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Resumo:A Educação em Direitos Humanos (EDH) deve se fazer presente na formação 
continuada dos(as) profissionais das d
CNE/CP n˚01/2012. Para tanto, buscou
Curso de Licenciatura em Q
pesquisa caracterizou-se como sendo exploratório, recorrendo
documental. A EDH, enquanto prerrogativa a ser desenvolvida de forma inter
componentes curriculares da Licenciatura em Química, contribuirá com a formação de professores(as) 
corresponsáveis para com a divulgação e 
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1. Introdução  

A EDH é sinônimo de educar para a cidadania pelo simples fato de partilharem o 

mesmo objetivo deresgatar no sujeito atitudes, valores e consciência para manutenção e 

promoção de uma sociedade menos desigual e mais democrática. Umas das dimensõe

EDH, conforme exposto no inciso III
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A Educação em Direitos Humanos (EDH) deve se fazer presente na formação 
continuada dos(as) profissionais das diferentes áreas do conhecimento, nos termos da Resolução

˚01/2012. Para tanto, buscou-se analisar como as normas institucionais abordam a 
Química noIFBA,Campus de Vitória da Conquista 

se como sendo exploratório, recorrendo-se à revisão bibliográfica e à análise 
A EDH, enquanto prerrogativa a ser desenvolvida de forma inter
curriculares da Licenciatura em Química, contribuirá com a formação de professores(as) 
is para com a divulgação e a promoção dos Direitos Humanos.  
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A EDH é sinônimo de educar para a cidadania pelo simples fato de partilharem o 

resgatar no sujeito atitudes, valores e consciência para manutenção e 

promoção de uma sociedade menos desigual e mais democrática. Umas das dimensõe

EDH, conforme exposto no inciso III, do art. 4, da Resolução CNE/CP n
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A Educação em Direitos Humanos (EDH) deve se fazer presente na formação inicial e 
, nos termos da Resolução 

se analisar como as normas institucionais abordam a EDH no 
ampus de Vitória da Conquista – BA. O método de 

se à revisão bibliográfica e à análise 
A EDH, enquanto prerrogativa a ser desenvolvida de forma inter/transdisciplinar nos 
curriculares da Licenciatura em Química, contribuirá com a formação de professores(as) 
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A EDH é sinônimo de educar para a cidadania pelo simples fato de partilharem o 

resgatar no sujeito atitudes, valores e consciência para manutenção e 

promoção de uma sociedade menos desigual e mais democrática. Umas das dimensões da 

Resolução CNE/CP n˚01/2012 do MEC, 

Federal de Educação, Ciência e 



articula-se com a “formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político” (BRASIL, 2012, p. 2). 

Com base nisso, o pr

abordam a EDH no Curso de Licenciatura em Química no IFBA, Campus de Vitória da 

Conquista – BA, partindo do entendimento dos aspectos teóricos e normativos da EDH e 

sua identificação nas normas institucionais do IFBA

Superior, em especial nos cursos das Licenciaturas.

 

2. Metodologia  

Paramelhor atender ao objetivo

exploratório,tendo, oportunamente

O método exploratório tem a finalidade de

problema na intenção de torná

considerados ainda como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002).

A necessidade de utilização da pesquisa bibliográfica e da análise documental é oriunda 

da natureza das fontes investigadas, que não se limitarão a obras

também, a documentos normativos.

 

3. Resultados e Discussão 

3.1 A Educação em Direitos Humanos no Brasil: aspectos teóricos e normativos 

A EDH é sinônimo de Educação Cidadã. Santos e Schnetzler (2010)

comparativo quando argumenta

educação moral, fundamentada nos valores éticos que norteiam o comportamento dos sujeitos 

e desenvolvem a aptidão para discutir decisões necessárias, sempre direcion

coletividade.  

O Brasil é signatário d

âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). 

Educação em Direitos Humanos, entre 

Brasil começou a discutir a necessidade de elaborar um esboço de normas orientadoras para a 

implementação da EDH em sua estrutura educacional

dessa realidade, estabeleceu

se com a “formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

cognitivo, social, cultural e político” (BRASIL, 2012, p. 2).  

o presente trabalho objetivou analisarcomo as normas institucionais 

abordam a EDH no Curso de Licenciatura em Química no IFBA, Campus de Vitória da 

, partindo do entendimento dos aspectos teóricos e normativos da EDH e 

identificação nas normas institucionais do IFBA, para a inclusão da EDH no En

Superior, em especial nos cursos das Licenciaturas. 

atender ao objetivo proposto, a presente pesquisa util

ortunamente, recorrido à análise documental e à revisão bibliográfica

O método exploratório tem a finalidade de proporcionar uma maior familiaridade com o 

problema na intenção de torná-lo mais explícito. Nesse sentido, os estudos exploratórios são 

considerados ainda como pesquisas bibliográficas (GIL, 2002). 

utilização da pesquisa bibliográfica e da análise documental é oriunda 

da natureza das fontes investigadas, que não se limitarão a obras científica

documentos normativos. 

 

3.1 A Educação em Direitos Humanos no Brasil: aspectos teóricos e normativos 

A EDH é sinônimo de Educação Cidadã. Santos e Schnetzler (2010)

comparativo quando argumentam que a educação para a cidadania implica, sobretudo, na 

educação moral, fundamentada nos valores éticos que norteiam o comportamento dos sujeitos 

e desenvolvem a aptidão para discutir decisões necessárias, sempre direcion

O Brasil é signatário de convenções/tratados de Direitos Humanos

âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU). Na Década das Nações Unidas para a 

Educação em Direitos Humanos, entre 1º de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2004, o 

Brasil começou a discutir a necessidade de elaborar um esboço de normas orientadoras para a 

implementação da EDH em sua estrutura educacional.A Resolução CNE/CP n

u as Diretrizes Nacionais Para a Educação em Direitos Humanos

 

se com a “formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis 

alisarcomo as normas institucionais 

abordam a EDH no Curso de Licenciatura em Química no IFBA, Campus de Vitória da 

, partindo do entendimento dos aspectos teóricos e normativos da EDH e da 

inclusão da EDH no Ensino 

presente pesquisa utilizou-se do método 

revisão bibliográfica.  

maior familiaridade com o 

os estudos exploratórios são 

utilização da pesquisa bibliográfica e da análise documental é oriunda 

científicas publicadas, mas, 

3.1 A Educação em Direitos Humanos no Brasil: aspectos teóricos e normativos  

A EDH é sinônimo de Educação Cidadã. Santos e Schnetzler (2010) reafirmam esse 

que a educação para a cidadania implica, sobretudo, na 

educação moral, fundamentada nos valores éticos que norteiam o comportamento dos sujeitos 

e desenvolvem a aptidão para discutir decisões necessárias, sempre direcionadas à 

tratados de Direitos Humanos, celebrados no 

Década das Nações Unidas para a 

de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2004, o 

Brasil começou a discutir a necessidade de elaborar um esboço de normas orientadoras para a 

Resolução CNE/CP n˚1/2012, fruto 

Diretrizes Nacionais Para a Educação em Direitos Humanos, a 



serem observadas pelos sistemas de ensino e 

2007) 

A EDH, assim, tem como meta a formação cidadã dos sujeitos.  Para isso, conforme 

exposto no art. 7, da Resolução, “os conhecimentos concernentes à EDH devem ser inseridos 

nos currículos da Educação Básica à Educação Superior” (BRASIL, 2012

desse conteúdo na educação formal visa fomentar a formação de

seu valor/protagonismo na construção de uma sociedade mais democrática

balizas humanísticas. 

 

3.3 A EDH nas Normas Institucionais do IFBA, 

O IFBA,campus de Vitória da conquista, enquanto instituição

(IES), tem como parâmetros normativos os Planos de Desenvolvime

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos d

(PPCs). Esses documentos de

Constituição Federal e das demais normas

A EDH, conforme enumera Brasil (2007)

político orientador da formulação e crítica da prática das IES. A missão do 

Conquistavalida esse princípio 

crítico,com a oferta de uma educação de

desenvolvimento sustentável do país (IFBA, 2014).

A igualdade e a solidarieda

respeito, a dignidade e o tratamento com equidade a todos os cida

dos princípios norteadores para

(IFBA, 2013). 

A EDH no Curso de Licenciatura em Química do IFBA de Vitória da Conquista, 

conforme exposto no PPC, dar

contudo, destacada a importância de ser abordada no contexto de outros componentes 

curriculares para a consolidação 

com a legislação vigente, em especial 

A análise das normas

conformidade com o vasto conteúdo normativo vigente

serem observadas pelos sistemas de ensino e pelas suas instituições (BRASIL, 2012; 

tem como meta a formação cidadã dos sujeitos.  Para isso, conforme 

da Resolução, “os conhecimentos concernentes à EDH devem ser inseridos 

nos currículos da Educação Básica à Educação Superior” (BRASIL, 2012

desse conteúdo na educação formal visa fomentar a formação de cidadão

protagonismo na construção de uma sociedade mais democrática

3.3 A EDH nas Normas Institucionais do IFBA, campus de Vitória da Conquista 

de Vitória da conquista, enquanto instituição

parâmetros normativos os Planos de Desenvolvimento Institucional

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos d

(PPCs). Esses documentos devem estar atualizados em face dos marcos humanísticos da 

das demais normas vigentes.  

, conforme enumera Brasil (2007), deve se constituir 

político orientador da formulação e crítica da prática das IES. A missão do 

valida esse princípio quando enseja a promoção e a formação do cidadão histórico

de uma educação de qualidade e socialmente referenciada, objetivando o 

nvolvimento sustentável do país (IFBA, 2014). 

A igualdade e a solidariedade como os valores humanos universais

respeito, a dignidade e o tratamento com equidade a todos os cidadãos e cidadãs

norteadores para EDH nos cursos ofertados pelo Campus

urso de Licenciatura em Química do IFBA de Vitória da Conquista, 

conforme exposto no PPC, dar-se-á de forma associada com a Educação Ambiental

importância de ser abordada no contexto de outros componentes 

idação de uma abordagem transversal e interdisciplinar

em especial o art. 7º, da abordadaResolução(BRASIL, 2017). 

normas institucionais do IFBA e, ainda, do PPC 

to conteúdo normativo vigente, acerca da promoção e 

 

BRASIL, 2012; MAIA, 

tem como meta a formação cidadã dos sujeitos.  Para isso, conforme 

da Resolução, “os conhecimentos concernentes à EDH devem ser inseridos 

nos currículos da Educação Básica à Educação Superior” (BRASIL, 2012, p. 2). A abordagem 

cidadãos, que reconheçam o 

protagonismo na construção de uma sociedade mais democrática, sustentada em 

de Vitória da Conquista – Ba 

de Vitória da conquista, enquanto instituição de ensino superior 

nto Institucional (PDI), o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos de graduação 

os marcos humanísticos da 

 como princípio ético-

político orientador da formulação e crítica da prática das IES. A missão do IFBA de Vitória da 

formação do cidadão histórico-

socialmente referenciada, objetivando o 

de como os valores humanos universais, que garantem o 

dãos e cidadãs são alguns 

o Campus, nos termos do PPI 

urso de Licenciatura em Química do IFBA de Vitória da Conquista, 

á de forma associada com a Educação Ambiental.É, 

importância de ser abordada no contexto de outros componentes 

a abordagem transversal e interdisciplinar, de acordo 

Resolução(BRASIL, 2017).  

do PPC em tela sugere a sua 

da promoção e da efetivação 



da EDH nas IES. A EDH desenvolvida de forma trans

Licenciatura em Química muito contribuirá com a formação consciente

professores de Química, que, segundo Brasil (2001

educativa, cumprindo o papel social de preparar os 

 

4. Conclusão 

A EDH é um princípio amplamente discutido

IFBA (PPI, PDC)quanto 

instituição e Campus. Isso 

tema, a exemplo doart. 8º, da 

— por esta pesquisa se limitar às dimensões bibliográfica e documental 

institucional de aspectos da EDH resulta em ações concretas no Curso. Caberá a uma pesquisa 

posterior, tendo como base os resultados aqui obtidos, investigar essa perspectiva.
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