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O texto a seguir apresenta aspectos de nossa pesquisa, vivenciada no Curso de Mestrado Profissional em Educação,
do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte, Nazaré da
Mata/PE – PPGE/UPE, cujo título é: O Plano Nacional de Educação e os Direitos Humanos: Perspectivas e
desdobramentos na prática docente sob a ótica da transdisciplinaridade. Apresentamos uma incursão teórica com vistas
à intenção de compreender a aproximação entre o Plano Nacional de Educação, os Direitos Humanos, a
transdisciplinaridade e a prática docente, bem como as possibilidades que têm de subsidiar desdobramentos em sala de
aula capazes de garantir a contemplação das questões alusivas a etnia, raça, gênero e religião de modo a conferir à
escola uma racionalidade tolerante, respeitosa e humana.
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The following text presents aspects of our research, experienced in the Professional Master&39;s Degree in Education,
the Graduate Program in Education, University of Pernambuco – Campus Mata Norte, Nazaré da Mata / PE - PPGE /
UPE, whose title is: The National Plan for Education and Human Rights: Prospects and developments in teaching
practice from the perspective of transdisciplinarity. We present a theoretical incursion in order to understand the intention
of bringing together the National Plan of Education, Human Rights, transdisciplinarity and teaching practice as well as the
possibilities they have to subsidize developments in class able to guarantee the contemplation of issues allusive
ethnicity, race, gender and religion in order to give the school a tolerant rationality, respectful and humane.
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1. INTRODUÇÃO

 

O texto que ora apresentamos compõe recorte do material de nossa pesquisa no Mestrado Profissional em Educação,
do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade de Pernambuco – Campus Mata Norte – PPGE/ UPE,
cujo título é: O Plano Nacional de Educação e os Direitos Humanos: Perspectivas e desdobramentos na prática docente
sob a ótica da transdisciplinaridade. Traz à tona os primeiros extratos do nosso estudo sobre a relação entre a
transdisciplinaridade, os Direitos Humanos – especificamente no que tange às questões emergentes de etnia, raça,
gênero e religião – e o Plano Nacional de Educação, de modo a analisar sua influência na prática docente.
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A frequente recorrência de eventos de violação dos Direitos Humanos no Brasil envolvendo jovens em idade escolar,
cometidos dentro e fora das escolas, tem preocupado sobremaneira especialistas das mais diversas áreas, que buscam
compreender e explicar o porquê de tais fatos ocorrerem em tamanho número e gravidade. Não obstante, inquieta-nos o
fato de muitas dessas ocorrências terem como viés a intolerância à diversidade, às identidades humanas, ao direito a
ser diferente daquilo que é determinado como “normal” pela sociedade, sobretudo quando ocorrem quaisquer variações
à regra no que se refere às questões emergentes de gênero, raça, etnia e religião.

 

Nesse sentido, pensamos estar na prática docente uma excelente possibilidade de combate direto a esses atos de
violação aos direitos, estimulada pelas orientações presentes no Plano Nacional de Educação – Lei n. 13.005/2014 – e
pelos pressupostos da transdisciplinaridade, uma vez que o professor tem possibilidade de fazer uso de meios em sala
de aula capazes de incentivar a discussão, o diálogo, a compreensão que levem à sensibilização e ao desenvolvimento
de posturas tolerantes e proativas dos estudantes frente ao combate a todo tipo de violação dos Direitos Humanos, tais
como: discurso coerente à ética, refutação a qualquer modo de violência – seja ela explícita ou velada –, atuação como
multiplicadores das discussões vivenciadas na escola à família e à sociedade.

 

Essa necessidade de abordagens às questões que aqui tratamos pode ser justificada pelo pensamento de Chauí (1989,
p. 20), quando alega que:

 

A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um fato óbvio para todos os homens que eles são
portadores de direitos e, por outro lado, significa que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por
todos. A declaração de direitos inscreve os direitos no social e no político, afirma sua origem social e política e se
apresenta como objeto que pede o reconhecimento de todos, exigindo o consentimento social e político.

 

Portanto, pensamos ser necessário que a escola, o professor, amparados pelos vestígios teóricos e pelas previsões
legais, assumam a função de trazer essas abordagens à sala de aula, à medida que todos os cidadãos tenham direito
ao acesso, ao conhecimento de dessas variantes, garantindo compreensão da sua condição social como sujeito de
direitos e deveres, seu comportamento ético, respeitoso, tolerante. Desse modo, fazendo uso dos elementos da
transdisciplinaridade, das discussões sobre Direitos Humanos e dos pressupostos legais apresentados no Plano
Nacional de Educação, é possível que haja a convergência desses a uma ressignificação da prática docente capaz de
garantir a presença, em sala de aula, de temas que aludam às questões de gênero, raça, etnia e religião aos fins aqui
defendidos.

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

 

2.1. Uma possível relação solidária entre Interdisciplinaridade, Direitos Humanos e Plano Nacional de Educação

 

Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, mais próximo ou mais remoto, sem que nos achemos em processo
permanente de “emersão” do hoje, “molhados” do tempo que vivemos, tocados por seus desafios, instigados por seus
problemas, inseguros entre a insensatez que anuncia desastres, tomados de justa raiva em face às injustiças profundas
que expressam, em níveis que causam assombro, a capacidade humana de transgressão da ética. FREIRE (2014, p.
135)
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Pensamos que, desde o processo de Colonização do Brasil, com a instituição da Pedagogia Brasílica1, até o período do
Neoprodutivismo e suas variantes2, a nossa “emersão” no hoje, considerando o passado e vislumbrando o futuro
sempre foi imprescindível para reconhecermos quem somos, os percalços por que já passamos, a nossa missão e os
desafios que enfrentaremos na luta pelo fim das injustiças, pela garantia dos direitos humanos e pelo cumprimento da
função da escola, qual seja, nesse aspecto, o de congregar, não dividir, o de tolerar, não excluir, o de desenvolver
criticidade e autonomia, não tolher habilidades e vocações, o de prover aprendizagens, não bloquear saberes.

 

Nesse aspecto, consideramos necessário compreendermos de maneira mais clara o que são e como se interdependem,
enquanto objetos da nossa pesquisa, a Transdisciplinaridade, os Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação e a
Prática Docente, na perspectiva duma educação integralizadora, voltada ao desenvolvimento discente aliado ao
respeito, à justiça social, à igualdade de direitos, ao conhecimento dos deveres.

 

Assim, parece-nos óbvio que a plataforma capaz de sustentar a complexidade das relações anunciadas é o horizonte
transdisciplinar, à medida que, depreendendo seu conceito da Carta da Transdisciplinaridade3, ao contrário do que
muitos imaginam, a Transdisciplinaridade não está voltada unicamente à educação, não é conceito que se aplica
somente aos estudos das relações da escola com o indivíduo, mas é uma abordagem, de caráter científico, que busca
compreender o ser humano por uma visão global e complexa das relações deste com o meio e com a sociedade. Uma
abordagem que reconhece a existência de diferentes níveis de lógica e de realidade, que se põe contrária a toda e
qualquer definição reducionista do homem, às formalidades da lógica cartesiana.

 

Desse modo, para corroborar a nossa compreensão, evocamos o pensamento de Morin (2013, p. 65) quando nos diz
que “...o desafio da complexidade reside no duplo desafio da religação e da incerteza. É preciso religar o que era
considerado separado. Ao mesmo tempo, é preciso aprender a fazer com que as certezas interajam com a incerteza.”

 

A partir dessa assertiva, pensamos que nada daquilo que provêm da natureza humana é estático, rijo, isolado em si
mesmo. Sempre há a possibilidade de acharmos conexões em âmbitos pensados clássicos, imutáveis, levando-nos à
possibilidade de mudança, mesmo que em meio à incerteza, ao desconhecido. Cabe-nos estimular os docentes a uma
nova racionalidade, onde seja encaixada, perfeitamente, a união de opostos, a ligação entre diferentes, com o propósito
de estimular o surgimento de uma nova racionalidade no que tange ao elo entre os eixos a que estudamos e
pesquisamos teórica e empiricamente.

 

Se por um lado temos a definição, presente no Art. 9º da Carta da Transdisciplinaridade, de que ela “conduz a uma
atitude aberta com respeito aos mitos, às religiões e àqueles que os respeitam em um espírito transdisciplinar”, e no seu
Art. 10 de que “Não existe um lugar cultural privilegiado de onde se possam julgar as outras culturas. O movimento
transdisciplinar é em si transcultural.” aquinhoamo-nos da convicção de que Transdisciplinaridade e Direitos Humanos
estão intimamente ligados, interpenetram-se em suas visões conceituais e conspiram por ideais mais ou menos
parecidos.

 

Por essa razão, concebendo que

 

Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade
internacional deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e equitativa, no mesmo pé e com igual
ênfase. Embora se deva ter sempre presente o significado das especificidades nacionais e regionais e os diversos
antecedentes históricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos,
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econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos Humanos e liberdades fundamentais.

Declaração e Programa de Ação de Viena – Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, 1993.

 

Não convém que aceitemos, pelos aspectos contemporâneos nos quais estamos inseridos, cujos casos de violação
desses direitos, dentro e fora da escola, têm sido cada vez mais recorrentes, assumir postura estática diante dessa
problemática, uma vez que temos a condição de usufruir dos pressupostos transdisciplinares para “beber na fonte” das
lutas pela garantia de que todos os homens e mulheres, dentro ou fora da escola, sejam respeitados nos aspectos que
os compõem e possam gozar de liberdade de expressão das suas condições de gênero, etnia, raça e religião, sendo
considerados como iguais em direitos e deveres entre si, nem melhor nem pior que aqueles que não se enquadram nos
seus comportamentos, atitudes e crenças.

 

Portanto, por concebermos a ideia de diálogo entre a Transdisciplinaridade e os Direitos Humanos, pensamos ser
tangível à escola, amparados pelos preceitos legais e empíricos, a saber da consecução de Metas e Estratégias do
Plano Nacional de Educação, Lei n.º 13.004/2014 e sua interpretação e desdobramentos na prática docente, servir
como arcabouço para que essas questões sejam amplamente tratadas, discutidas, vivenciadas e replicadas para a
prática, o comportamento social.

 

Pela percepção transdisciplinar, compreendemos ser possível a manutenção de prática docente capaz de estimular a
sensibilização discente às questões tratadas pelos Direitos Humanos na nossa pesquisa, à medida que reconhecemos a
necessidade de implantação à classe de professores da Educação Básica de política de formação que propicie a eles
contato mais aprofundado com o conceito, os alicerces e a materialização da Transdisciplinaridade em âmbito de sala
de aula, sobretudo no que concerne ao íntimo diálogo, por nós defendido, com as questões emergentes ligadas aos
Direitos Humanos.

 

Nesse escopo, no que tange à instituição de marcos legais capazes de garantir a legitimidade do discurso acerca da
garantia de direitos e a instituição de políticas públicas capazes de ampará-los, figura o Plano Nacional de Educação -
PNE vigente, que foi sancionado no dia 25 de junho de 2014 sob o número de Lei 13.005/14, e traz, em relação ao PNE
anterior – Lei n.º 10.172/01, consideráveis avanços, sobretudo no que se refere à simplificação da sua estrutura, à
redução do número de Metas e à abordagem às questões emergentes da educação brasileira de modo mais explícito e
objetivo.

 

Diferente da Lei que a antecedeu, o novo Plano Nacional de Educação nos apresenta, ainda no corpo dos seus artigos,
parágrafos e incisos, prerrogativas de que houve avanços na compreensão da garantia de direitos num documento que
rege a educação nacional, como o exposto na décima diretriz que compõe o Art. 2º da presente Lei, que segue “X -
promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental.”.

 

Assim, vislumbramos os desdobramentos dessa questão ao longo das 20 Metas e 253 Estratégias que o compõem,
sobretudo no que alude à garantia de direitos, à igualdade étnico-racial no acesso e permanência de crianças, jovens e
adultos à escolarização e à equidade em se tratando de preservar a condição humana livre de qualquer ato de
discriminação.

 

No entanto, incomodamo-nos um pouco quando passamos a imaginar como será dado o desdobramento de todos os
preceitos presentes no plano que correspondem à escola, ao ensino, aos estudantes, à comunidade escolar, aos
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professores numa prática docente propriamente dita capaz de conferir uma racionalidade mais tolerante à luz das
diferenças na escola pública brasileira, que pensamos em muito ainda ser impregnada com o ranço do preconceito e da
segregação. Tentamos compreender como serão planejados os programas que trarão impacto ao docente no sentido de
dar-lhe subsídio ao producente trabalho com as questões que aqui apresentamos.

 

Partindo do pressuposto de que a UNESCO reuniu, em 1996, alguns dos grandes pensadores na Comissão
Internacional sobre Educação para o Século XXI, que elaborou o relatório "Educação: um tesouro a descobrir" (Delors et
al., 1996, pp. 90-100.), documento que evidenciou os pilares da educação do séc. XXI: aprender a conhecer, aprender a
viver juntos, aprender a fazer e aprender a ser, pudemos conhecer de modo mais prático a abordagem educacional
transdisciplinar, e percebê-la como indispensável ao desenvolvimento da educação. Nesse sentido, com a obtenção
dessa racionalidade, surge-nos uma excelente plataforma para associarmos uma Lei, no caso o Plano Nacional de
Educação, a uma perspectiva de atingimento/ abordagem/ caracterização de orientações de práticas transdisciplinares,
a exemplo do que as suas Metas e Estratégias propõem aliadas à perspectiva dos pilares acima apresentados e que,
por conseguinte, dialogam sobremaneira com a necessidade da prática docente voltada à abordagem dos Direitos
Humanos em sala de aula.

 

2.2. Os Direitos Humanos como prioridade na pauta da educação pública

 

Em tempos de grande efervescência nas discussões e tensões sobre os Direitos Humanos baseadas em variadas
perspectivas de grupos que defendem diversos pontos de vista nos governos e na sociedade civil organizada, a escola
não pode abster-se de trazer para o âmbito da sala de aula essas pautas. Amparados nos avanços obtidos pelo estado
de democracia no Brasil e pela legislação que o sustenta, seria prudente a existência de um movimento de “despir” a
educação de pré-conceitos, dos ranços positivistas e patriarcais históricos, a fim assumir o que consideramos uma das
suas primordiais funções, como nos aponta Delors (2012, p. 45), quando nos diz que

 

A educação pode ser um fator de coesão se levar em conta a diversidade dos indivíduos e dos grupos humanos,
evitando assim tornar-se um fator de exclusão social.

 

O respeito pela diversidade e pela especificidade dos indivíduos constitui, de fato, um princípio fundamental, que deve
levar à proscrição de qualquer forma de ensino estandardizado.

 

Nesse sentido, um imprescindível instrumento de que dispomos para garantir que essa perspectiva seja desdobrada em
prática é o Plano Nacional de Educação. Quando pensamos a cronotopia na qual as temáticas emergentes ligadas aos
Direitos Humanos estão nele contempladas, compete-nos remeter sobre ele um criterioso olhar, buscando, de fato,
identificar o espaço e o tempo em que nele são tratadas, quais considerações sobre os Direitos Humanos a ele
subjazem.

 

Dentro dessa discussão, segundo Haddad (in: HADDAD, Sérgio. & GRACIANO, Mariângela. (orgs.), 2006, pág. 5)

 

Quando estudamos (Direitos Humanos)4 e trabalhamos pelo ponto de vista educacional, dos seus indicadores, as
desigualdades estão claramente marcadas, no tratamento desigual destinado às faixas etárias, nas questões de gênero,
de etnia e raça, aos grupos vulneráveis, o rural, o urbano. Temos que mostrar que o educando, o estudante, tem cor,
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tem sexo, um lugar social em que ele está inserido, além da sua condição de classe social.

 

Esses aspectos trazem para o campo educacional uma série de condicionamentos e lutas por direitos, particularmente,
o direito à diferença.

 

Um exemplo de abordagem a essas questões presentes no Plano Nacional de Educação é o que se dispõe na Meta 8 e
as Estratégias a ela subsequentes, cujo texto principal discorre sobre a Elevação da Escolaridade/ Diversidade, como
vemos:

 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo,
12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE

 

No que tange a esses aspectos, por ter status de Lei, o Plano Nacional de Educação tem o poder de fomentar ampla
discussão que contemple uma consistente política de formação docente de modo a repercutir, diretamente, numa
prática dentro da escola que considere minimizar essas diferenças e legitimar, positivamente, os movimentos que as
combatem.

 

3. MÉTODO

 

A nossa pesquisa tem caráter qualitativo e etnográfico, tendo como base os pressupostos da pesquisa-ação, na qual o
pesquisador tem contato direto com os sujeitos pesquisados. Estamos em curso de realização de levantamento
bibliográfico relacionado à Transdisciplinaridade, Direitos Humanos, Prática Docente e Plano Nacional de Educação,
com vistas ao aprofundamento teórico sobre essas questões. Em campo, investigaremos a prática de três docentes de
língua portuguesa do 9º Ano do Ensino Fundamental (um de uma escola da Rede Municipal, um de uma escola da
Rede Estadual e um de uma escola da Rede Federal) da cidade do Recife/PE, em que buscaremos analisar as
abordagens da prática em sala de aula em relação às questões emergentes ligadas aos Direitos Humanos, quais sejam
etnia, raça, gênero e religião, ao passo que nos instrumentalizaremos de instrumentos capazes de coletar os dados
necessários à tomada preliminar de conclusões. Assim, à medida que formos relacionando as bases teóricas às
observações e análise dos materiais da pesquisa, vamos consolidando-as à escritura da nossa Dissertação, como
prerrogativa essencial à conclusão do nosso Curso de Mestrado.

 

4 . CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Consideramos que a ressignificação da prática docente à abordagem das questões de gênero, raça, etnia e religião em
âmbito de sala de aula tendo como arcabouço o diálogo entre a transdisciplinaridade, os Direitos Humanos e o Plano
Nacional de Educação é possível, pertinente e tem grande possibilidade de obter êxito na intenção proclamada.

 

Conceber a figura docente como mediadora, articuladora, fomentadora das discussões de conceitos, atos e posturas
nascidos nas relações humanas, problematizados – bem ou mal – no cotidiano social e trazidos à escola para
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orientação de comportamentos compassivos, dialógicos, tolerantes, respeitosos é compreender que a educação básica
tem um papel bem mais abrangente que somente dar cumprimento aos conteúdos curriculares vislumbrando positivos
indicadores de proficiência em língua portuguesa e matemática e massiva aprovação em processos de ingresso às
Universidades.
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