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ERESUMO: O presente resumo é parte de projeto de tese de doutoramento da 
autora com foco na temática da Educação em Direitos. A perspectiva integradora 
trazida pela educação em direitos revela possibilidades teóricas amplas, porém 
o conservadorismo presente nas áreas da educação e do direito podem levar a 
distorções e à aniquilação de sua práxis libertária inerente. O contrassenso da 
utilização da Educação em Direitos Humanos para opressão e imputação de 
indignidades deve ser evitado: é urgente afirmar a absoluta incompatibilidade do 
tema com a construção de novos muros, prisões e pautas políticas 
desumanizadoras. A educação e o direito críticos e emancipatórios precisam 
fundamentar, sem hesitação e permanentemente, o campo teórico-prático da 
Educação em Direitos Humanos. Políticas públicas socialmente referenciadas 
como a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ASSEMBLÉIA GERAL DA 
ONU, 1948) e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (BRASIL, 
2007), precisam ser instrumentalizados neste contexto. Aponta-sebalgumas 
perspectivas metodológicas, espaços de atuação, possibilidades didáticas e 
conteúdos preliminares desta construção. Dado que a humanização é sempre 
reflexo do acúmulo histórico-político do ser (MARX, 2004 e NUNES & POLLI, 
2018) , que o direito é uma esfera ontológica plural resultante da dinâmica social 
(LUKÁCS, 1979b e LYRA FILHO, 1983) e que a perspectivas libertárias podem 
potencializar o debate crítico, tais concepções transformadoras devem nortear a 
formação em direitos. O espaço de atuação pode dar-se tanto na educação 
formal quanto na educação não-formal. Didaticamente, visando potencializar a 
instrumentalização individual e a postulação coletiva dos direitos humanos pelos 
educandos, as dinâmicas e temáticas devem proporcionar matizes abstratas e 
concretas da “liberdade”, privilegiando-se: contato com a natureza, espaços 
abertos, conversas em círculo, jogos e brincadeiras, barulho e silêncio, vivências 
artísticas, comunicação fraterna. Nas vivências, as temáticas e experiências 
devem abordar tantas quantas liberdades – civis, políticas, sociais, sexuais, 
religiosas, transcendentais - puderem ser contempladas, inseridas e articuladas 
nos processos didáticos propostos aos grupos de educandos, visando maximizar 
o potencial de apropriação de tais perspectivas pelos participantes das vivências, 
divididos em ciclos de aprendizagem que respeitem suas necessidades e 
interesses concretos. Como referências metodológicas indica-se, paralelamente 
à indispensável abordagem crítica dos direitos: a) Para as crianças, a 
centralidade do brincar (em FROEBEL, STEINER e MONTESSORI), das artes 
(em ANTÔNIO) e da afetividade (em NUNES e BRANDÃO); para o trabalho com 
os adolescentes a ênfase na autonomia (em FREIRE), na intervenção política 
(em FREINET e GRAMSCI) e na temática da sexualidade (em NUNES); para os 
adultos, Paulo FREIRE (1981) no desvendamento da realidade, absolutamente... 



Para os idosos, a experiência em contexto através da narrativa sobre suas vidas, 
como ato político de construção da cidadania existente, perdida ou jamais 
adquirida, conforme indicado por Ecléa BOSI (1987). Para todos, a abordagem 
da humanização do ser. As possibilidades para a efetivação da educação em 
direitos nos permitem esperanças de uma educação humanizadora; demandam 
– o que nos cabe efetivar – a práxis libertária conjunta e norteada de corajosos 
juristas e educadores. 
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