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RESUMO: O objeto desta pesquisa é apresentar uma reflexão sobre o Plano 
Nacional de Educação Brasileiro (PNE 2014-2024), sancionado pela Lei nº 
13.005, em 25 de junho de 2014, especificamente sobre um de seus princípios 
e diretrizes, explicitado no Art. 2, X, denominado “promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos”. A justificativa da relevância desta temática, a 
relação entre educação e direitos humanos, especificada em um documento 
legal, elaborado em um momento histórico determinado, com suas 10 diretrizes, 
20 metas, 254 estratégias de ação para atender, no conjunto das políticas 
públicas brasileiras, de elaboração e implementação de políticas públicas 
educacionais, é compreender os avanços e contradições da educação brasileira, 
seja na perspectiva de produção de uma sociedade emancipatória, de “respeito 
aos direitos humanos” ou de manutenção de ideias e práticas exploração, 
desigualdades e discriminação social. A abordagem teórico-metodológica desta 
pesquisa é a perspectiva do materialismo histórico, como visão de mundo, 
método de análise e práxis interventiva e transformadora, tanto na análise 
documental, bibliográfica e empírica. Partimos da hipótese que o PNE 2014-
2024, faz parte de uma histórica disputa política entre a classe trabalhadora, 
organizada nos movimentos sociais, sindicais e populares, e a classe capitalista, 
nos seus diversos setores e organizações empresariais, religiosos, políticos. Tal 
disputa, por uma lado camufla os interesses de classes, por outro lado o revela, 
nas suas relações e determinações econômicas, políticas, ideológicas, legais, 
assim como dá o tom dos desdobramentos, avanços ou retrocessos nas políticas 
públicas educacionais, tais como as diretrizes para a superação das 
desigualdades educacionais, a promoção da qualidade educacional, a formação 
para cidadania, a valorização dos profissionais da educação, a promoção da 
gestão democrática, o investimento na educação pública, a “promoção dos 
princípios do respeito aos direitos humanos”. E, mesmo se tais princípios e 
diretrizes são apresentados formalmente, em um lei nacional, com aparência de 
pacto e coesão social, sua defesa e implementação não se dão, de fato, pelo 
conjunto da sociedade, com seus interesses, ideias, interesses e práticas 
contraditórias, conflitantes, antagônicas. Os resultados aos quais chegamos, 
ainda que parciais, é que um conjunto de sujeitos sociais contemplados no PNE 
2014-2024, denominados, por exemplo, como populações do campo, 
comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pessoas com deficiência, 
pessoas privadas de liberdade, pessoas consumidoras de drogas, mulheres, 
idosos, meio-ambiente, não tem, de fato, seus direitos respeitados na estrutura 
social brasileira. Tal constatação se dá pelos dados estatísticos nacionais, assim 
como pelo claro pensamento e práticas do atual governo brasileiro na difusão de 
preconceitos, discriminações, desrespeitos aos direitos humanos, não 
cumprindo os marcos legais nacionais e, dentre deste, o PNE 2014-2024, com 



seus princípios de promoção da cidadania, de gestão democrática, de 
erradicação de todas as formas de discriminação e promoção dos princípios do 
respeito aos direitos humanos e à diversidade. 
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