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RESUMO: A concepção filosófica dos Direitos Humanos, a qual compilou 
elementos tidos como universais à condição humana, sob uma perspectiva 
racionalista, serviu, historicamente, como instrumento de homogeneização de 
uma cultura geopolítica neoliberal, bem como é produto da primazia de um 
conhecimento científico desenvolvido no Ocidente, após a superação dos 
governos absolutistas. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo central a 
problematização da assimetria epistemológica dos Direitos Humanos, quando 
aplicada universalmente em um sistema polissêmico e intercultural de relações, 
dentro de um modo de produção de saberes que não possui como premissa 
científica a complexidade humana em suas subjetividades. Assim, formou-se 
uma linha abissal de divisão do conhecimento, o qual silenciou e marginalizou 
as vozes, linguagens e expressões culturais dos povos não ocidentais. Diante 
disso, o trabalho se responsabiliza, a partir de um diálogo bibliográfico entre 
autores como Boaventura de Sousa Santos e Edgar Morin, em desmistificar a 
geopolítica do conhecimento, buscando a reestruturação das lógicas impostas 
para a produção de saberes, sob um olhar transdisciplinar à polifonia 
multicultural dos povos. Como premissa de tornar os Direitos Humanos em 
emancipatórios, tecendo o propósito de esvair-se do localismo globalizado, é que 
se defenderá uma nova epistemologia combatente da fragmentação dos 
saberes, tratando compreender as questões humanas na sua complexidade 
como um todo. Além disso, o trabalho tem como enfoque o olhar antropológico 
sobre o “outro”, não o considerando como um limite para o exercício dos direitos 
individuais propostos pela hegemonia neoliberal, mas como constituinte da 
coletividade e parte da existência social. Deveras, tal olhar deve ser 
desenvolvido a partir de uma hermenêutica que trate as culturas em sua máxima 
incompletude, a fim de possibilitar um diálogo multicultural e a troca de saberes 
científicos e não científicos, sem hierarquizações. Partido dessa ressignificação 
dos Direitos Humanos, aborda-se a necessidade dessa política intercultural 
integrar as práticas pedagógicas, uma vez que o ambiente escolar/acadêmico é 
um dos principais campos em que se semeia, inicialmente, os grãos da 
humanização pela compreensão do “outro”. E esse processo exige reconstruir a 
dinâmica educacional, desde os modos de aprendizagem, incorporando as 
diferentes linguagens e subjetividades que compõem a condição humana, até a 
organização da estrutura pedagógica de ensino, como a matriz curricular e a 
formação docente. Quanto à metodologia, foi utilizado o método dedutivo, pois 
se parte de uma compreensão geral para se chegar a compreensões 
específicas, ou seja, as conclusões finais ficam ligadas à lógica das premissas 
estabelecidas. A pesquisa classifica-se como exploratória, uma vez que visa a 
análise e interpretação de determinados fatos de forma a identificar como estes 
interferem na dinâmica de um meio social para com os sujeitos que o permeiam. 



Utiliza-se a abordagem qualitativa, uma vez que se busca examinar o fenômeno 
por meio de sua natureza, compreendendo as informações coletadas de uma 
maneira globalizada e inter-relacionada com variados fatores e contextos. 
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