentes no continente europeu atualmente. No livro de Filosofia, aquela palavra novamente 

aproxima-se do termo religião, ao apresentar como principal sentido a rejeição a concepções 

religiosas opostas.  

                                                
25

Conforme dispõe o art. 3º da LDB “O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: [...]; IV - 

respeito à liberdade e apreço à tolerância” (BRASIL, 1996, p. 07). 
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Na obra de Sociologia, a palavra „intolerância‟ ganha ampla conotação, referindo-se 

ao desrespeito à diversidade sexual e religiosa e formas de não aceitação da diferença. Em 

geral, ela é marcada como forma de violência. 

 

[...] por trás da imagem de liberalidade que o senso comum atribui ao povo 

brasileiro, particularmente em questões comportamentais e de sexualidade, 

há graus de intolerância com a diversidade sexual bastante elevados – 
coerentes, na verdade, com o grande número de crimes homofóbicos 

existentes no Brasil (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 294). 

 

Com base na citação acima, a homofobia é um dos temas associados à intolerância e 

diversidade sexual, rompe a realidade ilusória em que as diferenças convivem 

harmonicamente e auxilia na reflexão do tema ao denunciar as intolerâncias ocultadas pelo 

senso comum (OLIVEIRA; COSTA, 2013). Os autores apontam a tolerância como elemento 

de superação de conflitos ao afirmar que “estas expressões de religiosidade colocam para 

todos nós que, ou viveremos numa sociedade multicultural, em que todos respeitem a 

diversidade humana, ou sucumbiremos aos totalitarismos, intolerâncias e racismos” 

(OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 313).  

A inserção de temas no livro didático, como liberdade de orientação sexual, combate à 

homofobia e intolerância é fruto de diversas disputas entre os que defendem a inclusão das 

temáticas e os que se opõem a elas. Outrossim, são representados por membros do corpo 

acadêmico e até no Congresso Nacional, os quais discutem sobre a produção/discussão de 

textos nos documentos oficiais como, por exemplo, os deputados Jean Willys, do Partido 

Socialismo e Liberdade (PSOL) e Jair Bolsonaro, Partido Social Cristão (PSC). 

As discussões acerca da intolerância sobre questões étnicas, religiosas ou orientação 

sexual estão diretamente ligadas às discussões a respeito de violações de direitos humanos. 

Essas questões foram inseridas no contexto de produção de texto, adaptadas aos documentos 

oficiais que contemplam direitos humanos e negociações para que suas demandas prevaleçam 

nos documentos oficiais, inclusive no livro didático. 

No que diz respeito à expressão „tolerância‟, ela é conceituada nos livros didáticos 

como ato de convivência pacífica, reproduzindo o discurso de diversos documentos oficiais 

que versam sobre direitos humanos. A abordagem também se dá pela expressão oposta 

„intolerância‟, despontada na pesquisa face às discussões sobre „tolerância‟, cujos vocábulos 

conectam-se com o termo „religião‟, favorecendo discussões sobre intolerância religiosa no 

livro. A expressão „intolerância‟ também aparece amplamente no livro didático de Sociologia, 

podendo apresentar maior discussão em sala de aula. 
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iii. Igualdade, desigualdade e diferença 

 

As relações entre diferença e igualdade são objetos de discussão por diversos 

estudiosos, inclusive das áreas de educação e direitos humanos, justificada sob a recorrência 

presente nos livros didáticos. A palavra „igualdade‟ intensifica-se nos livros de Filosofia, 

assinalada como o meio para a construção de projetos em comum, vislumbrando a construção 

de políticas. Ela é tema em vários documentos que versam sobre direitos humanos, cujo 

reconhecimento das diferenças emerge como nova questão, buscando-se não apenas a 

igualdade, mas o tratamento/direito de acordo com suas especificidades. 

 

A filosofia de Rancière chama a atenção para a dificuldade de construir a 

igualdade na diferença. Segundo ele o problema das filosofias políticas 
modernas é definir a igualdade como algo a ser construído. Somos desiguais 

e queremos ser iguais. Então define-se que “todos são iguais perante a lei”: 

trata-se de uma igualdade fabricada, de uma igualdade legal. É preciso 

construir socialmente a igualdade; porém, como os interesses são distintos, 
isso acaba sendo impossível (GALLO, 2013, p. 264). 

 

No livro de Sociologia, a palavra „igualdade‟ é tratada em vários momentos opondo-se 

à desigualdade, mas também considerando o direito à diferença conferida e respeitada. Em 

outras passagens é sinônimo de simetria e legitimidade mútua. Oliveira e Costa (2013, p. 91) 

afirmam que “há situações em que não basta reivindicar o direito à igualdade, mas sim 

reivindicar o reconhecimento da cultura e das formas de ser do outro ou de uma sociedade”. 

Essa definição provoca reflexões acerca do sentido da palavra, provocando novos 

questionamentos, instigando alunos e professores a pensarem sobre o direito à diferença, bem 

como questões relacionadas aos direitos humanos. As afirmações dos autores acentuam a 

transversalidade do tema, perpassando conteúdos de várias disciplinas e possibilitando o 

debate sob diferentes prismas. 

Os livros de História trabalham a „igualdade‟ junto ao tema revolução francesa, 

referindo-se ao ideal da época conferida juridicamente a homens e cidadãos, embasado no 

seguinte trecho: “colocar o bem comum acima dos interesses particulares, reconhecer a 

igualdade natural entre todos os homens e confraternizar-se com todos os cidadãos eram 

normas de conduta” (ALVES; OLIVEIRA, 2010, p. 167). Ela acerca-se com o significado de 

„cidadania‟, exercício de direitos e deveres inerentes às responsabilidades de um cidadão, 

hegemonizando-se nos documentos oficiais. 
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No livro de Geografia, o termo „igualdade‟ emerge da diferença de gêneros e traz 

dados estatísticos que revelam a importância do papel da mulher na sociedade, “embora 

lentamente a igualdade de direitos entre gêneros no Brasil vem se consolidando, e a 

participação feminina na sociedade é cada vez maior” (ALMEIDA; RIGOLIN, 2013, p. 100). 

A citação embasa discussões acerca da igualdade de gênero como, por exemplo, o respeito às 

diferenças salariais, sociais ou de representatividade política.  

O livro didático de Sociologia trabalha a palavra „desigualdade‟ como sinônimo de 

diferenças sociais, econômicas e de acesso a determinados serviços, considerando-a como um 

dos produtos do etnocentrismo. Ela está presente em diversos capítulos, sendo tema recorrente 

na obra e diretamente ligado à palavra-chave „diferença‟.  

No exemplar de História, vem acompanhado do vocábulo social, relacionando-se à 

pobreza, à instabilidade e ao conflito. No livro de Filosofia é elemento que corrompe a 

sociedade, desencadeando diferenças econômicas e sociais e disputas pela propriedade. O 

exemplar aborda sobre as origens da desigualdade sob via de construção social. O autor 

afirma que: 

 

Diferenças não significam desigualdades; é possível nos reconhecermos 

como iguais, ainda que sejamos diferentes em nossas visões de mundo. 

Podemos falar linguagens ou mesmo línguas diferentes, mas falamos – e isso 
nos torna seres igualmente políticos (GALLO, 2013, p. 265). 

 

Essas discussões apresentam total pertinência com os conteúdos de direitos humanos, 

reafirmando que na obra há maiores relações com o assunto. Logo, promove a discussão e o 

pensar, crítico e reflexivo, de alunos e professores. 

No livro de Geografia, o termo „desigualdade‟ apresenta contrastes entre países ricos e 

pobres quanto a aspectos sociais, econômicos e regionais consequente da desigual distribuição 

de renda. Nesse sentido, a utilização de dados estatísticos respalda discussões acerca dos 

direitos humanos na conjuntura atual. 

No livro de Filosofia, a palavra „diferença‟ é indicada como as particularidades de 

cada indivíduo e lavrada na diferença entre sexos. No livro de História, apresenta menções a 

sentidos não relacionados com a pesquisa, sem enfoque a questões históricas ou origens 

características na atualidade.  

Nos livros de Geografia indica características específicas de uma região/localidade, 

etnias e problematiza fatos. No livro de Sociologia, compara pessoas, coisas e situações 

distintas. Essa obra apresenta um capítulo específico que trata da „diferença‟ sob as vias social 
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e cultural em seus vários aspectos, auxiliando alunos e professores no aprofundamento das 

discussões. 

 

A diferença social e cultural, por outro lado, significa que indivíduos ou 

grupos, são apenas diferentes, não superiores e inferiores. O indivíduo 

originário do continente africano é diferente do chinês ou do europeu; a 
mulher é diferente do homem; o heterossexual é diferente do homossexual; o 

adepto ao candomblé cultua uma religião diferente da do evangélico; as 

pessoas com deficiência são diferentes daqueles que não possuem 
necessidades educacionais especiais, e assim por diante. Essas características 

dos seres humanos não significam superioridades ou inferioridades de uns 

sobre outros (OLIVEIRA; COSTA, 2013, p. 94). 
 

Essa citação apresenta ligações entre o conceito de igualdade e de direitos humanos, 

no sentido de reconhecer que cada indivíduo tem suas particularidades e é uniformemente 

titular de direitos. Os textos complementares ao final dos capítulos devem ser considerados 

relevantes, uma vez que possibilitam aos professores o aprofundamento das discussões junto 

aos alunos, assim como instigá-los à compreensão do assunto contemplado. 

Quanto à discussão igualdade-diferença, Ramos (2011) auxilia na compreensão de 

como elas são dispostas no livro didático. Este documento, ao discutir sob as perspectivas 

crítica e problematizadora das desigualdades, provoca reflexões acerca das tensões e conflitos 

que se relacionam com os direitos humanos. Igualdade, desigualdade e diferença não são 

apresentados apenas como “perspectiva liberal condescendente, que admite a inclusão do 

outro sem, contudo, questionar a ordem na qual esse outro foi construído” (RAMOS, 2011, p. 

173). As “desigualdades deixam de ser aceitas como consequência da inaptidão pessoal para 

serem tratadas como expressão da injustiça social a ser superada no marco das transformações 

sociais que promovam a igualdade social” (RAMOS, 2011, p. 175). Essas discussões 

fomentam questionamentos sobre o direito de ter a diferença reconhecida e encontram-se na 

maioria dos livros didáticos, indicando que os conteúdos de direitos humanos podem ensejar a 

reflexão do leitor dentro e fora da sala de aula. 

 

iv. Gênero, diversidade, discriminação e preconceito 

 

O vocábulo „gênero‟, no livro de Sociologia, é elemento caracterizador de uma 

sociedade composta por sentimentos, atitudes e comportamentos de seres humanos. Ele 

compõe o tema central de um capítulo e revela a vitória de grupos que defendem a 

visibilidade da mulher, evidenciando seu papel na sociedade atual, desconstruindo conceitos e 
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preconceitos e problematizando as dificuldades existentes (LOURO, 1997). O capítulo traz 

uma abordagem histórica acerca de questões sobre gênero, sexo, sexualidade e feminismo e 

trabalha assuntos como, por exemplo, a violência de gênero (OLIVEIRA; COSTA, 2013). 

No livro de Geografia, associa-se à desigualdade e diferenças de tratamento sociais e 

de salário baseado em dados estatísticos. Nos capítulos do livro de Filosofia, questiona os 

sentidos fixos, discutindo a dicotomia entre gêneros masculino e feminino, descontruindo 

essas cristalizações. 

 

A questão de gênero não pode ser resumida a masculino/feminino. A 

diversidade sexual é uma realidade que se impõe com uma força cada vez 

maior, ainda que uma sociedade moralista a combata. [...] cada pessoa 
“embaralha” em si mesmo o masculino e o feminino, o heterossexual e o 

homossexual, de modo que uma definição de gênero é algo sempre 

transitório, e que se faz em determinado contexto, não algo que determine, 

de fato, como vivemos nosso corpo, como experimentamos o desejo, como 
construímos aquilo que somos (GALLO, 2013. p.104). 

 

O vocábulo „gênero‟ associa-se ao termo diversidade sexual, no sentido de transcender 

aos fatores biológicos de forma equivalente a um significado provisório que se faz em 

determinado contexto. A acepção transitória do vocábulo trabalha com o enfraquecimento de 

sentidos e de identidades, apresentando uma perspectiva contextual (LOPES; MACEDO, 

2011b). 

A palavra „diversidade’, no livro de Filosofia, insere-se em discussões voltadas à 

democracia, império/capitalismo e consenso, sendo trabalhada como elemento fomentado e 

valorizado pelo capitalismo com fim à obtenção de lucro. Está também associada ao termo 

sexual, trabalhando os conceitos de gênero de forma não sedimentada.  

Nos livros de História e Geografia, não está relacionada com a pesquisa. Já no livro de 

Sociologia é apontada como sinônimo de multiplicidade de culturas, gêneros, realidades e 

sociedades, apresentando em capítulo específico temas como homossexualidade, homofobia e 

suas lutas, inseridas, inclusive, fotos como recurso ao auxílio nas discussões de direitos 

humanos, e também associada ao termo sexual. 

No tocante à palavra „discriminação‟, ela está relacionada a preconceitos. No livro de 

Sociologia, ela corresponde ao sinônimo de preconceito étnico, orientação sexual e gênero. As 

constantes associações entre as palavras-chave demonstram que não há como individualizar 

essas questões, de forma a dividir um assunto do outro. Nos livros de História é assinalada 

como rejeição à diversidade étnica, localizada no livro da 3ª série, acompanhada do vocábulo 
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étnica, sendo, ainda, apontada como reflexo do crescimento urbano desordenado e das 

desigualdades sociais.  

Na obra de Sociologia, surge como conduta vedada juridicamente, associada à 

xenofobia, rejeição à diversidade. E a associação normativa de direitos humanos é presente 

nos documentos oficiais, reproduzida no livro didático por representar a violação desses 

direitos. 

Quanto à palavra „preconceito‟, ela é trabalhada no livro de Filosofia a partir de textos 

auxiliares e em conexão ao pensamento totalitário, pensamento este que viola e desrespeita 

direitos. Logo, é feito um percurso histórico sobre suas origens e manipulação das massas, 

como ocorreu na época do nazismo. 

 

O preconceito é a categoria do pensamento e do comportamento cotidiano. 

Os preconceitos sempre desempenham uma função importante, também em 
esferas que, por sua universalidade, encontra-se acima da cotidianidade; mas 

não procedem essencialmente dessas esferas, nem aumentam sua eficácia; ao 

contrário, não só a diminuem como obstaculizam o aproveitamento das 

possibilidades que eles comportam. Quem não se liberta de seus 
preconceitos artísticos, científicos e políticos, acaba fracassando, 

pessoalmente (GALLO, 2013, p. 227). 

 

Nos livros de História, a palavra „preconceito‟ é associada ao racismo e à rejeição à 

diversidade sexual, apontando essa relação como um dos fundamentos para demandas 

agenciadas através de movimentos sociais atuais de forma a possibilitar o debate, bem como 

sugere filmes que abordam a mudança de preconceitos.  

Nos livros de Sociologia, ela é definida como pensamento desprovido de comprovação 

científica, sinônimo de intolerância à diversidade sexual, associada a tensões. É recorrente em 

capítulo específico, ao tratar sobre gênero e sexualidade, possibilitando maior 

problematização a respeito do tema. Igualmente, é apresentada como definição de sentido 

permanente, seja a respeito de cor de pele, etnia, origem social, comportamento, orientação 

sexual, seja como elemento gerador de conflitos, e está em completa oposição ao 

descentramento abordado por Laclau (2006) e Lopes e Macedo (2011b), em que os sentidos 

são transitórios e não alcançam a plenitude discursiva, resultando constantes negociações por 

diversos grupos. 

As discussões a respeito do termo „preconceito‟ cooperam no entendimento de 

conflitos e disputas recorrentes na sociedade, no sentido de compreender as diferenças, seja 

quanto à religião, determinado grupo étnico, seja por questões sociais, sexuais ou de gênero. 
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Em linhas gerais, o termo „gênero‟ é melhor trabalhado nos livros de Filosofia e 

Sociologia, com capítulo exclusivo. O termo „diversidade‟ é associado à sexualidade, 

demonstrando a força de grupos que lutam para que o tema faça parte das discussões no 

ambiente escolar através de sua inserção nos livros didáticos. Quanto às palavras 

„discriminação‟ e „preconceito‟, verificou-se forte ligação, indicando a influência sobrejacente 

nos documentos oficiais. E no tocante às distintas acepções ao termo „preconceito‟, este 

apresenta diferentes perspectivas em cada capítulo analisado, demonstrando pertinência com 

os conteúdos de direitos humanos e aprofundamento na maioria das obras, revelando não 

apenas vínculo com os discursos nos documentos oficiais, mas uma tradução/adaptação de 

acordo com cada conteúdo. 

O presente capítulo analisou a discussão de temas referentes aos direitos humanos no 

livro didático. Inicialmente, realizou-se um recorte nos livros de Ciências Humanas do ensino 

médio, selecionando-se capítulos relacionados à temática. Em seguida, utilizou-se palavras-

chave e expressões atinentes ao conteúdo de direitos humanos, verificando-se sua recorrência 

nos exemplares analisados.  

Os conteúdos considerados como direitos humanos não foram expressamente 

dispostos nos livros analisados, o que suscitou discussões para compreender sua existência. A 

interdisciplinaridade surge como elemento influente na abordagem daqueles conteúdos, haja 

vista a ausência de disciplina específica sobre o tema. Quanto à transversalidade, esta surge 

como uma das estratégias para abordar a interdisciplinaridade, considerando-se o número de 

palavras-chave/expressões localizadas. Nesse sentido, os conteúdos de direitos humanos 

podem ser trabalhados livremente, porém, correm o risco de não serem considerados 

importantes pela inexistência de disciplina específica. 

No que diz respeito à interdisciplinaridade, ela é componente importante na formação 

do conhecimento, uma vez que as disciplinas não devem ser trabalhadas isoladamente, mas 

ponderadas como parte da construção do campo disciplinar quando conjugadas através de 

novo sentido politicamente reconstruído (LOPES; MACEDO, 2011b). Os textos 

complementares, presentes no final dos capítulos, trazem aspectos da interdisciplinaridade, 

possibilitando o aprofundamento de discussões pelos alunos com o auxílio de outras 

disciplinas, assim como questões que os instiga a compreenderem melhor o assunto 

trabalhado. 

As discussões sobre „igualdade‟, „diferença‟ e „diversidade‟ apresentam intensa 

ligação com tolerância, preconceito e gênero, preenchendo o significante „direitos humanos‟. 
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Os vocábulos „gênero‟, „cidadania‟, „diferença‟ e „desigualdade‟ apresentaram maior 

recorrência nos resultados, haja vista serem polêmicos e de relevância social. 

A abordagem das expressões/palavras-chave selecionadas apresenta vínculos com os 

discursos destacados nos documentos oficiais, significando que estão sendo 

traduzidos/adaptados em parte dos conteúdos de direitos humanos nos livros didáticos.  

Tomando-se como base o ciclo de políticas de Ball e Bowe (1998), essas 

adaptações/ressignificações ocorrem em todos os contextos. Os dados da pesquisa reforçam o 

livro como produto das negociações/articulações operadas nos contextos de influência e de 

produção de texto, sem, no entanto, olvidar que o ciclo não finda, de maneira que a obra sofre 

novas ressignificações no contexto da prática e influencia na construção de novas políticas. 

Os resultados da pesquisa apontam a presença de conteúdos de direitos humanos em 

significativa parte dos capítulos dos livros didáticos analisados, embora também haja assuntos 

que não se compatibilizem aos temas transversais. Quanto à abordagem, a busca realizada 

com as palavras-chave revela que as temáticas relacionadas a essa temática são trabalhadas 

ora em alguns capítulos de forma superficial, como nos livros de História e Geografia, ora de 

forma mais problematizada e reflexiva, como em Sociologia e Filosofia. 

O dado que aponta o maior número de citações está vinculado ao livro de Sociologia, 

demonstrando afinidade com os conteúdos de direitos humanos e os discutidos nas outras 

disciplinas, logo, corroborando com os capítulos específicos voltados às discussões de 

temáticas como, por exemplo, gênero. E de forma pouco expressiva, o resultado é apontado 

nos livros de Geografia, haja vista seus conteúdos estarem direcionados a dados estatísticos, 

bem como as obras não fazerem uso da interdisciplinaridade na transposição de seus 

conteúdos ou até mesmo em razão do recorte dos capítulos selecionados. 

No tocante ao livro didático, ele é ferramenta poderosa com importante papel tradutor 

de políticas de direitos humanos, seja reinterpretando, representando diferentes discursos, seja 

criando novos discursos no sentido de estabelecer novas relações entre diferentes grupos. 

Lopes e Macedo (2011b) consideram que se deve focar nos questionamentos acerca 

dos objetivos sociais do currículo escolar com o fim de possibilitar uma melhor compreensão 

das relações de poder que envolvem essa discussão. Os conteúdos de direitos humanos 

deverão estar ligados às questões acima mencionadas, objetivando provocar 

reflexões/problematizações no ambiente escolar.  

Com base na teorização de Laclau (2004), é possível haver uma nova percepção de 

direitos humanos nos livros didáticos, de forma que seus conteúdos sejam discutidos menos 

utopicamente, considerando-se a realidade atual, reconhecendo-se e problematizando-se as 
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igualdades e desigualdades e correlacionando-se as tensões e conflitos e antagonismos 

trazidos pelas diferentes demandas de grupos desiguais que compõem a sociedade. 

E o livro, ainda que não seja a única ferramenta de trabalho do professor, possui forte 

vínculo com os roteiros de aulas a serem trabalhados no contexto da prática. Mesmo que a 

inserção de conteúdos de direitos humanos não signifique que serão trabalhados pelos 

professores em sala de aula, a simples presença aumentam as chances deles serem discutidos 

pelos alunos, ainda que sem auxílio daqueles.  
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5 ENSINO DE DIREITOS HUMANOS: RESSIGNIFICAÇÕES NO CONTEXTO DA 

PRÁTICA 
 

 

Este capítulo busca compreender o processo de ressignificação/recontextualização do 

ensino de direitos humanos nas escolas do ensino médio, sob a perspectiva docente em duas 

escolas públicas, da cidade de Mossoró, no Estado do Rio Grande do Norte. 

Nesta pesquisa, o conceito de direitos humanos é considerado como um sentido 

flutuante, sendo alvo de constante disputa por significação e trazendo como característica seu 

caráter precário e contingente (LOPES; MACEDO, 2011b). Nos capítulos anteriores, 

identificamos como elementos que preenchem contingencialmente o significante direitos 

humanos nos documentos oficiais e livro didático, sendo eles o respeito às diferenças, estando 

associado à problematização, combate e prevenção de possíveis violações nas relações que 

envolvam gênero, inclusão, etnia, diversidade cultural e religiosa, o preconceito e 

discriminação, uma vez que geram demandas em constante disputa. 

A abordagem aqui apresentada está preocupada com a questão de como o ensino de 

direitos humanos foi sendo ressignificado no ambiente escolar. Entendemos a ressignificação 

como a recontextualização, o deslocamento de sentidos, a reinterpretação dos textos e 

discursos, transformando-os e criando novos sentidos. 

Para desenvolver este capítulo, nos apoiamos nos estudos de Lopes e Macedo (2011b) 

acerca da não fixação de sentidos; Bernstein (1996), Lopes (2013) e Tura (2009) sobre a 

recontextualização. Para fortalecer a ideia de política como um processo de ressignificação, 

que possibilita criar e recriar outras políticas, utilizamos a teoria do ciclo de políticas 

desenvolvida por Ball e Bowe (1998) e colaboradores.  

Entendemos a escola “não só como recorte da realidade, mas como espaço de 

convivência onde se operam as diferenças, embates e disputas por significação” (TURA; 

GARCIA, 2013, p. 284). Nesse sentido, as escolas “assumem importante papel na garantia 

dos direitos humanos, sendo imprescindível, nos diversos níveis, etapas e modalidades de 

ensino, a criação de espaços e tempos promotores da cultura dos direitos humanos” (BRASIL, 

2012, p. 7). 

Desse modo, o ensino de direitos humanos se insere num modelo interdisciplinar do 

processo de aquisição de conhecimento, estando interligado por diferentes conteúdos e 

campos de saberes e de práticas pedagógicas, trazendo ainda uma carga cultural, política e 
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ideológica a ser trabalhada dentro da escola, no sentido de promover a busca pela justiça e 

igualdade social (MONTEIRO SILVA; TAVARES, 2012). 

Os direitos humanos, enquanto política, passam pelos filtros da ressignificação no 

contexto da prática podendo gerar diversos híbridos
26

. Nesse sentido, faz-se necessário 

investigar: quais elementos ressignificam
27

 o ensino de direitos humanos no ensino médio sob 

a perspectiva docente?  

Neste trabalho, o contexto escolar é compreendido como contexto da prática, estando 

o ensino de direitos humanos sujeito a múltiplas ressignificações, tanto pelos documentos 

oficiais que circulam no ambiente escolar, como por todos os sujeitos que participam da 

escola. A escolha do contexto da prática no espaço escolar como foco central deste trabalho se 

deu em razão da proximidade com esse ambiente em constante transformação, bem como os 

elementos e sujeitos que ressignificam e são ressignificados pelas políticas. 

Nesse sentido é que foram estudados o trabalho docente realizado nas escolas „cidadã‟ 

e „popular‟ e as múltiplas estratégias usadas por professores/as de disciplinas da área de 

Ciências Humanas para recontextualizar/ressignificar o proposto acerca do ensino de direitos 

humanos.  

Pelo exposto, pode-se antever as muitas possibilidades abertas pela noção de 

recontextualização para a análise do ensino de direitos humanos por professores/as das 

disciplinas da área de Ciências Humanas de duas escolas de ensino médio da rede pública do 

município de Mossoró-RN. 

No que se refere ao campo de estudo, este trabalho foi realizado na área urbana da 

cidade de Mossoró/RN, localizada no interior do Rio Grande do Norte, região do semi-árido, 

mas precisamente a 270 Km da Capital, Natal. A cidade conta atualmente com 295.619 

habitantes distribuídos em uma área territorial de 222 km2 (IBGE). 

A opção pelas disciplinas das áreas de Ciências Humanas se deu em virtude de haver 

uma maior conexão entre os conteúdos dessas disciplinas e as temáticas de direitos humanos, 

bem como o estudo com todas as disciplinas comprometeria a exequibilidade do trabalho no 

espaço de tempo previsto para a pesquisa.  

A pesquisa foi desenvolvida especificamente em 02 (duas) escolas da rede estadual de 

ensino médio, que é composta por 19 (dezenove) unidades escolares de ensino médio. A 

opção por 02 (duas) escolas se deu em virtude da consideração do tempo que seria utilizado 

                                                
26

Compreendemos hibridismos como “a mistura de lógicas globais, locais e distantes, sempre 
recontextualizadas” na prática docente, influenciados pelo contexto escolar (LOPES, 2005b, p. 56). 
27

Entendemos que o termo ressignificar corresponde a recontextualizar as significações atribuídas e rediscutidas 
dos direitos humanos dentro do contexto escolar (BALL apud LOPES, 2008b).  
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para realização das entrevistas, bem como para análise das falas de cada professor 

entrevistado, no sentido de não comprometer a exequibilidade do trabalho, sem olvidar o 

caráter de pesquisa qualitativa. A escolha das escolas foi baseada na percepção parcial, diga-

se logo, dos contextos existentes nas unidades escolares. Portanto, foi escolhida uma escola 

numa região considerada de periferia, em contraposição, outra escola num bairro mais central 

da cidade.  

Para a entrevista, intentou-se selecionar docentes experientes, com atuação 

significativa na escola, envolvidos nas atividades pedagógicas propostas pelo núcleo gestor e 

com interesse pela pauta pesquisada. 

 

5.1    ENSINO DE DIREITOS HUMANOS: O QUE PENSAM OS PROFESSORES DO 

ENSINO MÉDIO 

 

A pesquisa empírica contemplou oito entrevistas com roteiro semiestruturado com 

professores da primeira, segunda e terceira série do ensino médio, das disciplinas de Ciências 

Humanas: História, Geografia, Sociologia e Filosofia. Sete entrevistas foram realizadas em 

ambiente escolar. Nesses casos, a coordenação permitiu o uso da sala de leitura e o horário 

livre dos professores na escola. Uma entrevista foi realizada através de preenchimento de 

questionário e resposta por e-mail.  

Na escola „cidadã‟, apesar de a maioria das entrevistas terem sido realizadas em 

ambiente escolar, os professores não demonstraram constrangimento. Na escola „popular‟, 

uma parte dos professores inicialmente demonstrou certa oposição em conceder a entrevista. 

O receio em participar das entrevistas se deu em virtude de fatos que ocorreram nos meses 

anteriores e que tiveram repercussão na mídia nacional, fatos estes que resultaram em 

processos judiciais ainda em andamento, de modo que os entrevistados estavam receosos em 

conceder entrevistas e serem alvos de futuras demandas judiciais.  

Contudo, após o esclarecimento de que o conteúdo das entrevistas não se referia ao 

assunto, bem como a garantia do anonimato e preservação dos dados da escola e 

entrevistados, a maioria dos professores concordou em dar entrevistas, com apenas uma 

recusa. Com relação aos professores que concordaram em participar da pesquisa, um dos 

professores que deixou claro que somente participaria sob a condição de responder as 

questões por escrito.  

Os sujeitos da pesquisa foram resguardados conforme critérios da Resolução nº 466/12 

– Conselho Nacional de Saúde, sobre a assinatura do Termo Consentimento de Livro 
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Esclarecido – TCLE. Dessa forma, o projeto foi submetido também ao comitê de ética na 

plataforma brasil, tendo sido aprovado e a pesquisa iniciada somente após a sua aprovação. 

Os sujeitos que integram a pesquisa são docentes que estão em exercício no ensino 

médio de escolas públicas do município do Mossoró – Rio Grande do Norte, selecionadas 

seguindo os critérios da pesquisa: 1) Lecionar uma das disciplinas da área de ciências 

humanas; 2) ser professor dos 3 anos do ensino médio; 4) possuir a experiência profissional 

mínima; 5) demonstrar interesse em participar. Contemplou-se na pesquisa professores que 

tinham, no mínimo, 5 anos de experiência, de modo a poder captar relatos mais diversificados 

e, assim, perceber se haveria dados diferentes nos relatos das mais experientes e dos menos 

experientes. Cinco professores exercem o magistério há mais de 9 anos, três têm entre 11 e 25 

anos de docência e três entre 5 e 9 anos. 

Um fato que chamou a atenção no trabalho de campo foi que alguns professores, além 

do curso referente à disciplina que atuam, fizeram pós-graduação. 5 possuem duas pós-

graduações, sendo 2 especialistas, 2 mestres, 1 cursando mestrado. Esse dado demonstra que, 

entre a maioria dos professores entrevistados, há uma tendência à procura pelo 

aprimoramento. A maior parte dos entrevistados se encontra na faixa etária dos vinte e trinta 

anos, apenas dois professores têm mais de quarenta anos. 

É válido destacar que as informações obtidas foram previamente autorizadas por 

escrito, tendo sido gravadas e transcritas, contribuindo para a captação da fala dos 

entrevistados. Substituímos os nomes dos colaboradores por números, com o intuito de 

assegurar o anonimato dos mesmos.  

Quanto às escolas, denominamos a primeira escola de „Cidadã‟ e a segunda de 

„Popular‟. No processo de leitura das falas dos entrevistados utilizamos a primeira letra de 

escola Cidadã, ficando escola C, e a primeira letra de escola „Popular‟, ficando escola P. 

Assim, nomeamos os entrevistados da escola Cidadã como C1, C2, C3, C4. 

Consequentemente, para a escola Popular, os entrevistados ficaram nomeados como P1, P2, 

P3, P4. 

A numeração 1, 2, 3, 4 foi escolhida para possibilitar a identificação das disciplinas 

conforme legenda abaixo
28

: 

 

Disciplina Número Escola 

Cidadã 

Escola 

Popular 

                                                
28

Legenda criada pela autora com o objetivo de identificar as disciplinas em cada escola, esclarecendo que a 

ordem das disciplinas na numeração foi aleatória e não corresponde a nenhuma hierarquia. 
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História 1 C.1 P.1 

Geografia 2 C.2 P.2 

Filosofia 3 C.3 P.3 

Sociologia 4 C.4 P.4 

 

A primeira escola está situada em região próxima ao centro da cidade, sendo 

considerada uma das melhores escolas públicas do ensino médio da cidade e a segunda escola 

está mais distante do centro da cidade, situada numa região com maior índice de pobreza e 

violência.  

A escola que atende crianças de baixa renda, nomeada escola „Popular‟, está situada 

numa região considerada de periferia, predominante residencial e está topograficamente bem 

próxima a uma favela. Contando com 710 alunos exclusivamente no ensino médio
29

, o quadro 

funcional da escola é composto por 61 pessoas, atendendo no período matutino e vespertino.  

A outra escola, nomeada escola „Cidadã‟, está localizada em um bairro 

predominantemente comercial, próximo ao centro da cidade. Contando com 501 alunos no 

ensino médio
30

, o quadro funcional da escola é composto por 80 pessoas, atendendo no 

período matutino e vespertino. A região conta com comércio ativo, casas de classe média e 

média alta. A clientela escolar é oriunda da comunidade do próprio bairro e de bairros 

adjacentes. A escola também oferece turmas dos anos finais do ensino fundamental, contando 

com 251 alunos nessa faixa escolar. 

A estrutura física de ambas as escolas é bem similar, inclusive na ausência de 

laboratórios e quadra de esportes, embora a escola C apresente uma estrutura física 

relativamente maior. Passamos a análise das entrevistas. 

 

5.1.1   Concepção docente a respeito dos direitos humanos 

 

A concepção acerca dos direitos humanos apresentada pelos professores entrevistados 

contempla diversos significados, alguns significados são comuns na fala dos professores, de 

modo a formar uma correlação de sentidos. Os três sentidos mais recorrentes na definição de 

direitos humanos apontados pelos professores foram „cidadania‟, „dignidade humana‟, 

„garantia de proteção em face do Estado‟. Ressalta-se que os vocábulos cidadania e dignidade 

da pessoa humana foram igualmente localizados nos documentos oficiais e livro didático, 

demonstrando a influência dos discursos oficiais sobre os discursos dos professores. 

                                                
29

Censo Escolar/INEP 2016. 
30Censo Escolar/INEP 2016. 
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Analisando as falas dos professores, o vocábulo cidadania apresenta forte ligação com 

o significado dos direitos humanos. Um dos entrevistados marcou o termo „cidadania‟ como 

um dos elementos que compõem tais direitos:  

 

 

Mas vejo também que os direitos humanos perpassam, por exemplo, direitos de ir e vir, [...] 

quando nós falamos de direitos humanos falamos também em exercer a cidadania. Ao falar de 

direitos humanos temos que frisar que tais direitos são praticados na medida em que 

exercemos a nossa cidadania (Professor C. 4). 
 

A fala do professor C.4 associa o conceito de direitos humanos a direitos considerados 

fundamentais para a existência/sobrevivência dos indivíduos, bem como relaciona 

diretamente com o conceito de cidadania. Essa aproximação não fecha o sentido por 

completo, tendo em vista que a fala demonstra uma perspectiva mais abrangente desses 

direitos. A associação com o termo cidadania também revela uma aproximação com as noções 

de direitos humanos trazidas da década de 90, em que esse sentido foi amplamente difundido. 

A compreensão do termo cidadania nos PCNs revela a influência da ótica 

universalista, que mesmo reconhecendo as diferenças – quando faz referência a estilos de vida 

não convencionais – destaca a busca pela distribuição igualitária das conquistas sociais. Essa 

perspectiva de dissolução das desigualdades cessa as disputas e demonstra está inserida dentro 

de uma percepção de sociedade fixa e estruturada.  

A associação do termo acima, compreendido como sinônimo de direitos humanos, 

demonstra a força de grupos que buscavam hegemonizar um sentido estabilizador desses 

direitos e cuja perspectiva continua a ser reproduzida em parte dos discursos dos professores. 

No entanto, os referidos parâmetros sugerem práticas pedagógicas que abordem o tema em 

sala de aula, possibilitando ao aluno fazer uso no contexto dinâmico da prática em que está 

inserido para problematizar diversas questões e construir uma visão crítica e transformadora a 

respeito daqueles direitos, de modo a seguir além dessas fixações. 

Outro significado não menos relevante que preenche o significante direitos humanos é 

a expressão „dignidade humana‟. De acordo com a pesquisa, 4 entrevistados apontaram a 

dignidade humana como objeto dos direitos humanos: “eles são garantias que são dadas e que 

estão ligadas diretamente com a dignidade do ser humano” (Professor C.4). Na maioria das 

vezes, é considerado como elemento mínimo para sobrevivência do ser humano: “Esses 

direitos preservam a „dignidade humana‟, a integridade física, as noções de Justiça” 

(Professor P.3). 
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A dignidade humana, acima elencada pelos professores C.4 e P.3, como sentido de 

direitos humanos, está associada à subsistência do ser humano, de maneira que estes direitos 

são considerados instrumentos garantidores de condições essenciais para a sobrevivência dos 

indivíduos. 

A associação do conceito de direitos humanos com este termo pode se dar em razão 

deste sentido estar entre os mais presentes nos documentos e discursos oficiais, o que 

demonstra a influência significativa desses documentos no discurso de parte dos professores. 

Com relação ao terceiro sentido de direitos humanos, apontado pelos professores, 

como garantia para proteção em face do Estado, existe uma influência dos aspectos históricos 

acerca dessa percepção, tendo em vista que o Estado foi apontado, em diversos momentos da 

história, como violador de direitos humanos. Nesse sentido, as violações ocorridas na 

Segunda Guerra Mundial marcaram os discursos de parte dos entrevistados “um conjunto de 

direitos positivados, criados em 1948, após todas as catástrofes da Segunda Guerra Mundial 

que procuravam proteger o máximo possível o ser humano. Protegê-lo de atrocidades e 

barbáries, trazendo direitos e garantias” (Professor C.4). Tais fatos contribuíram para 

justificar a criação de instrumentos que promovessem a garantias desses direitos, “então 

foram criados no sentido de proteger e diminuir a arbitrariedade do Estado em face do 

cidadão” (Professor C.1).  

Os professores C.1 e C.4 relacionam o conceito de direitos humanos a uma série de 

direitos que defendem os indivíduos dos inúmeros abusos anteriormente praticados pelo 

Estado, como uma das implicações trazidas após a Segunda Guerra Mundial. A „educação 

para o nunca mais‟ uma das políticas apontadas para o ensino de direitos humanos, que busca 

evitar a repetição das atrocidades ocorridas nessa segunda grande guerra, esse discurso foi 

amplamente disseminado de tal forma que está sendo reproduzido nas falas dos professores.  

Nesse sentido, Candau (2009) discorre sobre as três dimensões da educação em 

direitos humanos, estando a última dimensão diretamente relacionada com as respostas acima: 

 

O terceiro elemento diz respeito aos processos de transformação necessários 

para a construção de sociedades verdadeiramente democráticas e humanas. 
Um dos componentes fundamentais desses processos se relaciona a “educar  

para nunca mais”, para resgatar a memória histórica, romper a cultura do 

silêncio e da impunidade que ainda está muito presente em nossos países. 
Somente assim é possível construir a identidade de um país, na pluralidade 

de suas etnias e culturas (CANDAU, 2009, p. 71). 
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Esse sentido representa uma demanda disputando espaço nos discursos de direitos 

humanos, articulando estratégias em diferentes contextos para que seja reproduzido e 

discutido no contexto escolar. 

 

5.1.2  O papel do ensino dos direitos humanos 

 

Acerca da importância do ensino de direitos humanos, as falas de 5 dos 8 professores 

apontam que a maioria considera relevante trabalhar esse assunto na escola, considerando 

como elemento que contribui para uma educação crítica, libertadora e inclusiva. Apontam que 

“é importante que todos tenham conhecimento até para que eles possam ter ciência e noção a 

respeito desses direitos, para poderem reivindicar o que seja necessário” (Professor P.3). Este 

sentido está muitas vezes correlacionado com autonomia para reivindicar direitos, na medida 

em que a fala revela que mencionam a necessidade de conhecer tais direitos para poder 

suscitá-los nos momentos em que ocorram possíveis violações.  

A ideia de autonomia remete a um discurso estruturalista, é apontada como herança do 

iluminismo, em que o professor conduz o aluno a ser ele mesmo (BARBOSA, 2015). No 

entanto, essa perspectiva trazida na fala do professor coopera com a noção de que “o sujeito – 

entendido como subjetivação – é um projeto inconcluso, um significante circulando a 

depender de uma significação sempre adiada” (LOPES, 2013, p. 8). 

A limitação entre direitos e deveres também esteve presente nas falas de 2 professores, 

destacando da seguinte maneira: “Eu acho importante por nos fazer mais dignos, próximos 

um do outro, para sabermos até onde vão nossos limites, a nossa liberdade, a nossa ética, o 

nosso querer” (Professor P.3). O professor P.4 acrescenta que “tem que ser uma via dos dois 

lados. Você tem seus direitos, eu também tenho meus direitos, assim como eu tenho, tem 

meus deveres, você também tem os seus [...]. O direito não é só para um tem que ser para 

todos” (Professor P. 4). 

As falas dos professores P.3 e P.4 apontando a necessidade dos alunos reconhecerem 

que não existem apenas direitos, mas também uma série de deveres para o convívio social, 

ambos com limitações, bem como de fomentar o respeito a tais limites para uma convivência 

em sociedade. 

Os embates e lutas por diferentes interesses fazem parte das discussões da sociedade, 

bem como no que diz respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, o conhecimento dos 

direitos associados a uma visão crítica dos fatos são estratégias que possibilitam equivalência 
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na disputa de interesses, seja para acesso à educação, seja por um ensino de qualidade, seja 

para combater violações desses direitos. 

Outro ponto que se destacou foi o estigma com relação aos direitos humanos, 

demonstrando que existe um preconceito muito forte ao próprio termo, que apresenta, de 

forma pejorativa, uma associação à proteção de criminosos. A fala do professor revela não 

somente o preconceito, mas destaca a amplitude deste significante, de modo que existem 

diversas acepções contempladas nessa temática. 

 

No nosso país existe uma espécie de estigmatização com relação aos direitos humanos, se tem 

no senso comum que só protegem bandidos, mas, na verdade, os direitos humanos são 

importantes justamente por que vem para assegurar, à aquelas pessoas seus direitos, que são 
consagrados na Constituição e em leis, para que elas possam verdadeiramente garantir que 

sejam alcançados de uma forma bem efetiva (Professor C. 1). 

 

O professor acima destacou a atual distorção do conceito de direitos humanos, que em 

diversas oportunidades, resumindo apenas a um sentido, excluindo todas as outras acepções 

que preenchem esse termo, mas também esclarece que não se restringe a esse estigma, na 

medida em que servem de ferramenta para assegurar a manutenção de direitos considerados 

fundamentais. 

A escola como parte da sociedade traz os discursos que circulam no meio, sendo que 

este estigma representa uma das visões a respeito da expressão „direitos humanos‟, visão essa, 

que, muitas das vezes, é associada como obstáculos para o ensino da temática na escola. 

O preconceito acima se trata da fixação de um sentido que não contempla os diversos 

contextos e situações que podem ser elencados dentro dos direitos humanos. Esta menção não 

somente evidencia, mas confirma que os preconceitos acerca desses Direitos ainda estão 

presentes na sociedade, sendo reproduzidos nos mais diversos ambientes, bem como na escola 

e demais contextos relacionais.  

Nas últimas décadas, apesar do avanço nas lutas pelos direitos humanos, consolidou-se 

um preconceito em parcela significativa da sociedade acerca das pessoas que defendem esses 

direitos sob a alegativa que estariam advogando em prol de criminosos. Esse preconceito pode 

estar associado à ausência de conhecimento a respeito do assunto, somado a uma definição 

pré-fixada pela sociedade atual, de forma cultural e discursiva
31

. Nesse sentido, o rótulo 

atribuído àqueles direitos, no sentido de macular sua finalidade, trata-se, na verdade, de uma 

                                                
31

O autor Dallari (1997) assevera que a origem do referido preconceito surgiu na época da ditadura, que se 

difundiu para justificar e desvirtuar o foco das violações praticadas diante das diversas denúncias dos defensores 

dos direitos humanos. 
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fixação de sentido e demonstra a disputa na qual estão inseridos, sendo a educação uma 

ferramenta para problematizar os conceitos predefinidos, que muitas vezes são apenas 

assimilados pelas pessoas sem que haja verdadeira reflexão a respeito do assunto. 

Sob outra ótica, também foi inserido nessas respostas a inerência dos direitos 

humanos, demonstrando forte influência de uma percepção universalista dos mesmos. As 

respostas também indicam a hegemonia desse discurso, porém, à luz da teoria pós-

estruturalista, ainda que este sentido esteja estabilizado, essa estabilização é sempre 

precária/provisória, podendo mudar de acordo com as negociações operadas no interior dos 

diversos contextos. 

 

5.1.3   Os direitos humanos e o uso dos documentos oficiais na escola 

 

Uma das questões foi criada no sentido de perceber a visão dos professores acerca da 

existência de documentos, normas internas e externas que tratassem do ensino de direitos 

humanos, bem como qual o grau de conhecimento a respeito deles. 

Apesar da análise deste trabalho considerar individualmente a fala dos professores, 

percebeu-se, especificamente neste quesito, que na escola „Cidadã‟ existe uma percepção 

maior da presença do ensino de direitos humanos de forma institucional, de modo a 

reconhecer sua participação nos documentos oficiais. Todos os professores desta escola 

identificaram o projeto político pedagógico como documento oficial que traz dispositivos 

relacionados aos direitos humanos, ainda que indiretamente. O regimento interno também foi 

apontado como documento que trabalha a temática.  

O Professor C.2 apontou o “projeto político pedagógico da escola traz alguns pontos 

importantes dos direitos humanos, o regimento interno da escola também, e algumas normas 

que são trilhadas ao longo do ano são voltadas somente para os direitos humanos”. No mesmo 

sentido, o professor C.1 destacou que “o projeto político da escola aborda, o regimento da 

escola também, que trata de direitos inerentes a pessoas com deficiência, pessoas com 

diversidade de gênero etc.” 

A fala dos professores C1 e C.2 indicam a forte reprodução dos discursos oficiais, 

levando a crer que tais documentos sejam mais trabalhados na escola „Cidadã‟, ou que exista 

um interesse maior dos professores com relação às normas que circulam no ambiente escolar. 

Existe ainda a possibilidade de tais documentos representarem as demandas almejadas pelos 

professores desta escola, de modo que os mesmos facilitem o processo de divulgação. 
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Com relação aos professores da escola „Popular‟ apenas o professor P.4 afirmou 

conhecer documentos que tratavam de direitos humanos na escola, tendo apontado o livro 

didático como documento oficial: “No caso o livro de Sociologia traz isso...o livro de História 

também traz...” (Professor P.4). O professor P.4, diferentemente dos professores da outra 

escola, identificou o livro didático como documento oficial, reconhecendo, em diversos livros, 

passagens dos textos como discurso de direitos humanos. 

Tais dados inicialmente podem evidenciar a ausência de discussão sobre o tema na 

escola „Popular‟. No entanto, podem apenas demonstrar uma percepção diferente a respeito 

do que sejam os documentos oficiais, tendo em vista que o livro didático foi apontado apenas 

nesta escola, enquanto que o regimento interno e o projeto político pedagógico sequer foram 

mencionados. 

A Constituição Federal foi o único documento mencionado por apenas 2 professores, 

sendo 1 de cada escola. “Que eu saiba, na escola somente a constituição brasileira, conheço 

superficialmente mais dois, porém, não circulam na escola, estes são: Pacto de San Jose da 

Costa Rica e Declaração dos Direitos Civis e Políticos” (Professor P.1). Já o professor C.4 

apontou que: 

 

Aqui na escola o PPP é montado com base nos regimentos legais do MEC. Então já tem esse 
respeito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e também traz fundamentos do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, que não necessariamente, está inserida nos 

documentos de direitos humanos, mas que é uma extensão dos direitos humanos e a própria 
Constituição Brasileira que é feita sob a égide sobre os princípios dos direitos humanos. 

 

Não obstante, apresentaram enfoques distintos, pois na escola „Cidadã‟ é considerada 

como documento norteador do PPP e regimento escolar. A percepção do professor da escola 

C.4 mostra-se mais ampla ao perceber que alguns documentos institucionais sofrem influência 

das disposições constitucionais. Já na escola P, o professor P.1 apontou a Constituição Federal 

como único documento oficial que trata dos direitos humanos, porém demonstrou conhecer, 

ainda que superficialmente, outros documentos oficiais que tratam dessa temática.  

A fala do professor P.1 não significa que os direitos humanos, naquela instituição, 

estejam resumidos ao que está disposta na Constituição Federal, devendo ser considerada a 

possibilidade de ser trabalhado sem que o próprio professor perceba, haja vista que as 

respostas seguintes, em vários momentos, reproduziam discursos oficiais, bem como os 

exemplos citados de abordagem de assuntos relacionados com a temática em sala de aula. 
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5.1.4  Abordagem e interdisciplinaridade no ensino de direitos humanos 

 

Com relação à possibilidade de abordagem dos direitos humanos nas disciplinas do 

ensino médio, 7 de 8 dos professores entrevistados apontaram exemplos de como os 

conteúdos das disciplinas em que atuam, podem promover o ensino dessa temática.  

 

 

Eu trabalho na Revolução Francesa, trabalho essa temática voltada para os direitos humanos 

nos princípios do direito da igualdade, liberdade e fraternidade. [...] trabalho muito a questão 
dos Estados absolutistas e totalitários, que eles tiram os direitos, não implantam (...) e eu 

abordo sempre a questão dos direitos humanos por outra perspectiva, mostrando o que é o 

mundo (Professor C.1). 
 

Na minha disciplina trabalhamos, por exemplo, as metas para o desenvolvimento do milênio, 

que foram metas traçadas pela ONU para o período de 2000 a 2015, sobre a questão da 

erradicação da fome, erradicação da pobreza extrema, da diminuição, por exemplo, com 
relação ao preconceito de gênero (Professor C.2). 

 

 

A discussão trazida pelo professor de História a respeito de estados absolutistas, onde 

é comum o desrespeito e violação de direitos humanos é assunto que, apesar de não ser 

recente, permanece atual e está diretamente relacionado a esses direitos. A fala do professor 

C.2 traz questões relacionadas às desigualdades sociais, tais como fome e pobreza extrema, 

bem como desenvolve o tema até discutir preconceitos. Ambas as discussões estão inseridas 

nas temáticas de direitos humanos. 

O livro didático é apresentado como documento norteador das discussões sobre a 

temática de direitos humanos: 

 

Em ambas as unidades tanto a de ética, como a de filosofia política eles têm como 
componente curricular trabalhar artigos da constituição, que estão ligadas aos direitos 

humanos, artigos próprios da Declaração de Direitos Humanos, temas relevantes como a 

questão da dignidade do ser humano, da pessoa humana (Professor C.3). 
 

A fala do professor ressalta a importância do livro didático, apontando o livro de 

Filosofia como instrumento que fomenta e auxilia nas discussões de direitos humanos na 

medida em que em parte de seus capítulos discute direitos garantidos pela Constituição 

Federal, trabalhando a dignidade humana. 

Outro ponto trazido pela pesquisa foi a possibilidade de discussão em disciplinas que 

não estão, necessariamente, inseridas na área de Ciências Humanas, como Português e 

Matemática: 



92 

 

 

A professora de língua portuguesa fez um trabalho muito bacana na disciplina 
acompanhamento pedagógico junto com o professor de matemática. [...] era sobre a questão 

da violência, e ficou um trabalho fantástico. [...] os cartazes eram bem interessantes, sobre 

violência verbal, violência física, vários tipos de violência que poderiam acontecer em 
relação a mulher, homossexuais, transexuais (Professor P.4). 

 

A fala do professor aponta a relação entre os direitos humanos e as discussões a 

respeito das questões de gênero, bem como o combate as suas violações, demonstrando forte 

ligação com os conteúdos dos documentos oficiais, bem como do livro didático. A fala ainda 

traz a transversalidade dos conteúdos de direitos humanos que podem permear disciplinas da 

área de exatas e de linguagem. 

A abordagem crítica dos assuntos também foi apontada como estratégia para se 

trabalhar as temáticas relacionadas aos direitos humanos. 

 

Através de uma abordagem que entenda que os direitos humanos são fruto das lutas sociais, 

não partem do estado como algo metafísico e imanente, mas sim são conquistados 

diariamente, de acordo com o cenário político, social, econômico, jurídico em que estamos 
inseridos. Nesse passo, todas as disciplinas podem discutir direitos humanos a partir do 

momento que decidem fazer uma análise crítica do que se estuda: por que estudamos isso? 

Para que serve? A quem interessa que dominemos esse assunto? (Professor P.1). 
 

Ademais, a interdisciplinaridade pode ser provocada pelos próprios alunos. A pesquisa 

trouxe que, em algumas oportunidades, os próprios alunos fazem o elo com os assuntos 

pertinentes e trazem para sala de aula as questões que estão sendo debatidas na mídia, em 

sociedade, muitas delas ligadas ao ensino de direitos humanos, no sentido de debaterem e 

aprofundarem os conhecimentos acerca dos assuntos em destaque na mídia em geral.  

O Professor C.3 afirmou que “mesmo que a temática não seja essa, se estiver em 

evidência algum assunto relacionado na mídia, como foi o caso do jovem que teve a testa 

tatuada por ser suspeito de um roubo, os próprios alunos fazem a ligação e trazem a discussão 

para sala de aula”. O Professor C.4 apontou que os alunos iniciam a abordagem tentando fazer 

relação com o que está acontecendo: 

 

Lembrou-me tal pensamento, de tal sociólogo...vamos discutir na sala, nesse momento os 

alunos passam a fazer perguntas, algumas até fora do conteúdo da aula, mas que estão dentro 

do currículo ou próximo da lista temática. Porque muitas das discussões que eles trazem 
estão contempladas dentro do conteúdo do livro. 

 

A fala dos professores indica que os alunos são sujeitos ativos na discussão das 

temáticas de direitos humanos, bem como, em diversas oportunidades, conseguem fazer a 
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ligação entre notícias que repercutem nas mídias e redes sociais com o conteúdo trabalhado 

em sala de aula, com as discussões a respeito desses direitos. 

No que se refere à existência de projetos que trabalham com temas relacionados aos 

direitos humanos, o resultado apontou diferentes temáticas que estão imersas nos possíveis 

significados desse termo/expressão, reforçando o seu aspecto interdisciplinar. A maioria dos 

professores mencionaram projetos que abordam o ensino de direitos humanos, seja 

trabalhando questões de gênero, seja discutindo a discriminação racial, questões como bullyng 

e exercício da cidadania.  

 

Trabalhamos a questão do negro no Brasil, o objetivo era discutir a discriminação racial e no 
final elaborar uns textos, e saíram textos fantásticos. [...] Eles sempre terminam ampliando as 

discussões e trazendo novas questões, por exemplo: eles acrescentaram a questão de ser 

mulher e ser negra, ser homossexual e ser negro, ser mulher, homossexual, negra e pobre. 
Eles mesmos ampliam a abrangência do tema, aprofundando (Professor P.4). 

 

A fala acima trouxe o combate ao racismo como assunto que preenche o significante 

direitos humanos, bem como apontou para a interligação com as discussões de gênero e 

sociais, que de certa forma, acabam por ser indissociáveis umas das outras. Tais questões não 

são passíveis de segmentação e são reflexos de constantes embates e, por vezes, conseguem 

influenciar na criação de políticas para atender suas demandas. 

O professor C.2 citou como projeto outro tema que trabalha direitos humanos: “esse 

ano tem dois projetos que envolvem um pouco direitos humanos, um é sobre o bullying, 

inclusive, eu estou orientando, eu sou orientador do projeto com três alunos da primeira série 

e outra sobre igualdade de gênero que também envolve questão de direitos humanos...”. O 

bullying não foi identificado nessa pesquisa como significante que preenche os direitos 

humanos, mas está relacionado com a intolerância, o desrespeito à diferença, a violação a 

estes direitos. Nesse sentido entendemos que o direito à diferença também faz parte das 

discussões dessa temática, de modo que o trabalho apontando pelo professor pode contribuir 

para essas discussões, auxiliando na compreensão de que pessoas com necessidade diferentes, 

precisam de diferentes caminhos para se obter a igualdade, inclusive na efetivação de direitos. 

Com relação ao projeto sobre igualdade de gênero, é importante que tais discussões estejam 

cada vez mais no meio escolar, haja vista que também fazem parte das discussões de direitos 

humanos. 
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O Professor C.4 apontou outro exemplo que: “Agora tem um projeto do PIBID
32

 

focado em leitura e nós temos procurado ler obras de literatura que dialogue com filosofia e 

que trabalhe com temáticas de ética, política e direito, que ajuda nessa noção de direito, 

democracia, cidadania...”. A fala do professor traz a ligação de duas disciplinas de áreas 

distintas, o Português da área de linguagens e a Filosofia da área de humanas, apontando que 

a união dessas disciplinas traz conteúdos em comum, alguns identificados nos documentos 

oficiais como de direitos humanos. Novamente o aspecto interdisciplinar é instrumento que 

possibilita as discussões acerca da temática.  

Tais dados demonstram experiências profissionais com o uso de projetos específicos 

dentro e fora das disciplinas, de forma que não há como separar o caráter interdisciplinar 

desse assunto, podendo ser trabalhado em diversos momentos e de diferentes maneiras. 

Um dos pontos que chamou a atenção é que nenhum dos trabalhos e projetos levava a 

denominação „direitos humanos‟ no título, mas os seus conteúdos estavam diretamente 

relacionados com a temática, demonstrando que a polissemia de sentidos que preenchem o 

significante „direitos humanos‟ pode auxiliar na abordagem interdisciplinar. 

Conforme verificado nas entrevistas, nenhum dos projetos apontados traz em seu título 

a expressão direitos humanos. A ausência da expressão pode estar relacionada com os 

preconceitos que o significante direitos humanos carrega, mas os professores reconhecem que 

os conteúdos trabalhados fazem parte da temática. 

 

5.1.5  Obstáculos para o ensino de direitos humanos na escola 

 

A respeito das barreiras para o ensino de direitos humanos, a ausência de 

conhecimento a respeito do assunto foi o principal fator apontado como o mais inviabiliza o 

aprofundamento das discussões em sala de aula.  

 

O ponto fraco dos alunos também é leitura, talvez essa seja a principal lacuna, obstáculo, 
barreira para entender os direitos humanos, eles precisam ler um pouco mais sobre os 

direitos humanos, e como é pouco ‘cobrado’, nas escolas, de forma direta, aluno não se 

interessa. É característica, da maioria dos alunos, ser prático e objetivo ‘se vou precisar para 

tirar um 10 para ser aprovado vou ler, mas se não for precisar não vou ver isso na escola, 
vou deixar aqui de lado (Professor C.2). 

 

                                                
32

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBIB é ligado ao Ministério da Educação e é 

voltado para concessão de participação de docentes em formação para fins de estágio na escola pública, mediante 

bolsa. 
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A fala do professor C.2 aponta a deficiência de leitura crítica e reflexiva acerca do 

assunto em questão, bem como ressalta que, além de discutir os temas, existe a necessidade de 

criar meios de aferir o conhecimento a respeito da temática de modo a gerar interesse por 

parte dos alunos, sugerindo que faça parte das avaliações. 

Outro ponto que chamou atenção foi a necessidade de trabalhar essas temáticas de 

forma contínua: 

 

Às vezes, algumas situações temáticas são trabalhadas em momentos pontuais e isso não surte 

efeito, qualquer que seja a temática, inclusive essa, de grande importância, tem que ser 
trabalhada e permeada ao longo do ano letivo, independentemente de disciplina, de campo de 

saber e tipo de conteúdo, tem que ser integrada (Professor P.2). 

 

A fala acima destaca que trabalhos pontuais não contribuem de forma efetiva para os 

estudos acerca dos direitos humanos, haja vista a sua eventualidade, bem como ressalta a 

necessidade de se trabalhar essas temáticas ao longo do ano letivo. É importante considerar 

que, conforme vimos ao longo da pesquisa, as temáticas de direitos humanos podem ser 

trabalhadas de várias formas, inclusive dentro dos conteúdos do livro didático, de modo que 

essa continuidade de discussões já existe, bem como suas respectivas avaliações, sem que o 

professor tenha plena consciência desse fato. 

Outro fator que mais gera entraves é o estigma com relação à expressão direitos 

humanos.  

 

Muitos se deixam levar um discurso midiático de que direitos humanos é direito de bandido. 
Usam como referência uma figura carismática da política, que se posiciona contrária aos 

direitos humanos, ou que interpreta erroneamente os direitos humanos, e eles assumem tal 

sentido como verdadeiro, sem refletir ou questionar ficam a reproduzir esse discurso sem que 
eles percebam (Professor C. 4).  

 

No mesmo sentido: 

 

Hoje temos, dentro da mídia, uma crítica muito forte aos direitos humanos, as pessoas 

associam os direitos humanos aos direitos dos ‘manos’, associam como regalias para 
presidiários, o que não é verdade. Então para mim a maior dificuldade é essa, a forma como 

esse conceito é construído de maneira errada na cabeça dos alunos, pela própria mídia, pelas 

informações difundidas de maneira equivocada pela internet (Professor P. 3). 
 

Os professores C.4 e P.3 destacaram o papel da mídia, que contribui e, muitas vezes, 

influencia diretamente na construção negativa/pejorativa de um sentido de direitos humanos. 

Tal discurso auxilia ainda no reconhecimento da deficiência, ou até mesmo na ausência de 
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problematização das notícias, mensagens, postagens nas redes sociais por parte dos alunos, de 

modo a promover a perpetuação de preconceitos a tudo que esteja relacionado a esses direitos. 

Descontruir determinadas visões através da discussão dessa temática pode ser uma 

tarefa árdua, mas que não é impossível “Eles gostavam muito de dizer tem aquela frase 

largamente difundida que diz que: „direitos humanos protege bandidos‟. Então eu lembro que 

preparei uma aula só em cima específica para discutir e tentar quebrar a essa ideia” (Professor 

P.4).  

O professor P.4 trouxe um exemplo de como o preconceito acerca do ensino de 

direitos humanos pode ser desconstruído, de modo que o diálogo trazido em sala de aula se 

mostrou uma estratégia efetiva para problematizar esse tipo de questão, contribuindo para que 

os alunos a construam novos sentidos/perspectivas sobre o assunto. O deslocamento de 

sentidos auxilia na quebra das fixações desses conceitos. 

Por fim, o terceiro e último obstáculo apresentado pelos entrevistados foi a dificuldade 

do aluno de perceber o outro como titular de direitos. “Então, eu acho que a dificuldade dos 

direitos humanos às vezes é isso: É você lutar pelo seu direito, mas entender que o outro 

também tem. E é difícil a base da questão da sociologia é você justamente viver em 

sociedade” (Professor P.4). 

A fala do professor P.4 aponta para a necessidade de reconhecer a equivalência de 

direitos dos indivíduos, ainda que estando em diferentes grupos, com demandas distintas e em 

disputa. Tal discussão apresentada remete às discussões de Laclau e Mouffe (2005) acerca da 

democracia agonística, na qual não se apaga a força do oponente e se reconhece a 

equivalência como titular de direitos.   

Reconhecer a escola como espaço para promoção desses direitos é ressaltado no 

parecer CNE/CEB nº 5/2011 que fundamenta as Diretrizes Nacionais para Educação em 

direitos humanos:  

 

No ambiente escolar, portanto, as práticas que promovem os Direitos 
Humanos deverão estar presentes tanto na elaboração do projeto político-

pedagógico, na organização curricular, no modelo de gestão e avaliação, na 

produção de materiais didático-pedagógicos, quanto na formação inicial e 

continuada dos/as profissionais da educação (BRASIL, 2011, p. 7). 
 

A compreensão a respeito da titularidade de direitos, mas também de deveres pode e 

deve ser um dos objetivos dos professores no ensino de direitos humanos, na medida em que 

promove o empoderamento dos alunos na busca por uma sociedade mais justa, sem deixar de 

considerar que “somos constituídos por rupturas, continuidades e descontinuidades, 
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dissolução e construção contínuas; num processo infinito de possibilidades de rearranjos, 

incongruências, incoerências e conexões” (BARBOSA, 2015). 

 

5.1.6   Estratégias para o ensino de direitos humanos  

 

No tocante a estratégias para o ensino de direitos humanos, alguns professores 

sugeriram práticas já trabalhadas para outros temas, tais como aulas expositivas, palestras, 

trabalhos, seminários, projetos envolvendo teatros.  

 

Poderíamos também falar da adoção de estratégias que possibilitem a participação de toda a 
escola, não somente professores e estudantes, na abordagem de determinados temas que têm 

vínculo direto com a discussão de direitos humanos por meio de seminários, trabalhos, 

grupos de pesquisa, palestras (Professor P.1). 
 

A fala acima aponta que a necessidade de discussão sobre as temáticas de direitos 

humanos não pode ser restrita somente aos alunos, mas também aos professores e aos demais 

membros da escola. Talvez a ausência dessas temáticas na formação dos professores e demais 

membros da escola seja identificado como um obstáculo, tendo em vista que tais assuntos não 

eram tão debatidos quanto nos dias atuais. 

O professor C.2 ressalta a importância das oficinas de leituras: 

 

Pode ser projetos específicos para direitos humanos, como também uma oficina de leitura 

voltada para temáticas de direitos humanos seria interessante. [...] que equipes/grupos 

ficariam responsáveis por desenvolver ou pesquisar e se aprofundar nas várias temáticas 
específicas dos direitos humanos.  

 

O professor traz a sugestão baseando-se em experiência anterior, haja vista que já 

trabalha com a oficina de leitura envolvendo outros assuntos, podendo contribuir para as 

discussões a respeito das temáticas. 

Outra ferramenta sugerida foi o uso da internet, “Eu trabalho muito com vídeos, 

vídeos curtos e vídeos jornalísticos” (Professor C.4), sendo ainda pouco mencionada pelos 

professores entrevistados. O professor P.4 informou que costuma restringir o uso da internet 

em sala de aula, tendo em vista que, via de regra, é utilizada pelos alunos para tirar o foco da 

aula, mas que conseguiu realizar uma abordagem diferente para tratar questões de direitos 

humanos, empregando esse tipo de ferramenta e fazendo o elo entre os temas de grande 

repercussão na mídia e a sua disciplina. 
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Quando fui trabalhar a temática religião pedi para acessarem a internet para pesquisar as 

notícias associadas as expressões-chave: criança afogada; mar da Turquia. O objetivo era 

trabalhar aquela imagem da criança de 2015. Alguns já tinham visto, outros não 
lembravam...Funcionou muito bem. Eu disse que essa discussão estava relacionada com os 

direitos humanos. Lancei para a turma alguns questionamentos: Quem disse que existe uma 

linha territorial que eu não posso passar? Quem disse que em razão de uma escolha religiosa 

eu não posso entrar nesse país? Nesse momento eles refletiram/problematizaram, alguns 
trouxeram para a realidade deles e começam a dar exemplos: No meu bairro...Na minha 

rua... (Professor P.4). 

 

Também foi sugerida a criação, pelos próprios alunos, de canal específico no youtube 

para discutir a temática. “Eles são muito ligados em vídeos no youtube, um canal no youtube 

abordando temas relacionados a direitos humanos, criados por eles mesmos seria interessante, 

temos muito terreno para trabalhar” (Professor P.3). A abordagem é bem interessante e 

inovadora para a discussão de temas de direitos humanos, porém não é de simples execução, 

pois requer cuidado nas possíveis implicações que os conteúdos dos vídeos podem resultar, 

haja vista que fica disponível para todos na rede mundial de computadores, estando sujeitos a 

inúmeras interpretações.  

A necessidade de projetos e palestras a respeito da temática, voltados para os 

professores e demais membros da escola, também foi elencada como elemento para melhoria 

do ensino dos direitos humanos. Tais estratégias são sugestões testadas em sua maioria pelos 

entrevistados e a pluralidade de estratégias na promoção do ensino de direitos humanos 

apenas enriquece o debate, auxiliando não somente nas aulas, mas podendo contribuir para a 

formação de uma sociedade que sabe reconhecer e respeitar as diferenças.  

O presente capítulo abordou o campo empírico da pesquisa onde foram realizadas as 

entrevistas com os professores. Nelas, a flutuação de sentidos do significante „direitos 

humanos‟ pode ser identificada quando os professores apontam possíveis definições 

associadas à cidadania, dignidade humana, garantia de proteção em face do Estado. Em outros 

momentos da pesquisa, identificaram as discussões acerca de gênero, etnias e as possíveis 

violações como significantes que também preenchem esse sentido. Tais questões não só estão 

inseridas na temática de direitos humanos, ainda que trabalhadas de forma separada, contribui 

para um aprofundamento das discussões sobre a matéria em questão. 

Outro sentido identificado associa a expressão „direitos humanos‟ à proteção de 

direitos dos criminosos, ignorando os demais sentidos e sendo também apontada como 

obstáculo para ensino da temática, haja vista que na opinião dos entrevistados essa noção 

distorce, restringe e cristaliza o significado; porém, é passível de desconstrução através das 

discussões a respeito do tema, seja em sala de aula, seja através de projetos específicos. 
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O discurso dos professores não reproduz fielmente o conteúdo dos documentos 

oficiais. Contudo, apresentam forte influência dos mesmos, de tal maneira que tanto a 

Constituição Federal, o Projeto Político Pedagógico, o regimento interno e o livro didático 

foram identificados como documentos que trazem disposições a respeito da temática. A 

diferença econômica das duas escolas não interferiu nos resultados. 

A pesquisa apontou a interdisciplinaridade como principal estratégia de 

ressignificação/recontextualização no ensino de direitos humanos, haja vista que os exemplos 

mencionados não traziam explicitamente a temática em seu título, mas traziam diversos 

sentidos que preenchem esse significante, tais como discussões acerca de gênero, etnias e as 

possíveis violações. É relevante mencionar que ainda que nem todos os assuntos sejam 

passiveis de serem trabalhados sob a ótica dos direitos humanos, a pesquisa aponta que existe 

um leque de possibilidades a ser explorado. 

Conforme entrevistas, os direitos humanos estão sendo discutidos em sala de aula, 

ainda que os alunos não percebam essas discussões como parte integrante dessa temática. A 

recontextualização dos direitos humanos traz a possibilidade da criação de novos híbridos 

culturais, criando novos sentidos, podendo influenciar na criação de novas políticas acerca do 

ensino dessa temática. Alguns docentes apresentam noções superficiais a respeito da temática. 

Assim, a utilização de cursos de formação e o aprofundamento de discussões de forma 

interdisciplinar, a utilização de casos ligados à própria realidade dos alunos pode auxiliar no 

conhecimento e difusão da temática.  
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6         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho se propôs a analisar as ressignificações contextuais da política de ensino 

de direitos humanos nas escolas públicas de ensino médio da cidade de Mossoró-RN. Para 

isso foram traçados como objetivos específicos: 1) perceber as bases legais voltadas para a 

institucionalização do ensino de direitos humanos nas escolas públicas de nível médio; 2) 

analisar a presença das temáticas de direitos humanos nos livros didáticos utilizados pelos 

professores; 3) compreender o processo de ressignificação/recontextualização do ensino de 

direitos humanos nas escolas do ensino médio, sob a perspectiva docente. 

Para apresentar a trajetória desta investigação, esta dissertação foi dividida em 

capítulos. No primeiro capítulo, foram delineados os aspectos introdutórios do trabalho, 

justificando a necessidade e apontando as razões que contribuíram para escolha do tema em 

questão. No segundo, foi realizada a fundamentação teórica com aproximações com o pós-

estruturalismo, como se dá as possíveis construções de sentidos, atentando para não fixação 

de sentidos e a teoria da desconstrução de Derrida (2002) e os significantes vazios de Laclau 

(2011) e Lopes e Macedo (2011). Nessa perspectiva, apresentamos como compreendemos as 

relações entre significantes e significados, as relações hegemônicas e a construção discursiva 

do termo direitos humanos.  

Apresentamos as ideias de contexto e ressignificação do significante direitos humanos, 

dando enfoque à discussão no contexto escolar/da prática. Para isso, utilizamos os estudos de 

Lopes e Macedo (2011a), Ball (2016) e colaboradores a respeito dos contextos e ciclo 

contínuo de políticas, com foco no contexto da prática. A continuidade do clico de políticas 

auxilia na compreensão de que não existem delimitações sobre quais contextos a produção das 

políticas inicia, posto que é um processo sucessivo, sujeito a múltiplas reinterpretações e 

hibridismos, de modo que as recontextualização ocorridas no contexto da prática podem dar 

origem a novas políticas. Em seguida, nos aproximamos dos estudos de Tura (2009) Lopes e 

Macedo (2011a), Ball (2011) acerca do processo de ressignificação das políticas, no sentido 

de compreender que uma proposta curricular estará sempre se relacionando com outros 

discursos e textos já executados ou que estão transitando em outros meios, bem como estará, 

simultaneamente, produzindo uma recontextualização do texto dentro da prática pedagógica 

para onde este foi direcionado.  

No terceiro capítulo, apresentamos os „Sentidos de direitos humanos nos documentos 

oficiais‟. Iniciamos elencando as acepções teóricas que fundamentam o sentido flutuante dos 
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direitos humanos. Apoiamos-nos nas acepções de Ramos (2011) para compreender os direitos 

humanos além do conceito liberal de campo de alcance e consenso, propondo que ele seja 

entendido como arena de expressão da diferença, do dissenso. Através de Lopes e Macedo 

(2011b) adotamos a compreensão de que o conceito de direitos humanos está em constante 

disputa, para então apreender a expressão „direitos humanos‟ como um significante vazio, 

sempre a ser preenchido, contingencialmente, por demandas que refletem os interesses de um 

determinado grupo e que se hegemonizam de acordo com os contextos em disputas. 

Ainda no terceiro capítulo foi realizada uma relação entre os principais documentos 

nacionais que tratam dos direitos humanos para encontrar os principais sentidos que 

auxiliaram a pesquisa trazida na terceira parte. Os documentos analisados serviram para 

nortear as discussões acerca do ensino de direitos humanos no ensino médio, posto que tais 

legislações devem servir de referência para construção de práticas pedagógicas, abordagem de 

conteúdos em disciplinas, assim como na elaboração dos materiais didáticos.  

As legislações analisadas, apesar de representarem avanço na disputa para garantir o 

ensino de direitos humanos, não garantem sua existência no contexto escolar; deve haver 

empenho no sentido de trabalhar como políticas em sala de aula, sendo necessário perceber 

como ocorre esse processo na escola. Assim, a inclusão de uma política de direitos humanos 

nos documentos oficiais não impede que sofra ressignificações no contexto da prática, mas 

uma vez associado a diversos indicadores que associam os direitos humanos com a qualidade 

de ensino e a consequente percepção de verbas, a probabilidade de tratá-lo em sala de aula 

aumenta consideravelmente. A análise de tais documentos contribuiu para reconhecer as 

expressões relacionadas aos direitos humanos, sendo elas a „cidadania‟, „tolerância‟, 

„igualdade‟, „diferença‟, „inclusão‟ e „liberdade religiosa‟, bem como, ao nos debruçarmos 

sobre os documentos específicos relacionados ao ensino de direitos humanos, foram ainda 

identificados outros termos, tais como „diversidade‟, „gênero‟, combate ao „preconceito‟, 

„discriminação‟, „dignidade humana‟. Essa multiplicidade de sentidos preenche 

contingencialmente a expressão „direitos humanos‟ e possibilitam que sejam tratados em sala 

de aula ainda que não sejam expressamente relacionados a essa temática. 

Além desse aspecto, foi realizada uma análise acerca da produção científica, 

discorrendo acerca do que vem sendo produzido no âmbito da pesquisa, atrelada ao ensino de 

direitos humanos nas escolas públicas do ensino médio nos últimos 7 anos, utilizando como 

indexadores o google acadêmico e banco de periódicos da CAPES.  

Dentre os trabalhos selecionados emergiram quatro categorias relativas ao ensino de 

direitos humanos nas escolas públicas de ensino médio. No que diz respeito aos trabalhos 
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elencados, na primeira categoria „políticas públicas para o ensino de direitos humanos‟, os 

resultados apontam a discussão a respeito da força dos discursos oficiais nas políticas públicas 

para o ensino de direitos humanos, denunciando as políticas neoliberais com formação 

exclusivamente para o trabalho, como obstáculo para uma formação crítica e reflexiva do 

aluno, apontando ainda a necessidade de políticas públicas voltadas a centralidade da 

temática. Com relação aos trabalhos selecionados para a segunda categoria „Direitos humanos 

no espaço escolar‟, percebemos o foco no ensino de direitos humanos no contexto da prática, 

problematizando o direito à diferença, as acepções de justiça, a inclusão de alunos com 

deficiência sob perspectivas teóricas estruturalistas. No tocante à terceira categoria „O 

material didático como ferramenta para o ensino de direitos humanos‟ os trabalhos 

apresentaram enfoque em disciplinas específicas, como Língua Portuguesa, Sociologia, bem 

como sugerindo a criação de disciplina específica para trabalhar a temática. A quarta e última 

categoria „Formação docente para o ensino de direitos humanos‟, apresentou um trabalho que 

faz um relato concernente a um projeto de extensão, que trabalhou o ensino de direitos 

humanos junto a docentes no sentido de promover sua abordagem em sua sala de aula, 

apontando a necessidade de cursos com essa temática.  

De modo geral, este levantamento apontou que o campo relacional entre o ensino de 

direitos humanos e o ensino médio já foi e ainda é vislumbrado por estudiosos das áreas em 

questão, muitas vezes sob um olhar de uma concepção estruturalista que até hoje está presente 

nos discursos oficiais no Brasil e que, de certa forma, coopera para a invisibilidade das 

temáticas dentro da escola, de modo a justificar a produção de novos estudos sob diferentes 

perspectivas teóricas, inclusive, a pós-estruturalista. 

No quarto capítulo desta dissertação foram analisados os livros didáticos da área de 

Ciências Humanas do ensino médio, buscando identificar formas de abordagem e quais as 

ressignificações que ocorrem ao associar os conteúdos dentro das disciplinas. Para isso, foram 

utilizados os resultados trazidos do terceiro capítulo, identificação de palavras-chave que 

preenchem o significante „direitos humanos‟, para encontrar as discussões relacionadas aos 

direitos humanos dentro dos livros didáticos. A transversalidade surge como uma das 

estratégias para abordar a interdisciplinaridade, considerando-se o número de palavras-

chave/expressões localizadas. Nesse sentido, podemos perceber que os contextos de 

influência e de produção de textos, as políticas influenciam os conteúdos das disciplinas e os 

materiais didáticos, que, por sua vez, passam por inúmeras ressignificações, muitas vezes 

formando hibridismos. Nesse processo, são inseridos os conteúdos de direitos humanos nos 

materiais didáticos, possibilitando aos professores promover sua própria ressignificação.  
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Os conteúdos considerados como de direitos humanos não foram expressamente 

dispostos nos livros analisados, o que suscitou discussões para compreender sua existência. 

Os textos complementares, presentes no final dos capítulos, trazem aspectos da 

interdisciplinaridade, possibilitando o aprofundamento de discussões pelos alunos com o 

auxílio de outras disciplinas, assim como questões que os instiga a compreenderem melhor o 

assunto trabalhado. As discussões sobre igualdade, diferença e diversidade apresentam intensa 

ligação com tolerância, preconceito e gênero, preenchendo o significante direitos humanos. 

Os vocábulos gênero, cidadania, diferença e desigualdade apresentaram maior recorrência nos 

resultados, haja vista serem polêmicos e de relevância social. A abordagem das 

expressões/palavras-chave selecionadas apresenta vínculos com os discursos destacados nos 

documentos oficiais, significando que estão sendo traduzidos/adaptados em parte dos 

conteúdos de direitos humanos nos livros didáticos.  

Tomando-se como base o ciclo de políticas de Ball (1998), essas 

adaptações/ressignificações ocorrem em todos os contextos. Os dados da pesquisa reforçam o 

livro como produto das negociações/articulações operadas nos contextos de influência e de 

produção de texto, sem, no entanto, olvidar que o ciclo não finda, de maneira que a obra sofre 

novas ressignificações no contexto da prática e influencia na construção de novas políticas.  

Os resultados da pesquisa apontam a presença de conteúdos de direitos humanos em 

significativa parte dos capítulos dos livros didáticos analisados, embora também haja assuntos 

que não se compatibilizem aos temas transversais. Quanto à abordagem, a busca realizada 

com as palavras-chave revela que as temáticas relacionadas aos direitos humanos são 

trabalhadas ora em alguns capítulos de forma superficial, como nos livros de História e 

Geografia, ora de forma mais problematizada e reflexiva, como em Sociologia e Filosofia. 

Com base na teorização de Laclau (2004), é possível haver uma nova percepção de 

direitos humanos nos livros didáticos, de forma que seus conteúdos sejam discutidos menos 

utopicamente, considerando-se a realidade atual, reconhecendo-se e problematizando-se as 

igualdades e desigualdades e correlacionando-se as tensões e conflitos e antagonismos 

trazidos pelas diferentes demandas de grupos desiguais que compõem a sociedade. E o livro, 

ainda que não seja a única ferramenta de trabalho do professor, possui forte vínculo com os 

roteiros de aulas a serem trabalhados no contexto da prática. Mesmo que a inserção de 

conteúdos de direitos humanos não signifique que serão trabalhados pelos professores em sala 

de aula, a simples presença aumentam as chances deles serem discutidos pelos alunos, ainda 

que sem auxílio daqueles. 
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Por último, no quinto capítulo foi abordado o campo empírico da pesquisa onde foram 

realizadas as entrevistas com os professores. Nele, foram apresentadas as percepções dos 

docentes a respeito da temática, identificando, analisando e discutindo as ressignificações de 

direitos humanos presentes no contexto da prática. Nesse contexto, a flutuação de sentidos do 

significante „direitos humanos‟ pode ser identificada quando os professores apontam possíveis 

definições associadas à cidadania, dignidade humana, garantia de proteção em face do Estado. 

Em outros momentos da pesquisa, identificaram as discussões acerca de gênero, etnias e as 

possíveis violações como significantes que também preenchem esse sentido. Tais questões 

não só estão inseridas na temática de direitos humanos, mesmo que trabalhadas de forma 

separada, mas contribuem para um aprofundamento das discussões sobre a matéria em 

questão dentro e fora do ambiente escolar. 

Outro sentido identificado associa a expressão „direitos humanos‟ à proteção de 

direitos dos criminosos, ignorando os demais sentidos e sendo também apontada como 

obstáculo para ensino da temática, haja vista que na opinião dos entrevistados essa noção 

distorce, restringe e cristaliza o significado, porém é passível de desconstrução através das 

discussões a respeito do tema, seja em sala de aula, seja através de projetos específicos. A 

influência das redes sociais foi outro fator marcante que podemos identificar nas construções 

desses sentidos, conforme as falas dos professores. A identificação desses fatores contribui 

para nortear o aprofundamento dessas discussões em futuros trabalhos. 

O discurso dos professores não reproduz fielmente o conteúdo dos documentos 

oficiais. Contudo, apresentam forte influência dos mesmos, de tal maneira que tanto a 

Constituição Federal, o Projeto Político Pedagógico, o regimento interno e o livro didático 

foram identificados como documentos que trazem disposições a respeito da temática. 

A pesquisa apontou a interdisciplinaridade como principal estratégia de 

ressignificação/recontextualização no ensino de direitos humanos, haja vista que os exemplos 

mencionados não traziam explicitamente a temática em seu título, mas traziam diversos 

sentidos que preenchem esse significante, tais como discussões acerca de gênero, etnias e as 

possíveis violações, sendo relevante mencionar que, ainda que nem todos os assuntos sejam 

passiveis de serem trabalhos sob a ótica dos direitos humanos, a pesquisa aponta que existe 

um leque de possibilidades a ser explorado. Todavia, ainda que a interdisciplinaridade não 

fosse diretamente encontrada, deve-se considerar o que está sendo feito em razão daquele 

ensino.  

No caso em estudo, os professores além de reproduzirem parte dos discursos oficiais 

acerca da importância do ensino de direitos humanos na escola, relataram casos em que o 
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tema foi discutido em sala de aula, como citaram o uso de palestras e discussões, 

demonstrando que as questões voltadas à temática são discutidas e estão sempre presentes no 

cotidiano dos alunos, através da contextualização, justaposição de conteúdos ou ainda de 

forma não intencional. Com base na fala dos professores, as discussões das temáticas de 

direitos humanos, promovidas dentro da escola, ainda que fora da sala de aula, ocorriam 

através de palestras, de modo que este trabalho, a título de contribuição, indica a inserção de 

eventos, que trabalhem com essas temáticas, de forma contínua no calendário escolar a fim de 

promover uma maior difusão do conhecimento a respeito dos assuntos relacionados.  

Os resultados da pesquisa apontam a necessidade de cursos de formação continuada 

para os professores e demais membros que atuam no contexto escolar, bem como a realização 

de trabalhos que visem esclarecer os sentidos contemplados por esses direitos a fim de 

descontruir preconceitos e problematizar discursos hegemônicos. 

A recontextualização dos direitos humanos traz a possibilidade da criação de novos 

híbridos culturais, criando novos sentidos, podendo influenciar na criação de novas políticas 

acerca do ensino dessa temática. A pesquisa também apontou a necessidade do 

aprofundamento das discussões sobre essa temática, bem como maior difusão/atividades 

específicas junto aos professores.  
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APÊNDICE 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Escola: 

Entrevistado: 

Data: 

Formação: 

Disciplina: 

Tempo de sala de aula: 

Idade: 

 

1. O que você entende por 'direitos humanos'? 

 

2. Quais os documentos oficiais que abordam os direitos humanos circulam na escola? Quais 

você conhece? Já participou de estudos sobre eles? 

 

3. Você considera importante estudar direitos humanos na escola? Por quê? 

 

4. Como as disciplinas do ensino médio podem trabalhar as temáticas de direitos humanos? 

 

5. Quais os projetos ou políticas existentes que envolvem temática de direitos humanos na 

escola? 

 

6. Quais os obstáculos/dificuldades para o ensino de direitos humanos na escola? 

 

7. Quais estratégias podem ser utilizadas para difundir/abordar a temática de direitos humanos 

na escola? 
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