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Simpósio: 19 - O DIREITO À EDUCAÇÃO COMO PARADIGMA JURÍDICO, POLÍTICO 
E PEDAGÓGICO 
 
RESUMO: As discussões voltadas às garantias de direitos integram a educação e os direitos 
humanos, como temas que visam a transformação da realidade social por meio de um processo 
educacional integral e com qualidade social. Nesse sentido a pesquisa propõe analisar a inserção 
da proposta de Educação em Direitos Humanos (EDH), nos cursos de licenciatura nas 
Universidades da cidade de Curitiba-Paraná, considerando a política pública de EDH no Brasil, 
mais especificamente a Resolução de Número 1, de 30 de maio de 2012, que estabelece as 
Diretrizes Nacionais para a EDH. Para realizar tal análise, se fez necessário conceituar Direitos 
Humanos no âmbito da Educação Superior; descrever os princípios que apontem para inclusão 
da política pública na discussão sobre Direitos Humanos nas Instituições de Educação Superior 
(IES) e caracterizar as perspectivas curriculares quanto ao seu papel como possibilidade de 
garantia da promoção da EDH. No que se refere ao aspecto metodológico desenvolvido para 
efetivação da pesquisa, essa se deu sob a natureza qualitativa, utilizou-se  como instrumento a 
pesquisa documental dos projetos pedagógicos de quatro IES previamente selecionadas,  que 
subsidiou a análise do conteúdo, descrita por Bardin (2011), realizadas nas ementas dos 
componentes curriculares apresentadas nas matrizes curriculares dos cursos de licenciaturas 
selecionados, dados que possibilitou encontrar elementos para dissertar sobre a 
problematização de como se evidenciam as temáticas recomendadas nas DNEDH nos cursos 
de licenciaturas nas Universidades da cidade de Curitiba? Para o subsidiar as discussões  
buscou-se aporte teórico  em autores de referência como: Santos (1997, 2006), Silva (1999), 
Bobbio (2004), Souza (2006), Bonetti (2007),  Candau (2008, 2012, 2013, 2016), Viola (2010, 
2013), Zuchiwschi (2014), Ruiz (2014), Piovesan (2014), Tosi, Zenaide (2016) e em 
documentos referentes à legislação vigente no campo das políticas públicas em Direitos 
Humanos e Educação Superior. Após a leitura dos documentos das IES, foi possível a 
organização dos dados e a definição de categorias para a análise as quais sustentaram as 
discussões, com intuito de identificar de que forma estão sendo implementadas as diretrizes 
nacionais de Educação em Direitos Humanos nos cursos selecionados. Dos achados, podemos 
afirmar que há uma lacuna entre as perspectivas apontadas nas políticas de EDH e sua 
efetividade nos currículos analisados, lacuna que exige das instituições uma postura junto a 
revisão dos projetos dos  cursos de forma  a atender o que recomenda as diretrizes nacionais de 
EDH, considerando sua relevância  nos cursos  de licenciaturas que são específicos para a 
formação de professores, para   os profissionais promoverem  a educação em e para  os  diretos 
humanos, com vistas a efetivação das recomendações oficiais e das políticas púbicas em direitos 
humanos. 
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