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Perspectivas sobre o ensino em Direitos Humanos na Educação 
Básica de Laranjeiras do Sul - Paraná 

 

 

 

Viviane Cristina Ozório 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi levantar o conhecimento que os docentes de 
Laranjeiras do Sul têm sobre o tema Direitos Humanos na escola. A metodologia de 
pesquisa selecionada foi revisão de literatura e a aplicação de questionários a um 
grupo de professores de um colégio público estadual do município de Laranjeiras do 
Sul no oeste paranaense. Os resultados alcançados demonstram que as 
concepções, críticas e perspectivas sobre o tema Direitos Humanos na escola, por 
parte desse grupo de docentes, expressam a esperança da aplicação dos conteúdos 
ligados ao tema contribuir na formação do cidadão crítico, conhecedor de seus 
direitos e deveres e na capacidade que terão de se expressar e valorizar sua 
dignidade e seu poder de transformação na cultura em que vivem. Foi possível 
também perceber que a expectativa de movimento de superação das desigualdades 
sociais e da promoção da cidadania está presente em todos os discursos. Sendo os 
docentes atores principais na mediação do ensino, constata-se que a educação em 
Direitos Humanos poderá ser grande aliada na construção e efetivação da cidadania 
dos alunos. 
 
Palavras-chave: Educação. Cidadania. Educação em Direitos Humanos. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Diante da negação de direitos inerentes a sobrevivência e na relação de 

dominação que se estende ao longo da trajetória humana e também na maneira 

como a sociedade está organizada é que se perpetua a condição de pobreza. 

Levando em consideração que a escola pública é um espaço privilegiado 

para a troca experiências com objetivo da formação cidadã, os profissionais de 

educação precisam estar cientes e preparados para trabalhar com o tema Direitos 
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Humanos e abordar estratégias e métodos para auxiliar na compreensão e 

rompimento da violação desses direitos. 

Neste contexto, percebe-se a importância das inovações metodológicas, da 

formação inicial e continuada de qualidade, juntamente com o e superação da 

educação arcaica, pelo coletivo docente. 

A Educação em Direitos Humanos no contexto escolar é uma proposta de 

grande relevância que funciona como um importante instrumento na disseminação 

da igualdade e na superação dos preconceitos e visão naturalizada sobre as 

situações de ofensas a esses direitos.  

A metodologia escolhida para este trabalho foi revisão bibliográfica, visita 

para conversas no campo de pesquisa, aplicação de questionário e análise de 

conteúdo. O qual possibilitou o levantamento de dados de como os docentes 

pertencentes ao quadro da educação básica do Colégio Estadual Vila Industrial, de 

Laranjeiras do Sul – Paraná entendem sobre a educação em Direitos Humanos e 

qual o conhecimento que possuem sobre as legislações. 

 

2. IMPORTÂNCIA DOS DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA 

Pode-se considerar que a aprendizagem ocorre nos mais variados 

ambientes e é na escola que este papel é assumido formalmente. A escola é 

considerada uma instituição social e seu papel específico “consiste em propiciar o 

acesso ao conhecimento sistematizado daquilo que a humanidade já produziu e que 

é necessário às novas gerações para possibilitar que avancem a partir do que já foi 

construído historicamente” (MARSIGLIA, 2011, p.10). 

E oportunizar a participação e efetivação da democracia e dos direitos das 

pessoas como cidadãos ativos e destinatários de segurança e bem-estar e que 

perpetuar seus valores se tornam primordiais para o desenvolvimento do ser 

humano.  

Com isso, reconhecer os alunos como cidadãos merecedores da atenção do 

Estado e da comunidade é o primeiro passo para garantir a efetivação de seus 

direitos fundamentais e de condições básicas para a sobrevivência e educação.  
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Assim, a Instituição de Ensino Estadual Pública escolhida para aplicação dos 

questionários está inserida no meio urbano do Município de Laranjeiras do Sul, mais 

especificamente na região periférica da cidade. A comunidade está inserida em uma 

realidade social precária, não contando com espaços de recreação, de lazer e de 

acesso à cultura. No entanto, de maneira singela, a escola promove algumas 

atividades diferenciadas de lazer e de cultura, com o auxílio de toda a comunidade.  

A escola teve início em 28 de janeiro de 1993, contando apenas com o 

ensino fundamental, a partir do ano de 2007 de forma gradativa o ensino médio foi 

incorporado e atualmente o colégio funciona com as turmas de ensino fundamental 

que atende em torno de 100 alunos no período matutino e ensino médio no período 

noturno com 40 alunos em média. (PPP, p.14, 2015) 

Com todas as dificuldades percorridas pela comunidade, a escola está 

inserida em um contexto que abrange as várias formas de organização social, 

valores e normatizações. Neste aspecto, precisará estar comprometida com uma 

prática humanitária, na qual possibilite a compreensão da realidade e a atuação do 

cidadão crítico na sociedade. (PPP, p.10, 2015) 

A escola pode tornar-se espaço de reprodução da sociedade capitalista ou 
pode contribuir na transformação da sociedade dependendo do nível de 
participação nas decisões que os envolvidos têm (pais, alunos, 
professores), da maneira como os conteúdos são selecionados (sua 
relevância e caráter humanizador), da forma como são discutidos, 
apresentados e inseridos no planejamento e como são ensinados. O 
professor é, portanto, peça-chave nessa organização e sistematização do 
conhecimento. (MARSIGLIA, 2011, p.10) 

 

Assim, caberá à escola a função de garantir a aprendizagem e o acesso de 

seus educandos em um ensino instrutivo e de qualidade. Esclarecendo que a 

educação não poderá se responsabilizar por todas as deficiências existentes na 

sociedade, mas poderá contribuir, minimizando as segregações e oportunizando aos 

estudantes uma compreensão melhor da realidade em que vivem. 

Precisa-se considerar também, que os alunos são seres que possuem 

cultura e estão em constante formação e transformação. E o papel dos professores 

nesta empreitada é muito importante, a eles pertencem o elo entre o conhecimento 

científico e a prática cotidiana. Ao se referir sobre o papel do professor, Alves 

levanta a seguinte questão: 

E o que é um professor, na ordem das coisas? Talvez que um professor 
seja um funcionário das instituições que gerenciam lagoas e charcos, 
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especialista em reprodução, peça num aparelho ideológico de Estado. Um 
educador, ao contrário, é um fundador de mundos, mediador de 
esperanças, pastor de projetos.  (ALVES, 1985, p.27) 

 

Diante do cenário histórico em que a identidade do professor foi constituída, 

temos a noção de que a mesma calça as bases da trajetória da ciência da 

educação. Pois, não há como separar a educação ou a escola do professor, esses 

estão intimamente ligados desde seus primórdios. 

A escola é um espaço privilegiado para a vivência e o saber, deste modo os 

alunos serão instigados a estarem em contato com os conhecimentos científicos e 

os valores que constituem toda e qualquer ação cidadã. Além dos conhecimentos 

científicos a escola e os professores são responsáveis por formar adultos 

autônomos e conscientes de seus papéis perante a sociedade.  

E para regulamentar e amparar o sistema educacional vigente, além da 

Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a qual destaca o 

papel da cidadania: 

Art. 22. A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em seus 
estudos posteriores. [...] 

Art. 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão, ainda, 
as seguintes diretrizes: 

I – A difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 
deveres dos cidadãos, de respeito ao bem comum e à ordem democrática; 
[...] (BRASIL, 2012) 

 

E através do parecer do Conselho Nacional de Educação 08/2012, o qual 

delibera sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos afirma 

que “os Direitos Humanos são frutos da luta pelo reconhecimento, realização e 

universalização da dignidade humana”. Junto as várias transformações ocorridas 

nos diferentes contextos sociais ocorreu o processo de ampliação e reconhecimento 

desses direitos. Assim o parecer do CNE 08/2012 afirma que: 

 

A educação vem sendo entendida como uma das mediações fundamentais 
tanto para o acesso ao legado histórico dos Direitos Humanos, quanto para 
a compreensão de que a cultura dos Direitos Humanos é um dos alicerces 
para a mudança social. Assim sendo, a educação é reconhecida como um 
dos Direitos Humanos e a Educação em Direitos Humanos é parte 
fundamental do conjunto desses direitos, inclusive do próprio direito à 
educação.  
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Conforme ainda descrito nesse parecer a Educação em Direitos Humanos 

exige a construção de concepções e práticas que compõem os Direitos Humanos e 

seus processos de promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana. A 

abordagem pela ótica dos direitos humanos parte da educação que visa o respeito 

mútuo, pelo outro e pelas diferentes culturas e tradições.   

É fundamental que toda comunidade escolar esteja mobilizada para o 

conhecimento dos conceitos, histórico e manifestações das violações dos Direitos 

Humanos em seus próprios contextos. Mendonça (2015) afirma que é importante 

que seja levado em conta que a escola deve se colocar como um espaço do qual os 

sujeitos envolvidos no processo educativo possam usufruir igual e integralmente dos 

Direitos Humanos. Essa garantia segundo o autor está associada à articulação e 

trabalho em rede com outras instituições corresponsáveis. Acrescenta ainda esse 

autor que: 

(...) refletir sobre a relação entre educação e direitos humanos implica 
considerar que a escola deve se constituir como um local onde os 
indivíduos possam adquirir consciência de si como sujeitos de direitos, bem 
como possam tê-los assegurados. Para isso, ela precisa ter como parte de 
suas ações pedagógicas iniciativas que promovam o enfrentamento da 
violação de direitos humanos e permitam a vivência irrestrita desses 
direitos. (MENDONÇA, 2015) 

 

Conforme Mendonça (2015) a escola “é historicamente um espaço de 

reprodução da limitação dos direitos dos sujeitos, seja pelos conhecimentos que 

privilegia seja pelas vivências que cerceia”. A partir dessa constatação, é importante 

que a escola se torne um espaço a ser repensado e transformado para vir a ser um 

espaço de direitos. O conhecimento e discussão sobre a história e os conceitos em 

torno dos Direitos Humanos são importantes para o entendimento da relação da 

escola com essa temática. 

É preciso refletir também sobre o papel da educação em Direitos Humanos 

na sociedade brasileira marcada por relevantes episódios de violência política e 

social, como o regime escravocrata, que perdurou até o final do século XIX, a 

ditadura civil-militar de 1964-1985, e os elevadíssimos índices de violência 

direcionada contra a população empobrecida no Brasil atual. 

O olhar sobre os educandos, pela lógica dos Direitos Humanos, perpassa 

pela ação do cuidado e zelo pelo bem-estar de todos.  Zapelini (2010, p. 185) afirma 

que a proteção é também inerente ao ser humano que apresenta capacidade para 
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atender às demandas essenciais à preservação da vida. Houve certo distanciamento 

dessa conduta ao longo da história, mas conforme essa autora, no final do século 

XX, aparece como progresso a responsabilidade social e individual no cuidado com 

crianças e adolescentes. Esses avanços são descritos assim pela da autora: 

 
Esse retorno ao cuidado é expressão de muitas lutas desencadeadas por 
distintos setores e sujeitos, que acreditam numa sociedade fraterna e 
empenhada no fortalecimento de uma cultura de paz, na defesa 
intransigente dos Direitos Humanos como direitos de vida. Nasce dessa 
experiência a esperança, cada vez mais ativa, de consolidarmos uma 
escola que protege, onde aprender, conviver amorosamente, estar com 
alegria e oportunidades são direitos inalienáveis. Nesse sentido, a 
educação, além de sua legislação específica como a LDB, o Plano Nacional 
da Educação, entre outros, tem se articulado com a Rede de Proteção a 
crianças e adolescentes envolvidos em contextos de violências para 
promover ações protetivas nas escolas e outras instituições educacionais. 

 
Percebe-se assim que a escola é um espaço privilegiado para a troca de 

experiências e que os alunos podem ser instigados a conhecer os valores que 

contribuem para sua formação cidadã. E além dos conhecimentos científicos, todo o 

coletivo escolar deverá estar empenhado em formar adultos impendentes e 

conscientes de seus papeis perante a sociedade.  

 

2.1 CONCEPÇÕES DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

Exercitar a cidadania significa compreender e respeitar as normas 

concernentes aos direitos humanos, ou seja, ser cidadão implica necessariamente, 

em poder usufruir seus direitos e respeitar seus deveres à luz dos direitos humanos. 

A cidadania como hoje é entendida pela teoria dos direitos humanos 
engloba uma série de outros direitos, ela aglutina os direitos de primeira 
geração e alguns de segunda geração, atualmente é cidadão aquele que 
pode usar e fruir de suas liberdades públicas, dos seus direitos 
socioeconômicos e dos direitos solidários. (KERSTEN, s/d) 

Prosseguindo a análise, primeiramente há necessidade de entender o 

significado de Direito. “Na sua origem, a palavra direito significa exatamente aquilo 

que é reto, correto e justo. [...] direitos não são favores, súplicas ou gentileza. Se 

existe um direito, é porque há um débito e uma obrigação correlata. Por 

conseguinte, não se pede um direito, luta-se por ele. ” (RABENHORST, 2008, p. 14). 
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E quanto aos direitos humanos, o que representam? Ao abordá-lo parece 

um termo repetitivo, mas seu significado é importante no que se refere ao respeito à 

dignidade da pessoa humana, são direitos que as pessoas possuem pelo simples 

fato de existirem. Eles asseguram a liberdade, a dignidade, a proteção à vida e 

através deles o poder público poderá acionar políticas para implementar melhores 

condições básicas para a população que vive na extrema pobreza. Então, cidadania 

e direitos humanos estão interligados e não podem ser abordados separadamente. 

Neste sentido, nota-se que os direitos humanos são universais e defendem o 

bem comum, ou seja, visa à manutenção e a sobrevivência do ser humano. 

Enquanto, a cidadania define os membros de uma coletividade, um espaço comum. 

Pinsky (2003) comenta que é utópico sonhar com a cidadania plena em uma 

sociedade pobre em que o acesso aos bens e serviços são restritos. Este autor 

ainda comenta que “os avanços da cidadania, se têm a ver com a riqueza do país e 

a própria divisão de riquezas, dependem também da luta e das reivindicações, da 

ação correta dos indivíduos” (PINSKY, 2003) 

Se por um lado muito se conquistou em termos de direitos, por outro lado 

ainda há muito a se concretizar a partir dessas conquistas: 

No Brasil ainda há muito que fazer em relação à questão da cidadania, 
apesar das extraordinárias conquistas dos direitos após o fim do regime 
militar (1964-1985). Mesmo assim, a cidadania está muito distante de 
muitos brasileiros, pois a conquista dos direitos políticos, sociais e civis não 
consegue ocultar o drama de milhões de pessoas em situação de miséria, 
altos índices de desemprego, da taxa significativa de analfabetos e 
semianalfabetos, sem falar do drama nacional das vítimas da violência 
particular e oficial (CAMARGO, 2016) 

 

A sociedade como está organizada perpetua a condição de pobreza. E a 

educação continua exercendo a manutenção da miséria, pois se diferencia de 

acordo com a condição social dos envolvidos, reforçando cada vez mais as 

desigualdades sociais. 

Como afirma GALLO (1997, p. 32) “o cidadão não espera que o outro lhe dê 

as condições necessárias para participar [...]”. Ser um cidadão implica em participar 

das lutas em prol dos seus direitos e pelo cumprimento dos seus deveres, pois os 

direitos são fruto das organizações coletivas e das reivindicações e através da 

participação ativa dos envolvidos que as políticas públicas serão colocadas em 

prática. 
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2.2 BREVE ANÁLISE SOBRE O MARCO HISTÓRICO DOS DIREITOS HUMANOS 

O questionamento sobre o tema é amplo e seu conceito é complexo, assim, 

pode-se perceber que estes direitos estavam implícitos “em todos os períodos da 

evolução da história e que o homem sempre se reuniu em grupos para melhor 

coordenar sua vida, razão pela qual torna-se difícil precisar quando se iniciou a falar 

em Direitos Humanos” (KERSTEN, s/d).  

Partindo da premissa de que sua existência permeava a legislação de 

Hamurabi (1690 a. C.), na época estas leis foram consideradas completas por trazer 

segurança jurídica nas relações. Dentro do corpo de seus 282 artigos, estava 

contemplada a “Lei de Talião – olho por olho, dente por dente”, que atualmente no 

Brasil é conhecida como Dosimetria da Pena, como também introduziu modelos de 

contratos comerciais. Esta legislação introduziu o conjunto de Leis nos primórdios e 

já demonstrava uma singela organização estatal, representando para a época uma 

limitação do seu poder e impedindo penas arbitrárias. (KERSTEN, s/d)  

Por volta de (2100 a. C.), na região da Suméria, o rei Ur-Nammu, foi 

responsável por instituir um código de leis mais humanitário para a época que visava 

à substituição da “Lei de Talião”, que contemplava os castigos físicos como sansão, 

pela pena pecuniária.  (CABETE, 2013) 

A maior conquista que o ser humano poderia ter alcançado foi à 

promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Adquiridas por meio 

das lutas e reivindicações, reconhecendo o direito de cada ser humano em desfrutar 

destes benefícios sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, 

como também de origem social, nacional ou condição de nascimento ou riqueza. 

(Portal Brasil, 2014, online) 

Avançando no tempo, em uma concepção atual, focada na construção 

histórica de garantias legais protetivas expressas nos tratados internacionais, 

obrigando os Estados a atuarem de maneira rigorosa na coibição ao desrespeito às 

normas. Suas bases estão assentadas na proteção dos direitos individuais e 

coletivos, garantindo que todos desfrutem de seus direitos básicos essenciais para 

sobrevivência de maneira digna. (PORTAL BRASIL, 2014). 

As normas dos direitos humanos respeitam os pilares da dignidade e no 

valor de cada pessoa. São universais, pois devem atingir sem discriminação a todas 
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as pessoas; São inalienáveis - “qualidade jurídica da coisa que não pode ser 

legitimamente transferida do patrimônio de uma pessoa para o de outra, nem sujeita 

a ônus real, em razão de sua própria natureza, ou em virtude de lei”. (BONAVIDES, 

2003, p.183). Poderá até mesmo ser limitado em determinadas situações 

específicas e estarem previstas em lei, como no caso do condenado criminalmente 

que teve o seu devido processo legal. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

ciência e a Cultura (UNESCO), todos os direitos instituídos devem ser vistos como 

de igual importância e sua efetivação um compromisso estabelecido pelos Estados e 

garantida à igualdade no trato das pessoas, assim: 

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. (PREÂMBULO, 
DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 1998) 

A Revolução Francesa em 1789 foi considerada fundadora dos direitos civis. 

Na qual defendiam a ideia de que todo ser humano nascia livre e de iguais direitos. 

Essas ideias formaram uma base relevante na contínua luta pela igualdade de 

direitos. 

A convicção de que era possível constituir-se uma sociedade de abundância 
levou filósofos, cientistas e pensadores do século XVIII a imaginar que uma 
sociedade igualitária, em que as diferenças entre os homens fossem 
progressivamente desaparecendo, seria também viável. (PINSKY, 2005, p. 
159-161). 
 

Já a caminhada percorrida pela legislação envolta dos Direitos Humanos foi 

longa até chegar às grandes Revoluções, principalmente em 1914, a 1ª 

guerra mundial, com terríveis genocídios, holocaustos, dizimações, chacinas 

proporcionadas pelos turcos contra os armênios. 

 Depois com a fatídica 2ª Guerra Mundial, as mortes e violências entre os 

soldados partícipes dos combates sangrentos, juntamente com a miséria e a fome, 

população desabrigadas, crianças órfãs em toda a Europa, na Ásia e na antiga 



11 
 

 

URSS. Ou seja, o desconforto tomou conta do mundo pelas atrocidades praticadas 

nestes conflitos, que produziram mais de 70 milhões de mortes e mutilações de 

pessoas, sendo praticadas principalmente pelo ódio e a violência. (PINSKY, 2005, p. 

192-196) 

Diante da trajetória histórica dos Direitos Humanos, percebe-se que o marco 

principal que deu início a toda estrutura vigente, surgiu a partir de 1945, com a 

criação das Nações Unidas que viabilizou um fórum para debate e desenvolvimento 

das ações que dariam forma legal aos direitos humanos. 

 Outros instrumentos foram adotados a nível regional, refletindo as 

preocupações sobre os direitos humanos particulares a cada região. A maioria dos 

países também adotou constituições e outras leis que protegem formalmente os 

direitos básicos. 

Após calorosos debates sobre o enfrentamento das violências, foi 

promulgada a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 10 de dezembro de 

1948. Protegendo a igualdade e a dignidade do ser humano nos seus 30 artigos, e 

dentre eles o artigo 1º contempla que “Todos os seres humanos nascem livres e 

iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com espírito de fraternidade”. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS, 1998) 

Assim, a declaração dos direitos humanos foi sucedida através de outras 

convenções, como escreveu em seu texto Giuseppe Tost: “pela sua Universalização, 

pela sua Multiplicação, pela sua Diversificação, ou seja, por seu aspecto 

multiplicativo de outras ações”. Com grande repercussão social e principalmente 

pela sua dimensão ética e também com o fortalecimento do poder jurídico, houve o 

reconhecimento das atrocidades entre as duas guerras e que estes atos não 

deveriam se repetir. E que seus mandamentos foram considerados libertadores do 

ser. 

A doutrina dos direitos fundamentais revelou uma grande capacidade de 
incorporar desafios. Sua primeira geração enfrentou o problema do arbítrio 
governamental, com as liberdades públicas; a segunda, o dos extremos 
desníveis sociais, com os direitos econômicos e sociais; a terceira, hoje, luta 
contra a deterioração da qualidade da vida humana e outras mazelas, com 
os direitos de solidariedade. (FERREIRA, 2005. p.15) 
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Ainda, segundo Ferreira (2005, p.15), os Direitos Humanos de Primeira 

Geração, teve a finalidade de acabar com a supressão dos direitos da maioria das 

pessoas marginalizadas pelo sistema hierárquico. Instituiu o direito de agir como 

cidadão, ser livre para expressar-se, locomover-se, de ser proprietário de imóveis e 

de dispor de seus bens, como também a presunção de inocência. Podemos 

considerar a importância desta primeira dimensão, pois, colocou limites ao poder do 

Estado e o cidadão conseguiu legitimar seus direitos. Bonavides escreve que: 

[...] os direitos da primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o 
indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou 
atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais 
característico; enfim, são direitos de resistência ou de oposição perante o 
Estado. (BONAVIDES, 2003. p. 563) 

Enquanto que para os direitos de Segunda Geração ou Direitos Sociais, 

surge a necessidade de ratificar os direitos humanos incorporados aos cidadãos e 

que foram negligenciados durante a segunda guerra mundial. Priorizando os direitos 

a liberdade e igualdade entre todos os seres humanos, o direito à vida, dentre 

outros. (KERSTEN, s/d)  

Com os Direitos de Terceira Geração, estes valorizavam a fraternidade ou a 

solidariedade e o direito à paz, ao desenvolvimento, meio ambiente, ao patrimônio 

público e à comunicação. (KERSTEN,s/d) 

Ao longo da história, os direitos humanos foram evoluindo e de forma 

gradual sendo incorporados nas legislações vigentes, como ocorreu no Brasil em um 

período histórico de redemocratização, foi instituída a Constituição Federal na data 

de 05 de outubro de 1988. “A constituição é uma arma na mão de todos os 

cidadãos, que devem saber usá-la para encaminhar e conquistar propostas mais 

igualitárias”. (CROVE, 2003, p. 10). 

Então, mesmo que de forma vagarosa o Estado brasileiro ainda está se 

adequando as normas relativas aos Direitos Humanos. Prova disso, temos a 

instituição de um Estado Democrático de Direito com princípios e garantias 

fundamentais do ser humano. Oferecendo diretrizes para organizar toda a vivência 

na sociedade. “A constituição elenca direitos e deveres dos indivíduos e do Estado. 

Assim, todo cidadão, por questão de legitimidade, deveria tê-la”. (BRASIL, PORTAL 

EDUCAÇÃO, 2012, p.20) 
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Com a emenda constitucional 45 de 2004, incorporaram a noção de que as 

normas internacionais sobre direitos humanos serão equivalentes às emendas 

constitucionais, no artigo 5º da CF/88: 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. (BRASIL, CF/88) 

Assim, os tratados e convenções internacionais que forem aderidos pelo 

Estado Brasileiro e submetidos à votação no Congresso Nacional e sendo 

aprovados por três quintos dos votos, em dois turnos em cada casa, terão 

equivalência as emendas constitucionais.  

Diante disso, a Constituição Federal do Brasil, juntamente com a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos normatizaram e asseguraram a proteção do bem 

mais sagrado para a humanidade, à vida humana.  

 

 

2.3. Relação entre cidadania e democracia 

 

A cidadania é vista como uma prática que orienta a forma de intervir na 

sociedade, com objetivo de acompanhar todo o processo evolutivo, normativo e 

aplicativo das ações humanitárias. Ressaltando que esta visão equitativa orienta a 

formação de novos cidadãos críticos e participativos na constituição de uma 

sociedade mais justa. Ainda, segundo o dicionário, infopédia (2016), cidadania é: 

Direito vínculo jurídico que traduz a condição de um indivíduo enquanto 
membro de um Estado, constituindo-o como detentor de direitos e 
obrigações perante esse mesmo Estado. Exercício dessa condição, através 
da participação na vida pública e política de uma unidade; o conjunto de 
cidadãos. 

 

Segundo o sentido epistemológico, cidadão deriva da palavra “civita” do 

latim significa cidade, ou seja, cidadão é aquele que habita a cidade. Exercitar esta 

cidadania implica as ações decorrentes de uma vida em sociedade. Segundo 

Libanio (1995, p. 16) “cidadania vem de cidade. Cidade vem de civitas, civilis. A 

cidadania é a ação pela qual alguém se torna civil, habitante da cidade e passa a 

fazer parte da civilização”. 
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Através da história, o conceito de cidadania foi sendo ampliado, passando a 

englobar um conjunto de valores sociais que determinam o conjunto de direitos e 

deveres do cidadão. Definindo cidadania Pinsky: 

Ser cidadão é ter direitos à vida, à liberdade, à prosperidade, à igualdade 
perante à lei: é, em resumo, ter direitos civis. É também participar no 
destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos 
civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais, 
aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva: o 
direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à uma velhice 
tranquila. Exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos e sociais. 
(PINSKY, 2008, p.09) 

 

Para o autor a definição de cidadania não pode ser tomada como algo 

pronto e acabado, está em constante transformação e poderá variar de acordo com 

o tempo e espaço em que se emprega. O exercício da cidadania é fruto de um longo 

processo histórico que levou a sociedade ocidental a conquistar parte dos direitos 

aos quais possuímos na atualidade. 

Cabe destacar que a diferenciação entre democracia e cidadania se deu 

através de conceitos elaborados ao longo da trajetória da humanidade, segundo 

Norberto Bobbio (1986), “a democracia é a forma de governo com suas regras e leis 

inseridas em um contexto jurídico para garantir os direitos fundamentais do ser 

humano”. No mesmo raciocínio ele nos coloca a cidadania como um “direito 

conquistado ao longo da história, através de lutas e revoluções, constituindo uma 

forma de governo em que o povo agindo de forma livre poderá exercer sua 

soberania elegendo seus representantes”. 

Segundo o constitucionalista Paulo Bonavides (1996), em sua publicação no 

Jornal do Brasil, “considerando que os direitos da liberdade, da igualdade e da 

solidariedade formam uma pirâmide, cujo ápice está elencando o direito a 

democracia, como ponto culminante dos direitos antecedentes”.  

Efetivar a democracia requer reconhecer a existência de direitos das 

pessoas como cidadãos ativos e destinatários de segurança e bem-estar e que 

perpetuar seus valores se tornam primordiais para o desenvolvimento do ser 

humano. Então, reconhecê-lo por parte do Estado garante a população uma 

condição básica para garantir todos os direitos fundamentais.  

A partir da teoria de Marshall (1967), a cidadania surgiu com relação 

instrumental do Poder Público, dividida em três elementos constitutivos: os direitos 
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civis originários no século XVIII, garantindo os direitos às liberdades; direitos 

políticos, consagrado no século XIX garantindo a participação de forma efetiva nas 

eleições e os direitos sociais, mais modernos em relação aos demais, pois foi 

reconhecido no século XX, que corresponde a um padrão mínimo de Bem-Estar e 

segurança. 

Para o autor, envolver todos os membros da sociedade e órgãos 

institucionais seria de extrema importância, pois com a participação de todos, o 

Estado passará a assegurar o exercício dos direitos e a desenvolver a cidadania da 

população através de políticas públicas de serviços sociais e educacionais. E para a 

manutenção e garantia da igualdade de todos perante a lei, o Estado garantirá o 

acesso à justiça.  

Em suma, para definir sobre os temas de direitos humanos, cidadania e 

democracia, se faz necessário a presença direta do Estado, que é o garantidor da 

manutenção dos direitos adquiridos ao longo da história. E quando este não produz 

os resultados esperados, surge à atividade dos movimentos sociais para 

expressarem suas convicções, exercendo seu direito à democracia. 

 

 

3. APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E ANÁLISE DOCUMENTAL 

A pesquisa empírica foi realizada em forma de aplicação de questionários, 

semi-estruturados com seis questões fechadas e quatro abertas, visando contribuir 

com a visão mais ampla do objeto de análise. 

Para melhor entendimento, foi utilizado o Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Estadual Vila Industrial como instrumento de análise das respostas, bem 

como, nas questões abertas aderiu-se à denominação, entrevistado de sociologia 

(E1), entrevistado pedagogo do ensino médio (E2), entrevistado de Língua 

Portuguesa (E3), entrevistado de história (E4), entrevistado de geografia (E5), 

entrevistado pedagogo do ensino fundamental (E6) e entrevistado da disciplina de 

educação física. Os entrevistados E1 e E2, trabalham com o ensino médio e os 

demais com o ensino fundamental na instituição de ensino. 

Em relação às respostas das questões fechadas, pode-se perceber conforme 

mostra a TABELA 1. 
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TABELA 1 – SOBRE O CONHECIMENTO DA LEGISLAÇÃO COMPLETA EM DIREITOS HUMANOS 
 

Entrevistados Sim Não          Parcialmente 

E1, E5, E7   x  

E2, E4, E6        X 

E3       X 

   

FONTE: Ozório (2016). 

 

Conforme as respostas analisadas através da questão de número 1 que 

contemplava sobre o conhecimento que os docentes detinham sobre a legislação 

que circunda os Direitos Humanos, 42,8 %, responderam que conheciam as leis e o 

mesmo número responderam que não conheciam, e aqueles que conhecem 

parcialmente totalizaram 14,4%.  

  

TABELA 2 – QUESTÕES 2 E 4, QUANTO A ABORDAGEM SOBRE POBREZA ESTIMULARÁ OS 
DISCENTES A REFLETIREM SOBRE SEUS DIREITOS? 

Entrevistados Sim Não          Parcialmente 

E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7   x  

       

        

   

FONTE: Ozório (2016). 

 

Já, em relação ao conteúdo das questões 2 e 4, sobre a abordagem do tema 

que envolve a pobreza e a miséria, 100% dos entrevistados acreditam que esta 

metodologia auxiliará os alunos a refletirem sobre a importância histórica dos 

Direitos Humanos. 

 

 TABELA 3 – SOBRE AS AÇÕES EM DIREITOS HUMANOS, O P.P.P. DO COLÉGIO OS 
CONTEMPLA?  

Entrevistados Sim Não          Parcialmente 

E1, E2, E3, E5, E6, E7   x  

E4        X 

    

   

FONTE: Ozório (2016). 
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Em se Tratando de um dos documentos legais que permeiam a rotina 

escolar, 85,7% dos entrevistados declararam que possuem pleno conhecimento do 

Projeto Político Pedagógico, em relação às ações sobre a educação em Direitos 

Humanos. Já, 14,3% dos entrevistados não conhecem as ações previstas no Projeto 

Político Pedagógico.  

Conforme as análises vão avançando, fica cada vez mais nítido que a 

maioria dos docentes procura se atualizar, tomando conhecimento das leis que 

disciplinam todo o andamento da sociedade e do sistema escolar.  

Partindo para as questões abertas, tornou-se possível perceber como são 

frutíferas as perspectivas e o entendimento que os docentes possuem em relação ao 

ensino e aprendizagem das legislações vigentes, neste sentido o entrevistado (E1) 

relata:  

Trabalhar com direitos humanos é uma questão necessária, mas penso que 
ainda estamos longe do ideal, ou seja, como trabalhar com esses direitos 
com essa grande desigualdade social, na qual segundo a constituição todos 
tem direito a uma vida digna, a saúde, educação e moradia, se sabemos 
que isso não é real. A escola até faz o que cabe a ela, mas não depende 
somente dela. 

 

Outros assim se posicionaram: “[...] é uma das dificuldades trabalhar com os 

direitos humanos em um país campeão da desigualdade social que coloca em xeque 

de forma permanente os direitos civis, políticos e sociais” e que a partir dos 

conteúdos historicamente organizados e acumulados pela humanidade o estudante 

tenha condições de acessar a sua cidadania. (E6) 

Quando questionados a respeito da relevância deste conhecimento para os 

alunos do Colégio Estadual Vila Industrial, tivemos os posicionamentos: “essencial, 

quanto mais acesso, mais compreensão, melhor pode ser a interferência sobre a 

realidade, para efetivá-la.” (E6). Como também, “é importante que saiam das escolas 

conscientizados de seus direitos e deveres enquanto cidadãos, e que lutem por uma 

sociedade mais justa. ” (E5)  

As respostas dos professores instigam a necessidade de conhecer para 

transformar – como se percebe na fala: “conhecer seus direitos e deveres fará com 

que eles se reconheçam como sujeitos capazes de lutar por um mundo menos 

desigual (E4) ”. Todos demonstram a importância da formação pedagógica na 
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construção do conhecimento crítico dos alunos e na posterior atuação consciente na 

sociedade. Sobre a situação da educação equitativa, o Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do Colégio Estadual Vila Industrial cita: 

A educação é um processo de construção de identidades; e essas 
identidades se constituem pelo desenvolvimento da sensibilidade e pelo 
reconhecimento do direito à igualdade. A educação tem hoje, portanto, um 
grande desafio: garantir o acesso aos conteúdos básicos a todos os 
indivíduos independente de suas limitações. Educação numa sociedade de 
classes tem uma função política de criar as condições necessárias à 
hegemonia da classe trabalhadora. Hegemonia implica o direito de todos 
participarem ativamente da condução da sociedade, poder decidir sobre sua 
vida social, cultural e política ideológica. 

 

O processo de formação equitativa é importante “principalmente no que diz 

respeito ao poder público e a situação de vulnerabilidade social da comunidade 

escolar (E3) ”. Enquanto que, “com este estudo, o estudante irá refletir sobre seus 

direitos e deveres, faz com que eles repensem suas ações e conheçam seus direitos 

(E1). E neste sentido, (E2) expressou seu entendimento da seguinte forma: 

 

É essencial para formação de uma cultura que respeita a dignidade 
humana, dos valores da liberdade, da justiça, da igualdade, da 
solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz. Portanto, formar uma 
cultura de direitos humanos na mentalidade, nos costumes, atitudes, hábitos 
e comportamentos que decorrem dos valores citados acima, os quais 
devem ser transformados em prática. 

 
 

Pode-se perceber que as concepções, críticas e perspectivas são expressas 

de maneira única, no entanto, todas manifestam a esperança deste estudo contribuir 

na formação do cidadão crítico, conhecedor de seus direitos e deveres e na 

capacidade que terão de se expressar e valorar sua dignidade e no poder de 

transformação que deverá ocorrer na cultura propriamente dita. 

A importância de se difundir a educação em direitos humanos está contida 

no próprio PPP do colégio em questão, “preparar o cidadão para o exercício da 

cidadania é um dos objetivos da educação no país. [...] sendo indispensáveis à 

compreensão e o respeito aos direitos humanos. ” (PPP, 2015, p.50) 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base nas pesquisas bibliográficas, conversas com os docentes, análise 

de conteúdos e aplicação de questionários, foi possível constatar que os docentes 

anseiam por formações que contemplem as legislações concernentes aos Direitos 

Humanos.  

Ficando evidente que existem inúmeras possibilidades de formação 

continuada para os profissionais que trabalham na educação e, por conseguinte a 

sua aplicação na prática, ou seja, a adaptação da legislação de forma simples para 

se trabalhar em sala de aula.  

Dessa forma, compreende-se que não caberá ao professor a 

responsabilidade por todas as deficiências existentes na sociedade, mas poderá 

contribuir minimizando as segregações e oportunizando aos discentes a 

compreensão histórica da realidade excludente em que vivem. 

Com base nestas questões foi possível evidenciar através da aplicação do 

questionário sua contribuição de forma positiva no sentido de reflexão dos métodos 

de ensino e aprendizagem que são empregados e na necessidade de atualização 

constante como meio de acompanhar a evolução que permeia a sociedade. 

Assim, a partir da pesquisa realizada, pode-se perceber que as práticas 

pedagógicas poderão avançar no sentido metodológico como sugerido por um dos 

professores entrevistados (E1) que citou trabalhos em grupos, pesquisa, seminários, 

debates e outras estratégias que permitam a aprendizagem, a autonomia e a 

responsabilidade. 

A interação respeitando as competências e o conhecimento de cada um 

para a introdução de novos conhecimentos também foi citada nas entrevistas como 

aspecto importante na metodologia do trabalho com o tema Direitos Humanos na 

Escola. Os professores também acharam interessante trabalhar com vídeos, textos, 

filmes, palestras e discussões que problematizem a realidade e sua estrutura social. 

Segundo o entendimento contido no PPP em questão, o mesmo relata que 

“através do diálogo e do trabalho coletivo com os alunos objetivamos refletir sobre a 

realidade, oportunizando-os a compreensão e o entendimento de suas 

responsabilidades dentro da escola e na sociedade (2015, p.38) ”. Assim, se conclui 

que dentro do contexto inserido nos relatos pode-se perceber que o movimento de 
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superação das desigualdades sociais e da promoção da cidadania se faz presente 

em todos os discursos. Sendo os docentes atores principais na mediação do ensino, 

constata-se que a educação em Direitos Humanos poderá ser grande aliada na 

construção e efetivação da cidadania nos alunos. 
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APÊNDICE A –  QUESTIONÁRIO APLICADO SOBRE: 

 Perspectivas sobre o ensino de Direitos Humanos na educação básica de 

Laranjeiras do Sul – Paraná   

 

 

1 – Enquanto docentes da educação básica, conhecem a legislação completa sobre 

os direitos humanos que deverá ser transmitida na escola? 

(  )Sim      (  )Não       (  )Parcialmente  

 

 

2- Segundo a sua percepção sobre educação, acha importante abordar as questões 

que envolvem poder e miséria dentro dos conteúdos em sala de aula? 

(   )Sim      (  )Não        (  ) Parcialmente  

 

 

3- Você tem conhecimento de que o Col. Est. Vila Industrial, possui as ações 

previstas para o ensino de Educação em direitos Humanos contempladas no PPP da 

escola? 

(  )Sim      (  )Não         (  ) Parcialmente 

 

  

4- Estudar sobre a história dos Direitos Humanos, fará com que os alunos reflitam 

sobre a pobreza e a miséria que assolam vários lares? 

(   )Sim    (  )Não        (  ) Parcialmente 

 

 

5- Os alunos sabem em quais moldes a educação pública brasileira foi assentada? 

(  )Sim    (   )Não         (  ) Parcialmente 

 

 

6- Os discentes dentro da sala de aula demonstram que sabem a importância da sua 

cidadania na construção de uma escola pública de qualidade? 
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(  )Sim    (  )Não          (   ) Parcialmente 

7- Dentro da sua disciplina, você está apto para ensinar o conteúdo de direitos 

humanos? Poderia evidenciar suas dificuldades, críticas, perspectivas e sugestões? 

R.  

 

 

 

8- Qual a relevância deste estudo para os alunos do Colégio Estadual Vila 

Industrial? 

R.  

 

 

 

9- Para você enquanto docente, qual a influência que este conhecimento trará para 

a vida pessoal do aluno? 

R.  

 

 

 

 

10- Quais os métodos que você poderia utilizar dentro da sala de aula, para 

trabalhar com a temática? 

R.  

 

 

 

 


