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Canção Óbvia 

 

Escolhi a sombra de uma árvore para meditar 

no muito que podia fazer enquanto te esperava 

quem espera na pura esperança 

vive um tempo de espera qualquer. 

 

Por isso enquanto te espero 

trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças 

minhas mãos ficarão calosas 

meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos 

meu corpo será queimado pelo sol 

meus olhos verão o que nunca tinham visto 

meus ouvidos escutarão ruídos antes despercebidos 

na difusa sonoridade de cada dia. 

 

Desconfiarei daqueles que venham me dizer 

à sombra daquela árvore, prevenidos 

que é perigoso esperar da forma que espero 

que é perigoso caminhar 

que é perigoso falar... 

porque eles rechaçam a alegria de tua chegada. 

 

Desconfiarei também daqueles que venham me dizer 

à sombra desta árvore, que tu já chegaste 

porque estes que te anunciam ingenuamente 

antes te denunciavam. 

 

Esperarei por ti como o jardineiro 

que prepara o jardim para a rosa 

que se abrirá na primavera. 

 

(Paulo Freire, 1971) 

 



 

 

RESUMO 

 

Historicamente, a sociedade brasileira vem sendo marcada por uma série de violações de 

direitos humanos, violências e opressões. Considerando o papel do espaço escolar na construção 

de uma cultura universal de direitos humanos, é fundamental pensar em estratégias educativas 

voltadas para a promoção da Educação em Direitos Humanos (EDH). Assim, objeto de 

investigação desta pesquisa foi o papel da EDH na formação de docentes que atuam na 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT) como mecanismo para a inserção da EDH nas 

práticas educativas desenvolvidas no âmbito da EPT. Partiu-se do seguinte problema de 

pesquisa: De que maneira os docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Maranhão percebem os direitos humanos e a EDH e empregam suas diretrizes na atuação 

profissional? Quais estratégias podem ser utilizadas na formação dos docentes da EPT para o 

trabalho com EDH no espaço escolar? A pesquisa teve como objetivo geral desenvolver um 

produto educacional – Direitos humanos e Educação Profissional e Tecnológica: Guia do 

Professor – em formato de e-book, como forma de subsidiar a formação docente em EDH. 

Desenvolvida na Área de Concentração Educação Profissional e Tecnológica e Linha de 

Pesquisa Práticas Educativas em Educação Profissional e Tecnológica, a pesquisa apresenta a 

trajetória histórica da EDH no mundo e no Brasil, bem como os seus conceitos, princípios e 

diretrizes. Discutiu-se a relevância da EDH na formação docente, apontando-se o papel dessa 

formação na construção de espaços escolares inclusivos e plurais e de uma cultura em direitos 

humanos. O percurso metodológico consistiu em pesquisa bibliográfica, pesquisa documental 

e aplicação de questionário aos docentes do IFMA, lançando mão do Materialismo Histórico-

Dialético como base teórica para o desenvolvimento da análise. A pesquisa bibliográfica foi 

realizada em livros, artigos e periódicos relacionados à EDH e às bases conceituais da EPT no 

Brasil. A pesquisa documental foi pautada na identificação e análise qualitativa dos marcos 

normativos nacionais e internacionais sobre EDH e de documentos orientativos do IFMA, a 

saber: Estatuto, Regimento Geral, Projeto Pedagógico Institucional – PPI, Política de Ações 

Afirmativas e Plano Estratégico 2016-2020. Já o questionário com perguntas abertas e fechadas 

buscou identificar as percepções dos sujeitos da pesquisa sobre direitos humanos e EDH e a 

forma como essas percepções se relacionam com sua atuação profissional. A análise dos 

resultados apontou que os docentes consideram relevante abordar temáticas relacionadas aos 

direitos humanos na escola e que a EDH impacta positivamente na formação discente, mas 

apontam não se sentir plenamente preparados para desenvolver esse trabalho, bem como 

percebem uma lacuna na existência de materiais de auxílio ao trabalho docente ou de materiais 

didáticos que tratem da relação entre direitos humanos e EPT. A partir dos resultados da 

pesquisa, houve o desenvolvimento do produto educacional, que não tem a intenção de esgotar 

os conteúdos relacionados à formação docente em EDH, mas apontar possíveis caminhos que 

conduzam à vivência dos valores da Educação em Direitos Humanos e sua incorporação à 

atividade docente e ao cotidiano das instituições escolares. 

 

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Ensino. Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão. Produto Educacional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Historically, Brazilian society has been marked by a series of human rights violations, violence 

and oppression. Considering the role of the school space in the construction of a universal 

human rights culture, it is essential to think about educational strategies aimed at promoting 

Human Rights Education (HRE). Thus, the object of investigation of this research was the role 

of HRE in the formation of teachers working in Vocational Education as a mechanism for the 

insertion of HRE in the educational practices developed within the scope of Vocational 

Education. The research was based on the following problem: How do teachers at the Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA [federal vocational education 

institution located in the State of Maranhão, Brazil] perceive human rights and HRE and use 

their guidelines in their professional practice? What strategies can be used in the teachers 

formation of Vocational Education for working with HRE in the school space? The research 

had as general objective to develop an educational product – Human rights and Vocational 

Education: Teacher’s Guide – in e-book format, as a way to subsidize teachers formation in 

HRE. Developed in the Vocational Education Concentration Area and the Educational 

Practices in Vocational Education Research Line, the research presents the historical trajectory 

of HRE in the world and in Brazil, as well as its concepts, principles and guidelines. The 

relevance of HRE in the teachers formation was discussed, pointing out the role of this 

formation in the construction of inclusive and plural school spaces and a culture in human 

rights. The methodological path consisted of bibliographic research, documentary research and 

application of a questionnaire to IFMA teachers, using Historical-Dialectic Materialism as a 

theoretical basis for the development of the analysis. The bibliographic research was carried 

out in books, articles and periodicals related to HRE and to the conceptual bases of Vocational 

Education in Brazil. The documentary research was based on the identification and qualitative 

analysis of the national and international normative frameworks on HRE and of IFMA’s 

guiding documents, namely: Statute, General Regulation, Institutional Pedagogical Project – 

PPI, Affirmative Action Policy and Strategic Plan 2016-2020. The questionnaire with open and 

closed questions sought to identify the perceptions of the research subjects on human rights and 

HRE and the way these perceptions relate to their professional performance. The analysis of the 

results showed that teachers consider it relevant to address themes related to human rights at 

school and that the HRE has a positive impact on student education, but they do not feel fully 

prepared to develop this work, as well as perceive a gap in the existence of teaching materials 

to aid teaching work or teaching materials dealing with the relationship between human rights 

and Vocational Education. From the results of the research, there was the development of the 

educational product, which does not intend to exhaust the content related to teacher formation 

in HRE, but to point out possible paths that lead to the experience of the values of HRE and its 

incorporation into the activity teaching and the daily life of school institutions. 

 

Keywords: Human Rights Education. Teaching. Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão. Educational Product.  

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Instituições da Rede Federal de EPT ................................................................. 61 

Figura 2 – Campi e Centros de Referências do IFMA ........................................................ 69 

Figura 3 – Mapa Estratégico IFMA 2016-2020 ................................................................... 86 

Figura 4 – Capa do produto educacional ........................................................................... 108 

Figura 5 – Páginas iniciais do Glossário e do Calendário de direitos humanos................ 110 

Figura 6 – Páginas iniciais dos tópicos Livros, filmes e podcasts e Músicas e poesias ..... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes ........................................................................................ 89 

Gráfico 2 – Distribuição dos professores por faixa etária .................................................. 89 

Gráfico 3 – Distribuição dos professores por raça/cor ........................................................ 90 

Gráfico 4 – Professores com ou sem deficiência .................................................................. 91 

Gráfico 5 – Formação acadêmica (distribuição por áreas do conhecimento) ................... 91 

Gráfico 6 – Escolaridade (nível mais elevado de educação formal dos professores  ........ 92 

Gráfico 7 – Tempo de atuação no magistério....................................................................... 93 

Gráfico 8 – Tempo de docência na RFEPCT ....................................................................... 94 

Gráfico 9 – Carreira dos professores .................................................................................... 94 

Gráfico 10 – Conhecimento sobre o que são os direitos humanos ..................................... 95 

Gráfico 11 – Importância de abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos na 

escola  ...................................................................................................................................... 97 

Gráfico 12 – Conhecimento sobre o que é Educação em Direitos Humanos .................... 98 

Gráfico 13 – Temas de EDH com os quais os professores tiveram contato na formação 

universitária ............................................................................................................................ 98 

Gráfico 14 – Possibilidade de relacionar os temas de EDH com os conteúdos das 

disciplinas ................................................................................................................................ 99 

Gráfico 15 – Respostas dos docentes acerca da realização, pelo IFMA, de atividades de 

aperfeiçoamento voltadas para a EDH ............................................................................... 100 

Gráfico 16 – Sentir-se preparado para abordar/trabalhar com a EDH .......................... 101 

Gráfico 17 – Utilização de temas relacionados aos direitos humanos na atuação 

profissional ............................................................................................................................ 102 

Gráfico 18 – Percepção dos professores de que a EDH impacta positivamente na formação 

do discente ............................................................................................................................. 102 

Gráfico 19 – Percepção dos participantes sobre a existência de materiais de auxílio ao 

trabalho docente ou materiais didáticos que tratem da relação entre direitos humanos e 

EPT  .................................................................................................................................... 103 

Gráfico 20 – Percepção dos participantes sobre o IFMA ser uma instituição promotora 

dos direitos humanos ............................................................................................................ 104 

Gráfico 21 – Avaliação dos respondentes sobre a linguagem do Guia ............................ 112 

Gráfico 22 – Avaliação dos respondentes sobre a relevância das informações .............. 113 

Gráfico 23 – Avaliação dos respondentes sobre o projeto gráfico e identidade visual .. 113 



 

 

Gráfico 24 – Avaliação dos respondentes sobre a contribuição do Guia para a formação 

do docente da EPT em EDH ................................................................................................ 114 

Gráfico 25 – Avaliação dos respondentes sobre a contribuição do Guia para o 

planejamento e implementação de atividades em EDH .................................................... 114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

Quadro 1 – Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais ................................ 66 

Tabela 1 – Número de Institutos Federais, Campi, Campi Avançados e Centros de 

Referência por Estado ............................................................................................................ 64 

Tabela 2 – Campus em que leciona ....................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Ascom Assessoria de Comunicação 

CAAE   Certificado de Apresentação para Apreciação Ética 

Capes   Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CEAAL  Conselho de Educação em Direitos Humanos da América Latina 

CEB   Câmara de Educação Básica 

CEFET-MA  Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão 

CEFETs  Centros Federais de Educação Tecnológica 

CEP   Comitê de Ética em Pesquisa 

CF/88   Constituição Federal de 1988 

CNE   Conselho Nacional de Educação 

CNEDH  Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

CNS   Conselho Nacional de Saúde 

Covid-19  Doença causada pelo Coronavírus (sigla em inglês) 

CPII   Colégio Pedro II 

DDHIS  Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social 

DNEDH  Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

DUDH   Declaração Universal dos Direitos Humanos 

EBTT   Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

ECA   Estatuto da Criança e do Adolescente 

EDH   Educação em Direitos Humanos 

EPT   Educação Profissional e Tecnológica 

ETVs   Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais 

FIC   Formação Inicial e Continuada 

GT   Grupo de Trabalho 

IBGE   Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

Ifes   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo 

IFET   Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

IFMA   Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

IFs   Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

IDHM   Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

IIDH   Instituto Interamericano de Direitos Humanos 

Libras   Língua Brasileira de Sinais 



 

 

LDBEN  Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LGBT   Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

MEC   Ministério da Educação 

MDH   Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos 

MHD   Materialismo Histórico-Dialético 

Mercosul  Mercado Comum do Sul 

MS   Magistério Superior 

ONGs   Organizações Não Governamentais 

ONU   Organização das Nações Unidas 

Proen   Pró-Reitoria de Ensino 

PROEP  Programa de Expansão da Educação Profissional 

PDI   Plano de Desenvolvimento Institucional 

PNEDH  Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

PNDH-1  Primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

PNDH-2  Segundo Programa Nacional de Direitos Humanos 

PNDH-3  Terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos 

PPI   Projeto Pedagógico Institucional 

Proeja Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

ProfEPT  Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

RBEDH  Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos 

RFEPCT Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UNDB Unidade de Ensino Superior Dom Bosco 

Uneds Unidades Descentralizadas 

UNESCO Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(sigla em inglês) 

USP Universidade de São Paulo 

UTFPR Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 

 

 

 

 



 

 

PREFÁCIO 

 

2020 – O ano em que o mundo parou 

 

 O ano de 2020 trouxe inúmeros desafios para toda a humanidade, que perduram no 

momento em que esse prefácio está sendo escrito. No dia 11 de março, a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo Coronavírus (Sars-Cov-2), agente causador da 

doença denominada como Covid-19. A pandemia mudou nossas vidas, impondo a necessidade 

do distanciamento social e, consequentemente, fechamento do comércio e de fronteiras, 

suspensão de aulas presenciais, crise na saúde pública, adoecimento mental e muitas incertezas 

quanto ao futuro. 

 Se parecia não haver um símbolo para o fim do século 20 – uma época altamente 

marcada pela tecnologia –, a pandemia representa esse marco, segundo a historiadora e 

antropóloga Lilia Schwarcz, professora da Universidade de São Paulo e de Princeton, nos 

Estados Unidos. Em entrevista ao Universa, do UOL, ela declarou: 

[O historiador britânico Eric] Hobsbawm disse que o longo século 19 só terminou 

depois da Primeira Guerra Mundial [1914-1918]. Nós usamos o marcador de tempo: 

virou o século, tudo mudou. Mas não funciona assim, a experiência humana é que 

constrói o tempo. Ele tem razão, o longo século 19 terminou com a Primeira Guerra, 

com mortes, com a experiência do luto, mas também o que significou sobre a 

capacidade destrutiva. Acho que essa nossa pandemia marca o fim do século 20, que 

foi o século da tecnologia. Nós tivemos um grande desenvolvimento tecnológico, mas 

agora a pandemia mostra esses limites. (BRANDALISE; ROVANI, 2020). 

 

 Apesar de todo o avanço tecnológico que a humanidade alcançou, no mundo inteiro 

ainda há mazelas sociais, como a fome, a pobreza, a desigualdade, a violência que ceifa a vida 

de milhões de pessoas; tudo isso alimentado pela cultura do individualismo e da meritocracia, 

que tenta atribuir exclusivamente ao esforço pessoal o “se dar bem na vida”, como se todos os 

seres humanos tivessem o mesmo ponto de partida. 

 A pandemia disseminou a expressão “novo normal”, que diz respeito às mudanças que 

se incorporaram ao cotidiano coletivo. Contudo, tudo o que não se pode é considerar normal 

haver tantas pessoas que têm a sua humanidade negada, seja pela omissão do poder público, 

seja pelo egoísmo e falta de empatia que vem marcando nossas relações com o outro. Então, 

esse é um momento que nos exige reflexão: que mundo estamos construindo? 

 A Organização das Nações Unidas (ONU) reconheceu que a crise sanitária que o mundo 

vem enfrentando se transformou numa crise de direitos humanos, com governos utilizando os 

poderes de emergência para intensificar medidas autoritárias e atentar contra direitos, como a 



 

 

liberdade de expressão e de imprensa, a liberdade de informação, a liberdade de associação e 

reunião.  

 Ao contrário do que se apregoou, o Coronavírus não é democrático. Num país marcado 

pela desigualdade social, como é o caso do Brasil, lavar as mãos regularmente e manter o 

distanciamento social são luxos. Segundo o Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento em 2018, quase 35 milhões de pessoas vivem sem acesso à agua tratada e 100 

milhões não possuem esgoto (RODRIGUES; BERTOLOTTO, 2020). O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) aponta que mulheres, negros e pobres são os mais afetados pela 

Covid-19 no país (IBGE, 2020). 

 Foram muitos os discursos em defesa da reabertura antecipada do comércio, por conta 

dos graves prejuízos para a economia global. Quanto vale uma vida para o capitalismo? Foram 

muitos os discursos que tentaram refutar a ciência e as medidas recomendadas por cientistas e 

instituições de pesquisa. Quanto vale o conhecimento em tempos de obscurantismo? 

Em meio a uma avalanche de desinformação, é cada vez mais necessário lutar em prol 

da ciência, da arte e da educação, dimensões fundamentais para a superação da barbárie, do 

negacionismo e da violação de direitos humanos. O mundo parou em 2020. Essa pode ser uma 

oportunidade para mudarmos a rota. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A realidade social e cultural da América Latina e do Brasil ainda é marcada por uma 

série de violações sistemáticas dos direitos humanos, que representam resquícios da estrutura 

autoritária e escravagista que marcou a história desses países. Visando o enfrentamento desse 

cenário, nas últimas décadas a temática dos direitos humanos vem ganhando espaço, tanto no 

que se refere à produção de tratados internacionais e legislações para resguardar esses direitos, 

quanto a preocupação em incluir estratégias nos espaços educativos para a construção de uma 

cultura de direitos humanos.  

A pesquisa Human Rigths in 2018 – Global Advisor, realizada pelo Instituto Ipsos, 

revela que seis a cada dez brasileiros – o maior índice entre os países pesquisados – acreditam 

que as únicas pessoas beneficiadas pelos direitos humanos são criminosos e terroristas. Além 

do Brasil, apenas no Peru, Índia e Argentina a situação se repete: nesses países, mais da metade 

dos entrevistados também têm essa visão sobre os direitos humanos (IPSOS PUBLIC 

AFFAIRS, 2018). Esses dados revelam uma distorção acerca do que são os direitos humanos e 

também um déficit no desenvolvimento do ambiente democrático, sobretudo no Brasil. 

 As violações de direitos humanos são sintomáticas de uma sociedade historicamente 

construída sob o signo da exclusão social, econômica, política e cultural, associada às 

desigualdades, preconceitos, autoritarismos e outras formas de violência contra a pessoa 

humana. Essa conjuntura contrasta com o amplo reconhecimento e positivação dos direitos 

humanos pela comunidade internacional após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

quando houve a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e a proclamação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), documento que concebe os direitos 

humanos como universais e indivisíveis. 

 Um dos direitos assegurados pela DUDH é o direito à educação, visto como central 

para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Nessa 

perspectiva, a educação é reconhecida como um dos direitos humanos, sendo a Educação em 

Direitos Humanos (EDH) uma parte fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do 

próprio direito à educação (BRASIL, 2012e). 

A Constituição Federal Brasileira de 1988 (CF/88) estabelece em seu artigo 205 que “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, grifo nosso). Na 

mesma direção, a Lei nº 9.934/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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(LDBEN) – aponta tais finalidades para a educação nacional e relaciona como princípios do 

ensino, entre outros, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o 

pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas; o respeito à 

liberdade e apreço à tolerância; a gestão democrática do ensino público; a vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; a consideração com a diversidade étnico-

racial; e a garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida (BRASIL, 1996). 

 Assim, podemos perceber que o texto constitucional estabelece como objetivos da 

educação no Brasil a construção de uma cultura de direitos humanos, pautada no respeito, na 

tolerância, na democracia, na diversidade e no exercício da cidadania. Tais objetivos se 

relacionam com o propósito da EDH, que, de acordo com o Programa Mundial para a educação 

em direitos humanos, não busca apenas proporcionar conhecimentos sobre os direitos humanos 

e seus mecanismos de proteção, mas, sobretudo, promover atitudes e comportamentos 

necessários para que os direitos humanos de todos sejam respeitados (BRASIL, 1988; 

UNESCO, 2006). 

A Educação em Direitos Humanos visa o respeito à dignidade humana, por meio da 

defesa, promoção e vivência dos valores ligados ao respeito, à tolerância, ao reconhecimento, 

às diversidades – étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, de gênero, de 

orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, dentre outras –, à solidariedade, à paz, à 

liberdade, à igualdade, ao diálogo, dentre outros, necessários para a (re)construção de uma 

sociedade mais fraterna e inclusiva (BRASIL, 2007a). 

Muitas vezes, os padrões de exclusão e estigmatização se fazem presentes no espaço 

escolar, o que suscita pensar em estratégias de ensino voltadas para a promoção da EDH. É 

necessário ressignificar esses espaços com a construção de concepções e práticas ligadas aos 

direitos humanos, possibilitando a adoção dos princípios da Educação em Direitos Humanos na 

formação de crianças, jovens e adultos. Essa transformação perpassa a atuação docente, o que 

demonstra a necessidade se trabalhar a EDH na formação inicial e continuada dos professores. 

Esse debate se revela necessário num contexto político permeado por retrocessos de direitos e 

pelo fortalecimento de movimentos como o “Escola sem Partido”, que pregam a “neutralidade” 

do professor e se opõem à ideia de uma educação crítica e reflexiva. 

Essa reflexão levou o pesquisador – que é servidor público e exerce o cargo de jornalista 

na Assessoria de Comunicação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (Ascom/IFMA) – a querer entender como os professores da instituição percebem os 

direitos humanos e a EDH no campo da Educação Profissional e Tecnológica (EPT), 

modalidade de ensino oferecida pela instituição. O objeto também se relaciona com temas 
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pesquisados durante sua formação acadêmica: concentração midiática no Brasil e direito à 

comunicação, no curso de Comunicação Social – Jornalismo; e justiça de transição e direito à 

memória e à verdade, no curso de Direito. 

Conforme estabelece a LDBEN, a Educação Profissional e Tecnológica “[...] integra-se 

aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia” (BRASIL, 1996). No sistema federal de ensino, os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT) e são instituições especializadas na oferta de EPT “[...] nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 

as suas práticas pedagógicas [...]” (BRASIL, 2008c). 

Os Institutos Federais foram criados num contexto de debates sobre as finalidades da 

EPT, nos quais se evidenciou a necessidade de romper com o “tecnicismo” e a urgência do 

compromisso com a formação integral do cidadão trabalhador. Assim, buscou-se a superação 

do dualismo educacional, caminhando-se na direção de uma formação integral, omnilateral ou 

politécnica, que considera as diferentes dimensões do ser humano no processo formativo e visa 

sua emancipação e a transformação social. É nessa perspectiva que a proposta da integralidade 

dialoga com os princípios e diretrizes da EDH. 

A partir dessas considerações, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: De que 

maneira os docentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

percebem os direitos humanos e a Educação em Direitos Humanos e empregam suas diretrizes 

na atuação profissional? Quais estratégias podem ser utilizadas na formação dos docentes da 

Educação Profissional e Tecnológica para o trabalho com EDH no espaço escolar? 

Tendo em vista essas questões norteadoras, o objetivo geral da pesquisa é desenvolver 

um produto educacional – Guia sobre direitos humanos e EDH voltado para professores da 

Educação Profissional e Tecnológica – em formato de e-book, como forma de subsidiar a 

formação docente nessa perspectiva educacional. Já os seus objetivos específicos são: 

 Discutir o papel da EDH no espaço escolar e na formação continuada de docentes; 

 Relacionar os princípios, diretrizes e objetivos da EDH com a proposta de formação 

integral dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia; 

 Analisar o modo como os documentos orientativos do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Estatuto, Regimento Geral, Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, Política de Ações Afirmativas e Plano Estratégico 

2016-2020 – abordam a EDH; 
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 Identificar as percepções dos docentes do IFMA sobre direitos humanos e Educação 

em Direitos Humanos, buscando-se perceber se a EDH está presente em suas 

práticas pedagógicas; 

 Desenvolver um produto educacional voltado para a formação docente no âmbito 

da Educação em Direitos Humanos, disponibilizando o material para ser avaliado 

pelos sujeitos da pesquisa. 

 A metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa incluiu o estudo teórico dos 

conceitos, fundamentos e princípios da Educação em Direitos Humanos e dos pilares 

conceituais e filosóficos da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT) e dos Institutos Federais. A abordagem empregada foi, simultaneamente, 

quantitativa e qualitativa, em consonância com a perspectiva presente no Materialismo 

Histórico-Dialético (MHD). Assim, buscou-se evidenciar a historicidade dos direitos humanos 

e da EDH e a mudança paradigmática da formação pretendida no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 Os procedimentos técnicos adotados consistiram em pesquisa do tipo 

bibliográfica/documental e aplicação de questionário aos sujeitos da pesquisa. A pesquisa 

bibliográfica foi constituída a partir do estudo de livros, artigos de periódicos e outras fontes 

relacionadas ao objeto. A pesquisa documental foi realizada com a identificação dos marcos 

normativos – nacionais e internacionais – sobre Educação em Direitos Humanos e dos 

documentos orientativos do IFMA já mencionados. Já o questionário com perguntas abertas e 

fechadas identificou as percepções dos professores do IFMA sobre direitos humanos e 

Educação em Direitos Humanos e a forma como essas percepções se relacionam com sua 

atuação profissional. 

O trabalho está estruturado em sete seções. A seção 1 trata da Introdução, que 

contextualiza e delimita o tema, apresenta a relevância e justificativa da pesquisa, define o 

problema e elenca os seus objetivos geral e específicos. 

A seção 2, intitulada “Educação em Direitos Humanos: conceito e trajetória histórica no 

Brasil e no mundo”, apresenta os conceitos de direitos humanos e EDH, bem como os principais 

marcos históricos e normativos da Educação em Direitos Humanos a partir da criação do 

sistema global de proteção aos direitos humanos, ocorrida após o fim da Segunda Guerra 

Mundial. O aporte teórico utilizado fundamentou-se em autores como Benevides (2007), 

Candau (2005, 2007); Candau e Sacavino (2013); Cruz (2014); Pérez Aguirre (1986, 2007); 

Sader (2007); Santos e Chauí (2013); Tavares (2007); Tosi e Ferreira (2014); e Zenaide (2003, 

2008, 2016). 
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A seção 3, intitulada “O lugar dos direitos humanos na formação docente”, aborda a 

relevância da Educação em Direitos Humanos na formação de professores, apontando o papel 

dessa formação na construção de espaços escolares inclusivos e plurais e, consequentemente, 

contribuindo para uma cultura de direitos humanos. A seção aponta ainda sugestões de 

estratégias que podem ser empregadas nesse processo formativo e, posteriormente, discorre 

sobre o diálogo entre os objetivos da EDH e a proposta de educação integral, omnilateral ou 

politécnica dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A seção 4, “Percurso metodológico”, apresenta os aspectos metodológicos da pesquisa, 

como lócus, participantes, instrumento, procedimentos de coleta de dados, critérios de análise 

e aspectos éticos. Na subseção referente ao lócus, explana-se a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e, de forma específica, o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). Além disso, são descritos os sujeitos da 

pesquisa, o instrumento utilizado na coleta de dados empíricos, o corpus da análise dos 

documentos orientativos da instituição e a menção aos critérios e diretrizes éticas presentes nas 

Resoluções nº 466/2012 (diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres 

humanos) e nº 510/2016 (normas aplicáveis a pesquisas em Ciências Humanas e Sociais), 

ambas do Conselho Nacional de Saúde – CNS. 

A seção 5, “Análise dos dados – resultados e discussões”, traz a análise de conteúdo dos 

documentos orientativos do IFMA e a discussão dos resultados do questionário aplicado aos 

sujeitos da pesquisa, que buscou identificar as percepções acerca dos professores da instituição 

acerca dos direitos humanos e da EDH no campo da Educação Profissional e Tecnológica. Os 

dados obtidos nessa etapa da pesquisa embasaram o planejamento e desenvolvimento do 

produto educacional. 

Na seção 6, “Produto Educacional”, será apresentado o e-book “Direitos humanos e 

Educação Profissional e Tecnológica: Guia do professor”, explicitando os objetivos, 

justificativa e a estrutura do material. Inicialmente, discorre-se sobre o Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) e sua proposta de fortalecer as 

pesquisas científicas e o desenvolvimento de produtos educacionais no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica no Brasil. Em seguida, há a explanação do produto desenvolvido 

durante a pesquisa, sua avaliação pelos sujeitos da pesquisa e o processo de validação pela 

Banca Examinadora do trabalho. E, na última seção, são feitas reflexões sobre o processo de 

pesquisa, reiterando-se a relevância de incluir a Educação em Direitos Humanos na formação 

dos professores e apontando-se perspectivas futuras para novos estudos e propostas que tornem 

a escola um espaço de construção de valores pautados nos direitos humanos. 
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2 EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: conceito e trajetória histórica no Brasil e no 

mundo 

  

 A compreensão acerca da relevância da Educação em Direitos Humanos suscita 

contextualizar, a priori, o(s) significado(s) dos direitos humanos e da EDH. Por esta razão, este 

capítulo apresenta algumas considerações sobre os aspectos conceituais, históricos e 

normativos relacionados à temática. O percurso histórico da Educação em Direitos Humanos 

foi dividido em dois momentos – no mundo e no Brasil –, apenas para fins didáticos, já que o 

desenvolvimento da EDH no país não pode ser dissociado dos marcos internacionais. 

 

2.1 Direitos humanos: aspectos conceituais e breve histórico 

 O tema dos direitos humanos vem ocupando cada vez mais um lugar de destaque na 

agenda política, seja em razão das lutas de movimentos sociais que buscam garantir políticas 

públicas capazes de efetivá-los, da promulgação de tratados de direito internacional ou ainda 

das críticas de segmentos que rechaçam os direitos humanos, afirmando que eles servem para 

a proteção de criminosos e terroristas. Embora a temática tenho alcançado maior escopo após 

o fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), os direitos humanos são constructos históricos 

e seus conteúdos não são dados nem definitivos, mas se alteram no tempo e no espaço 

(BOBBIO, 1992). 

 Mas o que seriam os direitos humanos? De acordo com Trevisan (2011, p. 2): 

Direitos humanos são os princípios ou valores que fazem com que a pessoa assegure 

sua condição humana e participe plenamente da vida em si e na sociedade, e desse 

modo, possa vivenciar na totalidade sua condição biológica, psicológica, econômica, 

social, cultural e política, com completa proteção de tudo o que possa negar sua 

condição humana, além de que servem para assegurar ao homem o exercício da 

liberdade, a preservação da dignidade e a proteção de sua existência. 

 

 Assim, os direitos humanos estão intrinsecamente relacionados à afirmação da 

condição humana, buscando assegurar ao ser humano a plenitude e a dignidade em sua 

existência. Segundo Santos e Chauí (2013), os direitos humanos ocupam hoje um lugar 

hegemônico como linguagem de dignidade humana; entretanto, ainda persistem inúmeras 

situações de violações de direitos de homens e mulheres, uma vez que “a maioria da população 

mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discursos de direitos humanos” 

(SANTOS; CHAUÍ, 2013, p. 42). 

 Ao final da Segunda Guerra Mundial, houve a criação, em 26 de junho de 1945, da 

Organização das Nações Unidas – ONU, com a finalidade de manter a paz e a segurança 

internacionais. Nesse sentido, um dos primeiros atos da Assembleia Geral das Nações Unidas 
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foi a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), no dia 10 de 

dezembro de 1948, em Paris. Elaborada por representantes de diferentes origens jurídicas e 

culturais de todas as regiões do mundo, a DUDH foi proclamada pela Resolução 217 A (III) 

como uma norma a ser alcançada por todos os povos e nações, estabelecendo, pela primeira 

vez, a proteção universal dos direitos humanos.  

 O primeiro artigo da Declaração estabelece que “Todas as pessoas nascem livres e 

iguais em dignidade e em direitos. São dotadas de razão e de consciência e devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2009, grifo nosso). A redação do artigo demonstra a intenção de reunir, numa única 

fórmula, as palavras de ordem da Revolução Francesa (1789), relativas às três principais 

doutrinas políticas do Ocidente: o liberalismo (liberdade), o socialismo (igualdade) e o 

cristianismo social (fraternidade) (TOSI; FERREIRA, 2014). 

 A Declaração Universal dos Direitos Humanos é composta por 30 artigos, que incluem 

o direito à vida, à liberdade expressão e de manifestação, a proibição da tortura e escravidão, a 

uma educação inclusiva e de qualidade, à saúde, ao trabalho, entre outros (Anexo A). 

A DUDH consagrou a expressão “direitos humanos” e fundamentou o 

desenvolvimento do sistema global de proteção aos direitos humanos. A Declaração, em 

conjunto com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e seus dois Protocolos 

Opcionais – sobre procedimento de queixa e sobre pena de morte – e com o Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, formam a chamada Carta Internacional dos 

Direitos Humanos. O texto também instruiu os sistemas regionais de proteção nos países da 

Europa (Convenção Europeia de Direitos Humanos), da África (Carta Africana dos Direitos 

Humanos e dos Povos) e da América (Convenção Americana de Direitos Humanos ou Pacto de 

San José da Costa Rica) e as Constituições de vários países, entre os quais, o Brasil. 

 O artigo 26 da DUDH trata do direito à educação, devendo esta ser “[...] orientada no 

sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito 

pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais” (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 

UNIDAS, 2009). Nessa perspectiva, a Declaração ratifica a educação como um direito humano 

e passa a recomendar sua oferta gratuita e obrigatória pelos países signatários do texto.  

 O olhar sobre o direito à educação como um direito humano resultou de lutas contra o 

analfabetismo e pelo acesso à escola pública universal. Mas educação não é apenas um direito: 

ela representa uma das mediações fundamentais para o acesso ao legado histórico dos direitos 

humanos, sendo, portanto, um caminho necessário para a construção de relações pautadas na 

cidadania e no respeito ao outro. 
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2.2 Educação em Direitos Humanos: conceitos, princípios e diretrizes 

 O papel crucial da educação para o respeito aos direitos humanos traz à tona a 

relevância da Educação em Direitos Humanos (EDH). Desde a proclamação da DUDH, a ONU 

passou a incluir em suas resoluções e pactos questões relativas à EDH. Isso levou as nações 

integrantes da organização a incluírem em seus programas e projetos educativos temas 

relacionados à educação para a paz, os direitos humanos, a democracia e a tolerância. Essas 

medidas influenciaram reformas educacionais nesses países e debates sobre a importância de 

se tratar dos direitos humanos na Educação (BRASIL, 2013b). 

 Sader (2007, p. 75) argumenta que “Abordar o tema da educação em direitos humanos 

requer uma visão mais ampla do que significa educar. [...]”. Para ele, 

Educar é um ato de formação da consciência – com conhecimentos, com valores, com 

capacidade de compreensão. Nesse sentido, o processo educacional é muito mais 

amplo do que a chamada educação formal, que se dá nos âmbitos escolares. Educar é 

assumir a compreensão do mundo, de si mesmo, da inter-relação entre os dois. Pode 

ser uma compreensão real, que capte os mecanismos que, efetivamente, são 

produzidos e reproduzidos pelos homens no seu processo concreto de vida, ou, ao 

contrário, pode ser uma visão alienada que, ao invés de permitir essa compreensão, 

ocupa esse lugar na consciência das pessoas com mitos, com ilusões, com concepções 

que consolidem a incapacidade das pessoas de se compreenderem no mundo e 

compreenderem o mundo que, mesmo sem consciência, estão produzindo e 

reproduzindo, cotidianamente, nas suas vidas. (SADER, 2007, p. 80-81). 

 

 Assim, o autor aponta que a educação deve buscar formar uma consciência capaz de 

compreender o mundo, a si mesmo e a relação que cada ser humano estabelece com o mundo. 

Mas, afinal, o que é Educação em Direitos Humanos? Não existe uma definição única sobre o 

que seja EDH; trata-se de um campo polissêmico, como podemos observar a partir das 

definições mencionadas abaixo: 

[...] a educação em Direitos Humanos comporta processos socializadores de uma 

Cultura em Direitos Humanos, que a disseminem nas relações e práticas sociais, no 

sentido de capacitar os sujeitos (individuais e coletivos) para a defesa e promoção 

dessa cultura. (SILVEIRA; NÁDER; DIAS, 2007, p. 246). 

 

É a formação de uma cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e 

da vivência dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da 

cooperação, da tolerância e da paz. Isso significa criar, influenciar, compartilhar e 

consolidar mentalidades, costumes, atitudes, hábitos e comportamentos que decorrem, 

todos, daqueles valores essenciais – os quais devem se transformar em práticas. 

(BENEVIDES, 2007). 

 

Educar para os direitos humanos quer dizer aceitar a pluralidade cultural e, ao mesmo 

tempo, educar na identidade, na semelhança fundamental que nos transforma a todos 

os irmãos. Quer dizer convencer-se de que o ser humano necessita da interação 

humana para desabrochar. Implica convencer-se de que tal educação não pode ser 

ministrada setorialmente ou a alguns grupos. A educação autêntica deverá ser integral 

em sua visão e global em seu método. (AGUIRRE, 2007). 
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 Em todas as definições apresentadas, nota-se um elemento comum, que consiste na 

proposição de uma prática educativa voltada para a promoção e o desenvolvimento de sujeitos 

de direitos. De acordo com Zenaide (2003), a EDH potencializa uma atitude questionadora, que 

é imprescindível para a geração de mudanças e para a construção de uma cultura de direitos 

humanos. 

 De acordo com Barbosa (2013), tem sido comum o uso de termos como “Educação 

para os Direitos Humanos”, “Educação para a Democracia” e “Educação em/para os Direitos 

Humanos” para designar a mesma atividade. Entretanto, o termo “Educação em Direitos 

Humanos” tem sido mais consagrado pelo poder público nos documentos nacionais, pelos 

movimentos sociais e em grande parte das produções científicas sobre a temática. 

 Embora os antecedentes históricos da Educação em Direitos Humanos remontem à 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, alguns autores ainda a consideram como recente 

na América Latina e no Brasil, a exemplo de Silveira (2014, p. 77), para quem “A educação 

em/para os Direitos Humanos é um campo de estudo bastante recente”. Para outros autores, já 

há um caminho construído. Conforme afirma Candau (2007, p. 411): 

A educação em Direitos Humanos já tem caminho construído no Brasil e em todo o 

continente latino americano. No momento atual o desafio fundamental é avançar em 

sintonia com sua paixão fundante: seu compromisso histórico com uma mudança 

estrutural que viabilize uma sociedade inclusiva e a centralidade dos setores populares 

nesta busca [...]. 

 

A Educação em Direitos Humanos tem como principal escopo uma formação ética, 

crítica e política. A primeira diz respeito à formação de atitudes orientadas por valores 

humanizadores, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a igualdade, a justiça, a paz, 

a reciprocidade entre povos e culturas, atuando como parâmetro ético-político para a reflexão 

dos modos de ser e agir individual, coletivo e institucional. A formação crítica consiste no 

exercício de juízos reflexivos sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos 

e políticos, buscando a promoção de práticas institucionais coerentes com os direitos humanos. 

Já a formação política deve se pautar numa perspectiva emancipatória e transformadora dos 

sujeitos de direitos. Sob esse olhar, deve-se promover o empoderamento de grupos e indivíduos 

situados à margem de processos decisórios e de construção de direitos, propiciando a sua 

organização e participação na sociedade civil (BRASIL, 2012e). 

Para Sime (1991), a Educação em Direitos Humanos precisa basear-se na vida cotidiana 

pautando-se em três princípios: pedagogia da indignação, pedagogia da admiração e pedagogia 

das convicções. A pedagogia da indignação busca uma não-conformação diante das situações 

de violações de direitos e escandaliza toda forma de violência e opressão ao invés de consentir. 



29 

 

A pedagogia da admiração se relaciona com a partilha da alegria de viver e de vivenciar 

mudanças individuais e coletivas. Já a pedagogia das convicções toma como eixo central a vida 

cotidiana para a promoção de convicções como a vida, a justiça, a esperança, a liberdade, dentre 

outros valores. 

 Benevides (2007, p. 1) considera que a Educação em Direitos Humanos busca a 

formação de uma cultura de direitos humanos, sendo, essencialmente “[...] a formação de uma 

cultura de respeito à dignidade humana através da promoção e da vivência dos valores da 

liberdade, da justiça, da igualdade, da solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz [...]”. 

 Na América Latina, há diferentes perspectivas teóricas e conceituais em torno do tema. 

Silvia Fernández, umas das precursoras do trabalho de Educação em Direitos Humanos no Chile 

propõe quatro formas de aproximação: os direitos humanos entendidos como instâncias 

protetoras da dignidade humana, o que suscita a busca de garantias jurídicas que possibilitem 

a observância dos direitos humanos; os direitos humanos vistos a partir do prisma da ideologia 

da solidariedade; os direitos humanos como consciência ética centrada no valor da dignidade 

humana; e os direitos humanos vistos como instância crítica da convivência humana 

(CANDAU; SACAVINO, 2013). 

 Ainda na década de 1980, um dos fundadores da Educação em Direitos Humanos no 

Uruguai, Luis Pérez Aguirre, se questionava: 

[...] é realista tentar educar para os direitos humanos? Têm-se ensaiado diversas 

respostas sobre esse tipo de questão na busca do aperfeiçoamento do ser humano e 

das sociedades. [...] Permanência e ruptura, ordem e mudança criativa são sempre 

dimensões dialéticas dos genuínos processos educativos em direitos humanos [...] A 

educação em direitos humanos tem que ser apreendida como um processo rico e 

complexo, que garanta e respeite essa dialética que implicará sempre a conciliação 

necessária entre liberdade e tolerância, entre ordem e criatividade. (PÉREZ 

AGUIRRE, 1986, p. 30). 

 

 No final de década de 1990, um grupo de especialistas e pesquisadores latino-

americanos assumiu a perspectiva de que era necessário promover a Educação em Direitos 

Humanos no intuito de colaborar com a construção democrática. Dessa forma, os seguintes 

elementos deveriam ser afirmados nos diferentes espaços educativos: a visão integral dos 

direitos; uma educação para o “nunca mais”; o desenvolvimento de processos voltados à 

formação de sujeitos de direito e atores sociais; e promoção do empoderamento individual e 

coletivo, sobretudo dos grupos sociais marginalizados (CANDAU, 2005). 

 O Instituto Interamericano de Direitos Humanos da Costa Rica (IIDH), no II Informe 

Interamericano da Educação em Direitos Humanos (2003), considera a Educação em Direitos 

Humanos  
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[...] como um processo de aquisição de determinados conhecimentos, habilidades e 

valores necessários para conhecer, compreender, afirmar e reivindicar os próprios 

direitos sobre a base de normas dispostas em diferentes instrumentos internacionais, 

em conexão com a normativa nacional. Para o Instituto, isso significa que todas as 

pessoas, independentemente de seu sexo, origem nacional ou étnica e de suas 

condições econômicas, sociais ou culturais, tenham a possibilidade de receber 

educação sistemática, ampla e de qualidade que lhes permita compreender seus 

Direitos Humanos e suas respectivas responsabilidades, respeitar e proteger os 

Direitos Humanos de outras pessoas, entender a interrelação entre Direitos Humanos, 

Estado de direito e governo democrático, assim como exercitar na interação diária 

valores, atitudes e condutas consequentes com os Direitos Humanos e os princípios 

democráticos. Essas pessoas entendem também o direito à educação em Direitos 

Humanos como parte do direito à educação e como condição necessária para o 

exercício efetivo de todos dos Direitos Humanos. (CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 

62-63). 

 

O alemão Peter Fritzsche, professor de Ciência Política responsável pela cátedra da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, para a sigla 

em inglês) sobre Educação em Direitos Humanos na Universidade de Magdeburg (Alemanha), 

considera a EDH como fundamental para o desenvolvimento dos direitos humanos e defende 

que ela ocupe um lugar central no ensino e na educação, planejada como uma temática 

interdisciplinar e transversal e fundamentada numa teoria educacional (FRITZSCHE, 2004). 

Para ele, a EDH 

[...] não é um adendo pedagógico, mas um componente genuíno dos direitos humanos. 

Para que serve ter direitos humanos se não os conhecemos e para que conhecê-los se 

não os compreendemos? E, finalmente, para que serve compreendê-los se ninguém 

está preparado para respeitá-los e promovê-los? O desenvolvimento dos direitos 

humanos inclui a compreensão de que eles devem alicerçar-se solidamente na 

consciência cidadã e que isto exige esforços do movimento conhecido como educação 

em direitos humanos. (FRITZSCHE, 2004, p. 162). 

  

As diferentes dimensões dos direitos humanos devem ser consideradas nas propostas 

educativas no âmbito da EDH – como os direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos, 

ambientais, entre outros – e precisam estar articuladas com abordagens que respeitem as 

diversidades e diferenças, adequadas aos contextos vivenciados pelos educandos. Segundo 

Bittar (2011), esse processo não pode prescindir do resgate histórico das violações aos direitos 

humanos e do processo de construção desses direitos. 

Os educadores devem perguntar-se: não importa com qual disciplina estejam 

trabalhando, o que é Auschwitz para um jovem hoje? Será que um jovem de hoje 

conhece o que foi a realidade dos dias de Auschwitz? Por isso, Auschwitz não pode 

ser esquecida, e junto dela, Treblinka, Ditadura Militar, Impeachment do Collor, 

Ruanda, 11 de setembro, Kosovo, Invasão do Iraque etc. A consciência histórica é 

aquela que aponta que o passado retorna, e que sem consciência do passado se torna 

impossível agir no presente com vistas à mudança do futuro. (BITTAR, 2011, p. 43). 

 

Nessa perspectiva, a contextualização que perpassa o trabalho em EDH envolve 

também a busca por rememorar como as formas simbólicas, sociais e políticas sofrem influência 

dos processos históricos. Assim, os conteúdos devem ser historicamente contextualizados e 
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trabalhados de forma interdisciplinar, tendo como propósito fortalecer a cidadania dos seres 

humanos e transformar uma realidade violenta e excludente, em que os direitos humanos são 

violados. 

Em relação às suas finalidades, Gorczveski e Martín (2015) consideram que a EDH é 

fundamental para se alcançar uma formação humanista, que transcende a mera eficiência 

técnica e possibilita ao indivíduo interpretar criticamente a realidade e se preocupar com o bem-

estar do outro. Tavares (2007) a considera como um instrumento imprescindível para combater 

as violações de direitos humanos, pois é uma educação preocupada com a tolerância, a 

afirmação da dignidade humana, os princípios democráticos e a luta contra as desigualdades e 

injustiças. 

Cardieri (2011) ressalta a importância do diálogo e da articulação entre direitos 

humanos e educação escolar, argumentando que os princípios da DUDH devem fundamentar 

as práticas educativas, buscando a construção de uma sociedade justa, em que a cidadania seja 

exercida baseada no respeito ao outro e o diálogo seja “[...] fundado em relações de igualdade, 

liberdade e fraternidade” (CARDIERI, 2011, p. 24). 

Uma síntese dos objetivos da EDH é apresentada por Cruz (2011), segundo o qual, ela 

busca: 

[...] a difusão de informações e conhecimentos críticos sobre direitos humanos, 

incluindo o processo histórico de construção dos direitos humanos, as normativas e os 

dilemas atuais; conscientização para a garantia e a promoção de todos os direitos 

humanos e dos direitos humanos de todos, observando-se a universalidade, 

indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; a educação para a promoção 

da democracia, da promoção da paz mundial, da promoção do desenvolvimento e da 

justiça social; a educação para a promoção da cidadania e da participação ativa e 

coletiva do cidadão na sociedade local e global, inclusive no tocante ao acesso à 

justiça; o respeito e a promoção da igualdade, da diversidade, da interculturalidade e 

da multiculturalidade; o empoderamento de grupos vulneráveis e minorias. (CRUZ, 

2011, p. 108). 

 

 A seguir, será apresentado um panorama dos marcos históricos e normativos da 

Educação em Direitos no mundo e no Brasil, com o intuito de mostrar como esse campo vem 

sendo construído desde a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos até a 

contemporaneidade. 

 

2.3 A Educação em Direitos Humanos no mundo 

A Educação em Direitos Humanos tem seu início oficial com a proclamação da Carta 

das Nações Unidas e com a aprovação da DUDH. A partir daí, a declaração se tornou um 

instrumento pedagógico de sensibilização acerca dos valores fundamentais da democracia e dos 

direitos humanos (CANÇADO TRINDADE, 1993).  
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De acordo com Tuvilla (2004), no período de 1948 a 1974, a ONU implementou ações 

visando à produção e difusão de materiais educativos, buscando, dessa forma, a oficialização 

de programas de Educação em Direitos Humanos. Assim, os documentos incentivaram a 

inserção da temática em diversos espaços educativos. São eles: a Resolução 217 D (III), a 

Resolução 314 (XI), a Convenção de Paris, a Resolução 958 D II (XXXVI) e a Resolução 2.445 

(XIII). 

A Resolução 217 D (III), de 10 de dezembro de 1948, estabeleceu que a difusão da 

DUDH deveria ter um caráter permanente, verdadeiramente universal e popular, visando-se a 

consolidação da paz mundial. O documento propôs ainda aos estados-membros a fidelidade ao 

artigo 56 da Carta das Nações Unidas, de modo que o texto da DUDH fosse distribuído, 

exposto, lido e comentado em todas as escolas e centros educativos (BRASIL, 2013b). 

A Resolução 314 (XI), de 24 de julho de 1950, do Conselho Econômico e Social das 

Nações Unidas, indicou a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco) como fomentadora e facilitadora do ensino dos direitos humanos nas escolas 

e centros educativos, nos programas de educação e jovens e adultos e nos meios de comunicação 

(BRASIL, 2013b). 

A Convenção relativa à Luta contra a Discriminação no campo do Ensino (Convenção 

de Paris), de 14 de dezembro de 1960, adotada pela Conferência Geral da Unesco, recomendou 

o respeito à diversidade pelos sistemas nacionais de educação, bem como o combate a qualquer 

discriminação em matéria de ensino, além da promoção da igualdade de oportunidades e 

tratamento para todos (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1960). 

A Resolução 958 D (XXXVI), de 2 de julho de 1963, da Assembleia das Nações Unidas, 

ampliou o espaço de difusão, debate e inclusão em programas e projetos educativos sobre EDH 

para universidades, institutos, associações culturais e sindicais e outras entidades (BRASIL, 

2013b). 

Em 16 de dezembro de 1966, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, com vigência desde 3 de 

janeiro de 1976, e reforçou o direito à educação já expresso na DUDH, ressaltando o seu papel 

na construção da tolerância e da paz entre os povos. 

A Resolução 2.445 (XIII), de 19 de dezembro de 1968, da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, solicitou aos Estados a adoção de medidas para introduzir ou estimular, pelo 

sistema educativo, a formação de professores e o estudo da ONU e de organismos 

especializados como a Unesco, assim como os princípios da DUDH e de outras declarações 

(BRASIL, 2013b). 
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Em 1974, a Recomendação da Unesco sobre a Educação para a Compreensão, 

Cooperação e Paz Internacionais e a Educação Relativa aos Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais propõe que os Estados fomentem pesquisas sobre a inclusão dos direitos 

humanos nos processos educativos e reforça o papel dos organismos internacionais na 

promoção da paz e dos direitos humanos e na eliminação de todas as formas de discriminação 

(UNESCO, 1974). 

 Na América do Sul, a Educação em Direitos Humanos surge no contexto das lutas e 

movimentos sociais de resistência contra as ditaduras. Segundo os registros do Conselho de 

Educação em Direitos Humanos da América Latina (CEAAL) e do Instituto Interamericano de 

Direitos Humanos (IIDH), as primeiras experiências de EDH se concretizam por meio de 

experiências de educação popular e de educação não formal (BASOMBRIO apud CANDAU, 

2001). 

 Em 1993, a ONU realiza a II Conferência Mundial sobre os Direitos Humanos. Com 

a presença de representantes dos Estados e de organizações da sociedade civil, a conferência 

aprovou a Declaração e Programa de Ação de Viena. Os artigos 79 a 82 do documento tratam 

da “Educação em matéria de Direitos Humanos”, considerando que o ensino, a formação e a 

informação ao público em matéria de direitos humanos são essenciais para a promoção e a 

obtenção de relações estáveis e harmoniosas entre as comunidades, além de favorecer a 

compreensão mútua, a tolerância e paz (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1993). 

 O artigo 79 da Declaração e Programa de Ação de Viena recomenda que sejam 

incluídas matérias relativas aos direitos humanos, ao direito humanitário, à democracia e ao 

Estado de Direito nos currículos, planos e programas do sistema de ensino formal e não formal. 

O artigo 82 faz duas recomendações. A primeira ressalta a necessidade de organizações 

governamentais e não governamentais reforçarem a Campanha Mundial de Informação ao 

Público em matéria de Direitos Humanos das Nações Unidas. Já a segunda recomendação 

sugere a instituição de uma década para o tema (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 

1993). 

 Em 1993, a Oficina do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos organiza e apresenta à comunidade internacional as Diretrizes para elaboração de 

planos nacionais para a educação na esfera dos direitos humanos, como documento de 

referência para as atividades da Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos 

Humanos (1995-2004). Uma das ações previstas pelas Diretrizes foi a criação de Comitês 

Nacionais de Educação em Direitos Humanos e a elaboração de planos de ação. Para tanto, foi 

necessário tanto a criação de programas de EDH, como o reforço aos já existentes, a elaboração 
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de materiais didáticos abordando a temática dos direitos humanos, a colaboração dos meios de 

comunicação social, dentre outras ações (TOSI; FERREIRA, 2014). 

Em 1995, as Nações Unidas proclamam a Década das Nações Unidas para a Educação 

em Direitos Humanos, compreendendo o período de 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 

2004. As Diretrizes da década foram estabelecidas pela Resolução 49/184, aprovada na 

Assembleia Geral de 23 de dezembro de 1994.  

Para Zenaide (2008, p. 128), a Década da Educação em Direitos Humanos reitera a 

“[...] Educação em Direitos Humanos como parte do direito à educação e, ao mesmo tempo, um 

direito humano fundamental de toda pessoa em se informar, saber e conhecer seus direitos 

humanos e os modos de defendê-los e protegê-los”. 

No dia 22 de dezembro de 1995, a Assembleia Geral proclama o Plano de Ação para 

a Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos, por meio da Resolução 

50/177. O documento defende a necessidade de um plano de ação para a Educação em Direitos 

Humanos no sentido de colaborar com a missão dos Governos em cumprir os acordos 

assumidos em relação à EDH no âmbito da política internacional de direitos humanos. Os 

objetivos do Plano de Ação são: a) avaliação das necessidades e formulação de estratégia; b) 

criação e fortalecimento de programas de educação no campo dos direitos humanos a nível 

internacional, nacional, regional e local; c) elaboração de material didático; d) reforço dos 

meios de comunicação; e e) difusão global da DUDH. A base para o Plano de Ação se 

fundamenta na perspectiva da associação entre os governos, dos governos com as organizações 

não governamentais (ONGs) e outros setores da sociedade civil, visando à formação de 

cidadãos capazes de conhecer, defender e promover os direitos humanos (BRASIL, 2013b). 

Tosi e Ferreira (2014) destacam, na década de 1995 a 2004, três acontecimentos 

marcantes na seara da EDH: a Resolução 52/15, de 20 de novembro de 1997; a Conferência 

Mundial de Durban (2001); e a Conferência Regional sobre Educação em Direitos Humanos na 

América Latina (2001). 

A Resolução 52/15 da ONU, de 20 de novembro de 1997, instituiu o ano 2000 como 

o Ano Internacional da Cultura de Paz, sob a coordenação geral da Unesco. Na mesma linha, a 

Resolução 53/25, de 10 de novembro de 1998, proclamou o período 2001-2010 como a Década 

Internacional para uma Cultura de Paz e não-violência para as crianças do mundo. 

A Conferência Mundial de Durban, como ficou conhecida a Terceira Conferência 

Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Formas Correlatas de 

Intolerância, foi realizada de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, em Durban, na África do 
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Sul. A conferência tratou da discussão e implementação de medidas voltadas para o combate 

ao racismo e discriminação racial e outras expressões de intolerância.  

Reconhecemos que a educação em todos os níveis e em todas as idades, inclusive 

dentro da família, em particular, a educação em direitos humanos, é a chave para a 

mudança de atitudes e comportamentos baseados no racismo, discriminação racial, 

xenofobia e intolerância correlata e para a promoção da tolerância e do respeito à 

diversidade nas sociedades. Ainda afirmamos que tal tipo de educação é um fator 

determinante na promoção, disseminação e proteção dos valores democráticos da 

justiça e da igualdade, os quais são essenciais para prevenir e combater a difusão do 

racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata. (BRASIL, 2001, p. 

29-30). 

 

 A Conferência Regional sobre Direitos Humanos sobre Educação em Direitos 

Humanos na América Latina, realizada de 28 de novembro a 01 de dezembro de 2001 na Cidade 

do México, firmou a Declaração do México sobre Educação em Direitos Humanos na América 

Latina e Caribe. Dentre as recomendações gerais propostas pela conferência estão: incluir 

questões de direitos humanos e democracia em planos nacionais e políticas multissetoriais, 

interdisciplinares e interculturais, com a participação da comunidade; articular à educação 

integral o tema da memória histórica para o “nunca mais”; promover uma abordagem 

interdisciplinar dos direitos humanos; criar os Comitês Nacionais de Educação em Direitos 

Humanos e Planos Nacionais de Educação em Direitos Humanos, de acordo com as diretrizes. 

Dentre as recomendações regionais, a Declaração aponta a necessidade de se criar uma 

Convenção Americana sobre Educação em Direitos Humanos; promover a cooperação 

internacional e regional, envolvendo redes com diversos segmentos governamentais e da 

sociedade civil (ZENAIDE, 2016). 

 No âmbito da educação formal, a Declaração do México sobre Educação em Direitos 

Humanos na América Latina e Caribe propõe a elaboração de políticas para integrar a EDH no 

currículo em todo o sistema de ensino; a formação inicial e continuada de educadores; a 

promoção da educação inclusiva e a produção de materiais educativos. Já no âmbito da 

educação não formal, propõe-se: a realização de campanhas educativas usando diferentes meios 

de comunicação; a promoção do diálogo intercultural bilíngue entre povos indígenas e etnias 

com a sociedade nacional; a elaboração de materiais que reafirmam a identidade cultural dos 

povos indígenas e afrodescendentes, assim como de outros povos migrantes e refugiados 

(ZENAIDE, 2016). 

 Em 10 de dezembro de 2004, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclama o 

Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos, com o objetivo de “avançar a 

implementação de programas de educação em direitos humanos em todos os setores”, bem 

como “promover um entendimento comum dos princípios básicos e metodologias de educação 
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em direitos humanos” (UNESCO, 2006). O documento define a Educação em Direitos 

Humanos como “[...] um conjunto de atividades de educação, de capacitação e de difusão de 

informação, orientadas para criar uma cultura universal de direitos humanos” (UNESCO, 2006, 

p. 1). De acordo com o texto, uma educação integral em direitos humanos não busca apenas 

proporcionar conhecimentos sobre os direitos humanos e seus mecanismos de proteção, mas, 

sobretudo, promover atitudes e comportamentos necessários para que os direitos humanos de 

todos sejam respeitados (UNESCO, 2006). 

 O Programa Mundial para a Educação em Direitos Humanos está estruturado em 

quatro etapas: Etapa 1 – Onde estamos?: analisar a situação atual da Educação em Direitos 

Humanos no sistema de ensino em questão; Etapa 2 – aonde queremos ir e de que maneira? – 

estabelecer prioridades e elaborar uma estratégia nacional de aplicação; Etapa 3 – chegada ao 

ponto de destino – atividades de aplicação e supervisão; e Etapa 4 – chegamos ao ponto de 

destino? Com que sucesso? – Avaliar. O Programa prioriza a primeira fase (2005 a 2009) para 

a Educação Básica e a segunda fase (2009 a 2014) ao Ensino Superior e à formação em direitos 

humanos para professores, servidores públicos, forças de segurança, agentes policiais e 

militares (UNESCO, 2006). 

 Em 2006, durante a V Reunião de Altas Autoridades de Direitos Humanos do Mercado 

Comum do Sul (Mercosul) e Países Associados, realizada em Brasília, foi aprovada a criação 

do Grupo de Trabalho (GT) Cultura e Educação em Direitos Humanos, tendo como pauta do 

plano de ação aspectos como: o levantamento dos países com Planos Nacionais de Educação 

em Direitos Humanos e a publicação conjunta dos que já haviam sido elaborados; o intercâmbio 

entre Pós-Graduação e Pesquisa em Direitos Humanos no âmbito do Mercosul; a promoção de 

Encontros Nacionais de Educadores em Direitos Humanos em 2007, buscando-se identificar 

núcleos e pesquisadores na área, assim como promover o intercâmbio de experiências de 

Educação em Direitos Humanos; o incentivo à criação de editais de apoio à pesquisa em EDH; 

e a realização de um cadastro nacional de estudos e pesquisas em Educação e Cultura em 

Direitos Humanos (ZENAIDE, 2016). 

 Em 2007, o Brasil também sediou o Congresso Interamericano de Educação em 

Direitos Humanos, que contou com a participação da Presidência da República e das Altas 

Autoridades de Direitos Humanos do Mercosul, bem como educadores e pesquisadores do tema 

nas Américas. Dentre os objetivos do congresso, pode-se mencionar: debater o papel da EDH 

na contemporaneidade; promover um painel sobre a implementação dos Planos Nacionais de 

Educação em Direitos Humanos nos países do Mercosul e Países Associados; refletir e analisar 

experiências significativas de EDH desenvolvidas por diferentes atores sociais nacionais e 
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internacionais (Estado e Sociedade); e promover o intercâmbio entre gestores, educadores, 

pesquisadores, extensionistas e atores sociais que atuam no campo da EDH, a fim de se 

identificar proposições e prioridades para o fortalecimento de Políticas de EDH (ZENAIDE, 

2016). 

 Em abril de 2010, o IIDH, o Ministério da Educação de El Salvador e o Ministério da 

Educação da República Oriental do Uruguai promovem uma reunião entre Ministros da 

Educação na Costa Rica, na qual é aprovado o Pacto Interamericano pela Educação em 

Direitos Humanos, considerando a “[...] importância de promover a educação em direitos 

humanos como substrato ético e eixo articulador do sistema educativo formal e como condição 

necessária para o desenvolvimento das capacidades cidadãs que conduzam ao fortalecimento 

do sistema democrático e a vigência efetiva dos direitos humanos” (INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS, 2010). 

A educação em direitos humanos, mais que um simples conteúdo intelectual, deve ser 

entendida como mediadora entre a prescrição normativa e a realização dos direitos na 

cotidianidade. Por isso, a incorporação destes conteúdos teóricos à sala de aula, tem 

sentido enquanto estão inspirados e inspiram certos valores e atitudes que conduzem 

ao desenvolvimento de determinadas competências cidadãs de convivência. Portanto, 

sua efetividade é medida em quanto este ensino impregna e transforma a inter-relação 

entre os agentes educativos, sobre a base comum da dignidade humana. Mas também 

os direitos humanos na escola implicam necessariamente a existência de garantias de 

seu respeito através das normas de conduta e dos mecanismos de proteção. No âmbito 

extraescolar deve existir um contexto jurídico correspondente que garanta aos 

docentes e aos estudantes o respeito do Estado de seus direitos e o desenvolvimento 

de normas e políticas para ampliar e melhorar essa proteção. Diante desse ponto de 

vista, é insustentável a ação pedagógica na sala de aula sem avanços correspondentes 

no âmbito jurídico e político e na sociedade em geral. (INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS, 2010). 

 

 No eixo “Desenvolvimento de políticas públicas educativas”, o Pacto Interamericano 

pela Educação em Direitos Humanos estabelece que as crianças e jovens estudantes devem 

receber educação de qualidade que tenha como conteúdo e prática central os direitos humanos. 

O Pacto foca em quatro campos concretos de ação: 1) dotação de infraestrutura e recursos 

técnicos, sobretudo aos locais com menor desenvolvimento social e econômico; 2) desenho, 

adequação e implementação curricular, adequando os currículos aos princípios democráticos e 

de direitos humanos, nas linhas da proposta curricular e metodológica apresentada pelo IIDH; 

3) abordagem da exclusão, discriminação e pobreza como conteúdos de estudo no espaço 

escolar e a atenção adequada ao estudante que se encontra nessa situação, garantindo-lhe o 

devido acesso à educação; e 4) segurança e erradicação da violência, o que inclui a segurança 

no entorno da escola (CRUZ, 2014). 

 Em 19 de dezembro de 2011, o Conselho de Direitos Humanos da ONU aprovou a 

Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e formação em matéria de direitos humanos, 
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por meio da Resolução 16/1. A Declaração estabelece que toda pessoa tem o direito de obter, 

buscar e receber informação sobre todos os direitos humanos e liberdades fundamentais e de 

ter acesso à educação e formação em matéria de direitos humanos (ORGANIZAÇÃO DAS 

NAÇÕES UNIDAS, 2011). 

 Segundo o texto da Resolução 16/1, a educação e a formação em matéria de direitos 

humanos estão integradas por um conjunto de atividades educativas e de formação, informação, 

sensibilização e aprendizagem que buscam promover o respeito universal e efetivo de todos os 

direitos humanos e das liberdades fundamentais, contribuindo, assim, para a prevenção dos 

abusos e violações dos direitos humanos ao proporcionar às pessoas conhecimentos, 

capacidades, compreensão e o desenvolvimento de atitudes e comportamentos que possam 

contribuir para a criação e promoção de uma cultura universal de direitos humanos 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2011). 

 A compreensão de educação presente na Declaração das Nações Unidas sobre a 

Educação e formação em matéria de direitos humanos envolve a educação ao longo da vida, 

em todos os níveis de ensino formal e não-formal, no âmbito escolar e extraescolar, tanto no 

setor público quanto privado, priorizando a formação de educadores e funcionários públicos, 

por meio da formação inicial e continuada, da educação popular e da sensibilização do público 

em geral, com a adoção de metodologias e linguagens adequadas aos diferentes públicos 

(ZENAIDE, 2016). 

 

2.4 A Educação em Direitos Humanos no Brasil 

 No Brasil, a Educação em Direitos Humanos surgiu no contexto da resistência à 

Ditadura civil-militar e lutas pela redemocratização do país, a partir de experiências que 

surgiram entre os profissionais liberais, universidades e organizações populares na luta por 

esses direitos (SADER, 2007; BRASIL, 2013b). 

 Zenaide (2016) destaca que a década de 1980 assistiu ao surgimento de importantes 

movimentos sociais que se engajaram na luta pelos direitos humanos. São exemplos citados 

pela autora: o Movimento de Justiça e Direitos Humanos (1980), o Movimento Nacional de 

Direitos Humanos – MNDH (1982), o Movimento dos Desempregados (1983), o Movimento 

Diretas Já, o Movimento Tortura Nunca Mais, o Movimento pela Constituinte e o Movimento 

Nacional de Meninos e Meninas de Rua (1985), o Movimento Negro Unificado, o Movimento 

dos Inquilinos Intranquilos e o Movimento dos Sem Casa (1986), o Movimento em Defesa da 

Escola Pública (1988) e o Movimento de Reforma Urbana (1989). Em 1985, houve a instalação 
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do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, como fruto da luta pelos direitos civis e políticos 

e direitos econômicos, sociais e culturais, encampada pelo movimento feminista. 

 A Constituição Brasileira de 1988, denominada “Constituição Cidadã”, 

institucionalizou os direitos humanos no país, destacando a cidadania e a dignidade da pessoa 

humana como fundamentos do Estado Brasileiro. Além disso, o texto constitucional fixou como 

objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o 

desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 

sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). 

 Em 13 de julho de 1990, a Lei nº 8.069 instituiu o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), que reúne as leis específicas garantidoras dos direitos e deveres das crianças 

e adolescentes, reconhecidos como sujeitos de direitos. O ECA estabelece que a família, o 

Estado e a sociedade são responsáveis pela sua proteção, devendo-se assegurar à criança e ao 

adolescente o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de 

liberdade e de dignidade (BRASIL, 1990). 

 A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), trouxe em seu Título II os princípios e fins da Educação Nacional, 

mencionando em seu artigo 2º que “A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos 

princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” (BRASIL, 1996). 

 Em 1996, foi fundada a Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos (RBEDH), 

uma entidade suprapartidária e supra religiosa, sem fins lucrativos, que tinha o objetivo de 

articular um movimento nacional em prol da EDH. Em 1997, a entidade realizou o I Congresso 

Brasileiro de Educação em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São 

Paulo (USP), em São Paulo (ZENAIDE, 2016). 

 Ainda em 1996, o governo brasileiro instituiu o primeiro Programa Nacional de 

Direitos Humanos (PNDH-1), que apresenta propostas para a formulação e implementação de 

políticas públicas na área dos direitos humanos, e transversalização dos direitos humanos no 

campo das políticas públicas, dando destaque para a Educação em Direitos Humanos (TOSI; 

FERREIRA, 2014). O foco do PNDH-1 eram os direitos civis e políticos, entre os quais: 1) 

Políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos (incluindo a proteção do 

direito à vida, liberdade e igualdade perante a lei); 2) Educação e cidadania: bases para uma 

cultura dos direitos humanos; 3) Políticas internacionais para promoção dos direitos humanos; 



40 

 

e 4) Implementação e monitoramento do Programa Nacional de Direitos Humanos. O Programa 

sofreu ampla revisão, com o propósito de incluir também os direitos econômicos, sociais e 

culturais na pauta do governo, reforçando a indivisibilidade e a interdependência dos direitos 

humanos (BRASIL, 2013). 

 Em 2002, foi publicado o segundo Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-

2), que incorporou alguns temas voltados para a sensibilização da sociedade brasileira, visando 

consolidar uma cultura de respeito aos direitos humanos, tais como: cultura, lazer, saúde, 

educação, previdência social, trabalho, moradia, alimentação e meio ambiente saudável 

(BRASIL, 2013b). 

Em 2003, houve a criação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(CNEDH)1, que construiu o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). No 

PNEDH, a Educação em Direitos Humanos “é compreendida como um processo sistemático e 

multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos” (BRASIL, 2007a, p. 25), além 

de destacar a prioridade na formação para a educação formal e não-formal. 

 Entre 2004 e 2005, o PNEDH foi divulgado e debatido com a sociedade. Em 2006, 

após as contribuições advindas desse debate, foi publicada sua versão definitiva, em parceria 

entre a então Secretaria Especial de Direitos Humanos, o Ministério da Educação e o Ministério 

da Justiça. O documento estabelece concepções, princípios, objetivos, diretrizes e linhas de 

ação e é estruturado em cinco grandes eixos de atuação: Educação Básica, Educação Superior; 

Educação Não-Formal; Educação dos Profissionais dos Sistemas de Justiça e Segurança 

Pública; e Educação e Mídia (BRASIL, 2007a). São objetivos gerais do PNEDH: 

a) destacar o papel estratégico da Educação em Direitos Humanos para o 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito;  

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

equitativa e democrática;  

c) encorajar o desenvolvimento de ações de Educação em Direitos Humanos pelo 

poder público e sociedade civil por meio de ações conjuntas; 

d) contribuir para a efetivação dos compromissos internacionais e nacionais com a 

Educação em Direitos Humanos;  

e) estimular a cooperação nacional e internacional na implementação de ações de 

Educação em Direitos Humanos; 

f) propor a transversalidade da Educação em Direitos Humanos nas políticas públicas, 

estimulando o desenvolvimento institucional e interinstitucional das ações previstas 

                                                             
1 O Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (CNEDH) é instância colegiada de natureza consultiva, 

vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MDH) e cumpre função relevante junto 

à Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos no que diz respeito à consolidação da Política Nacional 

de Educação em Direitos Humanos. A institucionalização do CNEDH foi viabilizada pela Portaria nº 98, de 9 de 

julho de 2003. Dentre as principais finalidades atribuídas ao CNEDH naquele momento, destaca-se a proposição 

do texto para a publicação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH). Outra grande 

conquista do CNEDH foi sua atuação para a elaboração das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação no Parecer CNE/CP nº 8/2012, homologado pelo 

Ministério da Educação, com a Resolução nº 01, de 30 de maio de 2012 (BRASIL, 2019). 
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no PNEDH nos mais diversos setores (educação, saúde, comunicação, cultura, 

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

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

em relação às questões da Educação em Direitos Humanos; 

h) orientar políticas educacionais direcionadas para a formação de uma cultura de 

direitos humanos;  

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

projetos na área da Educação em Direitos Humanos;  

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

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

nacionais, estaduais e municipais na perspectiva da Educação em Direitos Humanos;  

l) balizar a elaboração, implementação, monitoramento, avaliação e atualização dos 

Planos de Educação em Direitos Humanos dos estados e municípios; 

m) incentivar formas de acesso às ações de Educação em Direitos Humanos a pessoas 

com deficiência. (BRASIL, 2007a, p. 26-27). 

 

 Uma das linhas de ação estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos é a criação de Comitês Estaduais de Educação em Direitos Humanos, que ficariam 

responsáveis por elaborar o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos, com ações 

voltadas para os mesmos eixos do PNEDH (BRASIL, 2007a). 

 Em 21 de dezembro de 2009, o Decreto nº 7.037 instituiu o terceiro Programa 

Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, que incorporou resoluções da 11ª Conferência 

Nacional de Direitos Humanos2, além de propostas aprovadas em mais de 50 conferências 

temáticas, promovidas desde 2003, em áreas como segurança alimentar, educação, saúde, 

habitação, igualdade racial, direitos da mulher, juventude, crianças e adolescentes, pessoas com 

deficiência, idosos, meio ambiente etc. O PNDH-3 concebe a efetivação dos direitos humanos 

como uma política de Estado, centrada na dignidade da pessoa humana e na criação de 

oportunidades para que todos e todas possam desenvolver seu potencial de forma livre, 

autônoma e plena. O documento está estruturado em torno de seis eixos orientadores: 1) 

Interação democrática entre Estado e sociedade civil; 2) Desenvolvimento e direitos humanos; 

3) Universalizar direitos em um contexto de desigualdades; 4) Segurança pública, Acesso à 

justiça e combate à violência; 5) Educação e cultura em direitos humanos; e 6) Direito à 

memória e à verdade (BRASIL, 2009a). 

 O eixo 5 do PNDH-3 – Educação e cultura em direitos humanos – busca o 

desenvolvimento de processos educativos permanentes voltados à formação de uma 

                                                             
2 Sob o signo da comemoração dos 60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e tendo como lema 

“Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos: Superando as Desigualdades”, a 11ª Conferência Nacional 

de Direitos Humanos foi realizada entre os dias 15 e 18 de dezembro de 2008 e reuniu mais de 2 mil pessoas. 

Tratando de forma integrada as múltiplas dimensões dos direitos humanos, a Conferência discutiu sete eixos 

orientadores: 1) Universalizar direitos em um contexto de desigualdades; 2) Violência, segurança pública e acesso 

à justiça; 3) Pacto federativo e responsabilidade dos três Poderes, do Ministério Público e da Defensoria Pública; 

4) Educação e cultura em direitos humanos; 5) Interação democrática entre Estado e sociedade civil; 6) 

Desenvolvimento e direitos humanos; e 7) Direito à memória e à verdade (BRASIL, 2008d). 
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consciência centrada no respeito ao outro, na tolerância, na solidariedade e no compromisso 

contra todas as formas de discriminação, opressão e violência, com base no respeito integral à 

dignidade humana. O eixo apresenta cinco diretrizes, conforme estabelece o decreto: 1) 

Efetivação das diretrizes e dos princípios da política nacional de educação em direitos humanos 

para fortalecer uma cultura de direitos; 2) Fortalecimento dos princípios da democracia e dos 

direitos humanos nos sistemas de educação básica, nas instituições de ensino superior e nas 

instituições formadoras; 3) Reconhecimento da educação não formal como espaço de defesa e 

promoção dos direitos humanos; 4) Promoção da Educação em Direitos Humanos no serviço 

público; e 6) Garantia do direito à comunicação democrática e ao acesso à informação para 

consolidação de uma cultura em direitos humanos (BRASIL, 2009a). 

 A Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

Gerais para a Educação Básica, que concebem o direito à educação como direito inalienável 

de todos/as os/as cidadãos/ãs e a condição primeira para o exercício pleno dos direitos humanos. 

O documento afirma ainda que uma escola de qualidade social deve considerar as diversidades, 

o respeito aos direitos humanos individuais e coletivos, na sua tarefa de construir uma cultura 

de direitos humanos formando cidadãos plenos (BRASIL, 2010b). 

 Em 2012, o Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (DNEDH), por meio da Resolução 

nº 01, de 30 de maio de 2012. As Diretrizes devem ser observadas pelos sistemas de ensino e 

suas instituições e reconhecem a EDH como um dos eixos fundamentais do direito à educação, 

conceituando-a como o uso de concepções e práticas educativas fundadas nos Direitos 

Humanos e em seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e 

cidadã de sujeitos de direitos e de responsabilidades individuais e coletivas (BRASIL, 2012d). 

 A Resolução nº 01/2012 aponta que a Educação em Direitos Humanos, como processo 

sistemático e multidimensional, tem como finalidade a formação integral dos sujeitos de 

direitos e a promoção da educação para a mudança e a transformação social. Nesse sentido, a 

EDH fundamenta-se nos seguintes princípios: dignidade humana; igualdade de direitos; 

reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do Estado; 

democracia na educação; transversalidade, vivência e globalidade; e sustentabilidade 

socioambiental. O artigo 5º menciona ainda que o objetivo central da EDH “[...] é a formação 

para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos Humanos como forma de 

vida e de organização social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e 

planetário” (BRASIL, 2012d). 
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 A Resolução CNE/CEB nº 06, de 20 de setembro de 2012, define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, estabelecendo 

como princípios da Educação Profissional Técnica de Nível Médio a relação e articulação entre 

a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o exercício das profissões 

técnicas, visando à formação integral do estudante, bem como a articulação a Educação Básica 

com a Educação Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes 

específicos para a produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa 

como princípio pedagógico (BRASIL, 2012c). 

 Em 2016, a Secretaria Especial de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, em 

parceria com o Ministério da Educação, lança o Pacto Nacional Universitário pela Promoção 

do Respeito à Diversidade e da Cultura da Paz e Direitos Humanos, que tem o objetivo de 

fomentar a formulação, a implementação, o monitoramento e a disseminação de medidas que 

visem assegurar a promoção e a defesa dos direitos humanos, fortalecendo a Educação em 

Direitos Humanos nas Instituições de Ensino Superior no âmbito do ensino, da pesquisa, da 

extensão, da gestão e da convivência universitária e comunitária (BRASIL, 2016). Dentre as 

ações prioritárias, destacam-se: 

[...] a) a realização de campanhas continuadas para a sensibilização dos corpos 

docente, discente, de funcionários e de colaboradores; b) a criação de canais 

institucionais para o recebimento e a apuração de denúncias de violações de direitos; 

c) a inclusão da Educação em Direitos Humanos nos currículos das universidades; d) 

a implementação de medidas que valorizem melhores práticas na promoção e na 

defesa de direitos; e e) o estabelecimento de mecanismos institucionais dentro de cada 

universidade para coordenar, fomentar e monitorar o cumprimento das medidas 

adotadas mediante a criação de Comitês Gestores e de um Comitê Nacional. 

(PIOVESAN; FACHIN, 2017, p. 32). 

 

 Como se pode observar a partir desse panorama dos marcos históricos e normativos 

relativos à Educação em Direitos Humanos, a temática vem sendo debatida como um dos 

mecanismos que possibilitam a construção de uma cultura de direitos humanos, considerando 

o papel estratégico do espaço escolar para se alcançar essa finalidade. A reflexão acerca da 

escola como espaço e tempo da EDH, bem como o papel dos professores nessa construção, 

serão objeto do próximo capítulo. 
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3 O LUGAR DOS DIREITOS HUMANOS NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

 O paradigma que vem marcando o campo educacional na sociedade brasileira possui 

estreita relação com o ideário neoliberal e, consequentemente, com a difusão de valores 

capitalistas. Nesse contexto, o ambiente escolar acaba servindo de reforço aos padrões de 

exclusão e estigmatização de certos segmentos, o que reflete o próprio caráter excludente da 

sociedade e a construção de relações sociais baseadas numa lógica mercantilista. 

 Num cenário marcado por essas características, impõe-se a reflexão sobre as 

possibilidades e limites de se construir uma escola democrática, plural, inclusiva e promotora 

dos direitos humanos. Seria esse modelo escolar uma possibilidade ou uma utopia? Considera-

se, aqui, que o ambiente escolar pode – e deve – contribuir para o debate crítico sobre as 

desigualdades e violações de direitos que ocorrem na sociedade brasileira e para o 

desenvolvimento da empatia, da tolerância e do respeito às diferenças. 

 Contudo, sabe-se que há muitas “pedras no caminho” para se construir a “escola que 

queremos”, em razão, sobretudo, de a escola ser um reflexo do campo social e, nesse aspecto, 

o Brasil ainda se mostra como uma sociedade violenta, patriarcal, machista, racista e com 

resquícios do período escravocrata. Cabe, então, compreender o papel que a educação pode 

desempenhar na construção de novas relações pautadas na garantia dos direitos humanos. 

 O próprio direito à educação é um direito humano, que resultou de lutas contra o 

analfabetismo e representa um direito social e, portanto, um direito fundamental de segunda 

geração, ao lado de outros direitos, como a saúde, a alimentação, o trabalho, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, entre outros 

(CARVALHO, 2014; BRASIL, 1988). 

 Nos últimos anos, uma vasta produção de documentos nacionais e internacionais 

conferiu legitimidade aos direitos humanos como parâmetros para a relação entre as pessoas e 

dessas com o Estado. Contudo, conforme apontam Santos e Chauí (2013), grande parte da 

população mundial e nacional não têm seus direitos efetivados, em razão de inúmeras violações, 

que impedem o exercício dos direitos humanos e minimizam a autopercepção como sujeito de 

direito. 

 Nessa perspectiva, o campo educacional vem buscando a adoção de políticas públicas 

que garantam a operacionalização transversal de temáticas relativas aos direitos humanos no 

interior das escolas. Assim, a Educação em Direitos Humanos representa um mecanismo central 

para o reconhecimento e ampliação dos direitos humanos e enxerga o processo educacional 
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como determinante para a construção de uma sociedade democrática e pautada no respeito aos 

direitos humanos. 

Compreender a democracia e os direitos humanos como uma construção que se faz ao 

longo da história, e que tem diante de si o futuro, pressupõe atribuir à educação um 

lugar indispensável de formação em e para os direitos humanos, na medida em que, 

através do ato educativo, pode-se, senão transformar a sociedade, construir a cultura 

indispensável para esta transformação. (VIOLA, 2010, p. 22). 

 

3.1 A importância da formação de professores em Educação em Direitos Humanos 

 A transformação do espaço escolar a partir da adoção e vivência dos princípios que 

norteiam a Educação em Direitos Humanos perpassa, necessariamente, o papel do professor, 

que atua como mediador das diversas relações sociais que se estabelecem no espaço escolar. 

Nesse sentido, a formação de professores em direitos humanos contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos e, consequentemente, para a formação de 

discentes comprometidos com a promoção desses direitos. 

[...] como alguém que não se respeita, que não respeita os seus próprios direitos, que 

às vezes nem os conhece e que não sabe defendê-los, poderia ensinar outro alguém 

sobre o exercício de algum direito ou sobre qualquer outro conteúdo de forma crítica 

e emancipadora? Ou como alguém que está desacostumado a ser ético e agir, 

socialmente com justiça? Ou, ainda, como um professor que se deixa vencer pela 

rotina, por mais dura que possa ser, pode contribuir para a formação de sujeitos que 

exerçam plenamente a sua cidadania e saibam defender os seus direitos civis, sociais 

e políticos? (PADILHA, 2005, p. 169). 
 

 Quando os professores se mantêm em posição neutra diante dos acontecimentos, 

retirando dos discentes a possibilidade de compreender a realidade e criar o desejo de mudança, 

eles acabam consentindo com o que está ocorrendo, mesmo que não concordem. Se, ao 

contrário, promovem reflexões no desenvolvimento das atividades pedagógicas, colocando-se 

em posição ativa, podem motivar e auxiliar em processos de mudança e participação 

(NASCIMENTO, 2000). 

 Tendo em vista que os professores são os sujeitos que realizam a mediação no processo 

educacional, a formação em direitos humanos representa um importante mecanismo de 

mudança de mentalidades e práticas no cotidiano escolar, a partir de uma visão socialmente 

referenciada e que valoriza a dignidade da pessoa humana. 

Os professores têm, assim, uma responsabilidade e um poder muito grande na 

transmissão e promoção desses valores, uma vez que dispõem da possibilidade de 

influir para a correção de vícios históricos e distorções profundamente injustas. E 

assim podem dar valiosa contribuição para a formação de uma nova sociedade, em 

que a dignidade humana seja, de fato, o primeiro dos valores e, a partir daí, as pessoas 

se respeitem reciprocamente e sejam solidárias umas com as outras. (DALLARI, 

2004, p. 42). 

 

 Carvalho (2014) considera que a formação docente sob a ótica dos direitos humanos é 

uma condição intrínseca para a concretização de inovações no contexto educacional e para que 
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o professor paute suas ações e decisões em princípios de justiça, solidariedade e igualdade na 

diversidade, bem como a partir da reflexão sobre a realidade sociocultural e educacional. 

 A atuação do professor é fundamental para concretizar os princípios e diretrizes da 

Educação em Direitos Humanos. A articulação entre ensino, pesquisa e extensão assume um 

papel relevante na formação docente, considerando que, durante sua vivência na academia, o 

educador vai adquirir os fundamentos que solidificarão sua prática pedagógica. Entretanto, essa 

proposta esbarra em muitos limites, visto que, não raro, são poucos os profissionais que 

recebem uma formação inicial voltada para o respeito à dignidade humana e à cidadania e, não 

raro, a formação continuada também acaba negligenciando essas questões.  

São muitos os limites que marcam a formação do educador em Direitos Humanos, 

reconhecendo-se que não é suficiente ensinar conteúdos, regras, mas posturas, 

comportamentos e atitudes. Educar em Direitos Humanos significa sensibilizar, 

conscientizar e humanizar as pessoas para a importância do respeito ao ser humano, e 

para tanto se faz necessária uma conduta humanizada, pois só é possível educar em 

direitos humanos quem se humaniza, e só é possível investir na humanização quando 

temos uma consciência, uma conduta humanizada. Daí a importância de trabalhar a 

concepção de Direitos Humanos com os Educadores durante seu processo de 

formação, envolvendo práticas de ensino, pesquisa e extensão, uma vez que a eles 

caberá a responsabilidade de transmitir aos educandos as primeiras noções de respeito, 

solidariedade e fraternidade, juntamente com a família e a comunidade escolar. 

(CARVALHO, 2014, p. 182). 

 

A formação docente em direitos humanos pressupõe uma prática pedagógica em 

harmonia com os valores da EDH, proporcionando ao professor “a possibilidade de aprofundar 

a consciência de sua própria dignidade, a capacidade de reconhecer o outro, de vivenciar a 

solidariedade, a partilha, a igualdade na diferença e a liberdade” (NASCIMENTO apud 

TAVARES, 2007, p. 490). Nesse sentido, se estabelece um diálogo com a obra de Paulo Freire, 

quando ele afirma em sua Pedagogia da Autonomia que “Ensinar exige humildade, tolerância 

e a luta em defesa dos direitos dos educadores” (FREIRE, 2002). 

[...] A luta dos professores em defesa de seus direitos e de sua dignidade deve ser 

entendida como um momento importante de sua prática docente, enquanto prática 

ética. Não é algo que vem de fora da atividade docente, mas algo que dela faz parte. 

O combate em favor da dignidade da prática docente é tão parte dela mesma quanto 

dela faz parte o respeito que o professor deve ter à identidade do educando, à sua 

pessoa, a seu direito de ser. Um dos piores males que o poder público vem fazendo a 

nós, no Brasil, historicamente, desde que a sociedade brasileira foi criada, é o de fazer 

muitos de nós correr o risco de, a custo de tanto descaso pela educação pública, 

existencialmente cansados, cair no indiferentismo fatalisticamente cínico que leva ao 

cruzamento de braços. “Não há o que fazer” é o discurso acomodado que não podemos 

aceitar. 

 

[...] Como ser educador, sobretudo numa perspectiva progressista, sem aprender, com 

maior ou menor esforço, a conviver com os diferentes? Como ser educador, se não 

desenvolvo em mim a indispensável amorosidade aos educandos com quem me 

comprometo e ao próprio processo formador de que sou parte? [...] A minha resposta 

à ofensa à educação é a luta política consciente, crítica, organizada contra os 

ofensores. Aceito até abandoná-la, cansado, à procura de melhores dias. O que não é 
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possível é, ficando nela, aviltá-la com o desdém de mim mesmo e dos educandos. 

(FREIRE, 2002, p. 27). 

  

 Morgado (2001) aponta que a prática pedagógica da Educação em Direitos Humanos 

na educação formal se baseia nos chamados “saberes docentes do educador/a em direitos 

humanos”, que consistem em saberes específicos e necessários para a efetivação da EDH. Esses 

saberes estão relacionados com outros três: saber pedagógico, saber curricular e saber 

experiencial. 

 O saber pedagógico engloba as estratégias e recursos que o professor utiliza para 

relacionar os conteúdos curriculares com a transversalidade dos direitos humanos. Os saberes 

adquiridos no exercício do magistério são, segundo Morgado (2001), uma parte essencial na 

construção do saber docente em direitos humanos, evidenciando a importância dessa temática 

na formação inicial e continuada de professores e professoras. Conforme exemplifica a autora, 

os saberes da formação pedagógica podem ser construídos em espaços como universidades e 

oficinas oferecidas por ONGs. 

[...] um educador em direitos humanos não deve ter condutas autoritárias, 

antidemocráticas, que desrespeitem a pluralidade e especificidade de seus educandos. 

Deve o mesmo ser ainda compromissado com os direitos que defende e desenvolver 

suas práticas pedagógicas norteadas por princípios como: a igualdade, a liberdade e 

fraternidade; pautando-se em pedagogias participativas e dialógicas, que garantam 

dignidade, igualdade de oportunidades, exercício da participação e da autonomia, 

estabelecendo a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade entre os conteúdos, 

fundamentando-se numa concepção crítica da educação. Mas, para que essas atitudes 

se concretizem na rotina escolar é preciso que o professor tenha recebido uma 

formação voltada para tais práticas, o que comprova a relevância da abordagem que a 

educação em direitos humanos deverá obter durante o processo de formação de tais 

professores. (CARVALHO, 2014, p. 195). 

 

 O saber curricular diz respeito à necessidade de flexibilização do currículo, com sua 

adequação aos conteúdos de direitos humanos. Conforme aponta Morgado (2001), os conteúdos 

curriculares em direitos humanos devem estar presentes tanto no currículo manifesto – planos, 

programas e textos de estudo –, quanto no currículo oculto – normas tácitas e relações que 

ocorrem no âmbito escolar. Nesse sentido, a Educação em Direitos Humanos não se restringe 

à inclusão de novos conteúdos, mas busca, sobretudo, a tomada de consciência sobre as próprias 

relações de poder presentes no currículo, que, em geral, correspondem à ideologia das classes 

dominantes. 

 Por sua vez, o saber experiencial aponta para a necessidade de vivenciar os direitos 

humanos, bem como destaca a importância da coerência entre sua promoção e defesa. Para 

Morgado (2001), o saber pedagógico e o saber curricular são perpassados pelo saber 

experiencial, que é pautado em aspectos da experiência profissional e da vida pessoal. “[...] A 

participação político-social, as experiências de exercício da cidadania e a luta pelos direitos 
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pessoais e coletivos são tidas como necessárias à prática educativa em direitos humanos” 

(JESUS, 2011, p. 113). 

 Ao analisar a educação na sociedade de classes, Orso (2008) aponta que de nada 

adianta dizer que é preciso mudar a mentalidade das pessoas, que é preciso ser solidário e 

romper com o individualismo, que é preciso agir com alteridade e pensar no coletivo, se isso 

não passar de frases de efeito moralistas. Assim, ele adverte que é necessário considerar o modo 

de organização da sociedade. “As pessoas podem até não querer explorar e dominar os outros; 

podem querer ser fraternas e solidárias, mas são forçadas a fazer o contrário devido ao modo 

de produção dominante” (p. 56-57). E, é aqui que o autor aponta um papel crucial dos 

professores e professoras: quando estes se identificarem como pertencentes à classe 

trabalhadora e perceberem as condições de dominação e exploração às quais os trabalhadores 

estão submetidos, “[...] poderão contribuir por meio do trabalho que realizam como docentes 

com a conscientização de classe situando-se de maneira crítica perante a neutralidade da 

educação escolar apregoada pela ideologia da classe dominante” (JESUS, 2011, p. 114-115). 

 Além dos aspectos que já foram apresentados sobre a relevância de incluir a Educação 

em Direitos Humanos na formação de professores, alguns marcos normativos sobre EDH (que 

foram abordados no capítulo anterior) reforçam a importância da temática para a atuação 

docente, dentre os quais podemos citar: o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – 

PNEDH (2006), o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3 (2009), as 

Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (2012), a Lei nº 13.010 (2014) e 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior – cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura – 

e formação continuada (2015). 

 O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH traz como uma de 

suas linhas gerais de ação a formação e capacitação de profissionais. Nesse item, o documento 

traça como um dos objetivos promover a formação inicial e continuada dos profissionais, 

especialmente os da área da educação e educadores(as) sociais em direitos humanos. Nesse 

sentido, deve-se oportunizar, na formação inicial e continuada dos profissionais de educação e 

de outras áreas, ações de ensino, pesquisa e extensão como foco na educação em direitos 

humanos, bem como se estabelecer diretrizes curriculares para essa formação. Outros caminhos 

que o item sugere são o incentivo à interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade na educação 

em direitos humanos, bem como a inserção do tema dos direitos humanos como conteúdo 

curricular na formação de agentes sociais públicos e privados (BRASIL, 2007a). 
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 O terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3, em seu eixo 5 – Educação 

e cultura em direitos humanos – busca o desenvolvimento de processos educativos permanentes 

voltados à formação de uma consciência centrada no respeito ao outro, na tolerância, na 

solidariedade e no compromisso contra todas as formas de discriminação, opressão e violência, 

com base no respeito integral à dignidade humana. Uma das diretrizes desse eixo é o 

fortalecimento dos princípios da democracia e dos direitos humanos nos sistemas de Educação 

Básica, nas instituições de Ensino Superior e nas instituições formadoras (BRASIL, 2009a). 

 As Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (2012) mencionam, 

no artigo 8º, que “A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial e 

continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo componente obrigatório nos 

cursos destinados a esses profissionais” (BRASIL, 2012d). 

 A Lei nº 13.010, de 26 de junho de 2014, acrescentou o parágrafo 9º ao artigo 26 da 

LDBEN, estabelecendo a inclusão de conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção 

de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente, como temas transversais, nos 

currículos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. A abordagem 

desses conteúdos deve ser pautada no Estatuto da Criança e do Adolescente, observando-se a 

produção e distribuição de material didático adequado (BRASIL, 2014).  

 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior 

(cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada, estabelecidas pela Resolução nº 2, de 1º de julho 

de 2015, estabelecem que a Educação em/para os Direitos Humanos é um direito fundamental 

e constitui parte do direito à educação, além de ser um caminho para a concretização dos direitos 

humanos reconhecidos pelo ordenamento jurídico brasileiro e dos países democráticos, além de 

apontar a EDH como uma necessidade estratégica na formação de professores e nas práticas 

educativas, em harmonia com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(BRASIL, 2015b). 

 Como se observa a partir desse panorama, a legislação educacional brasileira 

reconhece a importância e necessidade de se incluir a EDH na formação docente. Entretanto, 

há um longo caminho para que essa política seja efetivamente concretizada na realidade 

educacional. Assim, surgem os questionamentos: Como capacitar e sensibilizar os professores 

para a importância das temáticas relativas aos direitos humanos? Que possíveis estratégias 

podem ser empregadas nessa formação? Quais são os principais desafios para formar 

professores capazes de promover uma cultura de direitos humanos? São questões como essas 

que serão discutidas no tópico seguinte. 
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3.2 Estratégias para a formação docente em EDH 

 A preocupação em torno das estratégias para a formação docente em direitos humanos 

parte da premissa de que não é suficiente transmitir conhecimentos sobre os direitos humanos 

para garantir que as diretrizes e princípios da EDH sejam vivenciados no contexto escolar. É 

necessário “desnaturalizar” essa visão, buscando-se a problematização e a articulação dos 

direitos humanos com as diferentes concepções pedagógicas, destacando aquelas mais 

relacionadas com a abordagem de direitos humanos que se busca promover (CANDAU; 

SACAVINO, 2013). 

[...] não é possível dissociar a questão das estratégias metodológicas a serem utilizadas 

na educação em Direitos Humanos de educadores de uma visão político-filosófica, de 

uma concepção dos direitos humanos e do sentido de se educar em Direitos Humanos 

numa determinada sociedade em um momento histórico concreto. As estratégias 

pedagógicas não são um fim em si mesmas. Estão sempre a serviço de finalidades e 

objetivos específicos que se pretendem alcançar. (CANDAU, SACAVINO, 2013, p. 

63). 

 

 Maciel (2016) aponta que a mera transmissão de informações sobre os direitos 

humanos, em vez de aproximar os educandos da vivência dos direitos humanos, pode acabar 

tendo um efeito contrário: serem vistos como distantes da realidade do discente e, 

consequentemente, levar à permanência das situações de violação de direitos. Assim, as ações 

ganham mais relevância do que apenas discursos e informações. Nesse contexto, a formação de 

professores em direitos humanos deve aproximar-se do paradigma do professor reflexivo, que 

consiste na “reflexão do professor sobre sua própria prática” (p. 50). A formação continuada, 

portanto, precisa estar antenada com a realidade do docente. Contudo, geralmente não é isso 

que se observa na prática. 

[...] no que diz respeito a programas de formação contínua de professores, tem sido 

bastante frequente o deslocamento entre a reflexão sobre os conceitos difundidos e a 

consideração das práticas correntes nas unidades escolares. Normalmente realizados 

fora da escola, os programas de formação contínua se propõem a ‘reciclar’ o repertório 

do discurso dos educadores em ‘temáticas e metodologias inovadoras’ e, deste modo, 

simplificam a questão da educação para a democracia e os direitos humanos, 

tornando-a um problema de divulgação de ideias a cargo de um indivíduo isolado de 

seus pares e da proposta pedagógica de sua escola. (CARVALHO et al., 2004, p. 32). 

 

 Essa análise aponta para a importância de relacionar a Educação em Direitos Humanos 

com o contexto profissional do educador. Formá-lo sem confrontar os conceitos aprendidos e 

vivenciados nos cursos de formação e a proposta pedagógica da escola em que atua dificulta o 

exercício da profissão numa perspectiva crítica e comprometida com a mudança social. Outro 

aspecto que não pode ser esquecido é a questão da coletividade. A construção de uma cultura 

de direitos humanos não pode ficar a cargo de um único sujeito; é necessário que todos os 

professores, das diferentes áreas de conhecimento, possam refletir conjuntamente e passem a 
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ter um novo olhar sobre o cotidiano escolar, buscando superar os desafios e problemas 

existentes. Assim, os cursos e encontros de formação devem fomentar as ações coletivas e 

trocas de experiências entre pares, pautados na conjunção de conhecimentos, princípios de 

conduta fundados em valores públicos essenciais e nas ideias de empoderamento e de mudança 

social (MACIEL, 2016). 

 Candau e Sacavino (2013) defendem que as estratégias metodológicas em EDH devem 

estar alinhadas com uma visão contextualizada e histórico-crítica do papel dos direitos humanos 

e dissertam sobre elementos da teoria de Paulo Freire que se relacionam com essa perspectiva 

educacional: 

[...] as estratégias metodológicas a serem utilizadas na educação em Direitos Humanos 

têm de estar em coerência com [...] uma visão contextualizada e histórico-crítica do 

papel dos Direitos Humanos na nossa sociedade e do sentido da educação neste 

âmbito: formar sujeitos de direito, empoderar os grupos socialmente vulneráveis e 

excluídos e resgatar a memória histórica da luta pelos Direitos Humanos na nossa 

sociedade. Do ponto de vista pedagógico, na América Latina as contribuições de 

Paulo Freire são reconhecidas como particularmente importantes na construção da 

perspectiva crítica em educação e alguns de seus componentes são considerados 

especialmente pertinentes para a educação em Direitos Humanos: a crítica a uma 

educação bancária e a defesa de uma perspectiva problematizadora da educação; a 

centralidade dos temas geradores, oriundos das experiências de vida dos educandos, 

para o desenvolvimento das ações educativas; o reconhecimento do universo 

sociocultural e dos saberes dos educandos; a afirmação da relevância epistemológica, 

ética e política do diálogo e das práticas participativas e a necessidade de favorecer 

processos que permitam passar da consciência ingênua à consciência crítica das 

realidades e da sociedade em que vivemos. (CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 63-

64). 

 

Dias e Porto (2010) sugerem que a formação de educadores em direitos humanos pode 

tomar como norte a noção de transversalidade e interdisciplinaridade. De acordo com as 

autoras, essas dimensões pedagógicas podem “orientar os currículos escolares com vistas a 

promover uma cultura de direitos”, possibilitando a implantação dos conceitos de direitos 

humanos em todas as disciplinas dos cursos de graduação e no conteúdo programático das ações 

de formação continuada, estabelecendo um vínculo entre as diversas discussões, para melhor 

compreensão e intervenções na realidade. Em relação ao currículo da formação de educadores 

em direitos humanos, as autoras propõem a abordagem do multiculturalismo, que possibilita o 

reconhecimento da diversidade cultural, evidenciando-se o conhecimento produzido por 

diferentes culturas. O currículo deve contemplar, também, temas que geram amplas discussões, 

tais como: política, gênero, economia, família, classes sociais, identidade, etnia, sexualidade, 

entre outros. 

 Em relação às metodologias dos cursos e encontros formativos em direitos humanos, 

estas devem ser participativas, fundadas no diálogo e nas vivências individuais e coletivas. A 

participação propicia a integração dos envolvidos no processo formativo com a prática e com 
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os conteúdos, ou seja, os professores têm a oportunidade de colaborar com o processo de 

constituição do próprio curso de formação, seja por meio de opiniões, sugestões ou auxílio 

prático. Esse exercício remete à cidadania ativa e participativa, um dos valores referentes aos 

direitos humanos (MACIEL, 2016). 

 Na mesma direção, Candau e Sacavino (2013) assinalam a importância da adoção de 

metodologias ativas e participativas, o uso de diferentes linguagens e o diálogo entre os 

diferentes saberes, baseando-se na realidade social e nas experiências dos participantes. Um 

importante aspecto a ser considerado nessas formações são os relatos de histórias de vida dos 

participantes, buscando-se identificar situações de violação ou defesa dos direitos humanos, 

bem como a sensibilização do grupo por meio de matérias jornalísticas ou outros meios de 

comunicação. Outra estratégia apresentada pelas autoras diz respeito às oficinas pedagógicas, 

que consistem em 

[...] espaços de intercâmbio e construção coletiva de saberes, de análise da realidade, 

de confrontação de experiências, de criação de vínculos socioafetivos e exercício 

concreto dos Direitos Humanos. A atividade, participação, socialização da palavra, 

vivência de situações concretas através de sociodramas, análise de acontecimentos, 

leitura e discussão de textos, realização de vídeo-debates, trabalho com diferentes 

expressões da cultura popular, etc., são elementos presentes na dinâmica das oficinas. 

(CANDAU, SACAVINO, 2013, p. 64). 

 

 Atividades culturais, como leitura de obras literárias, músicas, filmes, peças de teatro 

e jogos também se apresentam como possibilidades no processo de formação de professores em 

direitos humanos, favorecendo a reflexão sobre temas relacionados aos direitos humanos de 

forma dinâmica e reflexiva. 

 Embora se constitua como um mecanismo significativo para construir uma cultura de 

direitos humanos no espaço escolar, a implementação de ações e programas de Educação em 

Direitos Humanos voltados para a formação de professores é um caminho repleto de desafios. 

Candau e Sacavino (2013) consideram que são eles: 1) Desconstruir a visão do senso comum 

sobre os direitos humanos; 2) Assumir uma concepção de Educação em Direitos Humanos e 

explicitar o que se pretende atingir em cada situação concreta; 3) Articular ações de 

sensibilização e de formação; 4) Construir ambientes educativos que respeitem e promovam os 

direitos humanos; 5) Incorporar a Educação em Direitos Humanos no currículo escolar; 6) 

Introduzir a Educação em Direitos Humanos na formação inicial e continuada de educadores; 

e 7) Estimular a produção de materiais de apoio. 

 

1) Desconstruir a visão do senso comum sobre os Direitos Humanos 
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 A pesquisa Human Rigths in 2018 – Global Advisor, realizada pelo Instituto Ipsos, 

revela que seis a cada dez brasileiros – o maior índice entre os países pesquisados – acreditam 

que as únicas pessoas beneficiadas pelos direitos humanos são criminosos e terroristas. Além 

do Brasil, apenas no Peru, Índia e Argentina a situação se repete: nesses países, mais da metade 

dos entrevistados também têm essa visão sobre os direitos humanos (IPSOS PUBLIC 

AFFAIRS, 2018).  

 É necessário desconstruir essa visão e assumir a perspectiva de que os Direitos 

Humanos têm a ver “[...] com a afirmação da dignidade de todas as pessoas, com a defesa do 

estado de direito e a construção de estratégias de diálogo e negociação para a resolução pacífica 

dos conflitos inerentes à dinâmica social” (CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 65). 

 

2) Assumir uma concepção de Educação em Direitos Humanos e explicitar o que se pretende 

atingir em cada situação concreta 

 O discurso sobre os direitos humanos está marcado por uma forte polissemia. É 

necessário fazer opções claras sobre em que horizonte se pretende caminhar. 

 

3) Articular ações de sensibilização e de formação 

 As ações de sensibilização são geralmente mais curtas e dirigidas a um público amplo. 

Já os programas de formação têm como público-alvo “[...] grupos específicos, de número 

reduzido, e se baseiam em processos sistemáticos que permitem mudanças significativas de 

mentalidades, atitudes, valores e comportamentos” (CANDAU; SACAVINO, 2013, p. 65). As 

autoras apontam que é fundamental articular, de modo mais intenso, essas duas propostas, pois 

isso poderá fazer a afirmação dos Direitos Humanos se propagar mais profundamente nos 

diferentes âmbitos da sociedade brasileira, priorizando-se o sistema educativo em suas 

diferentes modalidades. 

 

4) Construir ambientes educativos que respeitem e promovam os direitos humanos 

 A Educação em Direitos Humanos não pode se restringir à introdução de alguns 

conteúdos nos diferentes âmbitos educativos. É necessário criar ambientes em que os direitos 

humanos impregnem todas as relações e componentes educativos. Nessa perspectiva, a 

promoção dos direitos humanos nos sistemas de ensino abrange a formulação e execução de 

políticas públicas, a reformulação dos espaços de aprendizagem e as condições de trabalho e 

desenvolvimento profissional dos professores. 
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5) Incorporar a Educação em Direitos Humanos no currículo escolar 

 É fundamental analisar as bases teóricas e as implicações práticas das diferentes 

estratégias propostas para implementar a Educação em Direitos Humanos na Educação Básica. 

Nesse sentido, não basta introduzir uma disciplina específica sobre direitos humanos nestes 

níveis de ensino, mas incorporar a EDH como um dos eixos norteadores do Projeto Político-

Pedagógico das escolas. 

 

6) Introduzir a Educação em Direitos Humanos na formação inicial e continuada de 

educadores 

 A construção de uma cultura de direitos humanos requer que as instituições de 

formação de educadores incorporem espaços – disciplinas, seminários, estágios etc. –, além de 

aprofundar a EDH também na pós-graduação lato e stricto sensu. 

 

7) Estimular a produção de materiais de apoio 

 Outro aspecto importante diz respeito à produção de materiais adequados sobre 

Educação em Direitos Humanos, tanto para a formação de professores, quanto para o ensino 

fundamental e médio, pois ainda há um baixo número de recursos – textos, vídeos, jogos, 

softwares etc. – com essa preocupação. 

 

3.3 Educação em Direitos Humanos e práticas educativas na Educação Profissional e 

Tecnológica 

 A Lei nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) – 

trata da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) em seu capítulo III (artigos 39 a 42), 

mencionando que “A Educação Profissional e Tecnológica, no cumprimento dos objetivos da 

educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões 

do trabalho, da ciência e da tecnologia” (BRASIL, 1996). A LDBEN elenca os cursos 

abrangidos por essa modalidade de ensino: de formação inicial e continuada ou qualificação 

profissional; de educação profissional técnica de nível médio; de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação (BRASIL, 1996). 

 No Brasil, a EPT teve início no dia 23 de setembro de 1909, por meio do Decreto nº 

7.566, que estabeleceu a criação de 19 Escolas de Aprendizes Artífices nas capitais dos Estados. 

O objetivo das Escolas era proporcionar às classes economicamente vulneráveis uma educação 

voltada para o trabalho (formação “tecnicista”) e elas foram caracterizadas pelo caráter 

assistencialista (BRASIL, 1909). 
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 Em 2008, surgiu uma nova institucionalidade da Educação Profissional e Tecnológica. 

A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institucionalizou a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e criou os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. O artigo 2º da lei define os Institutos Federais como “[...]instituições de 

educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base 

na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas pedagógicas” 

(BRASIL, 2008c). Um dos objetivos atribuídos pela lei aos Institutos Federais é “estimular e 

apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à emancipação do 

cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional” (BRASIL, 

2008c). 

 De acordo com o documento Um novo modelo de Educação Profissional e 

Tecnológica: concepções e diretrizes, os Institutos Federais têm como foco a justiça social, a 

equidade, a competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Além disso, devem 

atuar em todos os níveis e modalidades da Educação Profissional e Tecnológica, assumindo o 

compromisso com desenvolvimento integral do cidadão trabalhador (BRASIL, 2010c). 

 Dessa forma, os Institutos Federais representam uma nova perspectiva na Educação 

Profissional e Tecnológica, que rompe com um modelo pedagógico meramente tecnicista – 

adstrito aos interesses do capital – e trazem como pressuposto filosófico a articulação 

inseparável entre trabalho e educação como atributos ontológicos do ser humano, embora a 

escola contemporânea venha reproduzindo a “dualidade educacional”, como reflexo da divisão 

de classes inerente ao processo produtivo (SAVIANI, 2007). 

 Essa perspectiva visa possibilitar uma formação integral, omnilateral ou politécnica. 

Segundo Araujo e Frigotto (2015), para além da concepção de uma forma de articulação entre 

Ensino Médio e Educação Profissional, a formação integral representa um princípio 

pedagógico, que busca superar a fragmentação do saber e ampliar a capacidade do indivíduo de 

compreender sua realidade específica e a relação desta com a realidade social. 

[...] O ensino integrado é um projeto que traz um conteúdo político-pedagógico 

engajado, comprometido com o desenvolvimento de ações formativas integradoras 

(em oposição às práticas fragmentadoras do saber), capazes de promover a autonomia 

e ampliar os horizontes (a liberdade) dos sujeitos das práticas pedagógicas, 

professores e alunos, principalmente. (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015, p. 38). 

 

 Nesse sentido, o modelo de Educação Profissional e Tecnológica que se propõe a partir 

da criação dos Institutos Federais busca superar o dualismo educacional, o qual concebe uma 

educação tecnicista para a classe trabalhadora e reproduz a estrutura social excludente 
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característica do capitalismo. A superação dessa dualidade é um ponto central do conceito de 

politecnia, que 

[...] é uma proposta educacional que, partindo da concepção de trabalho como 

princípio educativo, se volta para o entendimento da superação da divisão entre 

trabalho manual e intelectual, entre formação para o mecanicismo e para o 

intelectualismo, ou, mais historicamente falando, a superação da “escola dual”, que 

preparava parcelas minoritárias da população para o ensino superior (a partir de 

caminhos como o “científico” e “clássico”, ou por uma pedagogia fortemente baseada 

em conteúdos abstratos) e parcelas mais amplas da sociedade para o mercado de 

trabalho técnico. Essa divisão, reproduzindo divisões de classe, direcionou 

historicamente parcelas mais ricas da população para a função de dirigentes 

(cumprindo a universidade papel de muralha a formar para o topo) e parcelas mais 

pobres para a função de subalternos (a partir de formações limitadas que se 

restringiam à reprodução mecânica de trabalhos manuais). (ESCOSTEGUY FILHO 

et al., 2019, p. 93-94). 

 

 Araujo e Frigotto (2015) ressaltam que o Ensino Médio Integrado3 não se resume a um 

projeto pedagógico, a um desenho curricular, mas que há variadas possibilidades que favorecem 

as práticas pedagógicas orientadas pela ideia de integração. O que é decisivo nesse paradigma 

é, sobretudo, o compromisso docente com as ideias de formação integrada e de transformação 

social.  

Na perspectiva da integração, a utilidade dos conteúdos passa a ser concebida não na 

perspectiva imediata do mercado, mas tendo como referência a utilidade social, ou 

seja, os conteúdos são selecionados e organizados na medida de sua possibilidade de 

promover comportamentos que promovam o ser humano e instrumentalizem o 

reconhecimento da essência da sociedade e a sua transformação. Procura-se, com isto, 

formar o indivíduo em suas múltiplas capacidades: de trabalhar, de viver 

coletivamente e agir autonomamente sobre a realidade, contribuindo para a construção 

de uma sociabilidade de fraternidade e de justiça social. (ARAUJO; FRIGOTTO, 

2015, p. 68). 

 

 No artigo Práticas pedagógicas e ensino integrado, os autores supracitados elencam 

alguns princípios que podem orientar a organização de um currículo integrado: a 

contextualização, a interdisciplinaridade e o compromisso com a transformação social. A 

contextualização diz respeito à articulação dos conteúdos formativos com a realidade social e 

com os projetos políticos dos trabalhadores e de suas organizações sociais. A 

interdisciplinaridade compreende que é na totalidade dinâmica que os constructos particulares 

se fazem verdade – aqui, as disciplinas se subordinam a um objetivo geral, que é conhecer e 

transformar a realidade. Já o compromisso com a transformação social revela a teleologia do 

projeto de ensino integrado, ou seja, os conteúdos formativos estão subordinados aos objetivos 

                                                             
3 A concepção de Ensino Médio Integrado expressa-se na visão de Ramos (2008, p. 3), como uma formação que 

contempla três sentidos: o sentido da omnilateralidade, que considera a formação “com base na integração de todas 

as dimensões da vida no processo formativo”; o sentido da integração, que considera a indissociabilidade entre 

Educação Profissional e Educação Básica; e, por fim, “a integração entre conhecimentos gerais e conhecimentos 

específicos, como totalidade”. 
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de transformação social, buscando-se a emancipação dos sujeitos (ARAUJO; FRIGOTTO, 

2015). 

 A proposta de educação integral, omnilateral ou politécnica dialoga com os objetivos 

da Educação em Direitos Humanos, na medida em que a EDH promove mecanismos de reflexão 

crítica sobre a escola, sobre as relações sociais e as estabelecidas no mundo do trabalho 

(sobretudo das carreiras técnicas) e contribuem para o debate sobre as contradições existentes 

na vida social, abrindo um leque de possibilidades para a transformação dessa realidade 

(ESCOSTEGUY FILHO et al., 2019). 

 A EDH, nesse sentido, apresenta um papel fundamental na compreensão dessas 

contradições da sociedade contemporânea, e contribui no processo de formação de estudantes 

e futuros trabalhadores, que irão não apenas assimilar os conhecimentos exigidos no mundo do 

trabalho, mas refletir sobre o caráter e a essência de seu trabalho no mundo que nos cerca – uma 

formação para a práxis (reflexão-ação-reflexão) (FRIGOTTO, 1995). 

 Essa visão corrobora o pensamento de Paulo Freire, que defende a transformação da 

educação bancária em educação libertadora, que deve ser dialógica, problematizadora e reforçar 

no educando o ato de refletir, de criticar, de questionar, visando-se a construção de sua 

autonomia. Segundo a Pedagogia freireana, o homem é um ser inacabado e histórico, que se 

constrói nas relações.  

Uma das tarefas mais importantes da prática educativo‐crítica é propiciar as condições 

em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor ou 

a professora ensaiam a experiência profunda de assumir‐se. Assumir‐se como ser 

social e histórico como ser pensante, comunicante, transformador, criador de sonhos, 

capaz de ter raiva porque capaz de amar. Assumir‐se como sujeito, porque capaz de 

reconhecer‐se como objeto. A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos 

outros. É a “outredade” do “não eu”, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade do 

meu eu. (FREIRE, 2002, p. 42). 

 

 Em Pedagogia do Oprimido, Freire denuncia as práticas de “coisificação” dos seres 

humanos pelos processos de opressão em geral e pelas práticas de educação “bancárias”, que 

não contribuem para os processos de afirmação e de humanização dos seres humanos. Em vez 

de possibilitar a libertação, tais práticas contribuem e efetivam a opressão, gerando oprimidos 

(FREIRE, 2012). 

A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste 

parto é um homem novo que só é viável na e pela superação da contradição 

opressores-oprimidos, que é a libertação de todos. 

A superação da contradição é o parto que traz ao mundo este homem novo não mais 

opressor; não mais oprimido, mas homem libertando-se. (FREIRE, 2012, p. 39, grifo 

nosso). 

  

 Busca-se, portanto, concretizar no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, 

uma formação crítica e cidadã, pautada nos valores de empatia, solidariedade, equidade, justiça 
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social e democracia. E o docente que atua na EPT tem um papel fundamental para se alcançar 

esse paradigma: ele deve ser um sujeito reflexivo, consciente da relação educação e trabalho, 

capaz de articular os conteúdos de formação geral e de formação profissional, com domínio 

teórico-prático do seu campo de atuação, de suas técnicas e bases tecnológicas e consciente de 

seu papel enquanto educador.  

[...] o professor da educação profissional deve ser capaz de permitir que seus alunos 

compreendam de forma reflexiva e crítica os mundos do trabalho, dos objetos e dos 

sistemas tecnológicos dentro dos quais estes evoluem; as motivações e interferências 

das organizações sociais pelas quais e para as quais estes objetos e sistemas foram 

criados e existem; a evolução do mundo natural e social do ponto de vista das relações 

humanas com o progresso tecnológico; como os produtos e processos tecnológicos 

são concebidos, fabricados e como podem ser utilizados; métodos de trabalho dos 

ambientes tecnológicos e das organizações de trabalho. Precisa saber desenvolver 

comportamentos proativos e socialmente responsáveis com relação à produção, 

distribuição e consumo da tecnologia. (MACHADO, 2008, p. 18). 

 

 Assim, o trabalho docente na Educação Profissional e Tecnológica é fundamental para 

a construção do senso crítico dos alunos, bem como para o processo de humanização, levando 

o discente a entender e atuar no mundo em que está inserido de maneira ética, humana e 

comprometida com a emancipação dos sujeitos. Essas são algumas das razões que justificam a 

relevância de se incluir a Educação em Direitos Humanos no espaço escolar, especialmente no 

âmbito da EPT, como forma de promover uma formação integral e levar o ensino integrado a 

ser o reflexo da sociedade que queremos construir. 
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4 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

 Neste capítulo, discorre-se sobre os aspectos metodológicos que nortearam a 

realização da pesquisa, explicitando as etapas e os procedimentos que resultaram na escrita 

desta dissertação. Assim, são contemplados os seguintes elementos: lócus, participantes, 

instrumentos, procedimentos de coleta de dados, critérios de análise e aspectos éticos. 

 O estudo sobre a Educação em Direitos Humanos e as estratégias de formação docente 

na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) consistiu, inicialmente, numa pesquisa básica, 

por envolver o estudo teórico dos conceitos, fundamentos e princípios da Educação em Direitos 

Humanos e dos pilares conceituais e filosóficos da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) e dos Institutos Federais. Além disso, utilizou-se 

simultaneamente as abordagens quantitativa e qualitativa, no intuito de se alcançar uma 

compreensão mais holística acerca do objeto de estudo. 

Tal entendimento aponta para uma visão crítica dialética de que o quantitativo e o 

qualitativo se interpenetram. Nesta visão, [...] as duas dimensões não se opõem, mas 

se inter-relacionam como duas faces do real num movimento cumulativo, 

transformador, de tal maneira que não podemos concebê-las uma sem a outra, nem 

numa separada da outra. (MARQUES, 1997, p. 22-23). 

 

 Nessa perspectiva, foram investigadas as percepções dos professores que atuam no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – 

Centro Histórico acerca dos direitos humanos e da Educação em Direitos Humanos, buscando-

se identificar se a EDH está presente nas práticas pedagógicas do docente que atua na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT) ofertada por essa instituição de ensino. 

 Quanto ao objetivo de estudo, tratou-se de uma pesquisa de natureza exploratória, cujo 

objetivo é proporcionar maior familiaridade com o problema de pesquisa. Geralmente, esse tipo 

de pesquisa envolve: 1) levantamento bibliográfico; 2) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e 3) análise de exemplos que estimulem a 

compreensão (GIL, 2002). 

 Os procedimentos técnicos adotados foram a pesquisa bibliográfica, constituída a 

partir do estudo de livros, artigos de periódicos e outras fontes relacionadas ao objeto; a 

pesquisa documental, com a identificação dos marcos normativos – nacionais e internacionais 

– sobre educação e Educação em Direitos Humanos e definição das normativas a serem 

utilizadas na Dissertação, bem como de documentos orientativos, como o Estatuto, Regimento 

Geral, Projeto Pedagógico Institucional – PPI, Política de Ações Afirmativas e Plano 

Estratégico 2016-2020. 
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 A pesquisa também se caracteriza, simultaneamente, como pesquisa tecnológica e 

pesquisa-ação. Souza et al. (2013) definem a pesquisa tecnológica como um tipo de pesquisa 

científica aplicada que busca materializar ou estudar a viabilização de produtos, protótipos e 

processos. Assim, a proposta consistiu em produzir um Guia voltado para os docentes da 

Educação Profissional e Tecnológica sobre direitos humanos e Educação em Direitos Humanos, 

levando-os a refletir sobre a relevância dessa perspectiva educacional no espaço escolar e seu 

papel na formação integral, omnilateral ou politécnica. É nesse sentido que pode se classificar 

ainda como uma pesquisa-ação, já que essa, além de investigar os problemas que afligem uma 

comunidade, propõe uma ação ou a resolução do problema investigado (SOUZA et al., 2013).  

 Do ponto de vista epistemológico, utilizou-se a corrente do Materialismo Histórico-

Dialético, buscando perceber a realidade social brasileira em sua totalidade, bem como a 

historicidade dos direitos humanos, assumindo-se a perspectiva de que a Educação em Direitos 

Humanos pode contribuir para a superação das relações sociais excludentes e autoritárias. De 

acordo com Gomide (2013, p. 6): 

A pesquisa que se desenvolve pelo viés do materialismo histórico deve contemplar 

esta concretude entendida como a historicidade do ser, bem como os determinantes 

econômicos, históricos, políticos e culturais, de modo a considerar, essencialmente, a 

complexa realidade social presente nos vários momentos históricos. A investigação 

científica deve responder a algo, e este algo deve ser socialmente construído. 

  

 Por essa perspectiva, buscamos traçar um panorama dos desafios para a efetivação dos 

direitos humanos na sociedade brasileira e, de modo específico, nos espaços educativos, que 

podem atuar como lugares de reflexão e de fomento a novas práticas de sociabilidade e de 

construção do respeito, da empatia e da tolerância. Segundo Frigotto (2010, p. 81), o importante 

no MHD “não é a crítica pela crítica, o conhecimento pelo conhecimento, mas a crítica e o 

conhecimento crítico para uma prática que altere e transforme a realidade anterior, tanto no 

plano do conhecimento como no plano histórico social”. Foi essa percepção que conduziu o 

desenvolvimento da pesquisa e a materialização do produto educacional: uma postura que 

pautada pela cientificidade, mas sem negar o seu compromisso com uma educação libertadora 

e transformadora. 

 

4.1 Lócus da pesquisa 

 O lócus da pesquisa foi o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), uma das instituições que integram a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT). 
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4.1.1 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

  

Figura 1 – Instituições da Rede Federal de EPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, [2020]. 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica iniciou sua história 

em 23 de setembro de 1909, quando o presidente Nilo Peçanha promulgou o Decreto nº 7.566, 

criando 19 “Escolas de Aprendizes Artífices” destinadas ao ensino profissional, primário e 

gratuito. Essas instituições apresentavam “a finalidade moral de repressão: educar pelo trabalho 

os órfãos, pobres e desvalidos da sorte, retirando-os das ruas” (KUENZER, 2007, p. 27). 

 A Constituição Brasileira de 1937 foi a primeira a tratar especificamente de ensino 

técnico, profissional e industrial. De acordo com o seu artigo 129: 

O ensino pré-vocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em 

matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar execução a esse 

dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos 

Estados, dos Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. 

É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera de sua 

especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de seus operários ou de 

seus associados. A lei regulará o cumprimento desse dever e os poderes que caberão 
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ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e subsídios a lhes 

serem concedidos pelo poder público. (BRASIL, 1937). 

 

 Dessa forma, em 13 de janeiro de 1937, foi assinada a Lei nº 378, que transformava as 

Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, 

de todos os ramos e graus (BRASIL, 2009b). 

Em 1942, o Decreto nº 4.127 transformou as Escolas de Aprendizes Artífices em 

Escolas Industriais e Técnicas, que passaram a oferecer a formação profissional em nível 

equivalente ao do secundário. No ano de 1959, essas instituições são transformadas em Escolas 

Técnicas Federais, autarquias com autonomia didática e de gestão (BRASIL, 2009b). 

 Em 1978, a Lei nº 6.545 transforma três Escolas Técnicas Federais (Paraná, Minas 

Gerais e Rio de Janeiro) em Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFETs. A lei 

confere mais uma atribuição a estas instituições: formar engenheiros de operação e tecnólogos, 

papel que, mais tarde, é estendido também às outras instituições (BRASIL, 2009b). 

 Em 1997, o Decreto nº 2.208/1997 regulamenta a educação profissional e cria o 

Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP). Dois anos mais tarde, retoma-se o 

processo de transformação das Escolas Técnicas Federais em Centros Federais de Educação 

Tecnológica – CEFETs. 

 O Decreto 5.154/2004 passa a possibilitar a integração do ensino técnico de nível 

médio ao Ensino Médio (BRASIL, 2009b). 

 Em 2005, com a Lei nº 11.195, ocorre o lançamento da primeira fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 

novas unidades de ensino (BRASIL, 2005b), ampliando a oferta da EPT no país, já que de 1909 

a 2002, foram construídas 140 unidades em todo o Brasil. Nesse mesmo ano, o CEFET Paraná 

é transformado em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), a primeira do país 

nessa modalidade de ensino. 

 Em 2007, é lançada a segunda fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, que estabeleceu como meta a criação de mais 150 novas unidades, 

totalizando 354 unidades até o fim de 2010. Nesse ano, é também promulgado o Decreto nº 

6.095, de 24 de abril de 2007, que estabelece as diretrizes para o processo de integração de 

instituições federais de educação tecnológica, para fins de constituição dos Institutos Federais 

de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET, no âmbito da Rede Federal de Educação 

Tecnológica (BRASIL, 2007b). 

 Em 2008, com a promulgação da Lei nº 11.892/2008, o Ministério da Educação 

institucionalizou a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPCT) e criou os 
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Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (BRASIL, 2008c). Além de 38 Institutos 

Federais, a RFEPCT é composta também pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR); pelos Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET 

– RJ) e de Minas Gerais (CEFET – MG); por 23 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades 

Federais; e pelo Colégio Pedro II. 

 

4.1.1.1 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

 Os Institutos Federais foram criados a partir da integração dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs), das Escolas Técnicas Federais e das Escolas Agrotécnicas e 

são instituições de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi 

(reitoria, campus, campus avançado4, polos de inovação e polos de educação a distância), 

especializados na oferta de Educação Profissional e Tecnológica em todos os seus níveis e 

formas de articulação com os demais níveis e modalidades da Educação Nacional, além de 

licenciaturas, bacharelados e pós-graduação stricto sensu. A lei de criação dos IFs determina a 

obrigatoriedade de garantir um mínimo de 50% de suas vagas para cursos técnicos de nível 

médio, prioritariamente na forma integrada; e o mínimo de 20% de suas vagas para cursos de 

licenciatura, bem como programas de formação pedagógica voltados para a formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

Educação Profissional (BRASIL, 2008c). 

 Os Institutos Federais têm como foco a justiça social, a equidade, a competitividade 

econômica e a geração de novas tecnologias. Além disso, devem buscar responder, de forma 

ágil e rápida, às demandas por formação profissional, por difusão de conhecimentos científicos 

e tecnológicos e oferecer suporte aos arranjos produtivos locais (BRASIL, 2010). 

 Os debates e movimentos em prol de uma Educação Profissional e Tecnológica 

comprometida com a formação integral, omnilateral ou politécnica foram incorporados à 

constituição do modelo IF, visando-se a construção de uma educação que trabalha as múltiplas 

dimensões do ser humano, na tentativa de se superar a dualidade educacional até então 

predominante nos cursos de educação profissional. É o que apontam Pacheco, Pereira e 

Domingos Sobrinho (2009, p. 2): 

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia [...] representam um 

importante desafio para a educação profissional e tecnológica, porquanto, ao se 

procurar romper com a tradicional missão de vincular essa modalidade da Educação 

às demandas exclusivas do mercado, entra em cena, a necessidade de construção de 

um novo paradigma para a mesma. Não se trata, nesta ótica, de preparar o cidadão ou 

                                                             
4 Campus avançado significa a extensão de um campus que já existe, com possibilidade de oferecer os mesmos 

cursos ou cursos novos, em uma nova região. 
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a cidadã para servir aos exclusivos interesses do mercado, como foi a tônica ao longo 

da história da educação profissional, mas de qualificá-los e elevar o seu grau de 

escolarização, capitais imprescindíveis à efetiva participação na consolidação 

democrática do país.  

  

 A expansão e interiorização dos IFs contribuíram para que a EPT chegasse a todas as 

regiões do Brasil. Em 2020, a RFEPCT conta com 38 Institutos Federais, 593 unidades 

(conforme Tabela 1), 11.055 cursos e 888.231 matrículas. 

  

Tabela 1 – Número de Institutos Federais, Campi, Campi Avançados e Centros de 

Referência por Estado 

Estado 
Instituto 

Federal 
Campus 

Campus 

Avançado 

Centro de 

Referência 

Tecnológica 

Total 

Acre IFAC 05 01  06 

Alagoas IFAL 15 01  16 

Amapá IFAP 04 01 01 06 

Amazonas IFAM 14 01  15 

Bahia 
IFBA 21   21 

IFBaiano 14  01 15 

Ceará IFCE 29 03  32 

Distrito Federal IFB 10   10 

Espírito Santo Ifes 21  01 22 

Goiás 
IFG 14   14 

IFGoiano 09  03 12 

Mato Grosso IFMT 14 05  19 

Mato Grosso do 

Sul 
IFMS 10  

 
10 

Maranhão IFMA 26 03 01 30 

Minas Gerais 

IFMG 12 06  18 

IFSuldeminas 06 02 01 09 

IFNMG 12 06  18 

IFSudesteMG 07 03  10 

IFTM 07 02  09 

Pará IFPA 17 01  18 

Paraíba IFPB 16 05  21 

Paraná IFPR 20 05  25 

Pernambuco 
IFPE 16   16 

IFSertão-PE 07   07 

Piauí IFPI 17 03  20 
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Rio de Janeiro 
IFF 08 03 01 12 

IFRJ 13 02  15 

Rio Grande do 

Norte 
IFRN 18 02 

 
20 

Rio Grande do 

Sul 

IFFarroupilha 10 01  11 

IFRS 16 01  17 

IFSul 12 02 01 15 

Rondônia IFRO 09   09 

Roraima IFRR 04 01  05 

São Paulo IFSP 32 04 01 37 

Santa Catarina 
IFC 13 02  15 

IFSC 21 01 01 23 

Sergipe IFS 09   09 

Tocantins IFTO 08 03  11 

 Total 514 67 12 593 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos na Plataforma Nilo Peçanha. Disponível em: 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html. Acesso em: 11 maio 2020. 

 

4.1.1.2 Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

 A Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) foi instituída pela Lei nº 

11.184, de 7 de outubro de 2005, a partir da transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Paraná (Cefet-PR). Com sede em Curitiba – PR, possui natureza jurídica de 

autarquia e configura-se como universidade especializada, atuando na área de pesquisa e 

extensão tecnológica (BRASIL, 2005a). 

 A UTFPR é formada por 13 campi: Apucarana, Campo Mourão, Cornélio Procópio, 

Curitiba, Dois Vizinhos, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Medianeira, Pato Branco, 

Ponta Grossa, Santa Helena e Toledo. 

 

4.1.1.3 Centros Federais de Educação Tecnológica 

 Os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) são instituições de regime 

especial, de natureza pluricurricular e multiunidade (unidade sede e unidades de ensino 

descentralizadas). De acordo com a Lei nº 6.545, de 30 de junho de 1978, atuam na oferta de 

cursos de qualificação profissional, cursos técnicos de nível médio, cursos superiores de 

graduação – licenciatura, tecnologia e bacharelado –, de cursos superiores de pós-graduação 

lato e stricto sensu – especialização, mestrado e doutorado. A pesquisa aplicada e a extensão e 

desenvolvimento tecnológico também compõem sua missão (BRASIL, 1978). 
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 Atualmente, existem apenas dois CEFETs: o Centro Federal de Educação Tecnológica 

de Minas Gerais (CEFET-MG), com 9 unidades: a Unidade Belo Horizonte e as Unidades 

Descentralizadas (Uneds) Araxá, Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno, 

Timóteo e Varginha; e o Centro Federal de Educação Celso Suckow da Fonseca, no Rio de 

Janeiro, com 8 unidades: a Unidade Maracanã e as Uneds Angra dos Reis, Itaguaí, Maria da 

Graça, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Petrópolis e Valença. 

 

4.1.1.4 Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais 

 As Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais (ETVs) são unidades de 

ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades federais e atuam na oferta de 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio e de cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC), em suas respectivas áreas de atuação (BRASIL, 2013a). 

 Atualmente, há 23 unidades no Brasil, apresentadas no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais 
Estado Escola Técnica Vinculada Universidade Federal 

Alagoas 

Escola Técnica de Artes (ETA) 
Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL) 

Escola Técnica de Saúde de Cajazeiras da UFCG 

(ETSC) 

Universidade Federal de Campina 

Grande (UFCG) 

Maranhão Colégio Universitário (Colun) 
Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA) 

Minas Gerais 

Centro de Ensino e Desenvolvimento Agrário da UFV 

(CEDAF) 

Universidade Federal de Viçosa 

(UFV) 

Centro de Formação Especial em Saúde da UFTM 

(Cefores) 

Universidade Federal do Triângulo 

Mineiro (UFTM) 

Colégio Técnico da UFMG (Coltec) 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

Escola Técnica de Saúde da UFU (ESTES) 
Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU) 

Teatro Universitário (TU) 
Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG) 

Pará 

Escola de Música da UFPA (EM) 
Universidade Federal do Pará 

(UFPA) 

Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETD) 
Universidade Federal do Pará 

(UFPA) 
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Paraíba 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros da UFPB (CAVN) 
Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Escola Técnica de Saúde da UFPB (ETS) 
Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) 

Pernambuco Colégio Agrícola Dom Agostinho Ilka (CODAI) 
Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE) 

Piauí 

Colégio Técnico de Bom Jesus da UFPI (CABJ) 
Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) 

Colégio Técnico de Teresina da UFPI (CAT) 
Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) 

Colégio Técnico de Floriano da UFPI (CTF) 
Universidade Federal do Piauí 

(UFPI) 

Rio de 

Janeiro 
Colégio Técnico da UFRRJ (CTUR) 

Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ) 

Rio Grande 

do Norte 

Escola Agrícola de Jundiaí da UFRN (EAJ) 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

Escola de Saúde da UFRN (ES) 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

Escola de Música da UFRN (UFRN-MÚSICA) 
Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN) 

Rio Grande 

do Sul 

Colégio Técnico Industrial da Universidade Federal de 

Santa Maria (CTISM) 

Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa 

Maria (POLITÉCNICO) 

Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) 

Roraima Escola Agrotécnica (EAGRO) 
Universidade Federal de Roraima 

(UFRR) 

Fonte: Elaborada pelo autor a partir de dados obtidos na Plataforma Nilo Peçanha. Disponível em: 

http://plataformanilopecanha.mec.gov.br/2019.html. Acesso em: 12 maio 2020. 

 

4.1.1.5 Colégio Pedro II 

 Fundado em 02 de dezembro de 1837, o Colégio Pedro II (CPII) é uma instituição 

pluricurricular e multicampi, que atua na oferta de Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio), licenciaturas e pós-graduação. A instituição também atua nas 

áreas de pesquisa e extensão, promovendo a integração do ensino com as demandas da 

sociedade, e possui a mesma estrutura e organização dos Institutos Federais. 

 O CPII conta com 14 campi, sendo 12 no município do Rio de Janeiro (Centro, 

Engenho Novo I, Engenho Novo II, Humaitá I, Humaitá II, Realengo I, Realengo II, São 

Cristóvão I, São Cristóvão II, São Cristóvão III, Tijuca I e Tijuca II), um em Niterói e um Duque 

de Caxias, e um Centro de Referência em Educação Infantil, localizado em Realengo. 
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 Após essa explanação sobre as instituições que integram a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, o tópico seguinte vai abordar especificamente a instituição em que 

foi realizada a pesquisa aplicada: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA). 

 

4.1.2 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) foi criado 

no dia 29 de dezembro de 2008, a partir da integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São 

Luís e de São Raimundo das Mangabeiras. É uma instituição de educação superior, básica e 

profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizada, especializada na oferta de Educação 

Profissional e Tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjunção de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica, de natureza jurídica 

autárquica, vinculada ao Ministério da Educação (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 

2019a).  

 O Instituto conta com uma Reitoria, localizada na capital do Estado do Maranhão – 

São Luís –, 26 campi, 3 campi avançados, 1 Centro de Referência Tecnológica, 3 Centros de 

Referência Educacional, 1 Centro de Pesquisas Avançadas em Ciências Ambientais, 15 Polos 

de Educação a distância e 38 Polos Institucionais, que se constituem em unidades 

administrativas e pedagógicas, conforme dispõe a Portaria MEC nº 46/2016 (INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2019a). 

 O Plano Estratégico do IFMA 2016-2020, documento que define uma série de 

processos e projetos estratégicos para elevar os indicadores institucionais, estabelece os 

referenciais estratégicos para a instituição durante o referido quadriênio, a saber: sua missão, 

visão e valores, que são: 

Missão: Promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com 

a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável; 

Visão: Ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência 

nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão. 

Valores: Ética, Inclusão social, Cooperação, Gestão democrática e participativa, 

Inovação. (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2018, p. 59). 

 

 A Figura 2 apresenta os campi e centros de referência do IFMA. 
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Figura 2 – Campi e Centros de Referência do IFMA 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Federal do Maranhão, 2019a, p. 86. 



70 

 

 O IFMA oferece variados tipos de cursos e formas de oferta. Na Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, há cursos técnicos nas formas integrada, concomitante e subsequente5, 

além do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, 

na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), que visa oferecer a jovens e adultos que não 

tiveram acesso ao Ensino Médio na idade regular a oportunidade de concluir a Educação Básica, 

juntamente com uma formação profissional. Há também a oferta de cursos de Formação Inicial 

e Continuada, que têm a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja 

ingressar ou retornar ao mundo do trabalho. 

 No nível superior, a instituição oferta cursos de licenciatura, bacharelados e 

tecnológicos. Já na pós-graduação, há a oferta de cursos lato sensu (especializações) e stricto 

sensu (mestrados acadêmicos, mestrados profissionais e doutorados). 

 

4.2 Sujeitos da pesquisa 

 Considerando-se que a pesquisa tem como foco a formação docente em direitos 

humanos, os sujeitos da pesquisa foram professores lotados no Instituto Federal do Maranhão 

(IFMA), que apresenta duas carreiras docentes: Magistério do Ensino Básico, Técnico e 

Tecnológico (EBBT)6 e Magistério Superior (MS)7. A pesquisa foi respondida por 154 

docentes, de 28 unidades da instituição, de forma voluntária, em conformidade com o disposto 

nas Resoluções nº 466/2012 e nº 510/2016, do Conselho Nacional de Saúde – CNS.  

 

4.3 Coleta, análise e interpretação dos dados 

 O instrumento para a coleta de dados consistiu num questionário com perguntas 

abertas e fechadas, que foi enviado para os professores via plataforma Google Forms (Apêndice 

B). O objetivo do instrumento foi traçar o perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa e 

                                                             
5 Os cursos técnicos podem ser desenvolvidos de forma articulada com o Ensino Médio ou serem subsequentes a 

ele. A forma articulada pode ocorrer integrada com o Ensino Médio, para aqueles estudantes que concluíram o 

Ensino Fundamental, ou concomitante com ele, para estudantes que irão iniciar ou estejam cursando o Ensino 

Médio. A oferta pode ser tanto na mesma escola quanto em instituições de ensino distintas. Pode, ainda, ser 

desenvolvida em regime de complementaridade, ou seja, concomitante na forma e integrado em projeto 

pedagógico conjunto. A forma subsequente destina-se a quem já concluiu o Ensino Médio (BRASIL, 2018). 

 
6 A carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT), regulamentada pelas Leis nº 

11.784/2008 e nº 12.772/2012, é composta por profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do 

pessoal docente no âmbito da Educação Básica e da Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2008b, 

2012b). O docente dessa carreira pode ministrar aulas tanto na Educação Básica quanto no Ensino Superior. 

 
7 O IFMA possui ainda a carreira de Magistério Superior (MS), composta por professores que são regidos também 

pela Lei nº 12.772/2012 para essa carreira dentro dos Institutos Federais (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2019a). Ela é voltada para profissionais habilitados em atividades acadêmicas próprias do pessoal 

docente no âmbito da Educação Superior (BRASIL, 2012b). 
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identificar suas percepções e práticas pedagógicas acerca dos direitos humanos e da EDH no 

campo da Educação Profissional e Tecnológica. 

 De acordo com Carnevalli e Miguel (2001, p. 4), há quatro diferentes tipos de 

questionários: 

a) Estruturado não disfarçado: o respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa, e o 

questionário é padronizado, usando principalmente questões fechadas.  

b) Não estruturado: não disfarçado, neste caso usa-se mais questões abertas e o 

respondente sabe qual é o objetivo da pesquisa. 

c) Não estruturado disfarçado: usa técnicas projetivas (completar sentenças, etc.) para 

conseguir as informações, sem que o respondente saiba a finalidade da pesquisa 

(BOYD J. & WETFALL, 1964). 

d) Estruturado disfarçado: tenta através da tabulação e cruzamento de informações, 

descobrir a importância de um assunto para a pessoa, indiretamente. (MATTAR, 

1996). 

 

 Nesta pesquisa, utilizou-se o questionário de tipo estruturado não disfarçado, 

explicitando para os professores participantes os objetivos da pesquisa, e empregando 

predominantemente perguntas fechadas. 

 A análise dos documentos orientativos – Estatuto, Regimento Geral, Projeto 

Pedagógico Institucional – PPI, Política de Ações Afirmativas e Plano Estratégico 2016-2020 

– empregou como método a Análise de Conteúdo, que “se presta para o ‘estudo das motivações, 

atitudes, valores, crenças, tendências’ e, acrescentamos nós, para o desvendar das ideologias 

que podem existir nos dispositivos legais, princípios, diretrizes, etc., que, à simples vista, não 

se apresentam com a devida clareza” (BARDIN, 1977 apud TRIVIÑOS, 2010, p. 159-160). 

 Já a análise e tratamento dos dados coletados por meio do questionário ocorreu de 

forma tanto quantitativa quanto qualitativa, buscando-se expressar os resultados em percentuais 

relativos à amostra, bem como se fazendo inferências e reflexões sobre as informações geradas 

a partir das respostas dos participantes. 

  

4.4 Aspectos éticos 

 Para garantir a observância de critérios e diretrizes éticas, a pesquisa seguiu as 

exigências contidas na Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012, que aprova diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012f) e na 

Resolução CNS nº 510, de 07 de abril de 2016, que dispõe sobre as normas aplicáveis a 

pesquisas em Ciências Humanas e Sociais (BRASIL, 2016). Nesse sentido, o projeto de 

pesquisa foi submetido à Plataforma Brasil, conforme Certificado de Apresentação para 

Apreciação Ética (CAAE) nº 25578519.0.0000.8707 e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa – CEP da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco (UNDB), por meio do Parecer 

Consubstanciado nº 3.968.320, de 13 de abril de 2020. 
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 O processo de coleta de dados junto aos sujeitos da pesquisa só foi realizado após a 

aprovação do CEP. A participação foi facultativa, observando-se, também, o sigilo da 

identidade e informações particulares dos participantes. 

 A participação foi precedida da leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido – TCLE (Apêndice C), com a expressa anuência em participar da pesquisa. A 

análise de dados não identifica os sujeitos respondentes; busca, sobretudo, identificar as 

percepções sobre direitos humanos e EDH dos professores, com o intuito de apontar caminhos 

para proporcionar a formação docente em direitos humanos e a construção de uma escola 

promotora dos direitos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

5 ANÁLISE DOS DADOS – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Neste capítulo, será realizada a análise de conteúdo dos documentos orientativos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) que constituíram o 

corpus da pesquisa, sendo eles o Estatuto (Resolução 0028/2009), o Regimento Geral 

(Resolução 030/2014), o Projeto Pedagógico Institucional – PPI, a Política de Ações 

Afirmativas (Resolução 035/2019) e o Plano Estratégico 2016-2020. Na tessitura da análise, 

buscou-se compreender os valores e ideologias que fundamentaram a elaboração desses 

documentos, bem como sua relação com a trajetória da Educação Profissional e Tecnológica e 

dos direitos humanos na história recente do Brasil. 

 Num segundo momento, são apresentados os resultados do questionário aplicado aos 

sujeitos da pesquisa, a partir de uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa, que buscou 

identificar as percepções dos professores do IFMA acerca dos direitos humanos e da EDH no 

campo da Educação Profissional e Tecnológica. O questionário foi enviado para os sujeitos da 

pesquisa via plataforma Google Forms e respondido no período de 16 a 27 de junho de 2020. 

 

5.1 Análise dos documentos orientativos 

 O Estatuto do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 

aprovado pela Resolução nº 0028, de 17 de agosto de 2009, estabelece em seu artigo 3º os 

princípios norteadores da instituição, mencionados a seguir: 

I. compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio 

ambiente, transparência e gestão democrática; 

II. verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

III. eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento 

científico e tecnológico e suporte aos arranjos produtivos locais, sociais e culturais; 

IV. inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais e deficiências 

específicas; 

V. natureza pública e gratuita do ensino, sob a responsabilidade da União; 

VI. universalização e democratização do conhecimento; 

VII. pluralismo de ideias e de pensamento; 

VIII. flexibilidade de métodos, critérios e procedimentos de ensino; 

IX. excelência educacional; e 

X. respeito à diversidade e ao meio ambiente. (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2009). 

 

 O documento reflete o momento histórico de transformação do modelo de Educação 

Profissional e Tecnológica, quando houve a institucionalização da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT) e a criação dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia. A proposta formativa forjada para essas instituições pautou-

se numa tentativa de romper com o “tecnicismo”, buscando conciliar as ofertas educacionais 
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com os arranjos produtivos locais, sociais e culturais das regiões onde as unidades da RFEPCT 

estão instaladas. Aqui, observa-se o objetivo de ir além das demandas do mercado, 

evidenciando o conceito mais abrangente de “mundo do trabalho”, relacionado aos modos de 

vivência e produção de uma comunidade. 

 O texto também nos fornece intenções relacionadas à construção de uma escola 

democrática, plural e inclusiva, indo de encontro ao pensamento ainda bastante corrente de que 

a EPT deve estar alinhada tão somente com a formação de habilidades exigidas no domínio 

profissional. É nessa ótica que entre os princípios elencados para o Instituto Federal do 

Maranhão, encontram-se o compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, 

preservação do meio ambiente, respeito à diversidade, inclusão de pessoas com necessidades 

educacionais especiais e deficiências específicas, entre outros. 

 O artigo 5º do Estatuto apresenta os objetivos do Instituto Federal do Maranhão, 

reproduzindo a literalidade da Lei nº 11.892/2008 (Lei de criação dos Institutos Federais). 

Outros objetivos da instituição compõem o texto do Regimento Geral do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Resolução nº 030, de 11 de junho de 

2014 –, conforme podemos observar no artigo 3º do Regimento: 

Art. 3º O Instituto Federal do Maranhão tem como objetivos o estabelecido no artigo 

5º do seu Estatuto e os seguintes: 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para inserção em 

setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, 

e colaborar na sua formação contínua; 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; 

V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 

possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão 

sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada 

geração; 

VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os 

nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com 

esta uma relação de reciprocidade; e 

VII – promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão de 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição. (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 

2014). 

 

 Pela leitura, depreende-se que, mais uma vez, a instituição busca reforçar em seus 

documentos institucionais o anseio de fomentar uma formação crítica e reflexiva, considerando 

aspectos como o fomento à criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; a participação de seus egressos no desenvolvimento da sociedade 
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brasileira; a difusão de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem 

patrimônio da humanidade; o entendimento do homem e do meio em que vive; a integração dos 

conhecimentos; o conhecimento dos problemas do mundo, sobretudo regionais e nacionais; e a 

interação com a comunidade. 

 Essa concepção estabelece um diálogo com a proposta de formação integral, omnilateral 

ou politécnica, considerando os eixos do trabalho, da cultura e da ciência como intrínsecos ao 

ser humano e a necessidade de trabalhá-los no processo educacional, a fim de desenvolver no 

indivíduo o senso estético, ético, científico, político e técnico. 

 O Regimento Geral do IFMA também trata da estrutura, composição, competências e 

funcionamento dos órgãos da instituição. Nesse sentido, um dos órgãos integrantes da Pró-

Reitoria de Ensino (Proen) é a Diretoria de Educação, composta pelo Departamento de 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio, pelo Departamento de Educação Superior e 

pelo Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social (DDHIS). A organização e 

incorporação do departamento à estrutura da Proen ocorreu com a Resolução nº 106, de 31 de 

outubro de 2018. Anteriormente, o DDHIS era uma das diretorias sistêmicas, definidas como 

“[...] órgãos responsáveis por planejar, coordenar, executar e avaliar os projetos e atividades na 

sua área de atuação” (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2009). Após a mudança na 

estrutura organizacional do IFMA, o Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social 

passou a ter as seguintes competências: 

I – planejar a elaboração, execução, acompanhamento e avaliação do Plano Anual do 

Departamento em consonância com o Plano Anual da Diretoria de Educação; 

II – subsidiar a Diretoria de Educação nas ações referentes à efetivação das Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Educação em Direitos Humanos e Inclusão Social e demais 

Diretrizes voltadas para a Educação inclusiva, no currículo dos cursos da Educação 

Profissional Técnica e da Educação Superior; 

III – propor à Diretoria de Educação, participar e desenvolver ações no IFMA, 

relacionadas às políticas de ações afirmativas8 de reparação e inclusão social; 

IV – promover debates, seminários, campanhas, fóruns no âmbito da comunidade 

institucional sobre a temática relacionada à educação em direitos humanos e inclusão 

social, acessibilidade e ações afirmativas; 

V – participar da avaliação dos resultados das políticas e programas de ações 

afirmativas, sugerindo ajustes e modificações necessárias; 

VI – orientar, acompanhar e contribuir na garantia da acessibilidade nas instalações 

da Instituição, bem como subsidiar a Diretoria de Educação na articulação com a 

Diretoria de Gestão de Infraestrutura, na concepção e implantação de projetos 

arquitetônicos e urbanísticos; 

                                                             
8 O termo Ação Afirmativa refere-se a um conjunto de políticas públicas para proteger minorias e grupos que, em 

uma determinada sociedade, tenham sido discriminados no passado. A ação afirmativa visa remover barreiras, 

formais e informais, que impeçam o acesso de certos grupos ao mercado de trabalho, universidades e posições de 

liderança. Em termos práticos, as ações afirmativas incentivam as organizações a agir positivamente a fim de 

favorecer pessoas de segmentos sociais discriminados a terem oportunidade de ascender a postos de comando 

(OLIVEN, 2007, p. 30). 
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VII – subsidiar a Diretoria de Educação para contribuir em articulação com os Campi 

e demais instâncias sistêmicas para a promoção do acesso à comunicação e 

informação, estimulando a elaboração e disponibilização de materiais acessíveis, de 

equipamentos de tecnologia assistiva9, de serviço de guia-intérprete, de tradutores e 

intérpretes de Libras e de transcritor/revisor de braile; 

VIII – propor à Diretoria de Educação, ações de acolhimento, atendimento e 

acompanhamento dos alunos ingressantes por reserva de vagas, em articulação com 

os demais setores institucionais; 

IX – fomentar o acompanhamento e avaliação das políticas de acesso, permanência e 

sucesso escolar dos estudantes que ingressarem no IFMA através dos programas de 

ações afirmativas; 

X – buscar parcerias para ampliar as oportunidades de execução das atividades 

propostas pela DDHIS; 

XI – elaborar relatórios de gestão no âmbito da DDHIS; 

XII – subsidiar a Diretoria de Educação, na proposição, junto à Pró-Reitoria de 

Ensino, de ações que contemplem as políticas e programas de educação em direitos 

humanos e inclusão social; 

XIII – subsidiar a Diretoria de Educação na articulação com os Campi para a criação, 

estruturação e funcionamento dos Núcleos de Atendimento às Pessoas com 

Necessidades Educacionais Específicas – NAPNES; Núcleo de Estudos Afro-

brasileiros e Indiodescendentes – NEABI; Núcleos de Educação Ambiental – NEA e 

outros, que tenham relação com a Educação em Direitos Humanos e Inclusão Social; 

XIV – fomentar a troca de experiência entre os Campi e outros setores públicos e 

privados, para a discussão da temática da educação em direitos humanos e inclusão 

social; 

XV – subsidiar a Diretoria de Educação na articulação com a Diretoria de Assuntos 

Estudantis; 

XVI – manter articulação permanente com instituições governamentais e não 

governamentais que atuem no campo da educação especial para possíveis parcerias; 

XVII - executar outras funções que, por sua natureza, sejam correlatas ou atribuídas. 

(INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2018). 

 

 A constituição de um setor responsável pela política de Educação em Direitos Humanos 

demonstra uma intenção institucional de implementar a EDH nos processos educacionais, em 

consonância com o texto das Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(Resolução nº 01 CNE/CP, de 30 de maio de 2012). A partir da leitura das competências do 

DDHIS, percebe-se o destaque no aspecto das políticas de ações afirmativas, como podemos 

observar nos incisos III, V, VIII e IX, tanto no sentido de implementar e avaliar políticas e 

programas nesse âmbito, quanto de acolher e acompanhar os estudantes que ingressarem por 

reserva de vagas, garantindo-lhes acesso, permanência e sucesso escolar. 

 No tocante à política de ações afirmativas, em 2011, o Conselho Superior do IFMA 

(Consup) alterou as Normas de Acesso à Educação Profissional Técnica de Nível Médio e 

Educação Superior – Resolução nº 80, de 14 de setembro de 2011 –, instituindo o sistema de 

cotas. O texto estabeleceu a reserva de 25% das vagas em cada curso aos candidatos que haviam 

cursado integralmente as quatro últimas séries do Ensino Fundamental ou as três séries do 

                                                             
9 Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba produtos, 

recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à 

atividade e participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua 

autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL 2007c, p. 26). 
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Ensino Médio em escola pública; 20% das vagas dos cursos do Eixo Tecnológico “Recursos 

Naturais” aos candidatos filhos de agricultores familiares ou pescadores artesanais que 

houvessem optado por esses cursos e cursado integralmente as quatro últimas séries do Ensino 

Fundamental ou as três séries do Ensino Médio em escola pública; e 5% das vagas em cada 

curso aos candidatos aos candidatos com deficiência que se enquadrassem nas condições 

estabelecidas no §1º do artigo 5º do Decreto nº 5.296/2004 (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2011). 

 A mudança na Resolução do IFMA que trata das normas de acesso aos cursos de nível 

e médio e superior foi precedida por uma série de reuniões e uma audiência pública entre a 

instituição e o Ministério Público Federal no Maranhão (MPF/MA), que buscaram ajustar as 

ações do IFMA de inclusão de pessoas com deficiência e garantia de acessibilidade em seus 

espaços físicos. Em junho de 2011, o IFMA e o MPF/MA firmaram um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC) que tratou da adoção de “[...] medidas necessárias para que as pessoas com 

deficiência possam participar dos processos seletivos conduzidos pela instituição, e de adequar 

a estrutura física dos campi para que estes se tornem acessíveis a pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida” (MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL NO MARANHÃO, 2016). 

 As ações afirmativas buscam reparar processos históricos que cristalizaram uma 

estrutura social excludente e que dificultam, no presente, a concretização da equidade. No 

Brasil, a estrutura patriarcal e escravocrata que perdurou por vários séculos gestou uma 

sociedade desigual e violenta. E essa conjuntura se reflete no campo da Educação, bem como é 

retroalimentada por ele. 

A problemática das desigualdades educacionais foi evidenciada ainda nos anos 1960 

por Pierre Bourdieu. Conforme essas elaborações, as desigualdades escolares resultam 

de desigualdades sociais. Sua explicação é a seguinte: o sistema de ensino opera sobre 

os estudantes uma seleção “natural”, segundo a qual os dotados dos instrumentos de 

apropriação dos conteúdos escolares, no geral, em condição econômica favorecida, 

estão mais aptos a obter sucesso nos processos de seleção escolar e a ter uma 

escolarização prolongada com ingresso em carreira universitária. Em síntese, 

conforme essa perspectiva teórica, os membros das classes favorecidas (econômica, 

social ou culturalmente) tendem a lograr êxito no sistema escolar. (PEREIRA; 

PASSOS, 2007, p. 20). 

 

  A Lei nº 12.711, de 29 de agosto de 2012, determinou a obrigatoriedade de as 

instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação reservarem, 

em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação, por curso e turno, no mínimo 

50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 

escolas públicas. A lei também menciona que do total de vagas reservadas, elas serão 

preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com 

deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à 
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proporção de pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da 

Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE. Em 2022, será promovida uma revisão da política de cotas, 

segundo informa o artigo 7º da lei (BRASIL, 2012a). 

 A Resolução nº 80/2011 foi revogada em 2019 e substituída pela Resolução nº 060, de 

18 de junho de 2019, que estabeleceu as Normas de Acesso à Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio e à Educação Superior do IFMA. Alinhado às diretrizes da Lei nº 12.711/2012, 

o documento instituiu nos cursos técnicos e superiores a reserva de 50% das vagas para 

candidatos egressos de escola pública e de 2,5% para candidatos com deficiência (INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2019d). Na mesma reunião do Consup que aprovou o texto, foi 

também aprovada a Política de Ações Afirmativas do IFMA, por meio da Resolução nº 03510 . 

 Conforme menciona a Resolução nº 035/2019, a Política de Ações Afirmativas do 

IFMA é orientada para desenvolver a política de ações inclusivas nas atividades de Ensino, 

Pesquisa, Extensão e Inovação, objetivando a promoção do respeito à diversidade cultural, 

religiosa, étnico-racial, territorial, ambiental, de orientação sexual, de gênero, de crença, 

socioeconômica, de necessidades educacionais específicas e/ou outras características 

individuais, coletivas e sociais que promovam a defesa e garantia dos direitos humanos. Entre 

as diretrizes da Política, encontram-se: implantação e institucionalização, nos campi, de 

Núcleos de Atendimento a pessoas com Necessidades Educacionais Específicas (NAPNES), 

Núcleos de Tecnologias Assistivas, Sala de Atendimento Educacional Especializado, Núcleos 

de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas (NEABI), Núcleo de Atendimento aos alunos com 

Altas Habilidades/Superdotação e laboratórios de aprendizagem que atendam aos critérios de 

inclusão e acessibilidade; previsão orçamentária anual para cada campus do IFMA para 

implementação, desenvolvimento e continuidade das ações afirmativas; e formação continuada 

na área de políticas e programas de ações afirmativas, diversidades e direitos humanos, de 

acordo com a demanda de cada campus (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2019c). 

 A Política de Ações Afirmativas tem como um dos seus objetivos garantir a adaptação 

dos currículos de acordo com as diretrizes estabelecidas nas Leis nº 9.394/1996 – LDBEN, nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008, que preveem a inclusão obrigatória das temáticas relacionadas 

à história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as modalidades e níveis de ensino 

(INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2019c). 

                                                             
10 Sobre o tema, vide a matéria jornalística “Conselho Superior aprova a criação de novos cursos”, publicada em 

21 de junho de 2019 no portal do IFMA. Disponível em: https://portal.ifma.edu.br/2019/06/21/conselho-superior-

aprova-a-criacao-de-novos-cursos/. Acesso em: 11 jul. 2020. 
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 A Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, alterou a LDBEN, estabelecendo a 

obrigatoriedade de os estabelecimentos de Ensino Fundamental e Médio, oficiais e particulares, 

incluírem em seus currículos “[...] o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 

negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil”. Além disso, menciona que esses conteúdos serão ministrados no âmbito de 

todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História 

Brasileiras (BRASIL, 2003). 

 Já a Lei nº 11.645/2008, que também alterou a LDBEN, incluiu a história e cultura 

indígena como conteúdo obrigatório no currículo dos estabelecimentos de Ensino Fundamental 

e Médio, oficiais e particulares, dispondo que o conteúdo versará sobre  

[...] diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da 

população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história 

da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura 

negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, 

resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à 

história do Brasil. (BRASIL, 2008a). 

 

 Tais legislações surgem como uma resposta às lutas travadas pelos movimentos sociais 

para a descolonização do currículo, visto que a própria construção dos “conhecimentos” 

legitimados pelo campo epistemológico está permeada por ideologias e silenciamentos, 

relegando, muitas vezes, os saberes dos grupos marginalizados a um processo de negação e 

inferiorização. É nesse sentido que se torna urgente questionar o paradigma unilateral de 

produção do conhecimento, dando voz ao lado subalternizado, que é: 

[...] o lado da periferia, dos trabalhadores, das mulheres, dos indivíduos 

racializados/colonizados, dos homossexuais/lésbicas e dos movimentos anti-

sistêmicos que participam do processo de produção do conhecimento. Isto significa 

que, embora o sistema mundo tome o mundo como unidade de análise, ele pensa a 

partir de uma determinada perspectiva de mundo. (GROSFOGUEL, 2008, p. 136). 

 

 Os Núcleos de Atendimento a pessoas com Necessidades Educacionais Específicas 

(NAPNES) são regulamentados no IFMA pela Resolução nº 015, de 27 de fevereiro de 2015, 

que disciplina os procedimentos para funcionamento desses Núcleos nos campi, definindo-os 

como unidades organizacionais de natureza propositiva e consultiva que têm por finalidade 

coordenar a Política de Educação Inclusiva e a cultura da “Educação para convivência”, 

aceitação da diversidade e, sobretudo, “[...] promover a quebra de barreiras arquitetônicas, 

educacionais, de comunicação e as atitudinais, de forma a promover a inclusão de todos (as) na 

educação profissional e tecnológica”. A Resolução considera pessoas com necessidades 

educacionais específicas “[...] aquelas com deficiência de natureza física, intelectual e sensorial, 
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alunos com altas habilidades/superdotação e alunos com transtornos específicos” (INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2015). 

 A Resolução nº 015/2015 aponta como competências dos NAPNES a formação 

continuada para a comunidade escolar, com vistas à efetivação da educação inclusiva; o 

estímulo à educação inclusiva na comunidade interna, possibilitando ao aluno a aquisição de 

conhecimentos técnicos, científicos e humanísticos, que o levem a atuar na sociedade de forma 

consciente e comprometida; a formação de servidores em práticas inclusivas; a articulação com 

outras instituições e com a família do aluno com necessidades educacionais específicas; o 

desenvolvimento de tecnologias, instrumentos, recursos didáticos e soluções arquitetônicas que 

promovam acessibilidade, mobilidade e a inclusão de pessoas; o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas voltados para a educação inclusiva; e o aspecto consultivo em questões que envolvam 

pessoas com necessidades educacionais específicas (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2015). 

 Esses aspectos mencionados sobre a atuação dos NAPNES, amparados na Política de 

Ações Afirmativas do IFMA e na Resolução que trata dos procedimentos de funcionamentos 

desses Núcleos, revelam o registro dos objetivos institucionais de promover a inclusão de 

discentes com necessidades educacionais específicas – deficiências, altas 

habilidades/superdotação e transtornos específicos – no espaço escolar, uma diretriz que muitas 

vezes esbarra em obstáculos não só de acessibilidade, mas também atitudinais. Se 

considerarmos, sobretudo, o contexto da Educação Profissional e Tecnológica brasileira, no 

qual predominou, ao longo de décadas, a visão tecnicista, o capacitismo11 se mostrou – e ainda 

se mostra – um fator que dificulta a construção de ambientes escolares verdadeiramente 

inclusivos.  

 O Núcleo de Estudo Afro-brasileiros e Indiodescendentes (NEABI) foi 

institucionalizado no IFMA pela Resolução nº 008, de 20 de janeiro de 2010. Tais Núcleos 

surgem também na esteira dos debates e reflexões provocados com o advento das Leis nº 

10.639/03 e 11.645/08, visando pautar no currículo da Educação Básica o estudo e a pesquisa 

de temas ligados à história e à cultura das populações afro-brasileira e indígena. Nessa 

perspectiva, o NEABI consiste em um núcleo temático que tem a finalidade de auxiliar o IFMA 

a “[...] desenvolver atividades de pesquisa, ensino e extensão, a formular e executar políticas 

de promoção de igualdade, de valorização da diversidade étnico-racial e auxiliar no 

                                                             
11 Comportamentos discriminatórios, opressivos ou abusivos decorrentes da crença de que as pessoas com 

deficiência são inferiores às outras pessoas (COMPASS, 2016, p. 620). 
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desenvolvimento das populações de origem africana e indígena no Estado do Maranhão” 

(INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2010). 

 A Resolução nº 008/2010 estabelece como objetivos específicos do NEABI, entre 

outros, identificar a necessidade de formação continuada dos profissionais da educação sobre 

questões étnico-culturais; desenvolver pesquisas e atividades de extensão sobre as questões 

étnico-culturais; intercambiar os resultados de pesquisas e publicações com as comunidades 

interna e externa; e promover a divulgação dos trabalhos realizados pelo grupo em eventos 

científicos. Além disso, o texto define como atividades principais o desenvolvimento de 

pesquisas sobre a história e a constituição das “comunidades negras rurais” e comunidades 

quilombolas, indígenas, entre outras; e a constituição de frentes de estudos, seminários, 

congressos e projetos a partir da composição de um quadro de pesquisadores/as de diferentes 

áreas do conhecimento (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2010). 

 Assim como na pauta da inclusão de discentes com necessidades educacionais 

específicas, identifica-se também no tocante à educação para as relações étnico-raciais o 

apontamento da instituição para a necessidade de formação continuada. Esse aspecto demonstra 

que o IFMA reconhece as ações formativas de seu quadro funcional como imprescindíveis para 

a construção de uma escola inclusiva, um caminho que é repleto de desafios e exige o 

compromisso de toda a comunidade escolar e que também é processual, não se constrói da noite 

para o dia. 

 A Política de Ações Afirmativas também aponta como seu objetivo viabilizar estratégias 

de acompanhamento pedagógico e psicológico para a realização de adaptações curriculares, 

quando necessárias, voltadas aos discentes com necessidades educacionais específicas, 

indígenas, quilombolas, população LGBTI (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais 

e Intersexuais), entre outros.  

 O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) do IFMA é um instrumento de natureza 

filosófica, política e teórico-metodológica que busca nortear a prática pedagógica da instituição, 

articulando as dimensões de ensino, pesquisa e extensão. O documento é estruturado em seis 

políticas: 1) Política de Ensino (Educação Básica articulada à Educação Profissional; Educação 

Superior; Educação a Distância; Atendimento ao discente; Direitos Humanos e Inclusão Social; 

Difusão Artístico-Cultural, Desporto e Lazer); 2) Política de Pesquisa e Inovação; 3) Política 

de Extensão; 4 Gestão e Planejamento Educacional; e 5) Valorização e formação profissional 

do servidor (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). 

O PPI divide as concepções fundantes da prática educativa do Instituto em duas 

categorias: 1) Pressupostos filosófico-antropológicos e sociais; e 2) Pressupostos educacionais. 
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De acordo com o documento, os pressupostos filosófico-antropológicos e sociais estão 

relacionados às três esferas constitutivas da existência humana: prática social, prática produtiva 

e prática simbolizadora, explicitadas por meio das concepções de trabalho, de sociedade e de 

cultura. Nesse sentido, a instituição considera o ser humano em sua integralidade, como sujeito 

histórico, “[...] concebido em sua pluridimensionalidade filosófica, histórica, biológica, 

econômica, ecológica, política, emocional, cultural e social e, ademais, aberto ao 

transcendente” (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016, p. 7). 

O texto assinala a centralidade do trabalho na esfera produtiva que constitui a existência 

humana, dialogando com as premissas teóricas da formação integral, omnilateral ou politécnica. 

Nesse sentido, defende a natureza ontológica do trabalho, por meio do qual o ser humano 

transforma a natureza e a si mesmo. Assim, a instituição compreende o trabalho “[...] como 

base estruturante para a formação de indivíduos capazes do agir prático, teórico e político, 

impulsionando o sujeito a atender as necessidades humanas. [...]” (INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO, 2016, p. 8). 

A formação crítica e comprometida com a transformação da realidade, princípios que 

norteiam a Educação em Direitos Humanos, são diretrizes presentes no texto do PPI:  

O ser humano que o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

que formar é aquele capaz de fazer análise crítica da realidade, um ser humano 

transformador do coletivo, capaz de modificar a relação com sua realidade a partir da 

sua problematização e do rompimento de suas estruturas, buscando soluções para os 

possíveis conflitos e questionamentos, contribuindo para a construção de uma 

sociedade justa, democrática, cidadã e ética, fundamentada nos princípios do diálogo, 

que deve ser estabelecido com os iguais e com os diferentes. (INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO, 2016, p. 8). 

 

 Por sua vez, ao tratar dos pressupostos educacionais, o documento aponta para o cenário 

global de reestruturação do capitalismo e de como esse fenômeno se reflete na educação e sua 

relação com o mundo do trabalho. Assim, o PPI reconhece que algumas práticas pedagógicas 

estão alinhadas com as demandas do mercado, outras se preocupam com uma formação humana 

integral e há, ainda, as que convergem as duas concepções. 

 A instituição busca assentar no PPI um compromisso com o processo de emancipação 

dos sujeitos, concebendo o trabalho como princípio educativo e a necessidade de superar a 

fragmentação entre os saberes científicos e tecnológicos (SAVIANI, 2007). Assim, assevera 

uma defesa da perspectiva contra hegemônica à concepção produtivista, no intuito de construir 

uma perspectiva omnilateral, capaz de desenvolver no educando diversas dimensões: histórico-

científica, bio-psíquica, cultural, ético-política, lúdica e estética (FRIGOTTO, 1996). 

Faz-se necessário acreditar em possibilidades de se efetivar propostas e projetos, no 

IFMA, que visem à formação do ser humano não como consumidor, alienado e 
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autômato, unilateral, mas como sujeito histórico que produz, pelo trabalho, suas 

condições objetivas de vida individual e em sociedade, portanto, omnilateral. 

Na esteira da omnilateralidade é importante que o IFMA forme o cidadão trabalhador 

para além da inserção no mercado de trabalho, com um entendimento do processo, 

como um todo, e de sua condição de trabalhador e cidadão, cônscio de seus direitos e 

deveres. Uma educação para o mundo do trabalho e para a prática social, que requer 

do educando uma atitude ética e política. (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2016, p. 12). 

 

 No item “Política de Ensino”, o PPI reitera que o ser humano que o IFMA pretende 

formar é “[...] aquele capaz de analisar e transformar criticamente a realidade. [...]” 

(INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016, p. 13), sendo necessário reconhecer a 

pluridimensionalidade e respeitar e valorizar a diversidade humana. Assim, a instituição deve 

instituir formas de protagonismo dos atores/autores envolvidos no processo ensino-

aprendizagem e fomentar a construção coletiva de conhecimentos sobre o mundo, sobre si e 

sobre o outro. Nessa perspectiva, a concepção pedagógica defendida é a formação integral e 

humanística, a partir da articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão e da indissociabilidade 

entre e educação e prática social, com o reconhecimento da historicidade dos sujeitos e dos 

conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. Essa formação integral perpassa a 

seleção de conteúdos, metodologias, instrumentos e critérios avaliativos comprometidos com a 

aprendizagem significativa (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). 

  No capítulo que trata da “Política de Ensino”, há um tópico sobre a “Política de Direitos 

Humanos e Inclusão Social” da instituição, no qual se menciona que educar para a promoção 

dos direitos humanos é uma das atribuições da Educação Profissional e Tecnológica, a partir da 

criação da RFEPCT com a Lei nº 11.892/2008, prevista também no PDI 2014-201812 

(INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). 

No texto, afirma-se que o pilar da concepção de direitos humanos no IFMA é a 

dignidade da pessoa humana, trazendo como diretriz que todas as atividades devem ter como 

foco prioritário o desenvolvimento pleno do potencial humano e a noção de igualdade de 

direitos, independentemente de fatores como gênero, etnia, orientação sexual, classe social, 

religião, entre outros (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). Nesse sentido, o 

documento está alinhado com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 

que elenca a dignidade humana e a igualdade de direitos como alguns de seus princípios, além 

dos seguintes: reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; laicidade do 

Estado; democracia na educação; transversalidade, vivência e globalidade; e sustentabilidade 

socioambiental (BRASIL, 2012d). 

                                                             
12 O Projeto Político Institucional do IFMA foi criado em 2016, tendo como referência o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2014-2018. Atualmente, o PDI em vigor é o do quadriênio 2019-2023. 
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O PPI menciona que o respeito à diversidade humana e a desconstrução dos preconceitos 

e discriminações são princípios norteadores do processo educativo e têm o propósito de preparar 

o ser humano para uma “[...] convivência democrática, equânime, justa e promotora da cultura 

de paz” (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016, p. 33). Outro aspecto apontado é 

a responsabilidade por si mesmo e pelo outro, no exercício de direitos e deveres. 

O IFMA concebe a Educação em Direitos Humanos enquanto um processo de ensino 

e aprendizagem que objetiva o desenvolvimento integral da pessoa, incluindo tanto a 

aprendizagem de ordem cognitiva quanto a social e emocional. Nesse intento, deve 

oportunizar aos envolvidos, conhecer os direitos humanos e os mecanismos existentes 

para a sua proteção. Também deve propiciar o desenvolvimento de valores, atitudes e 

comportamentos voltados para promover, defender, e reparar as violações destes 

direitos. (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016, p. 33). 

 

 A Política de Direitos Humanos e Inclusão Social reafirma a missão institucional do 

IFMA e aponta a necessidade de apresentar-se à sociedade com projetos educacionais que 

contribuam para o desenvolvimento socioeconômico, a fim de que seja uma instituição 

verdadeiramente inclusiva e cidadã. Nesse trecho, o texto aponta como fundamental o papel da 

Pesquisa e da Extensão na construção da cultura de direitos humanos, como mecanismos que 

possibilitam a transformação de realidades excludentes (INSTITUTO FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2016). 

 Outra diretriz apontada na Política é o fomento à formação de grupos de estudos que se 

debrucem sobre os conhecimentos que fundamentam as legislações, políticas públicas e 

programas de ações afirmativas, sobretudo no campo da educação. Nesse sentido, defende o 

fortalecimento dos núcleos institucionais relacionados aos direitos humanos, a exemplo do 

NEABI e do NAPNE, sobre os quais já discorremos anteriormente (INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO, 2016). 

 No âmbito das atividades de Pesquisa, a Política de Direitos Humanos e Inclusão Social 

busca assegurar a reserva de cotas em editais da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e 

Inovação (PRPGI) do IFMA ou a elaboração de editais específicos para projetos relacionados 

a temáticas como relações étnico-raciais, gênero, orientação sexual, faixa geracional, meio 

ambiente, bem como outras relacionadas à EDH. Já no âmbito da Extensão, o documento aponta 

a capilaridade do IFMA em todo o Estado do Maranhão como um fator que possibilita trabalhar 

programas e projetos extensionistas em várias comunidades, sobretudo junto às populações 

tradicionais, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, entre outros, que dispõem de um vasto 

acervo de saberes e riquezas culturais (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). 

 Em relação aos planos de cursos e matrizes curriculares, a Política menciona a 

importância de incluir os direitos humanos no processo de elaboração desses documentos, 
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considerando o seu caráter interdisciplinar, e a participação de toda a comunidade escolar, em 

consonância com o que estabelecem as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. É apontada também a importância de concretizar o princípio da gestão democrática 

da escola, a partir do diálogo entre todos os segmentos que a constituem (INSTITUTO 

FEDERAL DO MARANHÃO, 2016). 

O PPI também destaca a necessidade de investimentos na formação continuada de 

servidores nas questões relacionadas aos direitos humanos, como forma de subsidiá-los nas 

atividades laborais. No eixo “Valorização e Formação Profissional do Servidor”, o texto aponta 

como princípios do processo formativo dos servidores a “Formação compromissada com 

projeto educacional social, político e ético que contribua para a construção de uma sociedade 

democrática, justa e inclusiva” e “Respeito às diferenças em questões relativas à diversidade 

étnico-racial, de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios 

de equidade” (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2016, p. 59).  

O Plano Estratégico do IFMA é um documento que sintetiza as ações e projetos 

delineados pela instituição durante o Planejamento Estratégico 2016-2020, processo que 

envolveu a participação das comunidades interna e externa e que foi permeado pela realização 

de 30 fóruns entre os anos de 2016 e 2017 em todas as unidades do Instituto. Durante a ação, 

foi construído o Mapa Estratégico 2016-2020, validado em dezembro de 2016, que traduz de 

forma visual a missão, visão e valores, bem como os objetivos estratégicos para o referido 

quadriênio (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2018). 

 A Figura 3 apresenta o Mapa Estratégico 2016-2020 do IFMA: 
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Figura 3 – Mapa Estratégico IFMA 2016-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Federal do Maranhão, 2018, p. 59. 
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 Missão, visão e valores compõem os chamados referenciais estratégicos da instituição, 

os quais foram definidos no estágio inicial da construção do Planejamento Estratégico, em 

fevereiro de 2017, e estão elencados a seguir: 

Missão: Promover educação profissional, científica e tecnológica comprometida com 

a formação cidadã para o desenvolvimento sustentável. 

Visão: Ser uma instituição de excelência em ensino, pesquisa e extensão, de referência 

nacional e internacional, indutora do desenvolvimento do Estado do Maranhão 

Valores: Ética, Inclusão social, Cooperação, Gestão democrática e participativa, e 

Inovação. (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2018, p. 59). 

 

 Os 17 objetivos estratégicos também estão contidos no Mapa Estratégico e são: 

 Otimizar a aplicação de recursos orçamentários e captar recursos externos; 

 Adequar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica; 

 Desenvolver cultura orientada para resultados; 

 Promover formação continuada e adequada aos interesses institucionais; 

 Fortalecer a imagem institucional; 

 Aprimorar a comunicação interna e externa; 

 Mapear e simplificar processos de trabalho; 

 Integrar e otimizar as ações de planejamento e gestão; 

 Implantar e desenvolver a Gestão do Conhecimento; 

 Ampliar e integrar ensino, pesquisa e extensão; 

 Fortalecer e ampliar programas e projetos voltados aos arranjos locais; 

 Desenvolver parcerias com o setor produtivo e instituições de ensino e pesquisa 

nacionais e internacionais; 

 Ampliar e diversificar as atividades voltadas à educação inclusiva e a distância; 

 Contribuições inovadoras para o avanço científico, tecnológico e produtivo; 

 Cidadãos críticos e qualificados para o mundo do trabalho; 

 Desenvolvimento sócio econômico e cultural do Estado. (INSTITUTO FEDERAL 

DO MARANHÃO, 2018, p. 61-62, grifo nosso). 

 

Entre os objetivos estratégicos definidos no Plano Estratégico da instituição, observa-

se a presença de aspectos diretamente relacionados com a Educação em Direitos Humanos, 

como a ampliação e diversificação de atividades voltadas à educação inclusiva, a formação de 

cidadãos críticos e qualificados para o mundo do trabalho e o desenvolvimento sócio econômico 

e cultural do Estado do Maranhão. Pela análise qualitativa até aqui realizada, observa-se a 

recorrência de aspectos ligados à promoção da educação inclusiva, da cidadania, e do 

desenvolvimento social, econômico e cultural como diretrizes que a instituição busca 

resguardar em seus documentos orientativos, registrando-os também no Mapa Estratégico que 

representa os objetivos institucionais para o quadriênio 2016-2020. 

O Plano Estratégico do IFMA estabelece um portfólio de 21 projetos, que foram 

definidos pela instituição como estratégicos para o alcance dos resultados institucionais. Dois 

desses projetos se relacionam diretamente com o objeto de nossa investigação: o Mulheres Mil: 

educação, cidadania e desenvolvimento sustentável e o Selo IFMAfirmativo. O Mulheres Mil 

é um programa voltado para mulheres pobres, em situação de risco e vulnerabilidade social, 

com pouca ou nenhuma escolaridade, que promove a elevação da escolaridade, qualificação 
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profissional e valorização de saberes, buscando melhorar a qualidade de vida dessas mulheres, 

suas famílias e comunidades e fortalecer os arranjos produtivos locais. Já o Selo IFMAfirmativo 

tem como propósito mobilizar as unidades do IFMA a implementarem políticas e ações 

afirmativas educacionais propostas nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos e legislações correlatas, certificando os campi que melhor implementarem essas 

políticas anualmente (INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO, 2019a). 

 

5.2 Análise das respostas ao questionário 

 O instrumento para coleta dos dados empíricos da pesquisa consistiu num questionário 

com perguntas abertas e fechadas, que foi enviado aos professores do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão por meio da plataforma Google Forms. O link 

do questionário foi enviado para o e-mail institucional dos professores no dia 16 de junho de 

2020, juntamente com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), e o prazo para 

recebimento de respostas ficou aberto até o dia 27 de junho de 2020.  

 O questionário foi estruturado em duas categorias: 1) Perfil sociodemográfico, com 

questões relacionadas à caracterização social e demográfica dos sujeitos da pesquisa, bem como 

à formação acadêmica e ao exercício do magistério e de atuação na RFEPCT; e 2) 

Apontamentos sobre Educação em Direitos Humanos, que apresentou questões relacionadas ao 

conhecimento sobre direitos humanos e EDH e se – e de que forma – esses conhecimentos são 

empregados no trabalho docente. 

 A pesquisa foi respondida por 154 professores do IFMA e a análise das respostas está 

dividida em dois momentos, conforme as categorias constitutivas do questionário. 

 

5.2.1 Perfil sociodemográfico dos participantes 

 A primeira pergunta do questionário foi sobre o sexo do(a) participante. Ao todo, 

foram 86 respondentes do sexo masculino e 68 do sexo feminino.  
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 As informações sobre o sexo dos participantes são apresentadas no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 – Sexo dos participantes 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Em relação à distribuição dos docentes por faixa etária, 71 participantes têm idade 

entre 30 e 39 anos, o que corresponde a 46% da amostra. No intervalo compreendido entre 40 

e 49 anos, encontram-se 51 docentes, e entre 50 e 59 anos, 19 docentes. A primeira e última 

faixas etárias contam com menor número de participantes, sendo nove com idades entre 25 e 

29 anos, e três com mais de 60 anos (Gráfico 2). 

 

Gráfico 2 – Distribuição dos professores por faixa etária 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

  

 No quesito raça/cor, utilizaram-se as categorias definidas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)13. Os participantes se autoclassificaram em uma determinada 

                                                             
13 De acordo com a Nota Técnica sobre o Histórico da investigação sobre cor ou raça nas pesquisas domiciliares 

do IBGE, o Instituto usa a categoria “preto” como classificação de cor ou raça nas pesquisas de censo demográfico 

desde 1872. O grupo populacional negro é composto pela soma de pretos e pardos. Assim, “usar o termo preto não 

é equivalente a usar a categoria negro, que pode incluir os pardos” (UOL, 2013). O conceito é reafirmado pelo 
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cor. A maioria– 74 professores – se declaram como pardos (47% da amostra), 51 como brancos, 

26 como pretos, 1 como amarelo e 2 responderam o item “outros”. Embora o questionário 

contasse com a opção “indígena”, ela não foi assinalada por nenhum dos participantes. As 

respostas a essa pergunta são apresentadas no Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 – Distribuição dos professores por raça/cor 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Questionados se têm alguma deficiência14, 152 professores responderam que não e dois 

deles responderam sim: um tem deficiência física e outro visual.  

 

 

 

                                                             
Estatuto da Igualdade Racial – Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010 – que considera a população negra como 

“[...] o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (BRASIL, 

2010a). 

 
14 De acordo com o Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 – considera-se “[...] 

pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 

sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas” (BRASIL, 2015a). O Decreto nº 5.296, de 2 de 

dezembro de 2004, define deficiência física como “[...] alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos 

do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 

paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita 

ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções 

[...] e deficiência visual como “[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, 

com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 

melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 

ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores [...]” (BRASIL, 2004). 
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O Gráfico 4 apresenta os dados sobre o quantitativo de participantes com ou sem 

deficiência. 

 

Gráfico 4 – Professores com ou sem deficiência 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Quanto à formação acadêmica dos sujeitos da pesquisa, foram utilizadas como 

categorias de resposta as áreas do conhecimento elencadas pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). A área do conhecimento com maior 

número de respondentes foi a de Ciências Exatas e da Terra, com 33 professores (23% da 

amostra). Em seguida, aparecem Ciências Humanas (30); Ciências Sociais Aplicadas (28); 

Linguística, Letras e Artes (26); Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, ambas como 10 

professores cada; Ciências Agrárias (9); e Engenharias (6). A distribuição dos professores por 

área do conhecimento é apresentada no Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Formação acadêmica (distribuição por áreas do conhecimento) 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 
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 Em relação ao quesito escolaridade (nível mais elevado de educação formal), o nível 

de maior percentual foi Mestrado, apontado por 85 professores, seguido de Doutorado (38), 

Especialização (30) e Graduação (1), conforme apresenta o Gráfico 6. 

 

Gráfico 6 – Escolaridade (nível mais elevado de educação formal dos professores) 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Sobre a questão “campus em que o leciona”, o questionário foi respondido por 

professores de 28 campi do IFMA. Não houve registro de participação apenas do Campus 

Imperatriz. A unidade com maior participação foi o Campus São Luís – Monte Castelo, com 

17 professores respondentes. As informações são apresentadas na Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Campus em que leciona 

Campus 
Quantidade de 

professores participantes 

Açailândia 10 

Alcântara 3 

Araioses 3 

Bacabal 6 

Barra do Corda 4 

Barreirinhas 3 

Buriticupu 1 

Carolina 2 

Caxias 5 

Codó 9 

Coelho Neto 11 

Grajaú 6 

Itapecuru-Mirim 2 

Pedreiras 3 

Pinheiro 8 

Mestrado

55%Doutorado

25%

Especialização

19%

Graduação

1%
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Porto Franco 2 

Presidente Dutra 5 

Rosário 3 

Santa Inês 5 

São João dos Patos 10 

São José de Ribamar 4 

São Luís – Centro Histórico 8 

São Luís – Maracanã 2 

São Luís – Monte Castelo 17 

São Raimundo das Mangabeiras 6 

Timon 6 

Viana 2 

Zé Doca 5 

 154 

Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Em relação ao tempo de atuação no magistério, o maior quantitativo – 50 professores 

– conta entre 6 e 11 anos de trabalho (33%). Em seguida, temos as faixas de 12 a 17 anos (41 

professores); de 18 a 23 anos (28 professores); até 5 anos (20 professores); de 24 a 29 anos (13 

professores); e mais de 30 anos (2 professores). Os dados são apresentados no Gráfico 7. 

 

Gráfico 7 – Tempo de atuação no magistério 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 A questão seguinte foi sobre o tempo de docência na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT). Da amostra, 67 professores (44%) contam 

com até 5 anos de atuação docente na RFEPCT, seguidos pelos professores que têm entre 6 e 

11 anos de docência na Rede (57 professores, o que equivale a 37%). Assim, 81% dos 

professores pesquisados contam com tempo de atuação como docente da EPT de até 11 anos, 

fator que coincide temporalmente com o período de expansão e interiorização dos Institutos 

Federais, bem como da institucionalização da RFEPTC, ocorrida em dezembro de 2008. 
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 O Gráfico 8 apresenta os dados sobre o tempo de docência dos professores na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

 

Gráfico 8 – Tempo de docência na RFEPCT 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Quanto à carreira a qual pertencem, 148 são professores do Magistério do Ensino 

Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) e 6 são professores do Magistério Superior (MS). 

 

Gráfico 9 – Carreira dos professores 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

5.2.2 Apontamentos sobre Educação em Direitos Humanos 

 A segunda categoria do questionário dedica-se a investigar o conhecimento dos 

sujeitos da pesquisa sobre direitos humanos e Educação em Direitos Humanos e a relação de 

tais conhecimentos com a atividade docente no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. 

 Ao serem questionados se sabem o que são os direitos humanos, 110 professores 

responderam que sim (71%), 41 sabem em parte, e 3 responderam não saber do que se trata, 
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conforme ilustra o Gráfico 10. Embora por volta de 7 em cada 10 respondentes afirmem saber 

o conceito de direitos humanos, tal compreensão ainda é permeada por dúvidas e 

desconhecimento, como revelam os percentuais dos que sabem em parte ou não sabem. Esse 

dado reflete a necessidade de reforçar o papel dos direitos humanos na afirmação da dignidade 

da pessoa humana. 

 

Gráfico 10 – Conhecimento sobre o que são os direitos humanos 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 A questão seguinte buscou identificar as concepções que os professores possuíam 

acerca do que são os direitos humanos. Em geral, as respostas vão na linha da definição 

estabelecida pela ONU, que os conceitua como “[...] direitos inerentes a todos os seres humanos 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra 

condição. Os direitos humanos incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e 

expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. [...]” (ORGANIZAÇÃO 

DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

Direitos humanos são direitos que todas as pessoas possuem de ter acesso a 

educação, saúde, a vida, a ter um trabalho, a poder se expressar entre vários outros, 

sem discriminação. 

 

Incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de expressão e opinião e, o direito 

à educação e ao trabalho, não ser discriminado por qualquer motivo, acesso aos bens 

culturais, há uma vida digna, dentro outros. 

 

Direitos universais historicamente conquistados, mas que por alcançarem 

desigualmente os grupos minoritários (como mulheres, negrxs, LGBTQIAP+, 

encarceradxs, pessoas com deficiência...) são por estes acionados constantemente em 

suas lutas de devir, de avançar nas conquistas de direitos com o objetivo de trazer 
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equidade e justiça social (levando em consideração as diferenças e especificidades 

étnico-raciais, de gênero, classe, estética, etária, cultural, ambiental, etc.) sem que 

haja prejuízos à diversidade de tais grupos, povos, nações, mantendo para isso 

princípios máximos como a universalidade dos seres humanos indissociável à 

empatia, solidariedade, respeito e tolerância mútua. 

 

Uma declaração em comum que manifestam os direitos inerentes a todos os seres 

humanos. Da perspectiva da análise dialógica do discurso, a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (1948) vista como um enunciado, está “prenhe de respostas” 

(Bakhtin). Respostas às tragédias ocorridas nas guerras anteriores e como contra 

discurso às práticas totalitárias e fascistas. Mas, não podemos nos esquecer que 

muitas outras declarações antecederam e sucederam a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, indo em defesa da vida, da liberdade de opinião e de expressão, 

do trabalho, da educação, etc. 

 

Direitos estabelecidos numa declaração acordada entre vários países após a 2ª 

guerra mundial que asseguram a dignidade humana e inspiraram a constituição 

federal de vários países. 

 

O tema Direitos Humanos envolve conceitos de bens compreensíveis e bens 

incompreensíveis, estes são os bens necessários à nossa sobrevivência física e 

emocional. Todos devem ter direito à alimentação, saúde, educação, instrução, casa; 

portanto, entendo que os Direitos Humanos são aqueles que possibilitam uma vida 

com qualidade aos seres humanos, sem discriminações e com igualdade de direitos. 

 
É o direito de ser o que se é. Correspondem a direitos básicos, que abarcam as 

diferentes dimensões da vida em sociedade; sejam as mais ‘abstratas’ - tais como 

liberdade de pensamento, liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade 

sexual; ou mais ‘concretas’ - como direito ao voto, direito à saúde, direito à 

educação, direito à moradia, direito à paz. No geral, toda vez que tenho dúvidas sobre 

o que sejam os direitos humanos, faço a seguinte reflexão: é a garantia de direitos 

que nos difere do quadrúpede na esquina. 

 

 Entre as respostas transcritas acima, há referências a uma das características centrais 

dos direitos humanos, que é a universalidade15 (“todas as pessoas”, “todos os seres humanos”), 

a qual “[...] obriga Estado e sociedade a respeitarem esses direitos sem qualquer restrição, 

independentemente de nacionalidade, raça, sexo, credo ou convicção política, religiosa e/ou 

filosófica. [...] (BRASIL, 2013b, p. 19). Os sujeitos da pesquisa também mencionam exemplos 

de direitos humanos, como o direito à vida, à educação, à saúde, à alimentação, à liberdade, ao 

trabalho, à moradia, à paz, entre outros. 

 Nas respostas, evidencia-se também o aspecto da historicidade dos direitos humanos e 

o seu reconhecimento jurídico pela comunidade internacional após o fim da Segunda Guerra 

Mundial, que culminou na promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 

1948, e a incorporação desses direitos ao texto constitucional de vários países. Um importante 

ponto de reflexão ao qual somos lançados a partir de uma das respostas é a desigualdade no 

                                                             
15 As três características centrais dos direitos humanos – universalidade, indivisibilidade e interdependência – 

foram aprovadas pela comunidade internacional durante a II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada 

em 1993, em Viena, na Áustria. 
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acesso aos direitos humanos, sobretudo por grupos minoritários – como mulheres, negras e 

negros, pessoas com deficiência, povos indígenas, população LQBTQIA+, entre outros –, o que 

imprime a necessidade de processos de lutas e resistência por parte desses grupos frente às 

opressões e a reivindicação de políticas públicas que efetivem esses direitos. 

 Sobre a importância de abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos na escola, 

153 professores responderam que é importante e 1 respondeu que não. Esse dado reflete que a 

maioria expressiva dos respondentes reconhecem a importância de discutir essas questões no 

espaço escolar (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11 – Importância de abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos na 

escola 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 A questão seguinte foi sobre o conhecimento acerca da Educação em Direitos 

Humanos, na qual obteve-se o seguinte quadro: 75 professores responderam que sabem em 

parte, 66 que sabem, e 13 que não sabem (Gráfico 12). Relacionando esse dado com as respostas 

da questão anterior, percebe-se que, embora 99% dos respondentes afirmem ser importante 

abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos na escola, a maioria ainda acredita ter 

lacunas nas informações sobre o conceito de EDH, totalizando um percentual de 64% que 

sabem parcialmente ou não sabem do que ela se trata. Isso reforça a necessidade de promover 

ações de formação continuada dos professores da EPT nos conteúdos e metodologias da 

Educação em Direitos Humanos. 
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Gráfico 12 – Conhecimento sobre o que é Educação em Direitos Humanos 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 

 Os professores foram questionados também sobre o contato com temas pertinentes à 

Educação em Direitos Humanos em sua formação universitária, por meio de eventos, 

disciplinas ou cursos. A questão permitiu a indicação de mais de uma opção, se fosse o caso e, 

por essa razão, a soma das respostas é maior do que 154, que corresponde ao número de 

participantes da pesquisa (Gráfico 13). O tema mais apontado foi Desigualdade social, com 112 

respostas. Em seguida, aparecem, em ordem decrescente, os seguintes temas: Diversidade 

cultural (95), Racismo (76), Direitos humanos (68), Discriminação (64), Estatuto da Criança e 

do Adolescente – ECA (64), Mediação de conflitos (40), Homofobia (38) e Violência de 

gênero/Violência contra a mulher (34). Cinco professores não tiveram contato com esses temas 

na graduação. 

 

Gráfico 13 – Temas de EDH com os quais os professores tiveram contato na formação 

universitária 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 
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 Em seguida, os professores foram questionados se seria possível abordar os temas 

acima relacionando-os com os conteúdos das disciplinas que ministram. Nessa questão, 

obtivemos o seguinte resultado: 149 consideram que é possível e 5 consideram que não (Gráfico 

14), o que reflete, entre os sujeitos pesquisados, uma visão majoritária sobre a possibilidade de 

relacionar a formação em EPT com os objetivos da Educação em Direitos Humanos, indo ao 

encontro da proposta pedagógica da integração, que considera o educando em suas múltiplas 

dimensões. 

 

Gráfico 14 – Possibilidade de relacionar os temas de EDH com os conteúdos das 

disciplinas 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Em relação aos professores que responderam não ser possível relacionar os temas com 

as disciplinas que ministram, foi solicitado que justificassem suas respostas, as quais foram 

transcritas abaixo: 

Minhas disciplinas são essencialmente técnicas. 

 

Minha disciplina é muito técnica. Na verdade, até dá se eu usar a espacialização de 

algum daqueles dados. 

 

São todas disciplinas de caráter técnico. 

 

Leciono Química e seria mais difícil abordar estes temas. 

 

Ciências exatas, não saberia onde encaixar esses temas. 

 

 As respostas revelam a percepção dos respondentes da dificuldade em trabalhar 

conteúdos dessa natureza em disciplinas de caráter técnico, de forma que talvez aqueles não se 

encaixem no conteúdo programático e nos objetivos da formação “técnica”. É justamente essa 

perspectiva que pode ser transformada a partir da formação docente na perspectiva da Educação 

em Direitos Humanos, que reconhece a relação indissociável entre educação e direitos 
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humanos, bem como a possibilidade de inserir os conhecimentos relativos à EDH nos currículos 

de forma transversal e interdisciplinar. 

 Uma das questões buscou identificar se o Instituto Federal do Maranhão 

realiza/realizou atividades de aperfeiçoamento (formação profissional) voltadas para a 

Educação em Direitos Humanos. Nesse quesito, 98 professores apontaram que a instituição não 

realizou nem realiza tais atividades, e 56 apontaram que sim. Esse dado reforça a necessidade 

de ampliar a promoção de ações institucionais voltadas para a capacitação docente no âmbito 

da EDH, diretriz que, inclusive, está presente em diversos documentos orientativos da 

instituição, mas que, de acordo com 64% da amostra, não tem sido implementada. 

 

Gráfico 15 – Respostas dos docentes acerca da realização, pelo IFMA, de atividades de 

aperfeiçoamento voltadas para a EDH 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Complementando a questão anterior, buscou-se saber se os professores se sentem 

capacitados para abordar/trabalhar com a Educação em Direitos Humanos. O Gráfico 16 aponta 

os mesmos números apresentados acima, ou seja, 98 professores responderam não se sentir 

capacitados e 56 responderam que se sentem.  
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Gráfico 16 – Sentir-se preparado para abordar/trabalhar com a EDH 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Na questão aberta sobre o que seria necessário para formá-los na perspectiva de 

abordar/trabalhar com a Educação em Direitos Humanos no ambiente escolar, as respostas dos 

participantes sugerem alguns caminhos: cursos de capacitação e aperfeiçoamento; 

flexibilização do currículo escolar; formação pedagógica e continuada; capacitação para 

servidores e terceirizados; planos de cursos que considerem a pluralidade dos atores da 

comunidade escolar; oficinas educomunicativas; formação continuada nos encontros 

pedagógicos; inclusão de diretrizes sobre essa temática no PPI, a fim de trabalhá-la como tema 

transversal no ensino, na pesquisa e na extensão; construção de plataformas de disseminação 

digital e inclusão dos movimentos sociais nas ações escolares; maior envolvimento da 

comunidade e instituições do entorno; curso de Especialização em Direitos Humanos e Práticas 

Pedagógicas; inclusão da temática no Plano de qualificação e capacitação dos servidores; cursos 

de extensão, entre outras propostas. 

 Ao serem questionados se utilizam temas relacionados aos direitos humanos em sua 

atuação profissional junto aos discentes, 115 professores responderam que sim e 39 

responderam que não (Gráfico 17). Outro dado expressivo se refere à quantidade de professores 

que acreditam que o desenvolvimento de atividades voltadas para a EDH na escola é capaz de 

interferir positivamente na formação do discente: 152 responderam que sim e 2 responderam 

que não (Gráfico 18). 
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Gráfico 17 – Utilização de temas relacionados aos direitos humanos na atuação 

profissional 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

Gráfico 18 – Percepção dos professores de que a EDH impacta positivamente na formação 

na formação do discente 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

  

 Analisando conjuntamente os três últimos gráficos, nota-se que 75% dos participantes 

utilizam temas relacionados aos direitos humanos em sua atuação junto aos discentes e 99% 

deles consideram que a EDH interfere positivamente na formação discente. Por outro lado, 

somente 36% deles sentem-se preparados para o desenvolvimento desse trabalho. Essas 

informações revelam a existência de um olhar majoritariamente positivo sobre o papel da EDH 

no processo educacional e, de modo específico, no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica. No entanto, essa visão que reconhece a relevância dos direitos humanos e da EDH 

no percurso formativo dos discentes ainda esbarra no sentimento da falta de preparo para 
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abordar essas questões, o que, mais uma vez, reitera a necessidade de se planejar e implementar 

estratégias para uma formação docente antenada com essa perspectiva. A escola é um espaço 

decisivo para a formação de uma cultura de direitos humanos e paz e isso perpassa 

necessariamente o papel dos professores. 

 Em relação à existência de materiais de auxílio ao trabalho docente ou de materiais 

didáticos que tratem da relação entre direitos humanos e Educação Profissional e Tecnológica, 

82 professores consideram que seja parcial (53%), 37 que não há e 35 que há (Gráfico 19). 

Dessa forma, é perceptível uma lacuna na produção dos referidos materiais, que abre um leque 

de possibilidades para o desenvolvimento de produtos educacionais na área. Nesse sentido, 

nossa proposta pautou-se na produção de um Guia sobre Direitos Humanos e EPT para os 

professores, com a explanação de conceitos, princípios e diretrizes sobre direitos humanos e 

EDH e de como eles se relacionam com a prática docente em EPT e com o mundo do trabalho. 

 

Gráfico 19 – Percepção dos participantes sobre a existência de materiais de auxílio ao 

trabalho docente ou materiais didáticos que tratem da relação entre direitos humanos e 

EPT 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

  A última questão buscou identificar a percepção dos participantes sobre o Instituto 

Federal do Maranhão ser ou não uma instituição promotora dos direitos humanos. Assim, 86 

professores (56%) apontaram que sim, 65 que é em parte, e 3 que não é (Gráfico 20).  
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Gráfico 20 – Percepção dos participantes sobre o IFMA ser uma instituição promotora 

dos direitos humanos 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 O Gráfico demonstra que 56% dos professores pesquisados consideram o Instituto 

Federal do Maranhão uma instituição promotora dos direitos humanos. Esse é um dado bastante 

positivo, considerando o caráter democrático e inclusivo que deve pautar a atuação da escola, 

sobretudo pública. No entanto, esse é um aspecto que pode ser aperfeiçoado e acreditamos que 

isso perpassa um efetivo compromisso dos professores com a EDH, evidenciando a relevância 

se pensar em propostas formativas para esse público. 
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6 PRODUTO EDUCACIONAL 

 Como parte do processo de pesquisa sobre formação docente em Educação em Direitos 

Humanos (EDH), houve o desenvolvimento de um produto educacional, denominado “Direitos 

humanos e Educação Profissional e Tecnológica”: Guia do Professor” (Apêndice A), em 

formato de caderno virtual (e-book), cuja apresentação é objeto deste capítulo. 

  

6.1 O ProfEPT: pesquisa e desenvolvimento de produtos educacionais sobre o campo da 

Educação Profissional e Tecnológica 

 Inicialmente, cabe explanar do que se trata um Mestrado Profissional. De acordo com 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), “O Mestrado 

Profissional (MP) é uma modalidade de Pós-Graduação stricto sensu voltada para a capacitação 

de profissionais, nas diversas áreas do conhecimento, mediante o estudo de técnicas, processos, 

ou temáticas que atendam a alguma demanda do mercado de trabalho” (CAPES, 2014). Entre 

os objetivos dos MPs encontram-se a capacitação de profissionais para atendimento a demandas 

sociais, organizacionais ou profissionais e do mundo do trabalho; a transferência de 

conhecimento para a sociedade, em consonância com os seus arranjos produtivos e orientada 

para o desenvolvimento nacional, regional ou local; e a promoção de soluções de problemas e 

geração e aplicação de processos inovadores em organizações públicas e privadas (BRASIL, 

2017). 

 A estrutura curricular dos cursos de mestrado e doutorado profissionais, dessa forma, 

suscita uma ênfase na “[...] articulação entre o conhecimento atualizado, domínio da 

metodologia pertinente e aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico. 

[...] (CAPES, 2014). O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica 

– ProfEPT é um programa em rede nacional, com Instituições Associadas (Ias) em todas os 

Estados brasileiros e no Distrito Federal. É oferecido pela Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT): Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia; Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets); e Colégio Pedro II, e é 

coordenado nacionalmente pelo Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes (INSTITUTO 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018). 

O ProfEPT tem como objetivo proporcionar formação em educação profissional e 

tecnológica, visando tanto a produção de conhecimentos como o desenvolvimento de 

produtos, por meio da realização de pesquisas que integrem os saberes inerentes ao 

mundo do trabalho e ao conhecimento sistematizado. (INSTITUTO FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, 2018, p. 2). 
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 Como se pode observar, além da produção de conhecimentos no âmbito da Educação 

Profissional e Tecnológica, o programa tem ainda como finalidade o desenvolvimento de 

produtos educacionais, alinhando-se à sua classificação na Área de Ensino (Área 46) da Capes, 

cujos cursos de Pós-graduação têm como objeto a mediação do conhecimento em espaços 

formais e não formais de ensino, buscando construir pontes entre conhecimentos acadêmicos 

gerados em educação e ensino para sua aplicação em produtos e processos educativos na 

sociedade (CAPES, 2017). 

 O ProfEPT tem uma área de concentração – Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), e duas linhas de pesquisa: 1) Práticas Educativas em Educação Profissional e 

Tecnológica; e 2) Organizações e Memórias de Espaços Pedagógicos na Educação Profissional 

e Tecnológica. Nossa pesquisa se insere na primeira linha de pesquisa, que 

Trata dos fundamentos das práticas educativas e do desenvolvimento curricular na 

Educação Profissional e Tecnológica, em suas diversas formas de oferta, com foco 

nas estratégias transversais e interdisciplinares, que possibilitem formação integral e 

significativa do estudante, sustentados no trabalho como princípio educativo e na 

pesquisa como princípio pedagógico, em espaços formais e não formais. Considera, 

também, às questões relacionadas à Educação de Jovens e Adultos, à Educação 

Indígena, à Educação e Relações Étnico-raciais, à Educação Quilombola, à Educação 

do Campo, às Questões de Gênero e à Educação para Pessoas com Deficiências 

(PCDs) e sua relação com as diversas práticas do mundo do trabalho. (INSTITUTO 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018a). 

 

 Ao se elaborar um produto educacional, é necessário considerar as especificidades e 

desafios do mundo atual, “[...] que demanda uma formação ampla, abrangente, que forme 

cidadãos reflexivos, críticos, para atuar na sociedade com compromisso e responsabilidade, isto 

é, um produto educacional inovador e desafiador” (SILVA; SOUZA, 2018, p. 07).  

 De acordo com Kaplún (2003, p. 46): 

[...] um material educativo não é apenas um objeto (texto, multimídia, audiovisual ou 

qualquer outro) que proporciona informação, mas sim, em determinado contexto, algo 

que facilita o apoio ao desenvolvimento de uma experiência de aprendizado, isto é, 

uma experiência de mudança e enriquecimento em algum sentido: conceitual ou 

perceptivo, axiológico ou afetivo, de habilidades ou atitudes etc. 

 

6.2 Direitos humanos e Educação Profissional e Tecnológica: Guia do professor 

 Nesta pesquisa, de forma articulada com os referenciais teóricos e metodológicos que 

conduziram sua realização, o produto educacional desenvolvido tratou-se de um e-book 

intitulado “Direitos humanos e Educação Profissional e Tecnológica: Guia do professor”, que 

tem o objetivo de apresentar tópicos sobre direitos humanos e Educação em Direitos Humanos 

com foco nos docentes que atuam na Educação Profissional e Tecnológica, levando-os a refletir 

sobre a relevância dessa perspectiva educacional no espaço escolar e seu papel na formação 

integral dos discentes dessa modalidade de ensino. O guia se classifica como material textual 
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(categoria 4) na Classificação de Produção Técnica da Capes (CAPES, 2013), que inclui “[...] 

manuais, guias, textos de apoio, artigos em revistas técnicas ou de divulgação, livros didáticos 

e paradidáticos, histórias em quadrinhos e similares” (CAPES, 2013, p. 53). 

 O desenvolvimento do produto educacional buscou ir ao encontro dos resultados 

apontados pelos dados empíricos da pesquisa, sobretudo no que se refere à percepção dos 

participantes, que, em sua maioria, consideram relevante trabalhar com a EDH em sua atuação 

profissional junto aos discentes, mas não se sentem plenamente preparados para esse trabalho. 

Soma-se a isso o apontamento sobre a lacuna de materiais de auxílio ao trabalho docente ou de 

materiais didáticos relativos à relação entre direitos humanos e Educação Profissional e 

Tecnológica. 

 A opção por um “guia” se relaciona com o objetivo do produto educacional, que não 

tem a intenção de esgotar os conteúdos relacionados à formação docente em Educação em 

Direitos Humanos, mas apontar possíveis caminhos que conduzam à vivência dos valores 

defendidos pela EDH e sua incorporação à atividade docente e ao cotidiano das instituições 

escolares. Por essa razão, entender que os direitos humanos são uma conquista civilizatória e 

que a EDH é imprescindível para a construção de uma sociedade fraterna, plural e tolerante 

passa por essas questões. 

 O conteúdo do Guia se baseou em referências sobre direitos humanos e EDH, 

buscando elucidar como esses conceitos se relacionam com o espaço escolar e, de forma 

específica, a relação que pode ser estabelecida com os princípios e diretrizes da Educação em 

Direitos Humanos e o paradigma de formação integral que está na gênese do processo que 

culminou na institucionalização da RFEPCT e criação dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia. Além disso, são apresentados tópicos com a cronologia da legislação e 

das ações políticas que fundamentam a EDH no Brasil; glossário e calendário dos direitos 

humanos; e sugestões de livros, filmes, podcasts, músicas e poesias sobre a temática. Os 

capítulos são separados por epígrafes sobre direitos humanos e imagens que buscam retratar a 

diversidade humana. 

 Após a explanação dos tópicos que compõem o Guia, há a apresentação dos resultados 

da avaliação do produto educacional pelos sujeitos da pesquisa, em conformidade com o que 

dispõe o artigo 15, parágrafo único, do Regulamento Geral do ProfEPT: 

O Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se em um produto educacional que 

possua aplicabilidade imediata, considerando a tipologia definida pela Área de 

Ensino. O produto educacional deverá ser acompanhado de um relatório de pesquisa 

que contemple o processo de desenvolvimento e avaliação da aplicação do produto, 

podendo ser constituído em forma de dissertação em formato tradicional ou de 
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dissertação em formato de artigo, de acordo com a decisão da Comissão Acadêmica 

Local. (INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2018b, p. 7-8). 

  

 A capa do Guia (Figura 4) traz um mosaico de imagens coloridas e em preto e branco 

alusivas à diversidade étnica e geracional humana, além de desenhos de flores, que sugerem a 

ideia de resistência e esperança, presentes no poema “A flor e a náusea”16, do poeta mineiro 

Carlos Drummond de Andrade (1902-1987). As fotografias utilizadas tanto na composição do 

mosaico quanto as demais que ilustram o produto educacional são de autoria do fotógrafo 

brasiliense Fellipe Neiva, cujos registros foram realizados durante ações do Plano “Mais 

IDH”17, do Governo do Estado do Maranhão, e cedidos gratuitamente para utilização neste 

trabalho. 

 

Figura 4 – Capa do produto educacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

                                                             
16 “[...] Uma flor nasceu na rua! Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada 

ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. Suas pétalas não se abrem. Seu nome não está nos livros. É feia. Mas é realmente uma 

flor. [...]” (Trecho do poema “A flor e a náusea”, de Carlos Drummond de Andrade. Disponível em: 

https://wp.ufpel.edu.br/aulusmm/2016/10/04/a-flor-e-a-nausea-carlos-drummond-de-andrade/. Acesso em: 04 set. 

2020). 

 
17 O Mais IDH é um plano do Governo do Estado do Maranhão para redução da extrema pobreza, com foco em 

ações voltadas para populações em situação de vulnerabilidade social. O plano vem sendo executado desde 2015 

nos 30 municípios maranhenses com os piores indicadores do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM), com ações centrais e políticas públicas complementares em seis eixos: Educação; Saúde e Saneamento; 

Infraestrutura; Trabalho e renda; Gestão, cidadania e participação popular; e Gênero, raça e juventude 

(MARANHÃO, 2019). 



109 

 

 O primeiro tópico, O que são direitos humanos?, trata sobre o conceito e a abrangência 

dos direitos humanos, que incluem os direitos civis, políticos, sociais, culturais, econômicos e 

ambientais. Em seguida, são apresentadas as características fundamentais desses direitos, 

consolidadas durante a II Conferência Mundial de Direitos Humanos, realizada em 1993, em 

Viena (Áustria). São elas: universalidade, indivisibilidade, interdependência, inviolabilidade, 

imprescritibilidade, inalienabilidade e irrenunciabilidade. 

 O tópico Direitos humanos no Brasil aponta a prevalência dos direitos humanos como 

um dos princípios que regem a República brasileira e menciona pontos da Constituição Federal 

de 1988 que guardam relação com os direitos assegurados na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos (DUDH). 

 O que é Educação em Direitos Humanos? trata da EDH como um dos eixos do direito 

à educação, apresentando o seu conceito e a sua finalidade. O tópico também aponta a EDH 

como um processo sistemático e multidimensional que orienta a formação do sujeito de direitos, 

transcrevendo as dimensões estabelecidas nas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos. 

 Quais são os princípios da Educação em Direitos Humanos? apresenta os princípios 

da EDH definidos no Parecer do Conselho Pleno do Conselho Nacional de Educação (CNE/CP) 

nº 08, de 06 de março de 2012. São eles: Dignidade humana; Igualdade de direitos; 

Reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; Laicidade do Estado; 

Democracia na educação; Transversalidade, vivência e globalidade; e Sustentabilidade 

socioambiental. 

 Em Qual a relação entre Educação em Direitos Humanos e Educação Profissional e 

Tecnológica?, se evidenciam os objetivos de formação integral dos Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia e a proximidade desse paradigma com os princípios da EDH, 

que buscam promover uma reflexão crítica sobre a sociedade e condições para a sua 

transformação. 

 Em Qual o meu papel como educador(a) na defesa dos direitos humanos?, ressalta-se 

que a EDH não se restringe ao ensino de conteúdos, mas se preocupa, sobretudo, com a 

sensibilização e humanização dos educandos. Nesse sentido, o(a) professor(a) deve fazer da 

sala de aula um espaço dialógico e participativo e no qual os discentes possam se humanizar na 

relação com os colegas e com os outros atores do processo ensino-aprendizagem. 

 Em Como promover a Educação em Direitos Humanos no espaço escolar?, aponta-se 

a diversidade de estratégias que podem ser empregadas no trabalho em EDH e a necessidade 

de formar cidadãos para conhecer seus direitos e deveres e exercê-los na vida social. Além 



110 

 

disso, menciona-se a importância do diálogo e articulação com organizações da sociedade civil, 

como movimentos sociais, sindicatos, movimentos de juventude, ativistas de direitos humanos, 

associações de bairros, entre outras. 

 O tópico Cronologia da legislação e ações políticas que fundamentam a EDH no 

Brasil traz uma linha do tempo iniciada em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, 

e que vai até 2019, apresentando um panorama dos principais marcos legais e iniciativas 

relacionadas à Educação em Direitos Humanos no país. 

 O Glossário dos direitos humanos traz uma lista de verbetes organizados em ordem 

alfabética relacionados ao estudo da temática e que visam desmistificar alguns estereótipos e 

ideias distorcidas sobre os direitos humanos. Já o Calendário dos direitos humanos apresenta 

datas comemorativas que se inserem dentro das pautas que são objeto de debates ou lutas dos 

grupos que militam em prol desses direitos (Figura 5). 

 

Figura 5 – Páginas iniciais do Glossário e do Calendário de direitos humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 O tópico Livros, filmes e podcasts traz sugestões de produtos culturais que discutem 

diferentes questões relacionados aos direitos humanos e que possibilitam aprofundar o 
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conhecimento sobre o tema. Da mesma forma, em Músicas e poesias, o Guia apresenta 

produções poéticas e musicais que retratam diferentes olhares sobre as desigualdades e 

injustiças existentes no mundo, mas que também narram os processos de lutas e resistências 

travados para garantir a construção de um mundo em que os direitos humanos sejam 

efetivamente respeitados (Figura 6). 

 

Figura 6 – Páginas iniciais dos tópicos Livros, filmes e podcasts e Músicas e poesias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 

6.2.1 Avaliação do produto educacional pelos sujeitos da pesquisa 

 Após a finalização do processo de escrita, criação do projeto gráfico e diagramação do 

produto educacional, este foi enviado por e-mail e WhatsApp para os sujeitos da pesquisa, 

juntamente com um questionário de avaliação (Apêndice D) disponibilizado no Google Forms, 

possibilitando que os participantes pudessem avaliar e manifestar suas impressões acerca do 

conteúdo e da identidade visual do Guia. 

 O questionário de avaliação do produto educacional foi composto por seis questões, 

sendo cinco questões fechadas, com três opções de respostas: sim, em parte e não; e uma 

questão aberta, que buscou levantar as considerações dos respondentes sobre o material 
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(elogios, sugestões, críticas e/ou outras opiniões). Os quesitos avaliativos buscaram analisar os 

seguintes critérios: linguagem clara e adequada ao público-alvo; relevância das informações e 

ampliação do conhecimento acerca dos direitos humanos e da EDH; atratividade do projeto 

gráfico e da identidade visual; contribuição para a formação do professor da EPT no âmbito da 

EDH; e contribuição para o planejamento e implementação de atividades voltadas para a EDH 

junto aos discentes do IFMA. O link do questionário foi enviado no dia 10 de setembro de 2020 

e o prazo para recebimento de respostas ficou aberto até o dia 25 de setembro de 2020.  

 No primeiro quesito avaliativo, perguntou-se se o Guia apresenta linguagem clara e 

adequada ao público-alvo, obtendo-se o seguinte resultado: 92% apontaram que sim e 8% que 

em parte (Gráfico 21). Assim, percebe-se que a avaliação é positiva, o que representa um 

elemento fundamental para se dialogar sobre a EDH e proporcionar a compreensão sobre a 

temática. 

 

Gráfico 21 – Avaliação dos respondentes sobre a linguagem do Guia 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Ao serem questionados se o Guia contém informações relevantes e que ampliam o 

conhecimento acerca dos direitos humanos e da EDH, 90% apontaram que sim e 10% que em 

parte (Gráfico 22). O dado indica que os respondentes consideraram o conteúdo relevante e 

capaz de ampliar o conhecimento da temática, condizente ao propósito do Guia: ao mesmo 

tempo em que buscamos trazer conceitos introdutórios sobre direitos humanos e EDH, 

apresentamos sugestões de leituras e produtos culturais para quem quiser se aprofundar no 

assunto. 
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Gráfico 22 – Avaliação dos respondentes sobre a relevância das informações  

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Ao serem questionados se o projeto gráfico e a identidade visual do Guia são atrativos 

e despertam o interesse pela leitura, 90% consideram que sim e 10% que em parte (Gráfico 23). 

Nesse sentido, considera-se satisfatória a avaliação sobre esse aspecto, visto que a apresentação 

visual do produto foi planejada com o intuito de conquistar o leitor, seja a partir do uso de cores 

ou da disposição dos elementos iconográficos que ilustram as páginas. 

 

Gráfico 23 – Avaliação dos respondentes sobre o projeto gráfico e identidade visual 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 A questão seguinte buscou saber se o Guia contribui para a formação do professor da 

Educação Profissional e Tecnológica no âmbito da Educação em Direitos Humanos, na qual 

92% apontaram que sim e 8% que em parte (Gráfico 24). Esse dado respalda o alcance de um 

dos objetivos do produto educacional, que é contribuir com a formação do docente da EPT em 
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tópicos relativos à EDH. Ressalta-se que, embora a coleta de dados tenha se dado no IFMA, o 

material poderá ser utilizado por professores de outras instituições da RFEPCT. 

 

Gráfico 24 – Avaliação dos respondentes sobre a contribuição do Guia para a formação 

do docente da EPT em EDH 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

 

 Ao serem questionados se o conteúdo do Guia pode contribuir para o planejamento e 

implementação de atividades voltadas para a EDH junto aos discentes do IFMA, 90% 

responderam que sim e 10% que em parte (Gráfico 25). Assim, considera-se também que o 

produto educacional poderá servir como fonte para o desenvolvimento de atividades na EPT, 

considerando as dimensões da interdisciplinaridade e transversalidade presentes na EDH. 

 

Gráfico 25 – Avaliação dos respondentes sobre a contribuição do Guia para o 

planejamento e implementação de atividades em EDH 

 
Fonte: Autor, São Luís, 2020. 

Sim

92%

Em parte

8%

Sim

90%

Em parte

10%



115 

 

 A última questão foi aberta e oportunizou aos respondentes manifestar suas 

considerações sobre o produto educacional (elogios, sugestões, críticas e/ou outras opiniões). 

Algumas das respostas estão transcritas a seguir: 

Parabéns, Maycon! Gostei muito. O seu produto tanto reflete sobre as questões, como 

aponta os direcionamentos para o trabalho pedagógico. Que tal uma sugestão de 

plano didático ou uma sequência didática com um dos materiais que você apresenta? 

Só uma sugestão! Parabéns novamente e sucesso. 

 

O e-book pode e deve ser utilizados por todos os educadores do IFMA, sua linguagem 

é muito clara e seu projeto visual é muito atraente, o que desperta o interesse pela 

leitura e aprofundamento do tema. 

 

Um guia muito bem escrito, visualmente atrativo e que nos ajuda a entender e difundir 

o processo de construção de uma sociedade justa, livre, solidária que possa erradicar 

a pobreza a marginalização e as desigualdades sociais, a fim de promover o bem de 

todos, sem preconceito de qualquer natureza. 

 

Muito bom! Claro, didático! O projeto gráfico e a identidade visual são maravilhosos. 

Conteúdo claro e conciso. Linguagem objetiva e direta. Pretendo, inclusive, adotar o 

material nas minhas aulas (Aula da disciplina Segurança alimentar e nutricional, no 

tópico introdutório sobre direito humano à alimentação adequada, onde abordamos, 

de forma breve e geral, o conceito de direitos humanos). 

 

É uma excelente fonte de pesquisa, contendo material para o aluno e professor 

trabalharem sobre o tema. 

 

Produto com informações importantes sobre direitos humanos, contextualizado e com 

excelente acabamento gráfico. Parabéns!!!! 

 

O material é maravilhoso: qualidade visual e conteúdo simples, objetivo e didático. 

Deve ser compartilhado de imediato. Parabéns aos autores. 

 

O material está bem didático e com linguagem clara e objetiva. Excelente para servir 

de base na realização de eventos na escola. 

 

Produto bem elaborado, com uma identidade visual atrativa e conteúdo de grande 

aproveitamento. Grandes sugestões de filmes e que podem ser aproveitados em 

diversas áreas. 

 

Parabéns! O guia está muito bem elaborado, trazendo clareza e objetividade sobre 

os Direitos Humanos, um verdadeiro instrumento na educação profissional e cidadã! 

 

Gostei do formato e acredito que o mesmo possa se estender para as demais etapas, 

níveis e modalidades da educação com a devida adequação. O trabalho gráfico é 

impecável e a linguagem clara e objetiva. Em tempos de aumento de indicadores 

escolares desfavoráveis de violência envolvendo sujeitos que carregam marcadores 

sociais da diferença e que experimentam a opressão e a sujeição em suas mais 

diversas formas, este material vem contribuir com o enfrentamento desta 

problemática. Parabéns. 

 

 Tais respostas indicam que o Guia foi avaliado positivamente pelos sujeitos da 

pesquisa. Dentre as sugestões apontadas, recomendou-se a elaboração de um plano didático ou 

sequência didática com um dos materiais apresentados no produto educacional; e ajustes do 

espacejamento de palavras no sumário, que foram realizados quando da revisão do material. 

Quanto à elaboração do plano didático/sequência didático, considera-se a sugestão bastante 
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relevante e condizente com os objetivos da pesquisa, e pretende-se realizá-la em fases 

posteriores do estudo, a exemplo da produção de artigos científicos relacionados ao objeto de 

investigação. 

 Portanto, a partir das respostas aos quesitos avaliativos do produto educacional, 

considera-se que o e-book “Direitos humanos e Educação Profissional e Tecnológica: Guia do 

professor” cumpre o propósito de ser um material capaz de contribuir com o processo formativo 

dos professores da EPT no âmbito da EDH, que poderão firmar um compromisso com a 

promoção dos direitos humanos no espaço escolar e contribuir com a formação integral de seus 

discentes. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Em tempos cada vez mais marcados por discursos de ódio e pelo avanço do 

neofascismo no campo político e nas relações sociais, a Educação em Direitos Humanos 

representa um mecanismo que busca a construção de uma cultura universal de direitos humanos, 

com a garantia da dignidade da pessoa humana e a superação das opressões e desigualdades 

que perpetuam a violação de direitos de mulheres e homens em todo o mundo. 

 O que nos motivou a desenvolver essa pesquisa foi a crença de que um outro mundo é 

possível: um mundo pautado pelo respeito ao outro, pela fraternidade, pela empatia e pela 

dignidade humana. E essa mudança passa pela escola e por uma educação comprometida com 

a emancipação do ser humano e com a transformação social, capaz de superar as opressões e 

desigualdades que operam dentro do próprio sistema escolar. 

 Ao longo do trabalho, consideramos que a transformação do espaço escolar a partir da 

adoção e vivência dos princípios que norteiam a EDH perpassa, necessariamente, o papel do 

professor e, nesse sentido, é necessário resistir à ideia de “neutralidade” docente. A promoção 

dos direitos humanos não constitui uma bandeira partidária; ao contrário, deve ser um 

compromisso de toda a humanidade e um dos fundamentos do processo educacional, que deve 

se preocupar a formação crítica e reflexiva dos discentes. 

 Considerando a escola como espaço estratégico para a construção de concepções e 

práticas ligadas aos direitos humanos e o papel do professor para a efetivação da EDH, nós 

definimos o seguinte problema de pesquisa: De que maneira os professores do Instituto Federal 

do Maranhão percebem os direitos humanos e a Educação em Direitos Humanos e empregam 

suas diretrizes na atuação profissional? Quais estratégias podem ser utilizadas na formação 

dos professores da Educação Profissional e Tecnológica para o trabalho com EDH no espaço 

escolar? 

 Nesse sentido, o lócus definido para a realização da pesquisa foi o Instituto Federal do 

Maranhão, instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular, multicampi 

e descentralizada, especializada na oferta de Educação Profissional e Tecnológica nas diferentes 

modalidades de ensino, com base na conjunção de conhecimentos técnicos e tecnológicos com 

sua prática pedagógica. O IFMA foi criado a partir da integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Maranhão (CEFET-MA) e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São 

Luís e de São Raimundo das Mangabeiras em 29 de dezembro de 2008, data em que foi 

promulgada a Lei de criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia e 
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institucionalização da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

(RFEPCT). 

 Os Institutos Federais foram criados com a proposta de mudança do paradigma 

balizador da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil, que, desde a sua criação – em 

1909, com as Escolas de Aprendizes Artífices – foi marcada pela vinculação às demandas 

exclusivas do mercado. Assim, buscou-se (e vem-se buscando) a construção de um modelo 

educacional que trabalhe as múltiplas dimensões do educando, com o objetivo de formá-lo 

integralmente e não somente qualificá-lo do ponto de vista profissional. É aqui que entra em 

cena a proposta de formação integral, omnilateral ou politécnica. 

 Essa formação visa emancipar o ser humano, munindo-o de conhecimentos e de um 

olhar crítico sobre a realidade, que possibilita transformá-la. Nessa perspectiva, a proposta de 

educação integral, omnilateral ou politécnica dialoga com os princípios da EDH, uma vez que 

essa promove mecanismos de reflexão crítica sobre a escola, sobre as relações sociais e as 

estabelecidas no mundo do trabalho, contribuindo para uma formação inteira do cidadão 

trabalhador.  

 Considerando, então, o papel do professor para a incorporação dos princípios e 

diretrizes da EDH no espaço escolar, e, especificamente, no âmbito da Educação Profissional e 

Tecnológica, a pesquisa teve como objetivo geral desenvolver um produto educacional – Guia 

sobre direitos humanos e EDH voltado para professores da Educação Profissional e 

Tecnológica – em formato de e-book, como forma de subsidiar a formação docente nessa 

perspectiva educacional.  

 No desenvolvimento da pesquisa, buscou-se contextualizar a relevância da EDH no 

âmbito da Educação Profissional e Tecnológica, evidenciando a relação existente entre os 

princípios, diretrizes e objetivos da Educação em Direitos Humanos com a proposta de 

formação integral, omnilateral ou politécnica, que é uma das bases conceituais dos Institutos 

Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. Para tanto, a coleta de dados empíricos se pautou 

na identificação das percepções dos professores do IFMA acerca dos direitos humanos e da 

EDH, apontando-se alguns caminhos possíveis para possibilitar a formação docente nessa área. 

 O percurso metodológico trilhado baseou-se em pesquisa bibliográfica, pesquisa 

documental e aplicação de questionário aos sujeitos da pesquisa. A pesquisa bibliográfica 

consistiu no estudo dos conceitos, fundamentos e princípios da Educação em Direitos Humanos 

e do paradigma de formação integral dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 

A pesquisa documental pautou-se na análise qualitativa dos marcos normativos – nacionais e 

internacionais – sobre EDH e de alguns dos documentos orientativos do IFMA: Estatuto, 
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Regimento Geral, Projeto Pedagógico Institucional – PPI, Política de Ações Afirmativas e 

Plano Estratégico 2016-2020. Já o questionário com perguntas abertas e fechadas teve como 

objetivo traçar o perfil sociodemográfico dos sujeitos da pesquisa e identificar suas percepções 

acerca dos direitos humanos e da EDH no campo da Educação Profissional e Tecnológica. 

 Assim, o texto desta dissertação foi composto, estruturalmente, por dados da literatura 

relacionada à temática, bem como dados empíricos oriundos do lócus da pesquisa. Após a 

introdução, a segunda seção apresenta um panorama da Educação em Direitos Humanos no 

mundo e no Brasil, apontando-a como um campo de estudos que se consolidou a partir da 

proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos e dos sucessivos documentos 

relativos ao papel estratégico da educação e da EDH para a construção de uma cultura universal 

de direitos humanos. O Brasil seguiu essa tendência internacional e também incorporou em sua 

legislação educacional princípios e diretrizes para a implementação da EDH nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino. 

 Na terceira seção, discorremos, de modo específico, sobre a relevância da Educação 

em Direitos Humanos na formação de professores, ressaltando o papel do trabalho docente na 

construção de espaços escolares inclusivos e plurais; a necessidade de alinhar as estratégias 

metodológicas em EDH com uma visão contextualizada e histórico-crítica dos direitos humanos 

e possíveis caminhos para a implementação dessas formações; e sobre a aproximação conceitual 

dos objetivos da EDH com o paradigma da formação integral, omnilateral ou politécnica dos 

Institutos Federais, que buscar a superação do dualismo educacional e a emancipação dos 

sujeitos. 

 Na quarta e quinta seções, apresentamos os aspectos metodológicos que 

caracterizaram a pesquisa, bem como os resultados da coleta de dados. A análise dos 

documentos orientativos do IFMA que constituíram o corpus do estudo demonstrou que há um 

alinhamento entre o conteúdo dessas normativas e os princípios e diretrizes da Educação em 

Direitos Humanos, bem como com as bases conceituais da Educação Profissional e 

Tecnológica. A constituição de um setor responsável pela política de EDH no IFMA – o 

Departamento de Direitos Humanos e Inclusão Social (DDHIS) – e a institucionalização da 

Política de Ações Afirmativas são alguns exemplos que demonstram a incorporação 

institucional de noções relacionadas ao papel da Educação em Direitos na construção de 

espaços escolares pautados na tolerância, na solidariedade e na empatia, fundamentais para se 

consolidar uma cultura de promoção e respeito aos direitos humanos. 

 A análise dos dados coletados junto aos sujeitos da pesquisa apontou que os 

professores consideram relevante abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos na 
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escola e que a EDH impacta positivamente na formação discente, mas apontam não se sentir 

plenamente preparados para desenvolver esse trabalho, bem como percebem uma lacuna na 

existência de materiais de auxílio ao trabalho docente ou de materiais didáticos que tratem da 

relação entre direitos humanos e EPT. 

 Nesse sentido, demonstra-se a necessidade de ampliar os espaços e estratégias de 

formação docente para a Educação em Direitos Humanos, a fim de tornar esse conceito mais 

presente nos espaços escolares e, em se tratando da EPT, fortalecer a articulação existente entre 

suas bases conceituais e o propósito da EDH, possibilitando um trabalho interdisciplinar e 

transversal nos cursos e eixos tecnológicos oferecidos pelos Institutos Federais.  

 Além disso, torna-se imprescindível buscar a concretização de uma das dimensões 

apontadas pelas Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 01 

CNE/CP, de 30 de maio de 2012), que prioriza o “desenvolvimento de processos metodológicos 

participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos 

contextualizados [...]” (BRASIL, 2012d). Essa dimensão, somada aos resultados da pesquisa, 

fundamentou nossa proposta de produzir um recurso voltado para o público docente da EPT, 

no intuito de fomentar uma formação pautada nos princípios e diretrizes da EDH. 

 Assim, a partir dos resultados obtidos durante o processo de pesquisa, houve a 

concepção e desenvolvimento do produto educacional – o e-book “Direitos humanos e 

Educação Profissional e Tecnológica: Guia do professor” – com o objetivo de apresentar 

tópicos e informações relacionados à temática com foco nos docentes que atuam na EPT, 

levando-os a refletir sobre a relevância da EDH no espaço escolar e seu papel na formação 

integral dos discentes dessa modalidade de ensino. O propósito do material não foi esgotar os 

conteúdos relacionados à formação docente em EDH, mas explanar conceitos, princípios e 

diretrizes, buscando a sensibilização do professor da EPT sobre a importância do compromisso 

com a promoção dos direitos humanos no espaço escolar. 

 O produto educacional foi enviado para os participantes, juntamente com um 

questionário de avaliação, no qual puderam avaliar e manifestar suas impressões acerca do 

conteúdo e da identidade visual do Guia. Os resultados da avaliação foram considerados 

positivos, demonstrando a aceitação do produto educacional entre os respondentes e a 

perspectiva de que ele contribui para a formação do professor da EPT no âmbito da Educação 

em Direitos Humanos, bem como para o planejamento e implementação de atividades voltadas 

para a EDH junto aos discentes do IFMA. 

 É necessário reiterar que o produto educacional ora apresentado é uma das possíveis 

estratégias que podem ser empregadas no processo formativo para o trabalho com a Educação 
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em Direitos Humanos. Mas existe um leque bem amplo de ações que devem ser fomentadas 

pelas instituições educacionais e entidades defensoras dos direitos humanos, como cursos de 

capacitação, ações extensionistas, diálogo com os movimentos sociais e as comunidades e a 

busca pela integração dos conhecimentos no processo educativo. 

 A Educação em Direitos Humanos representa um mecanismo fundamental para a 

superação da barbárie e para a afirmação da dignidade humana. Assim, a escola que busca 

construir uma educação para a cidadania, para a democracia e para a transformação social, 

precisa pautar seus valores e suas vivências no compromisso com a promoção dos direitos 

humanos.  

 Assim, esperamos ter contribuído para fortalecer o debate acerca da relevância da EDH 

na formação de professores da Educação Profissional e Tecnológica como uma das estratégias 

para se alcançar uma educação integral, omnilateral ou politécnica. Essa é uma temática que 

pode ser expandida a partir de novas pesquisas e estudos, que podem levar em conta aspectos 

como o avanço das pautas conservadoras e do neofascismo no Brasil e seus reflexos na política 

de direitos humanos; a elaboração de propostas de cursos, trilhas formativas e sequências 

didáticas sobre temas relacionados à EDH; criação de oficinas, cursos de extensão e 

especializações sobre direitos humanos; os efeitos das ações afirmativas nas instituições 

públicas de ensino; a atuação dos NAPNEs e NEABIs nas instituições da RFEPCT, entre outros, 

que possam se somar à luta pela garantia dos direitos humanos, cada vez mais necessária em 

nosso tempo. 
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APÊNDICE A – PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Este e-book faz parte da Dissertação de Mestrado “Escola é lugar de direitos humanos: 

estratégias para a formação docente na Educação Profissional e Tecnológica”, desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Monte 

Castelo. O objetivo deste produto educacional é apresentar alguns tópicos sobre direitos 

humanos e Educação em Direitos Humanos com foco nos docentes que atuam na Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT), levando-os a refletir sobre a relevância dessa perspectiva 

educacional no espaço escolar e seu papel na formação integral dos discentes dessa modalidade 

de ensino. 

O Guia não tem a intenção de esgotar os conteúdos relacionados à formação docente em 

Educação em Direitos Humanos, mas explanar conceitos, princípios e diretrizes sobre a 

temática, buscando sensibilizar o professor da EPT sobre a importância do compromisso com 

a promoção dos direitos humanos no espaço escolar. E, nesse sentido, o conhecimento crítico é 

imprescindível para entender as desigualdades e opressões da sociedade brasileira, bem como 

para perceber como se pode lutar por um outro modelo de sociedade. 

Com este material, busca-se (re)pensar a formação proposta na EPT, que não se restringe 

à aquisição de conhecimentos técnicos para atuação no mundo do trabalho, mas que precisa ir 

além: constituir-se numa educação crítica e contextualizada, que possa lançar luz sobre os 

problemas socioeconômicos e a violação de direitos humanos na sociedade brasileira. E o 

professor é um agente central nesse processo, que pode somar forças a essa luta a partir de sua 

atuação profissional e, consequentemente, enriquecer um debate que é crucial para a construção 

de uma escola inclusiva, democrática, plural e promotora dos direitos humanos. 

 

Boa leitura! 
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Imagens do produto educacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Endereço de e-mail: _________________________________________________________ 

 

PARTE I: PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 

 

1) Sexo 

(   ) Feminino 

(   ) Masculino 

 

2) Faixa etária 

(   ) Até 24 anos 

(   ) 25 a 29 anos 

(   ) 30 a 39 anos  

(   ) 40 a 49 anos 

(   ) 50 a 59 anos 

(   ) 60 anos ou mais 

 

3) Raça/cor 

(   ) Branca 

(   ) Preta 

(   ) Parda 

(   ) Amarela 

(   ) Indígena 

(   ) Outra 

 

4) Deficiência 

(   ) sim 

(   ) não 

 

Em caso positivo, qual o tipo de deficiência? _______________________________________ 

 

5) Formação acadêmica: ______________________________________________________ 

 

6) Escolaridade (nível mais elevado de sua educação formal) 

(   ) Graduação 

(   ) Aperfeiçoamento 

(   ) Especialização 

(   ) Mestrado 

(   ) Doutorado 

(   ) Outro 

 

7) Campus em que leciona: ________________________________________ 

 

8) Tempo de atuação no magistério: ______ anos 

 

9) Tempo de docência na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica: ______ anos 
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10) Carreira 

(   ) Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) 

(   ) Magistério Superior 

 

11) Atividades desempenhadas além da docência (se for o caso, marque mais que uma opção) 

(   ) Administrativa 

(   ) Extensão 

(   ) Pedagógica 

(   ) Pesquisa 

(   ) Outras 

 

PARTE II: APONTAMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

12) Você sabe o que são os direitos humanos? 

(   ) Sim  

(   ) Em parte   

(   ) Não 

 

13) Qual a concepção que você possui acerca do que são os direitos humanos?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

14) Em sua opinião, é importante abordar temáticas relacionadas aos direitos humanos 

na escola? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

15) Você sabe o que é Educação em Direitos Humanos? 

(   ) Sim  

(   ) Em parte   

(   ) Não 

 

16) Na sua formação universitária, você teve contato com os temas abaixo em disciplinas, 

eventos ou cursos? (se for o caso, marque mais que uma opção) 

(   ) Racismo 

(   ) Discriminação 

(   ) Homofobia 

(   ) Desigualdade social 

(   ) Violência de gênero/Violência contra a mulher 

(   ) Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

(   ) Direitos humanos 

(   ) Mediação de conflitos 

(   ) Diversidade cultural  

(   ) Não tive contato com esses temas na graduação 

 

17) É possível abordar os temas acima relacionando-os com os conteúdos a serem 

ministrados em sua disciplina? Se a resposta for SIM explique de que forma; se for NÃO, 

justifique. 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18) O Instituto Federal do Maranhão realiza/realizou atividades de aperfeiçoamento 

(formação profissional) voltadas para a Educação em Direitos Humanos? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

19) Você se sente capacitado para abordar/trabalhar com a Educação em Direitos 

Humanos? O que seria necessário para a sua formação nesse sentido? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

20) O que seria necessário para sua formação para abordar/trabalhar com a Educação 

em Direitos Humanos no ambiente escolar? 

___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

21) Você utiliza temas relacionados aos Direitos Humanos em sua atuação profissional 

junto aos discentes? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

22) Você considera que existem materiais de auxílio ao trabalho docente ou materiais 

didáticos que tratem da relação entre direitos humanos e Educação Profissional e 

Tecnológica (EPT)? 

Sim 

Em parte 

Não 

 

23) Você acredita que o desenvolvimento de atividades voltadas para Educação em 

Direitos Humanos na escola é capaz de interferir positivamente na formação do discente? 

(   ) Sim  

(   ) Não 

 

24) O Instituto Federal do Maranhão é uma instituição promotora dos direitos humanos? 

(   ) Sim  

(   ) Em parte   

(   ) Não 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TÍTULO DO PROJETO: 

Escola é lugar de direitos humanos: estratégias para a formação docente na Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 

Nome: Maycon Rangel Abreu Ferreira 

Telefone para contato: (98) 98145-3184 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa “ESCOLA É LUGAR DE DIREITOS 

HUMANOS: estratégias para a formação docente na Educação Profissional e 

Tecnológica”, sob a responsabilidade do pesquisador MAYCON RANGEL ABREU 

FERREIRA, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (ProfEPT), do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

(IFMA) Campus São Luís – Monte Castelo, com orientação do Professor Doutor ÁLVARO 

ITAÚNA SCHALCHER PEREIRA e coorientação do Professor Doutor FRANCISCO 

ADELTON ALVES RIBEIRO. 

 

Essa pesquisa investiga o papel da Educação em Direitos Humanos (EDH) na formação dos 

docentes que atuam na Educação Profissional e Tecnológica (EPT), buscando identificar como 

as temáticas de direitos humanos se relacionam com a formação e com a atuação profissional 

do(a) professor(a) que atua nessa modalidade de ensino. 

 

O documento abaixo contém todas as informações que você precisa saber sobre essa pesquisa 

que estamos fazendo. Sua participação nesse estudo é muito importante para nós, mas, se você 

não quiser ou não puder participar, ou se quiser desistir depois de iniciar, isso não vai trazer 

nenhum problema para você. 

 

Tempo para responder as perguntas: em torno de 15 minutos. 

 

Estou ciente que: 
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1. O estudo é importante porque vai investigar o papel da Educação em Direitos Humanos 

(EPT) na formação do professor de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), apontando as 

noções que esses profissionais têm sobre a temática dos direitos humanos e possíveis caminhos 

para oferecer formações nessa temática, a partir de uma visão comprometida com a formação 

crítica e cidadã do estudante. 

 

2. A partir da pesquisa teórica e da aplicação deste questionário, o pesquisador responsável vai 

desenvolver um produto educacional que será submetido futuramente à avaliação dos 

respondentes e cuja versão final será disponibilizada para os docentes do Instituto Federal do 

Maranhão como forma de subsidiar a divulgação de conhecimentos sobre a relação entre 

direitos humanos e educação profissional. 

 

3. Os resultados desse estudo poderão contribuir para fomentar uma visão interdisciplinar 

acerca dos direitos humanos e de sua relevância na construção de valores como empatia, 

solidariedade, equidade, justiça social e democracia no ambiente escolar, contribuindo para o 

processo de humanização dos discentes e sua atuação no mundo de maneira ética e 

comprometida com a emancipação dos sujeitos. 

 

4. Minha participação é voluntária, isto é, tenho a livre escolha quanto a participar ou não desta 

pesquisa. Estou ciente que posso retirar minha autorização a qualquer momento sem precisar 

dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Não terei nenhuma despesa e não serei remunerado(a) 

para participar. 

 

5. As respostas ao questionário ficarão sob a guarda dos pesquisadores responsáveis, que fazem 

parte do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto 

Federal do Maranhão (IFMA) Campus São Luís – Monte Castelo, não sendo permitido que 

outras pessoas além da equipe tenham acesso a elas. Em caso de dúvidas ou se sentir afetado 

pela pesquisa, entrar em contato imediatamente com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Unidade de Ensino Superior Dom Bosco – UNDB (telefone e e-mail estão abaixo). 

- A coleta de dados será realizada online. O acesso será realizado por meio de um link que será 

enviado por e-mail, WhatsApp, Facebook ou Instagram. 

- Os dados serão coletados individualmente. Não será permitido que outra pessoa veja ou 

comente qualquer item dos questionários do participante da pesquisa. 
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6. Todas as informações sobre a minha pesquisa nesse estudo vão ser secretas e só os autores 

terão conhecimento delas. 

 

7. Os autores poderão apresentar reuniões científicas ou publicar os resultados desse estudo em 

revistas científicas, bem como em portais e publicações voltados para o jornalismo científico. 

 

8. Posso pedir para saber dos resultados da pesquisa a qualquer momento. 

 

Declaro que foram dadas todas as informações necessárias e que foram esclarecidas todas as 

dúvidas por mim apresentadas. 

 

Dúvidas ou reclamações, contatar: 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Unidade de Ensino Superior Dom Bosco 

Avenida Colares Moreira, nº 443, Prédio Central, Térreo, Sala CEP 

Bairro: Renascença 

São Luís, MA – CEP: 65.075-441 

Telefone: (98) 4009-7070 

E-mail: cep@undb.edu.br  

 

São Luís – MA, _____ de __________________ de 2020. 

 

________________________________________________ 

MAYCON RANGEL ABREU FERREIRA 

Pesquisador Responsável 

 

 Eu, ________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

 

________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa 

 

 

mailto:cep@undb.edu.br


145 

 

APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL 

 

O objetivo deste questionário é avaliar o produto educacional “DIREITOS HUMANOS E 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA: Guia do professor”. Sua participação 

é fundamental para verificar de que forma os professores do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) que contribuíram com a primeira fase da pesquisa 

percebem o produto educacional e, a partir das respostas, analisar de que forma o material pode 

ser aperfeiçoado. 

Os itens de 1 a 5 trazem perguntas fechadas sobre os quesitos avaliativos, com três opções de 

respostas: sim, em parte e não. Já a questão 6 é aberta e busca levantar suas considerações 

acerca do produto educacional. 

 

1) O produto educacional “DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA: Guia do professor” apresenta linguagem clara e adequada ao público-

alvo? 

(    ) Sim 

(    ) Em parte 

(    ) Não 

 

2) O Guia contém informações relevantes e que ampliam o conhecimento acerca dos 

direitos humanos e da Educação em Direitos Humanos (EDH)? 

(    ) Sim 

(    ) Em parte 

(    ) Não 

 

3) O projeto gráfico e identidade visual do Guia são atrativos e despertam o interesse pela 

leitura? 

(    ) Sim 

(    ) Em parte 

(    ) Não 

 

4) O Guia contribui para a formação do professor da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT) no âmbito da Educação em Direitos Humanos (EDH)? 
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(    ) Sim 

(    ) Em parte 

(    ) Não 

 

5) O conteúdo do Guia pode contribuir para o seu planejamento e implementação de 

atividades voltadas para a Educação em Direitos Humanos junto aos discentes do IFMA? 

(    ) Sim 

(    ) Em parte 

(    ) Não 

 

6) Deixe aqui as suas considerações sobre o produto educacional (elogios, sugestões, 

críticas e/ou outras opiniões). 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – INFOGRÁFICO COM OS ARTIGOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  

ANISTIA INTERNACIONAL. Aprendendo sobre nossos direitos humanos: Plano de 

atividade: use sua voz, set. 2017. Disponível em: https://anistia.org.br/wp-

content/uploads/2018/03/use-sua-voz-w4r2017.pdf. Acesso em: 02 set. 2020. 

 

 


