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RESUMO 

O objetivo deste trabalho consiste em apresentar uma reflexão a respeito da 
importância social do ensino dos Direitos Humanos no Brasil. Para isto, situamos 
uma discussão sobre os documentos que são o marco na sua história, pois 
compreendemos que a construção destes direitos representou um grande avanço 
para a humanidade. Também buscamos pesquisar, sobre a conceitualização da 
Educação em/para Direitos Humanos, visto que sabemos da relevância de 
entendermos sua proposta e as diferentes visões acerca de seu conceito. Na 
sequência deste trabalho, discutimos a contribuição dos valores desta educação, 
para o ensino, pois consideramos que a proposta desta concepção para a ação 
educativa, aborda valores como a ética, violência, discriminações, direitos e nos 
dias atuais existe uma grande necessidade em debater, ensinar e relembrar 
esses valores, no ambiente escolar. No final desta pesquisa, procuramos 
estabelecermos uma discussão acerca da formação do educador em/para Direitos 
Humanos com isso, mencionamos sobre as dificuldades e avanços que 
atualmente interferem na formação dos educadores, nesta perspectiva. Nosso 
problema é responder sobre a relevância da Educação em Direitos Humanos no 
contexto educacional do Brasil. Esta pesquisa justifica-se porque a temática de 
respeito aos Direitos Humanos é atual, tanto no cenário nacional, como mundial, 
como os altos índices de violência e intolerância indicam. Nossa metodologia é 
bibliográfica e temos como principais referenciais teóricos Vera Candau, Susana 
Sacavino, Ester Rizzi, Marina Gonzalez e Salomão Ximenes. Esperamos que com 
nossa pesquisa motivemos o interesse dos leitores para observar a importância 
social da educação em Direitos Humanos, desde os anos iniciais até a formação 
profissional.  
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos, Dignidade humana, Sociedade 
e Ética. 
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INTRODUÇÃO 

Neste trabalho, apresentamos uma argumentação sobre a importância do 

ensino dos Direitos Humanos no Brasil. Para desenvolver este tema, buscamos 

situar uma discussão, a respeito da relevância da Educação como fator primordial 

para o desenvolvimento da sociedade.  

Neste contexto, seguimos com a abordagem dos documentos que 

impulsionaram o desenvolvimento da história dos Direitos Humanos. Para isto, 

utilizamos a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) e ressaltamos o 

surgimento da Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88) como 

herdeira deste marco histórico.  

Também, buscamos argumentar sobre a construção e debate da 

conceitualização da Educação em/para Direitos Humanos e sobre a contribuição 

dos valores desta educação para o ensino. Na sequência de nossa pesquisa, 

tivemos como foco, tratarmos da formação do educador em/para Direitos 

Humanos.  

Esta pesquisa justifica-se porque a temática de tolerância, respeito e 

alteridade, que fazem parte dos Direitos Humanos, são atuais, tanto no cenário 

nacional, e mundial, assim como o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos o estabelece. 

Assim, buscamos neste trabalho ressaltarmos a relação entre Direitos 

Humanos e Educação, pois acreditamos na necessidade que, tanto à academia 

como as sociedades devem observar refletir e praticar os valores que os Direitos 

Humanos propõem.  Porque, como observamos no quotidiano, os preconceitos, 

as agressões, a falta de respeito e outras formas de violência estão na ordem do 

dia. Assim, para Candau e Sacavino (2013, p. 59): 

 A problemática dos Direitos Humanos é um dos componentes 
fundamentais das sociedades atuais. Do plano internacional ao 
local, das questões globais às da vida cotidiana, os Direitos 
Humanos atravessam nossas preocupações, buscas, projetos e 
sonhos. Afirmados ou negados, exaltados ou violados, eles fazem 
parte da nossa vida pessoal e coletiva. 



 

Diante da heterogeneidade da sociedade em que vivemos e da história de 

exclusão social, de dificuldades e negação de direitos, nosso estudo é relevante, 

pois, permeia assuntos que envolvem o respeito, à cidadania e Direitos Humanos. 

Consideramos que os conhecimentos que envolvem a educação em/para Direitos 

Humanos se tratam de uma ferramenta importante na construção da sociedade e 

são relevantes na escola como em ambientes não formais de educação.  

A nossa metodologia de pesquisa é bibliográfica, acreditamos que ela 

ajudará na reflexão sobre as temáticas e os conceitos abordados, oferecendo 

subsídios para a redação e discussão dos temas trabalhados. Sobre esta 

metodologia Macedo (1995, p. 13) menciona que a pesquisa bibliográfica é o “[...] 

primeiro passo em qualquer tipo de pesquisa [...]”, tem como objetivo “[...] revisar 

a literatura existente e não redundar o tema de estudo [...]”, ou seja, “[...] é a 

busca de informações [...] seleção de documentos que se relacionam com o 

problema de pesquisa [...]”.  

Temos como principais referenciais teóricos a Vera Candau, Susana 

Sacavino, Ana Fernandes e Schilling, entre outros teóricos do tema. Também 

consultamos alguns documentos, que impulsionaram o desenvolvimento dos 

Direitos Humanos ou seu fortalecimento, como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos e a 

Constituição da República Federativa do Brasil (CF/88), entre outros 

elementos bibliográficos. 

Nossa problematização é: qual a relevância da Educação em Direitos 

Humanos no contexto educacional do Brasil? Esperamos que esta reflexão nos 

permita situar à importância da educação em Direitos Humanos como parte da 

formação humana, dado que ela envolve problemáticas atuais. Nossa 

preocupação também é que estas abordagens de problemas que vivenciamos 

estejam dentro de um marco teórico que nos ajude a refletir e procurar 

alternativas de solução, sem perder o rigor acadêmico. 

Por isso, temos por Objetivo Geral apresentar uma reflexão sobre a 

importância do ensino dos Direitos Humanos no Brasil. E por objetivos 

específicos: expor uma reflexão sobre a significância da educação e da 

construção dos Direitos Humanos para a sociedade e demonstrar a contribuição 

da educação em Direitos Humanos para o ensino e a formação docente.  



 

CAPÍTULO 1 

EDUCAÇÃO FATOR PRIMORDIAL NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO 

DA SOCIEDADE E PONTO DE PARTIDA DOS DIREITOS HUMANOS 

Diante da importância e significado da educação para o desenvolvimento 

individual e coletivo, Severino e Brandão nos dizem que, a educação faz parte do 

processo de humanização do indivíduo, pois ela possibilita a apropriação da 

cultura. Assim, para Severino (2002), a Educação é ao mesmo tempo produto da 

cultura e produtora de culturas; já para Brandão (2007), a educação é, como 

outras, uma expressão do modo de vida dos grupos sociais que a criam e 

recriam, e ponto fundamental das manifestações culturais de toda sociedade.   

Brandão (2007, p. 63) considera que a Educação é uma atividade criadora:  

[...] visa a levar o ser humano a realizar as suas potencialidades 
físicas, morais, espiritual e intelectual. Não se reduz à preparação 
para fins exclusivamente utilitários, como uma profissão, nem para 
desenvolvimento de características parciais da personalidade, 
como um dom artístico, mas abrange o homem integral, em todos 
os aspectos de seu corpo e de sua alma, ou seja, em toda a 
extensão de sua vida sensível, espiritual, intelectual, moral, 
individual, doméstica e social, para elevá-la regulá-la e aperfeiçoá-
la. É processo contínuo, que começa nas origens do ser humano 
e se estende até a morte. 

  

A educação observa a vida de maneira integral, ela tenta abarcar todas as 

dimensões do indivíduo. Sendo assim, partimos da compreensão de que a 

educação capacita as pessoas para a aquisição de conhecimentos, ela promove o 

desenvolvimento de potencialidades1 de forma integral.  

Lopes (2012, p.03) afirma que, “A Educação tem uma função reprodutora: 

A reprodução histórica de parte da Cultura é elemento essencial que favorece 

objetivamente a transformação do contexto social”. E são na apropriação de 

conhecimentos, que se estabelecem processos educativos favorecedores ao 

desvelamento da dinâmica social, através da compreensão e análise da 

sociedade. 

                                                             
1 Quando mencionamos que a educação promove o desenvolvimento de potencialidades estamos 
nos referindo ao desenvolvimento das capacidades, da inteligência, do talento, da competência, 
do potencial etc. 



 

De acordo com o Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica2, 

(2007, p. 12) a Educação deve visar: 

Entendemos que tal forma de educação deve visar, também, ao 
desenvolvimento de competências para lidar com: a diversidade e 
o conflito de idéias, as influências da cultura e os sentimentos e 
emoções presentes nas relações do sujeito consigo mesmo e com 
o mundo à sua volta. 

Diante disso, podemos pensar que a educação além de ser significante 

para o desenvolvimento social, cultural e econômico, também é igualmente 

relevante para a construção de valores e para uma formação ética e moral. 

Assim, buscamos expor e dar sentido mais amplo para os conceitos 

referentes à palavra Educação, a fim de que, esta apresentação nos possibilite 

salientarmos que, consideramos a Educação como um meio de possibilidades de 

modificarmos a sociedade em que vivemos. Neste sentido, acreditamos que é 

importante que ela seja de alcance para todos sem distinção de classes sociais. 

Por isso, utilizamos a Plataforma Dhesca Brasil3 (DhESCA), (2009, p.11) para 

nos afirmar que:  

A educação contribui para que crianças, adolescentes, jovens, 
homens e mulheres saiam da pobreza, seja através de sua 
inserção no mundo do trabalho, seja por possibilitar a participação 
política em prol da melhoria das condições de vida de todos. 
Também contribui para evitar a marginalização das mulheres, a 
exploração sexual e o trabalho infantil, entre muitos outros 
exemplos que poderiam ser citados. 

Consideramos que, mesmo diante de problemas educacionais graves 

apresentados pela escola no Brasil, a educação consiste em um meio essencial, 

                                                             
2 Citação retirada do (documento) e livro Ética e Cidadania Construindo Valores na Escola e na 
Sociedade, projeto da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, Ministério da Educação 
(ARAÚJO, 2007). 
3A Plataforma de Direitos Humanos – Dhesca Brasil – é uma rede formada por 40 organizações 

da sociedade civil, que desenvolve ações de promoção e defesa dos direitos humanos, bem como 
de reparação de violações de direitos. Seu objetivo geral é contribuir para a construção e 
fortalecimento de uma cultura de direitos, desenvolvendo estratégias de exigibilidade e 
justiciabilidade dos direitos humanos econômicos, sociais, culturais e ambientais, bem como incidir 
na formulação, efetivação e controle de políticas públicas sociais. (PLATAFORMA DHESCA 
BRASIL, 2009).  

 



 

fator primordial no processo de desenvolvimento constante de uma sociedade 

verdadeiramente democrática. Neste sentido, uma sociedade, se torna 

democrática, por meio do acesso à educação, cultura, de garantia de direitos, da 

diminuição dos níveis de pobreza, das desigualdades sociais e do respeito às 

diferenças. Diante disso, Fernandes e Paduleto (2010, p. 241) nos dizem:  

[...] a educação ganha, portanto, mais importância quando 
direcionada ao pleno desenvolvimento humano e as suas 
potencialidades, valorizando o respeito aos grupos socialmente 
excluídos.  

Desta maneira, considerando a importância do acesso ao conhecimento 

sistematizado e das oportunidades de desenvolvimentos e autonomia que a 

Educação pode oferecer, assim indagamos, nos dias atuais podemos dizer que 

todas as pessoas têm acesso a Educação, levando em conta as contradições 

existentes e as condições precárias movidas por desigualdades sociais o acesso 

é possibilitado? 

Nesta perspectiva, analisando a trajetória da educação no Brasil 

encontramos um cenário de dessemelhanças, desigualdades, aculturação, 

domínio da elite, da igreja e do capitalismo sobre a sociedade, sendo evidentes as 

diferenças existentes entre oportunidades de acesso, de permanência e a 

obtenção de uma educação de qualidade.  

Já em 1960, sobre a educação no Brasil e seus dilemas educacionais 

Florestan Fernandes (1989, p. 197) dizia: 

Poucos países, no mundo moderno, possuem problemas 
educacionais tão graves, quanto o Brasil. Como herança do antigo 
sistema escravocrata e senhoril recebeu uma situação 
dependente e inalterável na economia mundial, instituições 
políticas fundadas na dominação patrimonialista e concepções de 
liderança que convertiam a educação sistemática em símbolo 
social dos privilégios do poder dos membros das camadas 
dominantes. 

 

Ao analisarmos esses acontecimentos históricos, que mostram a trajetória 

da educação no Brasil, podemos perceber a simultaneidade entre o passado o 

presente e vislumbrar o futuro. Sobre esta simultaneidade Martins (2010, p.41) 

nos diz: 



 

 

Essa realidade está marcada pelo ritmo do tempo: passado, 
presente e futuro. Todo movimento desse ritmo é sempre, de certa 
forma, esses três momentos simultaneamente – todo futuro é o 
presente subseqüente a um passado e todo passado é o presente 
anterior a um futuro. A espiral do tempo histórico resulta de um 
processo de interação individual e social dos homens e por certo 
também o produz. Tal interação tem um efeito prático e notável: 
ela educa. 

 

O desenvolvimento dialético pelo qual a educação passa nos obriga a 

conhecer os antecedentes de nossa educação, para assim compreender os 

choques culturais de valores que permitiram seu avanço. E, também, observar as 

próprias contradições atuais que propulsaram nosso crescimento e que precisam 

deixar esse momento contraditório, para saltar a um estágio de superação 

qualitativa. Neste momento de crescimento, o autoconhecimento e a 

conscientização de nossa realidade e de nossos direitos são fundamentais. 

Vivemos em uma sociedade em que as primeiras práticas educacionais já 

concebiam a falta de oportunidade, de acesso á Educação, contribuindo para a 

construção de um contexto de exclusões sociais e desigualdades, geradores de 

múltiplas formas de expressão de violência, e de degradação dos valores 

propostos pelos Direitos Humanos.  

De acordo, com Fernandes e Paludeto (2010, p. 239 apud Comparato 

2004, s/p) “a desigualdade é a marca registrada da sociedade brasileira, desde 

seus primórdios”. Neste contexto, reconhecemos ser de grande significância para 

o desenvolvimento da sociedade e a construção de uma democracia, justa e 

igualitária, a compreensão de nossos direitos civis, políticos e sociais. Só assim 

poderemos analisar com criticidade, a realidade, até mesmo, os direitos que nos 

são negados no decorrer de nossas vidas.  

Neste sentido, em uma sociedade democrática e de direitos, a educação é 

compreendida como um direito fundamental de todo ser humano, previsto em lei, 

através da Constituição Federal do Brasil. Porém, em algumas ocasiões o 

direito é limitado, devido às poucas oportunidades que têm as pessoas menos 

favorecidas e através de gerações, seguem reproduzindo-se as desigualdades.  



 

Desta forma, sobre o direito fundamental da Educação a Constituição 

Federal da República Federativa do Brasil (1988) afirma que:  

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da 
família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho.  

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes 
princípios: I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola. 

 

Assim, o Relatório de Monitoramento Global de Educação para Todos, 

Meta de 2015, apresentado pela UNESCO, considera a Educação como ponto de 

partida para amenizar as diferenças existentes no decorrer da vida: 

Todas as pessoas – crianças, jovens e adultos - devem ter 
condições de usufruir das oportunidades educacionais elaboradas 
para atender as suas necessidades básicas de aprendizagem, 
que compreendem os instrumentos essenciais de aprendizagem-
alfabetização, expressão oral, operações com números e 
resolução de problemas- e o conteúdo básico de aprendizagem, - 
conhecimentos, habilidades, valores e atitudes. Esses 
instrumentos são necessários para que o ser humano seja capaz 
de sobreviver, desenvolver plenamente suas capacidades, viver e 
trabalhar com dignidade (UNESCO, Relatório de Monitoramento 
Global EPT, 2008p. 14). 

Já a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação Nacional (LDB/96) em 

seu artigo 3º, afirma: “é direito de todo ser humano o acesso à educação básica”, 

assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos que estabelece que 

“toda pessoa tem direito à educação”. 

De acordo, com MACHADO e OLIVEIRA, (2001, p.57) a educação:  

 

[...] além de ser um direito social, a educação é um pré-requisito 
para usufruir-se dos demais direitos civis, políticos e sociais 

emergindo como um componente básico dos Direitos do Homem.  
 
 

Sendo assim, a restrição às oportunidades educacionais também nos 

impede de compreendermos com criticidade nossos direitos, em todas as 

dimensões de nossas vidas, sejam elas sociais, culturais, políticas, econômicas 



 

etc. Por isso, concordamos com Fernandes e Paduleto (2010, p. 241) quando 

afirmam que, “a educação é compreendida como um direito em si mesmo e um 

meio indispensável para o acesso a outros direitos”. 

Além de a educação ser intermédio para o acesso a direitos, ela também é 

meio fundamental para o exercício da cidadania. De acordo com o documento do 

Ministério da Educação, Secretária da Educação Básica (2007) pensamos na 

relação educação e cidadania, como um processo que engloba direitos de 

participação na esfera política e pública, mas também como um sentido mais 

abrangente, como “objetivo a busca por condições que garantam uma vida digna 

às pessoas” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO 

BÁSICA, 2007, p.11). Para o referido autor, estes objetivos devem atingir: 

Deve-se buscar compreender a cidadania também sob outras 
perspectivas, por exemplo, considerando a importância que o 
desenvolvimento de condições físicas, psíquicas, cognitivas, 
ideológicas, científicas e culturais exerce na conquista de uma 
vida digna e saudável para todas as pessoas. Tal tarefa, complexa 
por natureza, pressupõe a educação de todos (crianças, jovens e 
adultos), a partir de princípios coerentes com esses objetivos, e 
com a intenção explícita de promover a cidadania pautada na 
democracia, na justiça, na igualdade. 

Deste modo, a educação precisa ser vista como princípios construtivos 

para a cidadania, tendo como foco também a garantia de vida digna as pessoas.  

Ao acompanharmos os noticiários em nosso país, nos deparamos com um 

grande número de violações, que se fazem presentes na sociedade, provenientes 

de situações adversas, econômicas, sociais e políticas. Assim, entendemos que a 

educação é um caminho para minimizar ou solucionar estas contradições, uma 

contribuinte para a construção da cidadania e promoção da dignidade da pessoa 

humana.  

Então, temos como perspectiva que a educação deva ser direcionada para 

o desenvolvimento de competências e potencialidades, que se torne uma 

norteadora para o exercício pleno da cidadania, no sentido amplo da palavra 

como mencionado acima.  Sabemos que, para que isso aconteça devem-se haver 

ações institucionalizadas conjuntas, que envolvam o Estado, a escola, os 

professores, os alunos, a comunidade e a sociedade em geral.  



 

Isto posto, pretendemos dar continuidade ao nosso trabalho, situando uma 

discussão a respeito dos documentos que são o marco na história dos Direitos 

Humanos. Pois, compreendemos que a construção dos Direitos Humanos 

representou um grande avanço para a humanidade e além de que os documentos 

são bases jurídicas para a organização da democracia, cujos princípios estão 

postos e se buscam que sejam respeitados.  

 

1.1 SOBRE OS DIREITOS HUMANOS E OS DOCUMENTOS MARCO NA SUA 

HISTÓRIA 

Os Direitos Humanos são resultados de discussões e debates, que 

ocorreram por muitos séculos em todas as sociedades. Para o documento Ética e 

Cidadania Construindo Valores na Escola e na Sociedade, do Ministério da 

Educação, Secretaria da Educação Básica, (2007, p. 15 apud Benevides 2004, 

s/p) “ao tratar do tema dos Direitos Humanos, discute sua universalidade e a 

concepção de que são naturais e, ao mesmo tempo, históricos”. 

Westphal (2009, p. 02) corrobora a concepção de naturalidade dos Direitos 

Humanos: “modernamente, entendidos como aqueles direitos fundamentais que o 

homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela 

dignidade que a ela é inerente”.  

Ao longo da história os direitos naturais eram defendidos pelo cristianismo, 

pois concebiam a ideia de que desde o nascimento as pessoas já tinham direitos 

que lhes eram inerentes. Os Direitos Humanos apresentam relações com os 

direitos naturais e direitos dos homens, os quais eram apresentados nas primeiras 

declarações anteriores à Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

Muitas lutas aconteceram para que nos dias atuais pudéssemos ter nossos 

direitos garantidos e nossa dignidade preservada, independente de etnia, sexo, 

cor, língua, credo, opinião política, nacionalidade ou situação sócio-econômica. 

Sobre o reconhecimento dos Direitos Humanos Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009, 

p.8) afirmam: 

O reconhecimento internacional dos Direitos Humanos 
representou, assim, um passo histórico decisivo. Com esse 
processo, os direitos foram colocados acima das contingências 
políticas dos países, fortalecendo a luta contra os regimes 
autoritários, o imperialismo, o genocídio e a discriminação. A 



 

todos devem ser garantidos os direitos humanos, estejam ou não 
em seu país de origem.  

 

A aceitação e respeito aos Direitos Humanos contribui para que todas as 

etnias sejam estimadas a partir de suas culturas e especificidades, pois parte da 

ideia de dignidade humana e, que todos são sujeitos de direitos, independente da 

origem e situação.  Diante disso, sobre os valores inerentes às pessoas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela 

resolução 217 A (III) da Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de 

dezembro diz: 

 

Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a 
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e 
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no 
mundo, Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos 
Direitos Humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a 
consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em 
que todos gozem de liberdade de palavra, de crença e da 
liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi 
proclamado como a mais alta aspiração do homem comum, 
Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam 
protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja 
compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a 
opressão, Considerando ser essencial promover o 
desenvolvimento de relações amistosas entre as nações, 
Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na 
Carta da ONU, sua fé nos direitos humanos fundamentais, na 
dignidade e no valor do ser humano e na igualdade de direitos 
entre homens e mulheres, e que decidiram promover o progresso 
social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla. 

 

O documento, acima citado, traça por meio de suas medidas e bases o 

fortalecimento dos Direitos, reconhecendo a importância da dignidade, dos 

direitos iguais, da liberdade, justiça e paz. Para Candau e Sacavino (2013, p. 59), 

a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende a construção da 

Democracia, desta maneira: 

 

[...] um discurso incisivo e persistente defende fortemente a 
importância dos Direitos Humanos se queremos construir 
verdadeiras democracias. Desde a promulgação da Declaração 



 

Universal dos Direitos Humanos pela ONU, em 1948, no plano 
internacional foi construída uma sólida arquitetura dos Direitos 
Humanos através de inúmeros tratados, resoluções, pactos e 
declarações, de caráter ético, político e normativo. Os estados que 
aderiram a estes diferentes documentos comprometeram-se a 
incorporar em suas políticas públicas a proteção e promoção dos 
respectivos direitos.  

 

Os Estados devem promover e defender os Direitos Humanos, 

incentivando o respeito a todas as pessoas. Considera-se o documento marco da 

luta pela dignidade humana à Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

como observamos:  

 

[...] entre o final do século 17 e o século 18, ocorreram muitas 
transformações estruturais e políticas, que deram origem a uma 
mudança de mentalidade, fazendo com que as pessoas 
passassem a se preocupar em garantir a vida e a liberdade sem 
os abusos e arbitrariedades do Estado. A Revolução Americana e 
principalmente a Revolução Francesa contribuíram para o 
surgimento de uma série de direitos, como por exemplo, o direito à 
vida, à liberdade de expressão, de pensamento, a garantia de que 
a lei só proibiria o que fosse prejudicial à sociedade, entre outros. 

 

A Revolução Francesa teria impulsionado os ideais dos Direitos Humanos 

representados nos seguintes valores: igualdade, liberdade e fraternidade. Há 

construção desses ideais, propostos pelos Direitos Humanos foram formados 

diante das maiores barbáries acontecidos nas sociedades como Auschwitz, 

Hiroshima e Nagasaki etc.  

Nesta situação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi 

elaborada por pessoas de diferentes regiões do mundo e se refere a um 

documento com normas para serem alcançadas por todos os povos e nações. De 

acordo com o site oficial das Organizações das Nações Unidas (s/d, s/p):  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) é um 
documento marco na história dos Direitos Humanos. Elaborada 
por representantes de diferentes origens jurídicas e culturais de 
todas as regiões do mundo, a Declaração foi proclamada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas em Paris, em 10 de 
Dezembro de 1948, através da Resolução 217 A (III) da 
Assembléia Geral como uma norma comum a ser alcançada por 



 

todos os povos e nações. Ela estabelece, pela primeira vez, a 
proteção universal dos direitos humanos. 

Este documento parte da afirmação de que todas as pessoas são iguais 

em dignidade e direitos. Segundo Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009, p. 09) a base 

para a construção do documento foi a ideia de dignidade da pessoa humana:  

Os direitos humanos foram construídos com base na idéia de 
dignidade da pessoa humana, ou seja, de que todo ser humano, 
independente de qualquer condição pessoal, deve ser igualmente 
reconhecido e respeitado, não podendo ser tratado como 
instrumento, mas sim como fim de toda organização social e 
política. 

Os Direitos Humanos, segundo Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009, p. 09) 

propõem quatros normas para que sejam efetivados na prática: 

Os direitos humanos constituem normas mínimas necessárias 
para levar uma vida digna. Possuem quatro características que 
ajudam a entender como devem ser realizados na prática: são 
universais, interdependentes, indivisíveis e justiciáveis. 

As características de direitos universais, interdependentes, indivisíveis e 

justiciáveis, estão presentes na Declaração Universal dos Direitos Humanos e 

são princípios e valores que devem ser respeitados por todos dos Estados. Sobre 

esses quatro fundamentos, Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009, p. 09) esclarecem 

que: 

[...] a Universalidade – significa que os direitos humanos valem 
para todo mundo, já a Indivisibilidade – todas as pessoas têm 
direito a gozar dos direitos em sua totalidade, sem fracionamento 
ou redução, a Interdependência – todos os direitos estão 
relacionados entre si e nenhum tem mais importância do que outro 
e a Exigibilidade e Justiciabilidade – os direitos podem ser 
exigidos tanto política quanto juridicamente quando forem 
desrespeitados ou violados. 

Assim, os Direitos Humanos foram construídos para que se evitassem 

barbáries, torturas, sofrimentos e que fossem preservadas a dignidade humana e 

a humanidade possa viver em paz.  



 

Já a construção da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, como destacado por Schilling (2005), ocorreu num processo complexo de 

negociação entre partidos políticos, grupos de interesses, movimentos pela 

cidadania. Deste modo, a Constituição de 1988 tem um conjunto de direitos 

fundamentais e compromissos com os direitos individuais e coletivos. 

Em seu artigo 1°, declara o princípio de dignidade Humana como direito e 

fundamento para o reconhecimento dos demais direitos.  

Art. 1°A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da 
pessoa humana; IV – os valores sociais do trabalho livre e da livre 
iniciativa; V – pluralismo político. (CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, 
1988). 

Sabemos que, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assim 

como a Constituição de 1988 foram um marco importante para a sociedade em 

geral, porque significam garantia de direitos, porém Candau e Sacavino (2013) 

destacam que devemos prestar atenção para as constantes violações que vemos 

no dia a dia sobre os Direitos Humanos, que nos levam a pensar que os Direitos 

Humanos existem apenas no papel. Diante disso, é necessário que se saia do 

teórico para a prática, promovendo uma mudança consciente de atitudes e 

valores referentes aos Direitos Humanos conquistados. 

Como já mencionado, os documentos consultados reconhecem que os 

Direitos Humanos são fruto de lutas reivindicatórias e não diferente disto, O Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos é um documento histórico, 

produto de batalhas da sociedade civil organizada, assim: 

O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH) é 
fruto do compromisso do Estado com a concretização dos direitos 
humanos e de uma construção histórica da sociedade civil 
organizada. Ao mesmo tempo em que aprofunda questões do 
Programa Nacional de Direitos Humanos, o PNEDH incorpora 
aspectos dos principais documentos internacionais de direitos 
humanos dos quais o Brasil é signatário, agregando demandas 
antigas e contemporâneas de nossa sociedade pela efetivação da 
democracia, do desenvolvimento, da justiça social e pela 
construção de uma cultura de paz (PNEDH, 2007, p.11). 



 

Silva e Tavares (2013) nos dizem que, a partir do Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos, PNEDH (2007), conjuntos de ações no ensino 

formal foram desenvolvidas. O documento orienta a implementação de políticas, 

programas e ações comprometidas com a cultura de respeito e promoção dos 

Direitos Humanos. Neste sentido, o PNEDH corrobora com o Plano Mundial de 

Educação em Direitos Humanos (PMEDH), apresentando em seu artigo 2°os 

seguintes objetivos a serem alcançados: 

Fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades 
fundamentais; promover o pleno desenvolvimento da 
personalidade e dignidade humana; fomentar o entendimento, 
a tolerância, a igualdade de gênero e a amizade entre as 
nações, os povos indígenas e grupos raciais, nacionais, 
étnicos, religiosos e lingüísticos; estimular a participação 
efetiva das pessoas em uma sociedade livre e democrática 
governada pelo Estado de Direito; e) construir, promover e 
manter a paz (PNEDH, p. 24). 

Existe a necessidade de que esses objetivos sejam alcançados na prática, 

e de que possam ser vivenciados pelos grupos socialmente excluídos. Sabemos 

que nos dias atuais, existem muitas formas de violações dos Direitos Humanos, 

tal fato, afeta de diversas formas o indivíduo e na grande maioria das vezes, ás 

classes menos favorecidas economicamente, neste sentido o PNEDH (2007, 

p.21) nos diz:  

[...] o quadro contemporâneo apresenta uma série de aspectos 
inquietantes no que se refere às violações de direitos humanos, 
tanto no campo dos direitos civis e políticos, quanto na esfera dos 
direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais.  

A Educação em Direitos Humanos transcorre por um período de 

preventividade, de legitimidade e de práticas. Entendemos que Educar em 

Direitos Humanos não significa apenas a transmissão de conteúdos que abordam 

a história dos Direitos Humanos, e a análise da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e da Constituição Federal. Educar em Direitos Humanos 

abrange também o estudo, a reflexão, o debate e a construção dos direitos, dos 



 

deveres, dos valores e das atitudes juntamente com o respeito mútuo. Sendo 

assim: 

A educação em Direitos Humanos está orientada à mudança 
social. O pensamento de Fritzsche assume uma perspectiva 
abrangente e multidimensional e levantam questões como a 
articulação entre igualdade e diferença, a importância da 
educação em Direitos Humanos para a construção democrática, 
os Direitos Humanos na educação formal e a multiplicidade de 
sujeitos destinatários da educação em Direitos Humanos, entre 
outras (CANDAU e SACAVINO, 2013, p. 61).  

De acordo com o PNEDH, (2007, p. 25) a mobilização para a construção, 

efetivação e disseminação da Educação em Direitos Humanos compreende: “uma 

cultura democrática, na compreensão dos contextos nacional e internacional, nos 

valores da tolerância, da solidariedade, da justiça social e na sustentabilidade, na 

inclusão e na pluralidade”. 

Compreendemos que tão desafiante quanto à luta para a construção e 

efetivação dos Direitos, nos dias atuais, é a ideia de tudo aquilo que estão 

presentes nas Declarações, Constituições, e outros documentos devam se 

consolidar através de uma prática pedagógica, articulada e problematizadora, 

voltada para a Educação em Direitos Humanos. De tal maneira que:  

Uma reflexão sobre em que consiste a educação referida a esta 
temática se dá por óbvio ou, na prática, a educação fica reduzida 
à transmissão de conhecimentos atualizados sobre os Direitos 
Humanos. Não se problematiza, nem se articula adequadamente 
a questão dos Direitos Humanos com as diferentes concepções 
pedagógicas, procurando-se enfatizar aquelas que melhor 
sintonizariam com a perspectiva dos Direitos Humanos que se 
quer promover (CANDAU e SACAVINO, 2013, p. 63). 

Diante disso, as autoras Candau e Sacavino (2013, p. 64), acreditam ser 

de grande importância à contribuição de Paulo Freire para a Educação em 

Direitos Humanos, através de sua crítica a Educação Bancária. 

[...] a crítica a uma educação bancária e a defesa de uma 
perspectiva problematizadora da educação; a centralidade dos 
temas geradores, oriundos das experiências de vida dos 
educandos, para o desenvolvimento das ações educativas; o 



 

reconhecimento dos universos sócio-culturais e dos saberes dos 
educandos; a afirmação da relevância epistemológica, ética e 
política do diálogo e das práticas participativas e a necessidade de 
favorecer processos que permitam passar da consciência ingênua 
à consciência crítica das realidades e da sociedade em que 
vivemos. 

A educação em/para Direitos Humanos corrobora com a ideia de Paulo 

Freire, no sentido de que esta educação voltada para os Direitos Humanos 

favorece na luta de pessoas oprimidas, e é uma concepção de educação que 

busca na prática a liberdade, a defesa de uma cultura de diálogo, de reflexão e de 

problematização, para assim criar uma cultura de valores.  

As grandes inquietações que envolvem a problemática desta educação 

partem das experiências de vida dos indivíduos, são situações que fazem parte 

de seu cotidiano, são problemas reais. Diante disso, Sacavino (2009, p. 83) nos 

ressalta: 

Um aspecto importante que precisa ser ressaltado diz respeito à 
configuração e afirmação de uma pedagogia da educação em 
direitos humanos ao longo da década, incorporando uma série de 
princípios da educação popular e da pedagogia crítica. Nessa 
perspectiva recupera-se especialmente o sentido participativo, o 
enfoque problematizador, a relação com a análise da realidade e 
da vida cotidiana, a importância da construção coletiva de saberes 
e práticas.   

Contrapondo uma atitude de um ensino tradicional, memorístico, e uma 

educação bancária, podemos afirmar que o educador deve estar preparado 

pedagogicamente para ensinar, articular e problematizar a Educação em Direitos 

Humanos. 

O ensino tradicional tem como características a transmissão de conteúdos 

de forma repetitiva, para Paulo Freire “[...] uma narrativa petrificada [...]” (FREIRE, 

1987, p. 33), inquestionável, devendo ao educando se adaptar a um conteúdo 

pronto e acabado.  

A educação tradicional designa a responsabilidade de crescimento, 

desenvolvimento intelectual e social ao próprio aluno, sendo ele responsável pela 

sua aprendizagem que deve ocorrer de forma alheia da vivência social, sendo 

então o papel da Escola só o de transmitir o conhecimento sem oportunizar ao 



 

aluno nenhum questionamento, os conteúdos são enciclopédicos, humanistas e 

intelectualizados.  

De acordo com Libâneo (1996, p. 23) nesta visão de Educação Bancária, 

A atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral 
dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O 
compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais 
pertence à sociedade. O caminho cultural em direção ao saber é 
mesmo para todos os alunos, desde que se esforcem. Assim, os 
menos capazes devem lutar para superar suas dificuldades e 
conquistar seu lugar junto aos mais capazes. Caso não consigam, 
devem procurar o ensino mais profissionalizante. 

 

Esta concepção de educação retratada acima se diferencia da visão da 

educação em/para Direitos Humanos, pois educar nesta concepção tem como 

referência a postura de que, todas as pessoas têm potencialidades e direitos e 

também que os problemas sociais estão totalmente ligados com a educação.  

Então, para reflexão e nos defrontarmos, mencionamos também a 

concepção de educação “bancária” cuja à transmissão do ensino é um ato de 

depositar, em que os educandos são os depositários e o educador o depositante. 

Assim, na visão “bancária” da educação o “saber” é uma doação dos que se 

julgam sábios aos que julgam nada saber.  

 

Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da 
ideologia da opressão – a absolutização da ignorância, que 
constitui o que chamamos a alienação da ignorância, segundo a 
qual está encontra-se sempre o outro (FREIRE, 1987, p. 33). 
 

Sobre esta concepção de educação bancária Ghiraldelli (1991 p. 123) 

apresenta os principais conceitos desta educação, que para Paulo Freire deveria 

possibilitar uma mudança de consciência tanto do educador quanto do educando, 

vejamos agora estes princípios: 

 

 

O professor ensina, os alunos são ensinados. O professor sabe 
tudo, os estudantes nada sabem. O professor pensa, e pensa 
pelos estudantes. O professor fala e os estudantes escutam. O 
professor estabelece a disciplina e os alunos são disciplinados. O 
professor escolhe, impõe sua opção, os alunos se submetem. O 



 

professor trabalha e os alunos têm a ilusão de trabalhar graças à 
ação do professor. O professor escolhe o conteúdo do programa e 
os alunos que não consultados se adaptam. O professor confunde 
a autoridade do conhecimento com sua própria autoridade 
profissional, que ele opõe a liberdade dos alunos. O professor é 
sujeito do processo de formação, os alunos são simples objetos. 

Diante desta visão de Educação Bancária, criticada por Paulo Freire, 

precisamos rever nosso comportamento, frente ao ato de se ensinar, 

reconsiderando mudanças em nossa prática pedagógica, pois muitas vezes 

subestimamos a capacidade dos educandos diante da aquisição de novos 

conhecimentos.  

Como educadores comprometidos, buscamos a melhor forma de se 

transmitir a educação voltada para os Direitos Humanos. Igualmente envolvidos, 

temos a inquietação de que por meio da educação em/para Direitos Humanos, os 

educandos não internalizem apenas seus aspectos jurídicos. Para Candau e 

Sacavino (2013, p. 60), “Com estas preocupações, as questões relativas às 

relações entre educação e Direitos Humanos vêm sendo objeto de intensos 

debates e reflexões.” Como afirmam as autoras:  

Nesta perspectiva, cresce a convicção de que não basta construir 
um arcabouço jurídico cada vez mais amplo em relação aos 
Direitos Humanos. Se eles não forem internalizados no imaginário 
social, nas mentalidades individuais e coletivas, de modo 
sistemático e consistente, não construiremos uma cultura dos 
Direitos Humanos na nossa sociedade. E, neste horizonte, os 
processos educacionais são fundamentais (CANDAU e 
SACAVINO, 2013, p. 60).  

A educação em Direitos Humanos se trata de uma cultura que pode ser 

apropriada por intermédio dos valores morais4, propostos por meio da educação. 

A rede escolar tem um papel importantíssimo diante da transmissão desta cultura, 

para que haja a apropriação desses valores é necessário que se forneça meios 

para disseminação, desse conhecimento. Também que se promova uma 

                                                             
4 Para Lorieri (s/d, p. 02), “os valores morais são aqueles que dizem respeito às atitudes, aos 
comportamentos, às maneiras de agir. O conjunto das normas do agir decorrente dos princípios, 
dos valores ou dos critérios elaborados pela reflexão ética, é o que se pode denominar de Moral”.     



 

formação adequada diante da proposta de ensino da educação em/para Direitos 

Humanos, para os educadores. 

Entendemos diante do exposto que, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, também a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos são declarações bases 

que fortalecem o reconhecimento dos Direitos Humanos na atualidade. Estes 

documentos são marco histórico na luta pela efetivação dos Direitos Humanos, 

que podem ser utilizados como referência fundamental na educação em Direitos 

Humanos e, orientar programas educacionais e políticas públicas. Trazem uma 

garantia e afirmação diante do compromisso oficial do Estado, quanto aos Direitos 

Humanos e o reconhecimento dos princípios de igualdade de direitos, respeito às 

diversidades, e educação etc. 

Diante do valor que os documentos expressam, voltamos as nossas 

principais autoras, Candau e Sacavino, (2013), que manifestam uma inquietação 

referente a eles, que nos chamam a atenção, para a necessidade dos 

documentos não ficarem apenas no plano teórico e normativo, mas também, que 

sejam utilizados por meio de práticas de trabalho, diante das reais necessidades 

da sociedade. Posto isto, no próximo capítulo faremos uma breve discussão a 

respeito da construção do conceito de Educação em Direitos Humanos.  



 

CAPÍTULO 2 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS, UM PROCESSO EM CONSTRUÇÃO 

A educação em/para Direitos Humanos5, ainda em processo construtivo, é 

organizada em princípios éticos e de valores, seu caráter é voltado para o 

respeito aos Direitos Humanos, a dignidade da pessoa, a construção da 

cidadania, transformação da sociedade, respeito às diferenças e melhoria da 

educação, etc. Para o Plano Mundial de Educação em Direitos Humanos 

(2006, p. 01) a educação em Direitos Humanos pode ser definida como: 

[...] um conjunto de atividades de educação, de capacitação e de difusão 
de informação, orientadas para criar uma cultura universal de direitos 
humanos. Uma educação integral em direitos humanos não somente 
proporciona conhecimentos sobre os direitos humanos e os mecanismos 
para protegê-los, mas que, além disso, transmite as aptidões 
necessárias para promover, defender e aplicar os direitos humanos na 
vida cotidiana. A educação em direitos humanos promove as atitudes e o 
comportamento necessários para que os direitos humanos de todos os 
membros da sociedade sejam respeitados. 

Cientes, da relevância da Educação em Direitos Humanos buscamos o 

entendimento de sua conceitualização. Neste sentido, Candau e Sacavino, (2013, 

p. 61) nos dizem, “Na América Latina, a questão da conceitualização da educação 

em Direitos Humanos está presente também como um tema em debate, sem que 

haja consenso entre os especialistas”.  

São várias as visões apresentadas por educadores sobre a 

conceitualização de Educação em Direitos Humanos, as autoras Candau e 

Sacavino, (2013, p.61) apresentam três pontos de vista dos autores: Silvia 

Fernández, (1989), Luis Pérez (1986) e de um grupo de especialistas da America 

Latina que definem:  

O primeiro aspecto assinalado se relaciona ao entendimento dos 
direitos em sua globalidade e interdependência, sem reduzir seu 
enfoque aos direitos individuais, políticos e civis, o que é muito 

                                                             
5 [...] utilizamos a expressão educação em/para Direitos Humanos porque consideramos que o ato 
de educar leva consigo um aspecto importante que é saber, informar-se, compreender o conteúdo 
dos direitos humanos e seu significado jurídico, histórico social, etc., mas, ao mesmo tempo, exige 
uma prática determinada, uma ação, uma coerência entre o conhecer e o fazer, que implica um 
enfoque metodológico/didático capaz de conter todas essas dimensões. (SACAVINO, 2009, p. 
23,24) 



 

presente nos contextos neoliberais. No segundo, [...] A educação 
para o “nunca mais” promove o sentido histórico, a importância da 
memória em lugar do esquecimento. Supõe quebrar a “cultura do 
silêncio” e da invisibilidade e da impunidade presente na maioria 
dos países latino-americanos, aspecto fundamental para a 
educação, a participação, a transformação e a construção de 
sociedades democráticas. [...] O terceiro elemento se refere à 
formação de sujeitos de direitos para a qual se faz necessário 
articular a dimensão ética com a político-social e as práticas 
concretas. 

Para Sacavino (2009, p. 255), as expressões utilizadas para definir a 

educação em/para Direitos Humanos podem parecer semelhantes, mas 

apresentam sentidos diferentes. Como por exemplo, “educação para cidadania, 

educação para a paz, educação para a democracia, educação cívica, educação 

em valores, educação para tolerância, educação para a diversidade, etc”. 

As autoras, Candau e Sacavino (2013, p. 62) preferem evitar definir a 

expressão, Educação em Direitos Humanos, pois se trata de um processo que 

está ainda em construção e debate, porém as autoras demonstram alguns 

elementos importantes que elas consideram como característicos que lhe são 

constitutivos: 

[...] um processo sistemático e multidimensional orientado à 
formação de sujeitos de direitos e à promoção de uma cidadania 
ativa e participativa; – a articulação de diferentes atividades que 
desenvolvam conhecimentos, atitudes, sentimentos e práticas 
sociais que afirmem uma cultura de direitos humanos na escola e 
na sociedade; – processos em que se trabalhe, no nível pessoal e 
social, ético e político, cognitivo e celebrativo, o desenvolvimento 
da consciência da dignidade humana de cada pessoa (CANDAU E 
SACAVINO, 2005, p. 8). 

A Educação em Direitos Humanos como tema Transversal visa contribuir 

para formação Humana e se constitui um dos Direitos Humanos, Candau e 

Sacavino, (2013, p.61) nos dizem que “O professor alemão Fritzsche, 

desenvolveu quinze teses sobre o que significa a educação em Direitos 

Humanos”. Assim:  

Para o autor, a educação em Direitos Humanos é indispensável 
para o desenvolvimento dos Direitos Humanos. Ela não é um 
adendo pedagógico, mas um componente genuíno dos Direitos 



 

Humanos. Hoje a educação em Direitos Humanos constitui um 
dos Direitos Humanos. Objetivando tornar realidade a educação 
em Direitos Humanos, propõe que se trabalhe para que ela ocupe 
um lugar central no ensino e na educação, planejando-a como 
uma temática interdisciplinar e transversal, fundamentada numa 
teoria educacional, apoiando-a com as novas tecnologias e 
avaliando suas práticas (CANDAU e SACAVINO, 2013, p.61). 

A Educação em Direitos Humanos na visão de Fritsche, segundo Candau e 

Sacavino, (2013, p. 61) se alicerça nesses três aspectos, que devem ser 

transmitidos através da cultura da escola, a fim de construirmos uma consciência 

de mudança social, são eles: “[...] conhecer e defender seus direitos; respeitar a 

igualdade de direitos dos outros; e estar tão comprometido quanto possível com a 

defesa da educação em Direitos Humanos dos outros”. 

Como menciona Candau e Sacavino (2013), a Educação em Direitos 

Humanos está em constante processo de desenvolvimento, de fortalecimento cuja 

síntese das últimas décadas apresenta a seguinte visão:  

[...] a maneira de síntese podemos afirmar que, nos anos 1980, a 
educação em Direitos Humanos na América Latina apresentava a 
tendência a ser concebida como prática preventiva que procurava 
defender a vida e fortalecer os processos de democratização. Nos 
anos 1990, adquiriu legitimidade institucional e especialização, 
voltou-se para diversos destinatários e níveis de ação. No novo 
milênio, a educação em Direitos Humanos parece enfatizar a 
promoção de práticas que permitam às pessoas e aos diferentes 
grupos sociais o conhecimento e o acesso a seus direitos, a seu 
empoderamento, à consolidação de uma cultura democrática e ao 
fortalecimento do Estado de direito. No entanto, convém voltar a 
assinalar, que o seu desenvolvimento é muito heterogêneo e 
desigual nos diferentes países do continente (CANDAU e 
SACAVINO, 2013, p. 63). 

Desta maneira, esta concepção de Educação vem acompanhando as 

mudanças da sociedade e década a década busca um aprimoramento para que 

possa contribuir efetivamente na luta e fortalecimento de uma sociedade 

democrática.   

Por meio de uma Educação democrática com a finalidade de mudança 

social, considera-se a Escola um lugar de diversidade, que necessita 

acompanhar as constantes mudanças da sociedade uma vez que ela é 

composta por pessoas diferentes, Schilling, (2011, p. 136), nos diz: 



 

A Educação Democrática deve ser justa por ser igualadora, ao 
mesmo tempo em que reconhece a diversidade cultural, as 
singularidades dos planos da política educacional, a organização 
do sistema escolar, o funcionamento dos estabelecimentos 
escolares e a pedagogia prática que torna compatíveis, os dos 
ideais de justiça.   

 

A Educação abarca processos que vão além da escola, neste sentido 

procuramos não desconsiderar as ações que ocorrem fora da escola, na vida 

cotidiana, das ações que compreendem a formação humana, provenientes do 

ambiente escolar como produtor de culturas. Buscamos relacionar as duas 

esferas (educação formal e não-formal) com a Educação em Direitos Humanos, 

sobre esta Educação em Direitos Rizzi, Gonzalez e Ximenes (2009, p. 15) nos 

afirmam:  

Educação em Direitos Humanos – os direitos humanos devem 
fazer parte do processo educativo das pessoas. Para defender 
seus direitos, todas as pessoas precisam conhecê-los e saber 
como reivindicá-los na sua vida cotidiana. Além disso, a educação 
em direitos humanos promove o respeito à diversidade (étnico-
racial, religiosa, cultural, geracional, territorial, físico-individual, de 
gênero, de orientação sexual, de nacionalidade, de opção política, 
dentre outras), a solidariedade entre povos e nações e, como 
conseqüência, o fortalecimento da tolerância e da paz. 

 

Para acompanhar as mudanças da sociedade, que sofre de violências, de 

carências, de desigualdades, as quais interferem no ambiente escolar, devem 

buscar-se novas propostas de educação. Diante disso, Várquez (2001, apud 

SACAVINO, 2009, p. 19), “destaca que o tema dos Direitos Humanos e da 

educação em/para os Direitos Humanos torna-se de fundamental importância”, 

por que:  

Ninguém pode gozar completamente de nenhum direito, que 
supostamente possui se não conta com os elementos essenciais 
para uma vida razoalvemente saudável e ativa. Como 
conseqüência seria inconsistente reconhecer direitos referentes à 
vida ou à integridade física quando os meios necessários para o 
exercício e gozo desses direitos são omitidos (PNUD, 2004, p.67 
apud SACAVINO, 2009, p. 19). 



 

A autora acima citada considera que os direitos à educação, saúde e 

trabalho foram comprometidos, como também os das necessidades básicas. 

Deste modo, o tema pesquisado é oportuno diante da ideia de “transformar a 

realidade”, (CANDAU e SACAVINO, 2009, p. 19-20). Por meio de uma 

redemocratização, pois a escola promove um ambiente de contato direto com a 

sociedade. Porém, são grandes as adversidades que envolvem a luta para a 

democratização dessa cultura, para Sacavino (2009, p. 75): 

[...] a educação em/para direitos humanos tem se desenvolvido 
confrontando-se com um contexto político, econômico, social e 
cultural que, por uma parte, a desafia por outra a condiciona e, ás 
vezes também tem a limitado.  

Isto posto, na prática compreendemos que a educação em/para Direitos 

Humanos tem se tornado um grande desafio, que está sempre em constante luta 

para que seja efetivada, assim como a história da construção de tantas outras 

modalidades de Educação no Brasil.  

Seu processo construtivo da conceitualização de Educação em Direitos 

Humanos tem sido permanentemente discutido e se mostrado abrangente, devido 

os estudos de vários autores e os constantes anseios e necessidades da 

sociedade que os impulsionam.   

O que encontramos como foco, nas divergências sobre os conceitos 

pesquisados, é que, a educação em Direitos Humanos tem elementos 

constitutivos que lhes são característicos, assim ela é: é direcionada para a 

compreensão, respeito aos direitos, para a participação da sociedade, para a 

dimensão ética e para a transformação social.  

 Diante disso, na sequência deste trabalho, gostaríamos de abordar a 

contribuição da educação em/para Direitos Humanos, para o ensino, pois 

consideramos que a proposta desta educação dirigida para a ação educativa, 

aborda valores como a ética, violência, discriminações, direitos e nos dias atuais 

existe uma grande necessidade em debater, ensinar e relembrar esses valores, 

no ambiente escolar.  

 

 



 

2.1 A CONTRIBUIÇÃO DOS VALORES DA EDUCAÇÃO EM/PARA DIREITOS 

HUMANOS PARA O ENSINO 

Ao tratarmos da cultura da educação em/para Direitos Humanos na escola, 

estamos diante de “rupturas culturais significativas, seja para a adesão aos 

valores, seja para a operacionalização de práticas neles inspiradas.” 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2007, p. 35). 

Pois, à maioria das pessoas, conhecem os Direitos Humanos pelo senso 

comum, porém consideramos a relevância da disseminação desta cultura de 

educação de direitos, tanto para a escola como para a sociedade, uma vez que 

uma depende da outra e está abordagem está intimamente ligada às práticas 

cotidianas. Também pela necessidade de demonstrar que Direitos Humanos, não 

se refere à ideia de defesa de bandidos, assim como o senso comum entende.  

Compreendemos que a transmissão do conhecimento a partir dos 

princípios da educação em/para os Direitos Humanos e a conscientização de 

direitos, deveres e valores, se tornam um apoio para enfrentarmos as 

contradições existentes em nossa sociedade. O PNEDH (2007, p. 25), nos 

ressalta que “a educação é compreendida como um direito em si mesma é um 

meio indispensável para o acesso a outros direitos”  

Para Fernandes e Paduleto (2010 p. 234), para a compreensão dos direitos 

civis é necessário que o cidadão tenha o contato com a educação, uma vez que 

por meio dela se aprende a ler a escrever e a interpretar, assim “a educação é um 

pré-requisito necessário à liberdade civil”.  

É na educação como prática de liberdade, na reflexão, que o 
individuo toma para si seus direitos como fatos e realidade. O 
grande diferencial neste momento encontra-se no processo 
educativo, ou seja, na transmissão de conhecimentos 
(FERNANDES e PADULETO, 2010, p, 234). 

Cientes da importância, da educação em/para os Direitos Humanos, no 

Brasil, no decorrer de nossos estudos, buscamos compreender, qual seria a 

contribuição da educação em/para os Direitos Humanos, no plano educativo.  

 Esta compreensão é relevante diante da concepção de educação que 

propomos neste trabalho e da proposta de reestruturação dos novos currículos no 

Brasil.  



 

O tema educação em/para Direitos Humanos se trata de um componente 

significante na atualidade e desde os anos oitenta é objeto de estudos, “quando 

começaram a as primeiras experiências que lhe dão origem em contextos 

políticos de redemocratização” (CANDAU e SACAVINO, 2009, p. 20). 

Sacavino (2009, p. 20), nos ressalta que “a educação em/para Direitos 

Humanos tem como eixo central os direitos a igualdade e após cenários de 

ditaduras e da perspectiva de eleições livres” se desenvolveu com pessoas e 

instituições de referência como a, Organização das Nações Unidas (ONU), que 

discute temas globais.  

A cultura de educação em/para Direitos Humanos se desenvolveu 

juntamente com as lutas para a efetivação da democracia, diante disso, Sacavino 

nos afirma, “que democracia, se trata do direito eleitoral de se eleger como 

também maneira de organizar a sociedade com o objetivo de garantir e expandir 

os direitos que os indivíduos possuem”, sejam eles direitos eleitorais, sociais, ou 

civis (SACAVINO, 2009, p.19). 

A educação em/para Direitos Humanos como uma cultura que favorece o 

meio social se difunde no espaço escolar, busca ensinar, construir e formar     

sujeitos de direitos, para que possam conhecer e usufruir de seus direitos como 

cidadãos, participativos da democracia. Também se busca formar indivíduos que 

tenham consciência da importância do respeito a todas as pessoas. 

Neste sentido, a Educação democrática com a finalidade de promover 

mudanças sociais direcionadas à justiça social, deve considerar a Escola como 

um lugar de discussão e prática dos Direitos Humanos. Desta maneira, por meio 

do ensino podemos promover o respeito, a diversidade, a alteridade e a paz. As 

reflexões e práticas devem ser parte de nosso cotidiano, de nossas vidas, para 

assim tentar alcançar uma sociedade melhor, composta por pessoas respeitosas 

e responsáveis pela comunidade humana.  

Diante da cultura de educação em/para Direitos Humanos e do ensino, 

oferta-se a possibilidades de contemplar a discussão de vários assuntos, que 

normalmente não fazem parte dos conteúdos escolares, como o reconhecimento 

dos direitos, suas violações, a miséria, pobreza, a negação de oportunidades a 

exclusão social, as discriminações, intolerâncias, o terrorismo, o acesso ao 



 

conhecimento à ciência, a drogas, violência, sexualidade, alteridade, ética etc., 

para Sacavino (2009, p. 65): 

Um longo caminho se percorre na afirmação da importância da 
educação em / para os direitos humanos desde a aprovação, em 
1948, pela ONU, da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
que, em seu preâmbulo, estimula “cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade” a “esforçar-se em promover o respeito a esses direitos 
e liberdades através do ensino e educação. 

Assim, a educação em/para Direitos Humanos de acordo com o PNEDH 

(2007, p. 25), é compreendida como um processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos, articulando as seguintes dimensões: 

Apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre 
direitos humanos e a sua relação com os contextos internacional, 
nacional e local; afirmação de valores, atitudes e práticas sociais 
que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os 
espaços da sociedade; formação de uma consciência cidadã 
capaz de se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e 
político; desenvolvimento de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva, utilizando linguagens e 
materiais didáticos contextualizados; fortalecimento de práticas 
individuais e sociais que gerem ações e instrumentos em favor da 
promoção, da proteção e da defesa dos direitos humanos, bem 
como da reparação das violações. 

Diante disso, a escola como transmissora e a mediadora da cultura dos 

Direitos Humanos, tem papel importante na inculcassão desses valores. Por meio 

desse ensino pode-se promover o diálogo de saberes informais e formais, e 

permitir ao educando refletir e se apropriar desse conhecimento que é tão 

relevante para sua vida.  Para Fernandes e Paduleto (2010, p.234) “os direitos 

são à base da democracia”. 

Neste sentido, a proposta dos PNEDH (2007, p. 25), propõe por meio da 

educação em Direitos Humanos a “formação de uma consciência cidadã capaz de 

se fazer presente em níveis cognitivo, social, ético e político”.  

Sacavino (2009, p. 77) nos ressalta que, desde o final da década de 

oitenta, já se defendia que a educação em/para Direitos Humanos, 

 



 

Não tinha que ser uma disciplina, e sim que deveria estar 
incorporada transversalmente no currículo, de forma 
interdisciplinar, incidindo na formação da cultura escolar.  
 
 

Assim, podemos considerar que a articulação deve acontecer entre os 

conteúdos trabalhados, os saberes acumulados, a fim de se transformarem em 

conhecimentos científicos, para Ciavatta e Rummert (et al p. 468, apud PISTRAK, 

s/a, p. 96), Deve se, “possibilitar que os alunos se apropriem solidamente dos 

conhecimentos científicos fundamentais para analisar as manifestações da vida”. 

O ensino da educação em/para Direitos Humanos se torna mais 

significativo quando ele não é ofertado isoladamente, para que se crie no 

educando uma consciência cidadã, necessita-se que o conhecimento não seja por 

meio de um currículo fragmentado e desarticulado.  

O educador deve promover uma articulação dos conhecimentos da 

educação em/para os Direitos Humanos com as disciplinas afins, juntamente com 

as experiências vivenciadas pelos educandos. Para o documento PNEDH (2007, 

p.31), “A educação em Direitos Humanos vai além de uma aprendizagem 

cognitiva, incluindo o desenvolvimento social e emocional de quem se envolve no 

processo ensino- aprendizagem”. 

Desta maneira, podemos considerar que a Educação pode surgir do 

informal, do senso comum para caminhar ao encontro do conhecimento 

sistematizado e assim fazer sentido e ter significado na vida do educando. Paulo 

Freire considera que, “[...] através de oportunidades e estímulos que passamos 

por processos de grandes mudanças no decorrer de nossas vidas” (FREIRE, 

2013, p.50). 

A educação em/para os Direitos Humanos nos termos já firmados no 

Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos (2008, p.25), contribui 

também para criar uma cultura universal dos Direitos Humanos: 

[...] exercitar o respeito, a tolerância, a promoção e a valorização 
das diversidades (étnico-racial, religiosa, cultural, geracional, 
territorial, físico-individual, de gênero, de orientação sexual, de 
nacionalidade, de opção política, dentre outras) e a solidariedade 
entre povos e nações; c) assegurar a todas as pessoas o acesso 
à participação efetiva em uma sociedade livre. 



 

 
As indagações, o debate e diálogo, o acesso ao conhecimento, desperta no 

educando uma consciência da necessidade de se pensar sobre as muitas facetas 

de um sistema opressor e dominante, no qual estamos inseridos. 

Assim, o ensino dos Direitos Humanos, na prática deve proporcionar aos 

educandos condições para participarem da construção do conhecimento, de se 

questionar aquilo que está posto. Para Rodrigues (2001, p. 233) o 

questionamento é relevante, pois pode elevar o nível das conclusões, de tal 

maneira: 

Sabe-se que o contínuo movimento de recolher a mesma questão 
ou desconfiar do que foi, em algum momento, considerado 
conclusivo, permite ao investigador galgar um patamar mais 
elevado de resposta em relação ao momento anterior. O 
conhecimento só avança quando são colocadas, sob suspeita, 
conclusões já assumidas como verdadeiras. 

Uma educação mais crítica possibilita oportunidades para que os 

educandos manifestem suas dúvidas, seus questionamentos e construa suas 

aprendizagens de forma mais significativa. 

Um dos desafios da educação em Direitos Humanos é o de se 

problematizar temas que se referem a questões de igualdade e diferenças.  

No entanto, o problema não é afirmar um pólo e negar o outro, 
mas sim, termos uma visão dialética da relação entre igualdade e 
diferença. Hoje em dia, não se pode falar em igualdade sem incluir 
a questão da diversidade, nem se pode abordar a questão da 
diferença dissociada da afirmação da igualdade (CANDAU s/d, p. 
400). 

Diante da questão, achamos relevante a proposta do PNEDH (2007), que 

propõe a inserção da educação em/para Direitos Humanos na educação básica e 

superior, de forma a contemplar as discussões e debates, de algumas temáticas 

relativas à diversidade como: 

 

[...] gênero, identidade de gênero, raça e etnia, religião, orientação 
sexual, pessoas com deficiências, entre outros, bem como todas 
as formas de discriminação e violações de direitos (PNEDH, 2007, 
p. 33). 



 

 
 

No ensino superior a abordagem da educação em/para os Direitos 

Humanos pode “ser incluída por meio de diferentes modalidades, tais como, 

disciplinas obrigatórias e optativas, linhas de pesquisa e áreas de concentração, 

transversalização no projeto político-pedagógico, entre outros” (PNEDH, 2007, p. 

38). 

Para Dias e Porto (2010, p. 31) a transversalidade e 

intertransdiciplinariedade são: “Formas de trabalhar o conhecimento com vistas à 

reitengração de dimensões isoladas umas das outras pelo tratamento disciplinar”. 

Sobre a transversalização Fernandes e Paduleto (2010, p. 214) nos dizem:  

Os temas transversais – contidos nos PCN – enfatizam a importância do 
trabalho com valores que, por sua vez, requerem uma reflexão ética 
como eixo norteador, por envolver posicionamentos e concepções a 
respeito de suas causas e efeitos, de sua dimensão histórica e política. 

O referido autor considera que a ética6 permeia todas as temáticas 

discutidas pela educação em/para Direitos Humanos, uma vez que ela envolve 

tanto as ações individuais como também coletivas e está relacionada com a 

liberdade de escolha. 

Sobre discutir a ética e valores morais na educação, Lorieri, (s/d, p. 01) nos 

diz: “Há quase um clamor, nos dias de hoje para que se discuta sobre valores 

morais que é o campo da ética propriamente falando”. É necessário que a escola 

aborde temas dessa natureza, pois, o preconceito é uma forma de violação dos 

Direitos Humanos que contradiz os princípios de dignidade propostos pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Diante da discussão sobre, debater valores morais na escola, Sacavino 

(2013, p. 195), nos ressalta que os Parâmetros Curriculares Nacionais, apoiado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), na proposta de 

reformulação curricular da Educação Básica, “destacam a organização do 

                                                             
6Ao falarmos sobre ética na perspectiva da educação em Direitos Humanos estamos utilizando do 
conceito do autor Araujo 2007, mencionado no livro: Ética e Cidadania Construindo Valores na 
Escola e na Sociedade, que nos descreve: “Na filosofia, o campo que se ocupa da reflexão sobre 
a moralidade humana recebe a denominação de ética. Esses dois termos, ética e moral, têm 
significados próximos e, em geral, referem-se ao conjunto de princípios ou padrões de conduta 
que regulam as relações dos seres humanos com o mundo em que vivem" (MINISTÈRIO DA 
EDUCAÇÃO, 2007, p. 11). 



 

conhecimento escolar em áreas e temas transversais” a partir dos seguintes 

temas: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e orientação sexual. 

Assim, esses documentos fundamentam e demonstram a importância de se 

discutir esses temas na escola. Então, sobre a pluralidade cultural nos temas 

transversais, Fernandes e Paduleto (2010, p. 243) nos destacam: 

A temática da pluralidade cultural nos temas transversais, nas 
Diretrizes Curriculares do governo federal, diz respeito ao 
conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais 
dos diferentes grupos sociais que convivem no território nacional, 
às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais 
discriminatórias e excludentes, que permeiam a sociedade 
brasileira. 

Para Sacavino (2009, p. 85) se torna um grande desafio a incorporação 

desses conteúdos na formação dos educadores.   

No plano pedagógico, os desafios apontam para a procura de um 
adequado equilíbrio entre a integridade dos conteúdos específicos 
da educação em/para direitos humanos e a articulação com uma 
variedade de temas que podem ser também focalizados a partir 
da ótica dos direitos humanos.  

Neste sentido, é importante que o educador tenha na sua formação acesso 

aos conteúdos da educação em/para Direitos Humanos diante, da grande 

variedade de temas que ela aborda o conhecimento desta concepção de 

educação, proporciona ao educador a possibilidade de que ele venha estabelecer 

uma articulação com os conteúdos específicos de sua disciplina.  

Assim, diante de nossos estudos, consideramos que a educação em/para 

os Direitos Humanos se trata de uma cultura atual e abrangente, que permeia 

vários conteúdos, relevantes, perante a luta da construção de uma sociedade de 

direitos, e democrática.  

Estando em processo de construção á educação em/para Direitos 

Humanos conta com a afirmação e base de documentos oficiais7, para Candau e 

Sacavino (2013, p. 59), “Os estados que aderiram a estes diferentes documentos 

                                                             
7 Os documentos mencionados acima se referem a: Declaração Universal dos Direitos Humanos, A 
Constituição Federal do Brasil e O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.  



 

comprometeram-se a incorporar em suas políticas públicas a proteção e 

promoção dos respectivos direitos”. 

Porém, convivemos com elevados números de violações de direitos, assim, 

a proposta de educação em/para os Direitos Humanos desenvolve um papel 

significativo e desafiante de promover um sentido crítico na sociedade atual diante 

da estrutura que a move. De acordo com Candau e Sacavino (2013, p. 60) a 

realidade cotidiana é permeada de violações que agridem a dignidade da pessoa;  

Basta ler os jornais diários ou assistir os informativos televisivos 
para que sejamos expostos às múltiplas e diversificadas violações 
dos Direitos Humanos e ao contínuo desrespeito às normativas 
internacionais relativas à proteção e defesa da dignidade humana. 
Impunidade, múltiplas formas de violência, desigualdade social, 
corrupção, discriminações e fragilidade dos direitos básicos 
constituem uma realidade cotidiana (CANDAU e SACAVINO, 
2013, p. 60). 

Nesse contexto, a transmissão da cultura da educação em/para Direitos 

Humanos na escola por meio do ensino, se torna uma forma de sair de papéis 

para a realidade, contribuindo para que atrocidades não sejam esquecidas e 

repetidas, também de conscientização dos integrantes da sociedade para as 

constantes impunidades presente na maioria dos países. Para Candau e 

Sacavino (2013, p. 62), a proposta da educação em/para Direitos Humanos 

promove a releitura histórica: 

Implica saber reler a história com outras chaves e olhares capazes 
de mobilizar energias de coragem, justiça, esperança e 
compromisso que favoreçam a construção e exercício da 
cidadania.  

Desta maneira, o debate as reflexões e as problematizações levantadas 

pela educação em/para Direitos Humanos favorecem: 

[...] à formação de sujeitos de direitos para a qual se faz 
necessário articular a dimensão ética com a político-social e as 
práticas concretas e afirma o princípio e o direito da igualdade 
estabelecidos na esfera jurídica e política (CANDAU e SACAVINO 
2013, p. 62). 



 

Assim, por meio da educação em/para Direitos Humanos promovesse no 

ambiente escolar a disseminação de uma cultura de respeito, diante das 

discussões de várias abordagens teóricas, favorece a formação cidadã e ajuda na 

identificação de direitos. Candau e Sacavino (2013, p. 62) consideram que a 

educação em/para Direitos Humanos contribui para “promover o empoderamento 

individual e coletivo, especialmente dos grupos sociais desfavorecidos ou 

discriminados”. 

A educação em/para Direitos Humanos também favorece a consciência 

para, a diversidade de grupos sociais que temos no Brasil, Candau e Sacavino 

(2013, p. 240) nos ressalta que a partir desse reconhecimento: 

[...] oportuna- se diferentes formas de produzir conhecimento, 
saberes e racionalidades, gerando espaços para que sejam 
assumidos pela educação tanto no âmbito formal como não- 
formal, favorecendo o diálogo intercultural.  

Desta forma, ela desenvolve uma proposta de educação que considera a 

heterogeneidade presente entre os educandos, reconhece os indivíduos como 

sujeitos de saberes, que muitas vezes são frutos das desigualdades sociais de 

nosso país, assim de acordo com a Plataforma Dhesca Brasil (2009, p.11): 

Tratar a educação como um direito humano significa que não deve 
depender das condições econômicas e de mercado. O mais 
importante é conseguir que todas as pessoas possam exercer e 
estar conscientes de seus direitos. 

Deste modo, um aspecto importante dessa educação, é o fato dela 

promover a formação de sujeitos de direitos, para que isso aconteça é importante 

que por meio dela o educando tenha o contato com os “conhecimentos básicos 

dos corpos normativos relacionados aos direitos fundamentais com capacidade 

de aplicá-los para promover seus direitos e os das outras pessoas” (SACAVINO, 

2013, p. 256). 

Diante disso, a referida autora acima citada, considera que, a educação 

em/para Direitos Humanos desenvolve por meio “da formação de um sujeito de 



 

direitos a capacidade argumentativa” (SACAVINO, 2013, p. 257), que favorece a 

defesa de direitos individuais como também coletivos.  

Por meio, dessa cultura de direitos influencia-se pensamentos, atitudes, 

novos hábitos que favorece a capacidade argumentativa e a luta pelos direitos, 

uma vez que o individuo passa a conhecê-los e a compreendê-los. De acordo 

com Rizzi, Gonzales e Ximenes (2009, p.15): 

Os direitos humanos devem fazer parte do processo educativo 
das pessoas. Para defender seus direitos, todas as pessoas 
precisam conhecê-los e saber como reivindicá-los na sua vida 
cotidiana. 

A educação em/para Direitos Humanos tem uma proposta de educação 

não autoritária, promove o respeito, a luta pela não existência de preconceitos, 

pela tolerância, a paz, e compreende que não basta o direito a educação, mas 

que ela necessita ser de qualidade e oferecer igualdade de direitos, favorecendo 

as manifestações de pensamento de educadores e educandos, e oferecendo 

meios para a construção do conhecimento. Segundo Rizzi, Gonzales e Ximenes 

(2009, p.16): 

[...] esses princípios, características e dimensões precisam estar 
presentes na formação dos profissionais da educação, nos 
materiais didáticos, no conteúdo das aulas e até na gestão da 
escola e na sua relação com a comunidade. Tanto o que se 
ensina como o modo como se ensina precisam estar de acordo 
com os direitos humanos e estimular a participação e o respeito. 

Desta maneira, de acordo com PNEDH (2007, p. 31), o ensino da 

educação em/para Direitos Humanos é entendido como um “processo”,  

o que significa dizer que tem duração no tempo e posicionamento 
no espaço. Processo requer momentos diversos e 
complementares que estejam articulados entre si por algum ou 
vários eixos. 

É uma educação contínua que se articula em vários momentos de 

transmissão de conhecimentos, uma vez que, consideramos que estamos em um 



 

processo educativo de formação de sujeitos de direitos. Assim, a educação 

em/para Direitos Humanos faz parte do processo da construção destes sujeitos. 

Para o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos (s/d, p.1), “a 

formação de sujeitos de direitos significa, em primeiro lugar, que sujeitos de 

direitos não estão prontos e disponíveis, antes, estão em formação, em 

construção, o que reforça a noção de processo [...]”.  

Sendo assim, para que o conhecimento proveniente da cultura da 

educação em/para Direitos Humanos seja disseminado e o contínuo processo 

desenvolva as capacidades dos educandos, os sensibilize, e promova a eles a 

análise dos saberes, e a aproximação da realidade, se faz necessário que o 

educador, as políticas públicas e a escola favoreçam esta discussão e a 

transmissão desse conhecimento, para o PNEDH (2007, p. 31). 

Não é apenas na escola que se produz e reproduz o 
conhecimento, mas é nela que esse saber aparece sistematizado 
e codificado. Ela é um espaço social privilegiado onde se definem 
a ação institucional pedagógica e a prática e vivência dos direitos 
humanos. Nas sociedades contemporâneas, a escola é local de 
estruturação de concepções de mundo e de consciência social, de 
circulação e de consolidação de valores, de promoção da 
diversidade cultural, da formação para a cidadania, de constituição 
de sujeitos sociais e de desenvolvimento de práticas pedagógicas. 

Assim, entendemos que, o papel e a contribuição da educação em/para os 

Direitos Humanos no plano educativo, é o de buscar formar os sujeitos de direitos, 

que por meio do conhecimento, englobam valores e utilizam em suas vidas 

tornando-se ativos e participantes da realidade que vivenciam.  

Consideramos que, a educação em/para Direitos Humanos também 

contribui para convivência entre pessoas que culturalmente são diferentes, 

prepara para a diversidade de modo a nós levarmos a revermos nossos valores, 

pensamentos e atitudes, diante da convivência enquanto coletividade, busca 

formar sujeitos respeitosos, que compreendem que além das aparências todos 

somos iguais.  

 A educação em/para Direitos Humanos, também é um instrumento de 

reflexão para as constantes violações que acontecem em nossa sociedade. Esta 

perspectiva de educação envolve o desenvolvimento social, e emocional e 



 

contribui à medida que ela aborda transversalmente vários temas importantes de 

serem tratados na sociedade.   

Diante disso, o Estado, a sociedade e a Escola devem trabalhar com ações 

que ajudem à construção da cultura da paz. Levando em conta a formação de 

professores e o currículo das escolas, contemplando a educação em/para Direitos 

Humanos. Para Fernandes e Paduleto (2010), a formação de professores nesta 

perspectiva de educação em/para Direitos Humanos ainda é considerada recente 

e poucas instituições de ensino utilizam essa perspectiva.  

Na sequência de nosso trabalho buscaremos situar as dificuldades e 

avanços que atualmente interferem na formação dos educadores na perspectiva 

da educação em /para Direitos Humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO 03 

FORMAÇÃO DO EDUCADOR EM/PARA EM DIREITOS HUMANOS 

Na contemporaneidade a educação tem sido pensada de forma vinculada a 

sociedade, com isso ela tem função formadora que tende a contribuir diante das 

dificuldades e anseios da sociedade.  Nesse sentido, o educador deve ter uma 

formação voltada para as necessidades sociais e para a construção de uma 

cultura de direitos, pois, ela envolve varias dimensões da vida humana.   

Ao analisarmos a formação do educador a partir da educação em/para 

Direitos Humanos, a autora Sacavino (2013, p. 187), considera que apesar desta 

educação ter aproximadamente 20 anos no Brasil, “ainda existe pouco material 

bibliográfico que sistematize sua evolução”. A referida autora cita como 

referência, a professora Vera Maria Candau. A mesma possui um trabalho 

consistente sobre educação em/para os Direitos Humanos e sobre a formação de 

professores na perspectiva desta educação.  

Já, Fernandes e Paduleto (2010, p. 245) acreditam que a formação dos 

educadores, diante dos conteúdos da educação em/ para Direitos Humanos ainda 

é recente: 

Em relação à formação de professores para a educação /em 
direitos humanos, podemos constatar que ainda é recente e, num 
certo sentido, tímida a introdução desta temática ao conteúdo 
formativo dos docentes em geral. 

Para, Sacavino (2009, p. 240), “a formação de educadores as constitui um 

dos principais alicerces para o desenvolvimento da educação em/para Direitos 

Humanos”. A autora considera que, houve avanços na formação desses 

educadores, mais a temática da educação em/para Direitos Humanos, como 

processo na formação inicial, ainda é bastante fragilizada.     

As autoras, Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 09), consideram que, a cada 

dia mais a educação brasileira tem se deparado com a necessidade de se 

melhorar seus, “métodos, práticas e orientações políticas filosóficas”.  

Diante disso, para Candau e Sacavino (2013, p. 63), o Plano Nacional de 

Educação em Direitos Humanos contribui com educadores, por meio da 

orientação dos conteúdos, objetivos e proposta de educação,  



 

 

Sem dúvida, a implementação do Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos tem exercido uma função fundamental de 
estímulo, apoio e viabilização de diversas atividades. 
 
 

Isto posto, para Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 18), a educação em/para 

Direitos Humanos, é uma perspectiva de educação que deve “agregar conteúdos, 

valores, atitudes e experiências de forma aberta crítica e transformadora”. Assim, 

o Plano Nacional de Educação em/para Direitos Humanos busca se posicionar 

diante desta proposta de educação critica e política.  

Como educadores, diante desta proposta críticas de educação, ao 

debatermos sobre as práticas e teorias que a envolvem, podemos nos recorrer 

aos ensinamentos do educador, Paulo Freire, que em sua obra Pedagogia da 

Autonomia, (2013) menciona que, diante de uma proposta crítica de educação o 

educador crítico deve compreender os saberes que os fazem ter esse 

posicionamento crítico e não conservador. Pois, faz-se necessário que o 

educador conheça a temática, os conteúdos para ensinar por meio de sua “prática 

educativo – crítica”. 

Ferreira, Dias e Porto (2010, p.38) consideram, que a educação em 

Direitos Humanos se trata de uma proposta que não pode ser considerada 

apenas como transmissora de conhecimentos e sim como “prática humana e 

social de fortalecimento dos valores universalmente desejáveis para a 

implementação de uma cultura de direitos”.  

Paulo Freire (2013, p. 24) nos ensina que, o educador também é um sujeito 

na produção do saber e “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. Neste sentido, o 

educador deve proporcionar formas de participação do educando na construção 

do conhecimento, para isso se faz necessário que o mesmo compreenda os 

processos educativos que envolvemos conhecimentos da educação em para 

Direitos Humanos, para assim ensinar de forma significativa.  

Diante disso, Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 11) consideram que por 

meio do ensino superior, da formação inicial dos profissionais que mais a frente 

atuarão na educação básica, a cultura da educação em/para Direitos Humanos 

pode ser um “potencial multiplicador para a consolidação dos Direitos Humanos”. 



 

Uma vez que esses profissionais “num futuro próximo, possam atuar de forma 

diferenciada na sociedade”, ajudando a criar uma cultura de respeito aos Direitos 

Humanos.  

Para as autoras acima citadas, em meio às graduações o curso de 

Pedagogia merece destaque, pois ele é responsável pela formação de 

educadores que atuarão na educação básica, nas modalidades de educação 

infantil, ensino fundamental, e também na atuação da gestão das escolas. Porém, 

apesar da relevância de conhecer a temática dos Direitos Humanos neste curso, 

que promove a formação inicial do educador, “contudo, não tem registro da 

implementação da temática (Direitos Humanos) como disciplina” (FERREIRA, 

ZENAIDE e DIAS, 2010, p. 17).  

Para Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 17), existe a necessidade de se 

educar em/para Direitos Humanos,  

 

[...] como uma das mais eficazes medidas estruturantes de 
combate e erradicação a todas as formas de intolerância, de 
desrespeito, de discriminação contra as pessoas e violação à 
condição da dignidade humana. (FERREIRA et al, 2010, 17). 
 
 

As autoras, Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 18) destacam que o ensino 

da temática de Direitos Humanos na graduação de Pedagogia propõe uma 

“formação de professores que vai mais além da segurança ao acesso a um direito 

formal.” 

Neste sentido, Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 18), consideram que está 

formação proporciona ao educador, uma natureza dinâmica. As autoras também 

destacam a relevância dos conteúdos presentes nos currículos disciplinares: são 

“conteúdos necessários à produção do ser, do saber e do fazer”, aqueles 

conteúdos que promovem a emancipação e rupturas de fatos que já estão 

impostos pela sociedade que muitas vezes inclui o indivíduo de forma excludente.  

Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 51) destacam que, a Educação em 

Direitos Humanos é essencial para todo profissional de educação e quando 

aproximada a “formação do pedagogo ela implica, entre outras coisas, a 

promoção, nos espaços escolares de inclusão social”.  



 

Assim, os educadores e pedagogos, são responsáveis por transmitir a 

cultura e ambos podem segundo Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p 51), “intervirem 

no processo de construção de cidadania plena, não apenas para estabelecer 

regras e modos de convivência social, mas democráticas entre educadores e 

educandos”.  

Ferreira, Zenaide e Dias (2010) mencionam que, a educação em/para 

Direitos Humanos é problematizadora, libertadora e dialógica e requer discussões 

com vários campos de conhecimento. Assim, ela não possui um currículo neutro 

ao contrário tem uma abordagem: 

 

[...] política cultural da educação, que considera objetivos 
econômicos e valores; visões de família, raça, gênero, relações de 
classe; política cultural; diferença e identidade e o papel do 
estado. (FERREIRA et al, 2010, p. 53).  
 
 

Neste sentido, o educador deve se posicionar, considerando a educação 

um ato político e também organizar sua prática pedagógica, Ferreira, Zenaide e 

Dias (2010, p. 54) destacam que, “as metodologias, os componentes curriculares, 

e a prática pedagógica estejam aliados na perspectiva dos Direitos Humanos”.  

Para ensinar os valores propostos pela educação em/para Direitos 

Humanos o educador deve ter claro que além da compreensão de seus 

conteúdos é necessário que: 

Todavia, para além da informação, faz- se necessário desenvolver 
valores e atitudes que mobilizem o intelecto, os sentimentos e a 
vontade dos sujeitos de forma integrada. Para tanto, é 
fundamental a realização de processos metodológicos 
participativos e de construção coletiva da aprendizagem, 
utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados, que 
respeitem e valorizem as diversidades socioculturais que 
marquem a constituição da sociedade brasileira – e, ao mesmo 
tempo enfrentam as desigualdades tão arraiadas (FERREIRA, 
ZENAIDE e DIAS 2010, p.60).  

Para Nóvoa (s/d, p. 15), o lado pessoal do professor está totalmente 

relacionado com o seu profissional. A disposição pessoal é imprescindível, para a 

aceitação da concepção de educação, em/para Direitos Humanos. O autor 



 

menciona que: “O professor é a pessoa: e uma parte importante da pessoa é o 

professor”.  

O professor, disposto a ensinar valores, deve compreender que a 

educação não se trata de transmitir conteúdos para ficar no teórico, mas sim de 

uma educação em direitos, direcionada para a reflexão de valores, para as 

mudanças de atitudes os sentimentos e as vivências.  

Então, nesta perspectiva de educação buscasse um processo de 

construção coletiva da aprendizagem, cujo diálogo é um componente relevante, 

pois por meio dele o educador problematiza e articulam muitas vezes a própria 

realidade pertencente aos educandos, presentes em sala de aula. Para Ferreira, 

Zenaide e Porto (2010, p. 60): 

As educações, em geral, a escolar, em particular se apresentam, 
cada vez mais, como um espaço marcado pelo multiculturalismo, 
nos quais sujeitos advindos de tradições culturais diversas estão 
em constante interação, potencialmente provocados por conflitos 

Não existe a possibilidades de vincular teorias e práticas pedagógicas sem 

que se estabeleçam processos de constantes diálogos, entre educandos e 

educadores. Diante disso, na concepção de Paulo Freire, Ferreira, Zenaide e 

Dias, (2010, p. 341) nos dizem que: 

O diálogo é um espaço interativo e educativo que propicia e 
encaminha a libertação comunitária. Nesse exercício, saberes 
diferentes são socializados, revendo situações, limites, posturas, 
decisões, num movimento que atinge, emociona, desaloja e 
desafia o individual e o coletivo. 

O próprio ambiente de debate (sala de aula) torna-se um espaço interativo, 

de diálogo e debate. Marcado por diversidades culturais, por desigualdades, por 

noções de direitos e de deveres, de limites e ética, etc. “Reconhecer está 

realidade é própria da diversidade que irrompe o espaço da escola, impõe ampliar 

os meios que favorecem o convívio social no qual coexistem valores diversos” 

(FERREIRA, ZENAIDE e DIAS, 2010, p.60). 

A escola sempre se caracterizou, por ser um ambiente favorecido para o 

ensino, lugar de difusão de culturas, mas também um lugar de discriminações de 



 

rotulagens, para Bazílio e Kramer (2008), estes problemas de aceitação e 

reconhecimento do outro sempre existiram:  

A humanidade não resolveu problemas de aceitação e 
reconhecimento do outro e suas diferenças, e é contra a injustiça 
e a desigualdade que marcam a história que precisamos 
direcionar nossas ações educacionais e culturais (BAZILIO e 
KRAMER, 2008, p. 103). 

Diante disso, as ações que permeiam o trabalho do educador devem ser 

voltadas para uma educação mais humanizadora, para uma nova postura, pois 

estamos diante de “novas configurações sociopolíticas e étnicas de sociedade”, 

para Ferreira, Zenaide e Dias (2010):  

Entende que as mudanças necessárias para a construção de um 
novo modelo educativo precisam considerar, no entanto, 
dimensões complementares de conteúdo, de forma e de relações 
entre professor e estudante (FERREIRA, ZENAIDE e DIAS, 2010, 
p. 331). 

A cada dia a educação tem mudado suas características devido às 

mudanças da sociedade contemporânea, cujos alunos não se adéquam mais aos 

modelos educacionais tradicionais dos séculos XVIII e XIX. Neste sentido, a 

formação dos profissionais da educação necessita se adequar ás novas 

transformações, pois:  

[...] repensar os tempos, espaços e relações nas instituições de 
ensino, incorporando, também, as transformações radicais por 
que vem passando o acesso à informação e ao conhecimento 
decorrentes das revoluções tecnológicas recentes, atreladas aos 
processos de democratização da sociedade (FERREIRA, 
ZENAIDE e DIAS 2010, p. 332). 

Na atualidade os constantes contatos dos educandos com as tecnologias 

modificam o ambiente escolar. De tal maneira que:  

 

[...] os processos educativos e a produção do conhecimento 
incorporando as novas tecnologias de informação e comunicação 



 

(TICs) em seu cotidiano, alteram tempos e espaços (FERREIRA, 
ZENAIDE e DIAS, 2010, p. 332). 
 
 

Indagamos então, se a educação dos séculos passados na 

contemporaneidade produziria um conhecimento significativo, capaz de levar o 

educando a mudanças de atitudes. A fazerem relações com sua vida cotidiana e 

se proporcionaria a construção de novas relações entre educador, educando, e 

ensino e aprendizagem. Também se ela (a educação dos séculos passados) 

incorporaria valores propostos pela educação em/para Direitos Humanos?  

A construção de um ambiente ético que ultrapasse os tempos, 
espaços e relações escolares, calcados nos pressupostos dos 
Direitos Humanos, vem se impondo como uma ferramenta 
importante para que a educação seja ressignificada na 
contemporaneidade, essa discussão precisa entrar nos currículos 
e nas mentes daqueles que lidam com a formação dos 
profissionais de Pedagogia (FERREIRA, ZENAIDE e DIAS, 2010, 
p. 334). 

De acordo, com a Association of American Colleges and Universities 

(AAC7U) apud Ferreira, Zenaide e Dias, (2010, p.334) as instituições 

universitárias devem ensinar quatro tipos de aprendizagens, que se espera que 

os educandos ao término de seus cursos tenham compreendido: 

1) Conhecimento das culturas humanas e sobre os mundos físico 
e natural; 2) Habilidades intelectuais e práticas; 3) Aprendizagem 
integrada que sistematiza estudos gerais e especializados; 
Responsabilidade pessoal e social, que inclua conhecimento e 
engajamento cívico em nível local e global, conhecimento e 
competência intercultural, pensamentos e ações éticas, e 
habilidades para a aprendizagem por toda a vida (FERREIRA, 
ZENAIDE e DIAS 2010, p. 334). 

O documento menciona que todas as universidades dos Estados Unidos da 

América devem então, já no processo de formação do educando, abordar temas 

na perspectiva ética e social. Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 334), consideram 

um “equivoco reverenciar o raciocínio analítico desconectado dos significados da 

vida e dos valores humanos”. 



 

Nossa preocupação é para que os processos de formação do educador 

não reproduzam profissionais intolerantes e uma educação sem sentido. E que 

não valorizem só a cientificidade, para que não se formem robôs sem 

sentimentos, sem ética, profissionalismo e responsabilidade com o trabalho. Para 

Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p. 341):  

Urge que educadores e educadoras, em contínuos processos de 
aprender -ensinar- aprender, se mobilizem, estudem, pesquisem, 
reflitam, dialoguem, desenhem, incorporem e promovam uma 
educação em, para e com os Direitos Humanos. 

De acordo com, Ferreira, Zenaide e Dias (2010, p.355 apud PENA, Veja, 

2001, s/p) “toda a ética é explicada ou iluminada por uma fé que leva os seres 

humanos a se responsabilizar e agir em favor de outrem e/ou de uma causa”.  

Assim, o trabalho do educador baseado por princípios éticos se defronta 

também com o “imperativo ético dos outros” diante disso a educação em/para 

Direitos Humanos é desafiadora por, problematizar discussões que abordam 

divergências de opiniões e de “contradições éticas” (FERREIRA, ZENAIDE e 

DIAS, 2010, p.355).  

Neste sentido, as ações dos educadores devem estar em convergência 

com o seu diálogo, para que as suas atitudes tenham coerência com a concepção 

apresentada e com suas práticas.  

[...] na perspectiva que assumimos as estratégias metodológicas a 
serem utilizadas na educação em Direitos Humanos têm de estar 
em coerência com a concepção que apresentamos uma visão 
contextualizada e histórico-crítica do papel dos Direitos Humanos 
na nossa sociedade e do sentido da educação neste âmbito: 
formar sujeitos de direito, empoderar os grupos socialmente 
vulneráveis e excluídos e resgatar a memória histórica da luta 
pelos Direitos Humanos na nossa sociedade (CANDAU e 
SACAVINO, 2013, p. 63). 

 Para, Candau e Sacavino (2013, p. 63), a educação em/para Direitos H 

Humanos tem uma visão “político – filosófica, de uma concepção dos Direitos 

Humanos”. Neste sentido, é uma educação voltada para atitudes, práticas e 

valores.  



 

As autoras acima citadas consideram que a educação em/para Direitos 

Humanos não pode ser reduzida a uma mera transmissão dos conteúdos. Não se 

trata então de se reduzir esta proposta de educação “à transmissão de 

conhecimentos atualizados sobre os Direitos Humanos” (CANDAU e SACAVINO, 

2013, p. 63).  

A aprendizagem dos valores propostos pela educação em/para Direitos 

Humanos, deve ter significado para os educandos, e assim estimular na prática, 

bons hábitos, deve estar ligada à capacidade de raciocínio, estimulando o 

indivíduo a pensar por si mesmo e, ao mesmo tempo, considerar os valores que 

foram construídos por meio de lutas e conquistas.  

Assim, as aulas dos educadores na concepção da educação em/para 

Direitos Humanos, devem ser dinâmicas, socializadoras, para as autoras Candau 

e Sacavino (2013, p. 65): 

A atividade, participação, socialização da palavra, vivência de 
situações concretas através de sociodramas, análise de 
acontecimentos, leitura e discussão de textos, realização de 
vídeos-debate, trabalho com diferentes expressões da cultura 
popular, etc., 

Devem-se proporcionar atividades que contemplem as teorias, mas 

também dentro da realidade prática, sendo importante que o educador tenha 

clareza dos objetivos que se pretendem atingir. De tal maneira que:  

O importante na educação em Direitos Humanos é ter clareza do 
que se pretende atingir e construir estratégias metodológicas 
coerentes com a visão que assumamos, privilegiando a atividade 
e participação dos sujeitos envolvidos no processo. Trata-se de 
educar em Direitos Humanos, isto é, propiciar experiências em 
que se vivenciem os Direitos Humanos (CANDAU e SACAVINO, 
2013, p. 65). 

A sala de aula se torna um ambiente motivador, que representa grande 

parte dos anseios da sociedade, lugar de vivências que estimula a participação 

dos sujeitos nas discussões sobre os Direitos Humanos. 

Candau e Sacavino (2013) afirmam que, os grandes desafios da educação 

em/para Direitos Humanos e da formação dos educadores nesta concepção, são: 



 

irradiar ideia do senso comum, que acredita que os Direitos Humanos só servem 

para defender bandidos, e a dificuldade de se entender e assumir a concepção da 

educação em Direitos Humanos devido à multiplicidade de sentidos que a envolve 

também a melhoria das condições de trabalho e formação dos educadores. Nesta 

perspectiva, permitir a incorporação desta educação no currículo escolar, porque 

ainda são poucas as instituições que formam ou capacitam o educador para a 

educação em Direitos Humanos.  

Assim, diante dos desafios e em meio às lutas a educação em/para Direitos 

Humanos, vem se desenvolvendo, convertendo-se no atual desafio da formação 

humana. 

A formação do educador na perspectiva da educação em/para Direitos 

Humanos ainda é recente, e essencial para o processo da transmissão da cultura 

proposta pela educação em Direitos Humanos, diante da necessidade da 

educação, refletir na construção e mudança da sociedade.  

É relevante que, já no processo de formação do educador ele conheça a 

temática, que se aprenda a desenvolver estratégias metodológicas de acordo com 

as finalidades esperadas, da educação em/para Direitos Humanos.  

É necessário que como educadores tenhamos a compreensão de que, a 

educação pautada em Direitos Humanos é direcionada à mudança de 

mentalidades, à aquisição de valores, às aprendizagens construídas por meio de 

diálogos, e que considera a realidade social do educando como relevante, 

igualmente, envolve uma cultura de respeito à vida. Tudo isso exige uma 

concepção e posição ética e política do educador, diante dos atuais problemas no 

mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Para apresentarmos a relevância da Educação em Direitos Humanos no 

contexto educacional do Brasil, buscamos neste trabalho, expor primeiramente a 

significância da educação para o desenvolvimento individual e coletivo, pois 

consideramos que ela seja um fator primordial de crescimento de uma sociedade 

e elemento essencial para a transformação do contexto social. 

Mencionamos que o retrato educacional do Brasil, desde os primórdios de 

sua história, sempre contemplou um cenário de desigualdades e contradições, 

cuja educação era privilégio das classes mais favorecidas, fator gerador de muitas 

diversidades e preconceitos.  

Assim, a cultura da educação em/para Direitos Humanos deve ser 

construída para que, seja um intermédio para lutarmos contra essas 

desigualdades sociais, combatendo as muitas barbáries existentes no mundo, as 

violações de direitos, o desrespeito a dignidade da pessoa humana e também 

pela conquista de uma sociedade democrática, e é por isso que acreditamos que 

a cultura dos Direitos Humanos deve ser edificada.  

Diante disso, buscamos expor a contribuição desta concepção de 

educação e da construção dos Direitos Humanos para a sociedade. Pois, a 

perspectiva educacional sugerida pela educação em/para Direitos Humanos tem 

uma proposta que aponta temas atuais, que fazem parte do dia a dia dos 

educandos e da sociedade, também assuntos que sempre acompanharam ás 

constantes mudanças sociais, e que combatemos como a discriminação, o 

preconceito, o autoritarismo, a falta de ética, de conhecimento dos valores e 

direitos etc.  

Na atualidade, a educação é compreendida como um direito fundamental 

do ser humano, um ponto de partida para erradicar as injustiças existentes na 

sociedade, prevista em lei. Sendo um pré-requisito, para usufruir-se dos demais 

direitos, civis, políticos e sociais.  

Sendo assim, compreendemos que existe uma relação entre educação e 

Direitos Humanos e que, por meio de uma cultura em Direitos Humanos podemos 

ensinar a importância do reconhecimento da dignidade humana, dos direitos 

iguais, da liberdade, da justiça e da paz. Então, abordar esses valores na escola é 

bastante relevante para a sociedade, uma vez que a escola tem se deparado, 



 

com uma educação conteúdista, desvinculada da vida do educando, e deixado de 

lado a visão mais humana na formação.  

Por isso, para fundamentar a relevância da educação em/para Direitos 

Humanos, procuramos apresentar um breve histórico da construção dos Direitos 

Humanos, portanto, recorremos aos documentos marco dessa história como: a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Constituição Federal do 

Brasil de 1988 e o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos.  

A respeito dos documentos citados, os utilizamos uma vez que são um 

ícone histórico na luta pelos Direitos Humanos, sua construção e efetivação 

apresentam um avanço diante de violências, barbáries, discriminações. Porém, 

também nossa preocupação, como a das autoras Candau e Sacavino é que, a 

ideia de tudo aquilo que está presente nesses documentos por meio de normas, 

sejam efetivadas na prática. 

Pois, a luta pela efetivação dos Direitos Humanos na escola, comunidade e 

sociedade requerem a conscientização de direitos, deveres e valores que levem 

ao respeito mútuo. Então, a escola neste sentido, tem um papel fundamental na 

transmissão desse conhecimento, consequentemente o Estado, também 

necessita desenvolver sua parte de promovedor da formação do educador 

em/para Direitos Humanos. 

Portanto, para que, melhor entendêssemos a concepção desta educação, 

em nossa pesquisa, buscamos esclarecer a sua conceitualização, também 

evidenciar a respeito da contribuição da mesma para o ensino. 

Com isso, sobre a conceitualização, encontramos um grande debate, 

realizado por alguns autores, cada qual com seu sentido próprio, para conceituá-

la, pois está concepção de educação apresenta estudos recentes no Brasil. 

Desta maneira, para expressar seu entendimento sobre a conceitualização 

da educação em/para Direitos Humanos, cada autor apresenta sua compreensão 

de conceitos. Mesmo que sejam utilizadas expressões semelhantes, Candau e 

Sacavino (2013) consideram que os sentidos são diferentes. Como exemplo das 

expressões dos conceitos citamos: “educar para o nunca mais”,” educação para 

formação”,” educação para a cidadania”, “educação para a paz”,” educação para 

a democracia”, “educação cívica”, “educação em valores”, “educação para a 



 

tolerância”,” educação para a diversidade”, etc. Todas apresentam sentidos 

diferentes, mas elementos constitutivos característicos.  

Essas abordagens conceituais ampliam nossa compreensão sobre a 

variedade de temas que a educação em/para Direitos Humanos nos fornece 

diante de problemas sociais graves, que as sociedades vêm vivenciando. Por 

isso, a necessidade de se utilizar uma perspectiva educacional direcionada a uma 

formação mais humana.  

Já acerca da, a importância da educação em/para os Direitos Humanos 

para o ensino, mencionamos que ela se refere a uma cultura de valores que 

favorece o espaço escolar e a sociedade, é uma educação direcionada á reflexão, 

á mudanças e a formação de sujeitos. 

No ensino, está proposta de educação, pode ser aplicada de modo 

transversal ou também como disciplina na educação básica ou cursos de 

formação. A cultura da educação em/para Direitos Humanos, é uma educação 

cuja aprendizagem deve estar vinculada as vivencias dos educandos, se tornando 

uma educação que promovedora de diálogos e levantamento de problemas.  

Diante do exposto, na finalização desta pesquisa, situamos uma discussão 

a respeito da formação docente para a educação Direitos Humanos.  

Na reflexão a respeito da formação do educador para a proposta da 

educação em/para Direitos Humanos, nossa pesquisa apontou os resultados que, 

enuncia a concepção desta educação ser ainda recente, fato que faz com que os 

educadores não conheçam os conteúdos, a temática. Perante isso, a educação 

em/para Direitos Humanos em processo construtivo, apresenta muitos desafios, 

porém, expõe uma proposta expressiva, por meio da natureza dos conteúdos e 

objetivos que a perspectiva da educação aborda e pretende alcançar, diante da 

visão de sujeito de direitos que se busca formar.  

Então um passo decisivo para efetivação da educação em/para Direitos 

Humanos e a sua efetivação, é o principio da formação docente, direcionada a 

conhecimentos e experiências deste projeto.    

A educação em/para Direitos Humanos tem a perspectiva de formação de 

pessoas conscientes de seu papel como cidadão, tanto no que se refere a direitos 

como deveres, também como ser humano que respeita as pessoas, que analisa 



 

seus comportamentos, seus valores, suas atitudes e busca uma convivência de 

respeito.  
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