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RESUMO 

 O presente estudo tem por como objetivo geral: investigar o ensino dos Direitos 
Humanos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos 
– PB. Os objetivos específicos da pesquisa foram: analisar qual foi a formação 
docente dos professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros, em Patos–PB, no campo dos direitos humanos, investigar as metodologias e 
materiais didáticos que os professores da Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Coriolano de Medeiros, em Patos–PB, utilizam em sala de aula referente a temática,  
pesquisar como se dá a interdisciplinaridade na Escola Estadual de Ensino Fundamental 
Coriolano de Medeiros, em Patos–PB no campo dos Direitos Humanos. A pesquisa foi 
baseada no aporte teórico relacionado a temática de Direitos Humanos, autores como: 
Bobbio (2004), Comparato, (1999), Dallari (2008), Sarlet (2001; 2009), Santos (2007; 
2012; 2014), Tosi & Ferreira (2014), entre outros autores, na categoria 
Interdisciplinaridade com estudos de Fazenda (1991; 1993; 2004; 2014), Morin (1999; 
2002; 2004) Haas (2001) na relacionado aos saberes docente Tardif (2005) e  saber às 
práticas educativas Charlot (2009; 2013) Além de pesquisadores da área, buscamos 
também documentos  oficiais da escola que foram analisados com base no referencial 
teórico. O percurso metodológico referendou-se pesquisa qualitativa, tendo como estudo 
de caso lócus uma escola da rede pública estadual da cidade de Patos, na Paraíba, o estudo 
envolveu, como sujeitos participantes, seis professores da referida escola que atuam em 
turmas do Ensino Fundamental. Finalmente, acredita-se que o resultado desta pesquisa 
poderá fomentar para o fortalecimento do ensino em Direitos Humanos no espaço da 
escola de ensino formal. Aponta a importância da interdisciplinaridade para 
direcionamento do ensino sistematizado voltado para á emancipação, respeito á 
dignidade humana e sociedade igualitária e justa. Logo, a partir do referido estudo, 
apontar que a experiência educacional promovida na E.E.E.F Coriolano de Medeiros, é 
uma referência de Ensino em Direitos Humanos é uma prática pedagógica possível e real 
dentro do âmbito educacional. 

Palavras-Chave: Ensino. Direitos Humanos. Interdisciplinaridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the teaching of Human Rights at the State 
School of Elementary Education Coriolano de Medeiros, in Patos - PB. The specific 
objectives of the research were: to analyze the teacher training of the State School of 
Coriolano de Medeiros, in Patos-PB, in the field of human rights, to investigate the 
methodologies and didactic materials that teachers of the State School of Education 
Fundamental Coriolano de Medeiros, in Patos-PB, use in the classroom on the subject, 
to investigate how the interdisciplinarity occurs in the State School of Primary Education 
Coriolano de Medeiros, in Patos-PB in the field of Human Rights. The research was 
based on the theoretical contribution related to Human Rights, such as: Bobbio (2004), 
Comparato (1999), Dallari (2008), Sarlet (2001; 2009), Santos (2007, 2012, 2014), Tosi 
And Ferreira (2014), among other authors, in the category Interdisciplinarity with studies 
of Fazenda (1991, 1993, 2004, 2014), Morin (1999, 2002, 2004) Haas (2001) related to 
the Tardif (2005) to educational practices Charlot (2009; 2013) In addition to researchers 
in the area, we also sought official school documents that were analyzed based on the 
theoretical framework. The methodological course was based on a qualitative research, 
with a case study of a state public school in the city of Patos, in Paraíba. The study 
involved six teachers of this school who work in classes of elementary school. Finally, it 
is believed that the result of this research may foster the strengthening of human rights 
education in the formal school space. It points out the importance of interdisciplinarity 
for directing systematized teaching aimed at emancipation, respect for human dignity 
and an egalitarian and just society. Therefore, from the mentioned study, to point out that 
the educational experience promoted in E.E.E.F Coriolano de Medeiros, is a reference of 
Teaching in Human Rights is a possible pedagogical practice and real within the 
educational scope. 

Keywords: Education. Human Rights. Interdisciplinarity. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
A compreensão do Ensino em Direitos Humanos, nos dias atuais, proporciona 

aportes reflexivos relevantes, considerado um dos temas mais discutidos na atualidade 

tanto no meio acadêmico quanto jurídico, ressaltamos ainda, que a temática envolve 

outras áreas do conhecimento, tais como a Filosofia, a Sociologia, a História, a Pedagogia 

e o Direito. 

No século XXI, diante do fenômeno da globalização, fomentado principalmente 

pela tecnologia do conhecimento, ainda faz necessário repensar o ensino humanizado, 

preparando a pessoa humana para viver em sociedade apegada aos princípios de respeito, 

igualdade e fraternidade. Essa dissertação, colocar em evidencias pontos de vista diverso, 

construídos com base em realidades empíricas, ou que, expressem posicionamentos que 

acreditamos que através de uma educação humanizada, conseguiremos atingir o fértil 

solo da sala de aula com práticas educativas que venha efetivar, tornar realidade os 

princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988. 

Para Santos “ quando se fala em educação, é preciso levar em conta que não se 

trata de uma forma qualquer de educação, mas da educação para a vida, da educação para 

a promoção e o respeito à vida humana”. (2014, p.48), em consoante com o autor, é 

imprescindível uma educação que englobe a promoção e o respeito a pessoa humana. 

Educar em Direitos Humanos é necessário para humanizar as crianças e os jovens que 

futuramente serão adultos, ocupando posições nessa sociedade. É importante que a 

educação assuma com responsabilidade e compromisso a formação do cidadão, 

educando pessoas que possam se colocar no lugar do outro, respeitando as diferenças e 

sendo solidário com seu semelhante.  

Explana-se ainda, o pensamento de Kant, “o homem não pode se tornar um 

verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz”(, 1996, 

p.15). A educação transforma a vida do homem, sendo ela responsável pelo seu 

desenvolvimento intelectual, cultural, social e formação para a vida.  Assim, o homem é 

um ser inacabado, em constante processo de evolução tanto na sua formação pessoal 

quanto profissional. Desta forma, a educação é uma ferramenta fundamental para garantir 

o desenvolvimento pleno do cidadão. Somente pelo viés da educação podemos ter uma 

sociedade justa, digna, equitativa.  
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Para Charlot, defende a prática pedagógica centrada na emancipação e 

humanização dos sujeitos, afirma: 

O sujeito se constrói pela apropriação de um patrimônio humano, pela 
mediação do outro, e a história do sujeito é também a das formas de atividade 
e de tipos de objetos suscetíveis de satisfazerem o desejo, de produzirem 
prazer, de fazer sentido. (2013, p.38) 
 

Percebe-se, a necessidade de uma prática pedagógica pautada na formação 

humana, o reconhecimento do educando como sujeito de direitos, e na valorização da 

educação para a vida, defendemos a ideia de que educar em Direitos Humanos devem 

ser visto como um projeto de uma sociedade igualitária, fraterna e pluralista. A 

Constituição Federal assegura o exercício da cidadania. É importante compreender a 

definição de uma cidadania ativa, participativa e conhecer os direitos e deveres do 

cidadão.  

Para Souza, define o conceito de cidadão: O que é cidadão? “ É o homem no seio 

da sociedade, da polis grega. O termo vem da civitas dos romanos (originário da palavra 

civis), cidade Cidadão é o que vive, que habita na cidade, dentro de uma comunidade, 

como portador de direitos e de deveres. ” (1998, p.41) o conceito de cidadania explanado 

pelo autor passa pela formação da palavra cidadão, compreendemos que cidadão é o 

sujeito ativo na tomada de decisões da sociedade democrática. 

Ainda no conceito de cidadania conforme Benevides (1999), destaca que 

cidadania hoje significa participação, uma participação em nível individual e/ou coletivo 

nas mais variadas áreas de atuação da sociedade e no âmbito da esfera pública. Em outras 

palavras, é uma não omissão em relação ao exercício do poder. A autora provoca um 

discursão sobre o conceito de cidadania que está interligada à participação ativa, o sujeito 

de direitos e deveres. 

O trabalho apresenta como temática central o Ensino em Direitos Humanos, 

visando a promoção e criação de uma cultura informada pelos direitos que contribui para 

a afirmação da cidadania e dos processos democráticos em todas as dimensões da vida, 

ou seja, direitos e garantias fundamentais como: educação, saúde, trabalho, segurança, 

previdência social, proteção a maternidade, infância e assistência aos desamparados. 

Ao longo desta discussão, a escola será cenário principal para repensar o Ensino 

em Direitos Humanos, devendo a escola promover ações educativas e inseridas no 

Projeto Político Pedagógico – PPP, mobilizando a comunidade escolar, estimulando a 

desenvolver práticas educativas emancipatórias, discutindo os conceitos de cidadania, 
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dignidade e fraternidade incluindo tais debates nos conteúdos trabalhados em sala de 

aula.  

Para Souza, alerta a importância de falar em direitos humanos no espaço da sala 

de aula, destacamos que: 

Afinal, porque se insiste tanto sobre a questão dos direitos humanos? 
Primeiramente, porque não se fala deles nas escolas, tanto quando deveriam 
ser estudados. Compete a uma disciplina, especialmente ordenada a esse fim, 
mostrar os vários aspectos dos direitos da pessoa humana, a fim de que o 
cidadão, assim conscientizado, possa se armar de instrumentos contra 
qualquer tipo de tirania, ditadura ou despotismo. (1998, p.70-71) 
 

De acordo com o autor, é relevante trabalhar os Direitos Humanos na escola 

também por vários acontecimentos que marcaram a história da humanidade, como 

guerras, violação dos direitos civis, ditadura militar e golpes de Estado, que retira do 

homem aquilo que ele por direito já conquistou. É importante o debate no contexto 

educacional sobre os fatos históricos no Brasil e no mundo. 

Na dimensão pedagógica, propõe a inclusão de temas relacionados ao Ensino em 

Direitos Humanos no currículo escolar a partir da prática pedagógica interdisciplinar. A 

necessidade do professor tratar as questões de Direitos Humanos, tendo como ponto de 

partida os direitos fundamentais, a necessidade de educação que fortaleça o respeito a 

pessoa humana. 

Destaca-se a finalidade da Educação em Direitos Humanos, no Parecer CNE/CP 

n.º 8/2012 afirma o seguinte:   

A Educação em Direitos Humanos tem por escopo principal uma formação 
ética, crítica e política.  A primeira se refere à formação de atitudes orientadas 
por valores humanizadores, como a dignidade da pessoa, a liberdade, a 
igualdade a justiça, a paz, a reciprocidade entre povos e culturas, servindo de 
parâmetro ético-político para a reflexão dos modos de ser e agir individual, 
coletivo e institucional.  A formação crítica diz respeito ao exercício de juízos 
reflexivos sobre as relações entre os contextos sociais, culturais, econômicos 
e políticos, promovendo práticas institucionais coerentes com os Direitos 
Humanos. A formação política deve estar pautada numa perspectiva 
emancipatória e transformadora dos sujeitos de direitos. Sob esta perspectiva 
promover-se-á o empoderamento de grupos e indivíduos, situados à margem 
de processos decisórios e de construção de direitos, favorecendo a sua 
organização e participação na sociedade civil. Vale lembrar que estes aspectos 
se tornam possíveis por meio do diálogo e aproximações entre sujeitos 
biopsicossociais, históricos e culturais diferentes, bem como destes em suas 
relações com o Estado. (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2012, 
p. 8-9)   
 

A partir dessas questões, demonstra-se a relevância do desenvolvimento desta 

pesquisa, Ensino em Direitos Humanos, principalmente a relevância social, educacional 

e acadêmico para oportunizar diálogos e reflexões sobre práticas de ensino em Direitos 

Humanos. Conforme o artigo 10 da RESOLUÇÃO Nº 1, de 30 de maio de 2012, que 
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estabelece as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos: “Os sistemas 

de ensino e as instituições de pesquisa deverão fomentar e divulgar estudos e 

experiências bem-sucedidas realizadas na área dos Direitos Humanos e da Educação em 

Direitos Humanos” (BRASIL, 2013).  

É necessário relembrarmos algumas definições sobre Educação isso porque é com 

base nessas definições que buscaremos analisar o sentido da educação e da ação docente. 

Para Durkheim, sociólogo do século XX, define educação como: 

[...] ação exercida, pelas gerações adultas, sobre as gerações que não se 
encontrem ainda preparadas para a vida social; tem por objeto suscitar e 
desenvolver, na criança, certo número de estados físicos, intelectuais e morais, 
reclamados pela sociedade política, no seu conjunto, e pelo meio especial a 
que a criança, particularmente, se destine (1978, p. 42). 
 

A partir dessa definição, podemos concluir que a educação consiste em uma 

metódica socialização das novas gerações. Assim, de acordo com a ideia de Durkheim, 

podemos afirmar que em cada um de nós existe dois seres:  

Um constituído de todos os estados mentais que não se relacionam senão 
conosco mesmo e com os acontecimentos de nossa vida pessoal; é o que se 
poderia chamar de ser individual. O outro seria, então, um sistema de ideias, 
sentimentos e hábitos que exprimem em nós, não a nossa individualidade, mas 
o grupo ou os grupos diferentes de que fazemos parte; tais são as crenças e as 
práticas morais, as tradições nacionais ou profissionais, as opiniões coletivas 
de toda espécie. Seu conjunto forma o ser social (1978, p. 42). 
 

De acordo com o Durkheim, constituir esse ser em cada um de nós é o objetivo 

da educação. Deste modo, podemos afirmar que os indivíduos influenciam o coletivo da 

mesma forma que o coletivo influencia os indivíduos em uma relação dialética. E o papel 

da educação se constitui justamente em criar nos indivíduos um ser novo, um ser social, 

capaz de conviver em coletividade, e assim construir a coletividade de forma ética e com 

responsabilidade.  

É preciso frisar, que essa pesquisa justifica-se em função das vivências como 

docente da área de Ensino Infantil, Ensino Fundamental, e formação na área pedagógica, 

buscando discutir o ensino com enfoque nos Direitos Humanos, impulsionando a 

repensar a prática escolar com o intuito de refletir sobre a vida e a sociedade.   

Sabe-se que, a escola e os educadores devem preparar as crianças e os 

adolescentes para que sejam cidadãos e agentes da cidadania, respeitando as leis.  Educar 

essas crianças e jovens é função de todos, pode-se dizer que alguns não assumem essa 

responsabilidade, deixando-a exclusivamente para a escola. No entanto, a escola jamais 

deve deixar de garantir sua função social. Essa finalidade da escola pode ser confirmada 

no Artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB n. 9.394/96, 
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 Nas palavras de Victor Hugo (1802-1885), “quem abre uma escola fecha uma 

prisão”. Como se vê nesse rápido retrospecto, as questões levantadas nesta pesquisa são 

fundamentais para entendermos não só o Ensino em Direitos Humanos, como também 

os discursos que se tecem sobre o mesmo, esta pesquisa, tem a responsabilidade em um 

processo formativo, que cultive nos futuros profissionais do campo das Ciências 

Humanas e Sociais, com maior ênfase aos professores, o aprofundamento da 

compreensão, da sensibilidade e do trato pedagógico direcionados ao Ensino em Direitos 

Humanos.    

O objetivo geral da pesquisa consiste em investigar o ensino dos Direitos 

Humanos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos 

– PB. Objetivos específicos que pretendemos:  

· Analisar qual foi a formação docente dos professores da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos–PB, no campo dos 

Direitos Humanos. 

· Investigar as metodologias e materiais didáticos que os professores da Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos–PB, utilizam 

em sala de aula referente a temática. 

· Pesquisar como se dá a interdisciplinaridade na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos–PB no campo dos Direitos 

Humanos. 

Para Pimenta, percebe-se que a atividade do magistério está relacionada 

intrinsicamente com conhecimentos pedagógicos ligados entre a teoria e a prática, que 

entrelaçam a formação continuada do docente, como destaca-se o pensamento da autora: 

[...]a posição que temos assumido é a de que a escola pública necessita de 
profissional denominado pedagogo, pois entendemos que o fazer pedagógico, 
que ultrapassa a sala de aula e a determina, configura-se como essencial na 
busca de novas formas de organizar a escola para que esta seja efetivamente 
democrática. A tentativa que temos feito é a de avançar da defesa 
corporativista dos especialistas para a necessidade política do pedagogo, no 
processo de democratização da escolaridade. (1988, p.55) 
 

 No Curso de Especialização em Educação em Direitos Humanos, pela 

Universidade Federal da Paraíba – UFPB, o olhar volta-se para refletir a prática 

pedagógica frente as problemáticas vivenciadas em sala de aula, contribuiu oferecendo 

aprofundamento teóricos e práticos, o que embasou uma visão crítica e reflexiva, bem 

como, repensar o ensino a partir dos pilares da educação, o saber ser, conviver, fazer e o 

aprender. Os questionamentos surgiram a partir da ideia de cursar o Mestrado em 
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Acadêmico em Ensino, pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino (PPGE), da 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), em Pau dos Ferros –RN, 

encorajando com novos desafios no campo da pesquisa, Ensino em Direitos Humanos. 

No que se refere as palavras de Bernard Charlot: “Até que ponto nossas escolas 

fazem os alunos terem uma atividade intelectual, introduzem-nos em universais novos, 

constroem outras formas de se relacionar com o mundo? Até que ponto, ao contrário, 

privilegiam tarefas estandardizadas e obediência às normas? ” (2013, p. 154). De acordo 

com o autor, até que ponto o professor compreende o sentido do ensino na vida do aluno, 

está transformando-o em cidadão crítico e emancipado, promovendo-o para o exercício 

pleno da cidadania? O professor compreende a importância do seu trabalho dentro e fora 

da sala de aula? 

O estudo está estruturado em quatro temas principais: Ensino, Direitos Humanos, 

Interdisciplinaridades e Praticas Docentes, as quais iremos explicitar no decorrer dos 

capítulos e apontaremos os conceitos, concepções referentes ao Ensino em Direitos 

Humanos. Por essa razão, partimos dos seguintes questionamentos norteadores da 

pesquisa: Como está sendo trabalhado o Ensino em Direitos Humanos no Ensino 

Fundamental? Há interdisciplinaridade na abordagem do Ensino em Direitos 

Humanos ministrados em sala de aula? Como os Direitos Humanos se apresenta 

nos Projetos Pedagógicos da escola? 

O referencial teórico relacionado a temática, é de fundamental importância para 

a realização de análise da pesquisa dos dados obtidos, bem como, os documentos oficiais 

e os documentos da escola que foram analisados com base no referencial teórico que 

embasa a pesquisa na categoria de Direitos Humanos, autores como: Bobbio (2004), 

Comparato, (1999), Dallari (2008), Sarlet (2001; 2009), Santos (2007; 2012; 2014), Tosi 

& Ferreira (2014), entre outros autores; na categoria Interdisciplinaridade com estudos 

de Fazenda (1991; 1993; 2004; 2014), Morin (1999; 2002; 2004) Haas (2001);  

relacionado aos saberes docente Tardif (2005) e saber às práticas educativas Charlot 

(2009; 2013) 

A pesquisa tem quatro capítulos. O primeiro capítulo apresenta os procedimentos 

metodológicos que foram utilizados para a realização da pesquisa, se caracteriza como 

qualitativa por ter caráter exploratório; os procedimentos técnicos são definidos em dois 

tipos consiste em pesquisa bibliográfica com estudo de caso, sendo a coleta de dados 

efetuada diretamente na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, 

no município de Patos – PB. 
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Segundo GIL, Trata-se, portanto, uma investigação caráter exploratório:   

Um modelo de pesquisa que difere dos tradicionais porque a população não é 
considerada passiva e seu planejamento e condução não ficam a cargo de 
pesquisadores profissionais. A seleção dos problemas a serem estudados não 
emerge da simples decisão dos pesquisadores, mas da própria população 
envolvida, que os discute com os especialistas apropriados. ( 2010,p.43) 
 

Sobre a técnica utilizada, optou-se por um instrumento estruturado para a 

obtenção dos dados, ou seja, aplicou-se um questionário misto, isto é, contendo questões 

fechadas e abertas, sendo ainda foi estruturado em duas seções como seção A - Perfil dos 

Docentes, e seção B - sobre a temática dos Direitos Humanos. 

No ano de 2012, a Escola Estadual de Fundamental Coriolano de Medeiros, em 

Patos – PB, inserida na 6ª Gerencia Regional de Educação, conquistou o primeiro lugar 

do Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos – PNEDH, A justificativa para 

selecionar esta escola, tem como referência ações educativas em Direitos Humanos, por 

este motivo o lócus do estudo de caso. “revelar a  descoberta  de  novos significados, 

estender a experiência do  leitor  ou  confirmar  o  já  conhecido” (ANDRÉ, 2005,  p.  

18). 

O locus da pesquisa, a Instituição denominada Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Coriolano de Medeiros, situada à rua Peregrino de Araújo, s/n bairro, Santo 

Antônio em Patos/PB. É uma Escola Pública Estadual regularizada junto ao Conselho 

Estadual de Educação e Integrada ao Projeto Centro Paraibano de Educação Solidária 

[CEPES-OSI] desde 1997, criada pelo Decreto nº 430 de abril de 1952, no governo de 

José Américo de Almeida, situada no centro da zona urbana. 

Atualmente, a Escola abrange os níveis de ensino no que concerne aos anos finais 

do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos [EJA] e Ensino Médio, 

funcionando nos turnos manhã, tarde e noite, os sujeitos participantes foram 06 (seis) 

professores pertencentes aos turnos diurno e vespertino. 

A pesquisa iniciou-se com uma visita a instituição de ensino, onde a diretora da 

Escola Estadual de Fundamental Coriolano de Medeiros, autorizou a realização da 

pesquisa, que se trata de um estudo de mestrado, enfatizando a importância de se obter 

maior conhecimento sobre os professores do ensino fundamental, suas concepções em 

relação ao ensino em Direitos Humanos e prática interdisciplinar.  

Portanto, a coleta de dados, iniciou-se no dia 07 de maio de 2018, com a fase de 

investigação e observação do cotidiano escolar. A primeira atividade realizada na 

Unidade de Ensino foi identificação e caracterização da instituição e logo após 

sucederem-se várias outras ações, como: leitura, análise e registro dos documentos, que 
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são: Projeto Político Pedagógico, Projeto de Intervenção Pedagógica – PIP, e a aplicação 

dos questionários. 

Os procedimentos para  a  coleta  dos  dados  foram  o  questionário e análise dos 

documentos como Projeto Político Pedagógico e Projeto Intervenção Pedagógica, depois 

da autorização da coleta de dados para a pesquisa, as visitas, a escola nos proporcionou 

a oportunidade de observar o espaço físico das salas de aula, o que também se constituiu 

em uma fonte muito rica de informações, com posterior seleção do grupo de seis (06) 

professores, sendo aplicado os questionários buscando compreender suas percepção  

referente à temática em estudo. 

As fotos aparecer nas análises presentes no capítulo final, são fotografias das 

atividades pedagógicas realizadas pelo grupo de seis professores pesquisados, são 

imagens de crianças e professores em situações do cotidiano da escola, apresentações 

culturais, caminhada da paz, sarau de literatura entre outras. As fotografias foram 

utilizadas para ilustrações, a partir das imagens é possível visualizar a organização do 

espaço físico, os materiais, as expressões das crianças desenvolvendo as atividades e, 

sobretudo, as fotográficas funcionaram como fonte de recordações que ajudaram os 

próprios professores a se relembrarem de vários aspectos dos projetos desenvolvidos no 

decorrer do ano letivos. 

 A pesquisadora tem o compromisso e responsabilidade, a posterior, de analisar 

os dados coletados da pesquisa que será encaminhada à escola para conhecimento da 

comunidade escolar. 

O segundo capítulo discorre sobre os aspectos históricos e legais, uma síntese 

histórica dos Direitos Humanos, e a definição de dignidade da pessoa humana. 

Fundamenta-se em Comparato (1999), Sarlet, (2001), Maritain (1945), a Constituição de 

1988 e os Direitos Humanos. Explana-se a história da Constituição de 1988 no Brasil, 

um recorte histórico e políticos, os marcos legais dos Direitos Humanos internacional e 

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

Direitos Humanos. Partimos da construção de que a questão da conceituação em Direitos 

Humanos acompanha o desenvolvimento dessa temática desde suas origens, e continua 

sendo cenário de muitas discussões, debates e reflexões que deveriam ser estudadas e 

contextualizadas nas escolas.  

O terceiro capítulo buscou discutir a legislação do ensino fundamental, e o 

conceito de interdisciplinaridade com estudos de Fazenda (2014), Morin (2004) Haas 

(2001) relacionados aos saberes docente, Tardif (2005) e, saber às práticas educativas 
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Charlot (2009; 2013). Apresenta-se a importância da formação do professor trabalhar os 

direitos humanos de forma interdisciplinar em sala de aula, ressalta ainda a importância 

do docente conhecer os Direitos Humanos, para desenvolver ações pedagógicas com 

intuito de excluir quaisquer atitudes que envolva ações de preconceito, discriminação e 

violência dentro do ambiente escolar, portanto, o professor é aquele que promove 

mudanças na organização das interações dos alunos com ações voltadas para a cidadania, 

articula o compartilhar da aprendizagem em sala de aula, valorizar os momentos de trocas 

e reconhece que o processo de aprendizagem é inacabável.  

No quarto, descrevemos a  análise  dos  dados  e  discussão  dos  resultados a 

partir da experiências vivenciadas no Ensino em Direitos Humanos na Escola Estadual 

de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos – PB, apresentamos o campo 

da pesquisa, analisamos o Projetos Político Pedagógico e o Projeto de Intervenção 

Pedagógica - PIP, as ações de Direitos Humanos, metodologias e materiais didáticos que 

são confeccionados na sala de aula e a análise dos questionários aplicados aos professores 

com perguntas abertas e fechadas, a partir de um olhar teórico e empírico. 

Nas Considerações Finais, apresentamos uma experiência exitosa e inédita da Escola 

Estadual Coriolano de Medeiros, que tem o papel fundamental de promover ações 

educativas com o Ensino em Direitos Humanos, contribuindo com educar para a 

cidadania, com práticas educativas envolvendo temáticas dos direitos fundamentais. Ao 

longo de todo texto, ressaltamos a importância da formação do docente para desenvolver 

o ensino-aprendizagem de maneira sistematizada, contextualizada e interdisciplinar.  

Nesta breve reflexão reconhecemos que no Projeto Político Pedagógico e Projeto de 

Intervenção Pedagógica estão incluído o Ensino de Direitos Humanos, por meio de ações 

educativas que são promovidas no decorrer do ano letivo. Finalmente, considerando que 

essa pesquisa se insere no rol de trabalhos que vêm tentando ampliar e aprofundar o 

conhecimento, assim como uma produção que pode vir auxiliar outros profissionais nas 

Ciências Humanas e Sociais e outras áreas do saber pedagógico, oferece suporte 

suficiente para discursões na área de Ensino, esperando assim, contribuir para o fomento 

do debate sobre a Ensino em Direitos Humanos. 
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2. CONHECENDO O PERCURSO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Será exposto neste capitulo o percurso metodológico da pesquisa, analisamos o 

tipo de pesquisa, apresentação da instituição - Escola Estadual de Ensino Fundamental 

Coriolano de Medeiros, e logo em seguida o quadro demonstrativo do perfil dos 

participantes do estudo, e por fim pontuaremos as técnicas de coletas dos dados. 

 

2. 1 ABORDAGEM QUALITATIVA. 

A pesquisa realizada tem como abordagem qualitativa, foi elaborada a partir da 

revisão bibliográfica, e como procedimento de coleta de dados foi aplicado questionários 

desenvolvidos especificamente para o Estudo de Caso.  

Assim, faz-se necessário deixar claro o que é uma abordagem qualitativa, 

conforme o Dicionário Houaiss (2004, p. 612), “qualidade é o atributo que determina a 

essência ou natureza de algo ou alguém”. Portanto, quando o pesquisador utilizar da 

pesquisa qualitativa está buscando significados e sentidos que somente através da 

abordagem qualitativa terá essas informações necessárias para o trabalho.  

Como afirma Minayo, metodologia qualitativa é adotar um caminho oposto ao da 

quantitativa. Esse tipo de pesquisa se preocupa “nas ciências sociais, com um nível de 

realidade que não pode ser quantificado [...] trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes”, (2004, p. 22). 

Neste sentido, na pesquisa qualitativa o pesquisador tem zelo de saber explorar, 

interpretar e identificar as informações relevantes para a pesquisa, tendo como 

oportunizar o dialogar, conversar, ouvir e vivenciar o momento da coleta de dados das 

informações, sempre com ética, responsabilidade e rigor metodológico perante os 

informantes. Para Martinelli, a pesquisa qualitativa “tem por objetivo trazer à tona o que 

os participantes pensam a respeito do que está sendo pesquisado, não é só a minha visão 

de pesquisador em relação ao problema, mas é também o que o sujeito tem a me dizer a 

respeito” (1994, p. 13) 

Para Minayo, consideram que pesquisa qualitativa, tem como foco o significado 

das ações humanas. De acordo com o autor é: 

As metodologias de Pesquisa Qualitativa entendidas como aquelas capazes de 
incorporar a questão do Significado e da intencionalidade como inerentes aos 
atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no 
seu advento quanto na sua transformação, como construções humanas 
significativas. (2004, p. 10) 
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Neste prisma, como pesquisadora compreendemos a importância desta pesquisa 

como qualitativa, assim não se faz necessário a utilização de dados como números ou 

estatísticas. No tocante a pesquisa qualitativa, trata-se de um olhar detalhado, observador 

e criterioso com aplicação dos métodos e técnicas nos lócus da pesquisa, que neste caso 

é um estudo de caso. 

Nesta perspectiva, Triviños (1987), afirma que as principais técnicas na 

abordagem qualitativa são: a entrevista semiestruturada, a entrevista aberta ou livre, o 

questionário aberto, a observação livre, o método clínico e o método de análise de 

conteúdo ou análise documental. O autor não descarta a importância de outros meios, 

como autobiografias, diários íntimos, confissões, cartas pessoais, entre outras. Há 

também estudo de caso, história de vida e oral. 

Esta pesquisa tem como título: Ensino em Direitos Humanos: Estudo de Caso na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros em Patos-Pb, para 

realização da investigação escolhemos o estudo de caso. De acordo com Gil, (2010, p. 

119) “[...] os estudos de caso requerem a utilização de múltiplas técnicas de coletas de 

dados”. No tocante as técnicas de coleta desta dissertação, são: os documentos (Projeto 

Político Pedagógico – PPP e Projeto de Intervenção Pedagógica – PIP), os questionários 

e observações. Conforme Gil, apresenta como caminhos importante no percurso 

metodológico em relação aos estudos de caso executados com rigor requere a utilização 

de fontes documentais, entrevistas e observações. (2010, p. 119) 

 

Os propósitos do estudo de caso não são os de proporcionar o conhecimento 
preciso das características de uma população, mas sim o de proporcionar uma 
visão global do problema ou de identificar possíveis fatores que influenciam 
ou são por eles influenciados (GIL, 2010, p. 38).  
 

Percebemos que o caminho possível será a investigação por meio do estudo de 

caso, denominando-se assim, uma pesquisa exploratória. Esta pesquisa tem como 

objetivo geral investigar o ensino em Direitos Humanos na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos – PB,  

Como objetivos específicos pretendemos:(a)Analisar qual foi a formação 

docente dos professores da Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, em 

Patos–PB, no campo dos direitos humanos;  (b)Investigar as metodologias e materiais 

didáticos que os professores da Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, 

em Patos–PB, utilizam em sala de aula referente a temática; (c) Pesquisar como se dá a 
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interdisciplinaridade na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, 

em Patos–PB no campo dos Direitos Humanos. 

Em 2011, O Governo do Estado da Paraíba por meio da Secretaria de Estado da 

Educação (SEE) realizou o lançamento do Programa Prêmios Mestres da Educação,  que  

visa fomentar, selecionar, valorizar e premiar as práticas pedagógicas e experiências 

administrativas exitosas executadas nas escolas públicas estaduais da Educação Básica, 

por professores e demais profissionais de educação em exercício, que comprovadamente, 

estejam tendo sucesso no enfrentamento dos desafios no processo de ensino e 

aprendizagem.  

Para serem contemplados os projetos com práticas pedagógicas exitosas, de 

ambos os prêmios, precisam atender aos critérios o alcance de metas escolares originadas 

a partir da Avaliando IDEPB e alcance dos índices de eficiência de gestão da 

aprendizagem dos estudantes, atingindo pontuação mínima igual a 7,0 (sete) ou variável, 

de acordo com as especificidades das unidades escolares. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ESCOLA PESQUISADA. 

A Instituição é denominada Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano 

de Medeiros, está situada a Rua Peregrino de Araújo, s/n Bairro, Santo Antônio em 

Patos/PB. É uma Escola Pública Estadual regularizada junto ao Conselho Estadual de 

Educação e Integrada ao Projeto Centro Paraibano de Educação Solidária [CEPES-OSI] 

desde 1997, criada pelo Decreto nº 430 de abril de 1952, no governo de José Américo de 

Almeida. 

A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Coriolano de Medeiros está 

localizada no bairro Santo Antônio Patos – PB, recebendo alunos das Redes Municipal e 

Particular de Ensino, e alunos das Escolas Estaduais que oferecem Ensino Integral na 

cidade. A unidade de ensino ofereceu, em 2018, vagas para os anos finais do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio Regular e Educação de Jovens e Adultos, atendendo um 

total de 1.125 estudantes distribuídos em média de 40 por turma e conta, atualmente, com 

as seguintes parcerias e serviços prestados a comunidade escolar: 

 A EEEFM Coriolano de Medeiros também constrói relacionamentos e vínculos 

com os pais através do Projeto Liga da Paz em parceria com o Programa Educação 

Emocional e Social para a família e comunidade com o objetivo de melhorar e ampliar 
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os vínculos, valorizando as diferenças e os níveis de cultura que estão inseridos, ajudando 

dessa forma no desenvolvimento intelectual, físico e social dos mesmos. 

 A respeito dos indicadores de rendimento escolar no ano de 2017, demonstram 

número elevado de repetências no ensino fundamental e médio e abandono crescente no 

ensino médio – turno noturno, com matricula final de 977 alunos, sendo destes: 619 

aprovados, 82 reprovados, 231 desistentes (sendo a maioria os matriculados na Educação 

de Jovens e Adultos) e 32 transferidos. 

  Quanto aos resultados das avaliações externas, os dados abaixo atestam elevação 

do resultado do IDEPB para os anos finais do ensino fundamental, sem cumprimento da 

meta. No ensino médio, os alunos que foram submetidos a esta avaliação foram chegando 

no início e no transcorrer do ano letivo 2017 não correspondendo ao trabalho 

desenvolvido na escola.  

 

QUADRO 1 – Quantitativo de resultado da avaliação alunos Ensino Fundamental 

ANO/SÉRIE RESULTADO 
IDEPB 2016 

RESULTADO 
IDEPB 2017 

META 
ATINGIDA 2017 

PARTICIPAÇÃO % 

5º   ----    ----          ----        ---- 
9º 3,77 4,51 Meta não atingida 86,8 
3º   ---- 2,54 Meta não atingida 65,6 

Fonte: Pacto pela Alfabetização da Paraíba - Soma PB 

 

 Esse contexto, feita a análise dos indicadores de aprendizagem do IDEPB 2017 e 

Metas para 2018, verificou-se a necessidade de apoio e intervenção da equipe técnica 

administrativa e pedagógica da Escola e do envolvimento dos professores, estudantes e 

família nas ações, programas e projetos para atingir as metas. 

O engajamento que essa Escola propõe de que todos, atuando como parceiros de 

caminhada, em destaque, com os pais é feito de forma séria e organizada buscando 

recursos necessários para a concretização de suas metas e objetivos no sentido de 

alcançar o sucesso através destas parcerias. 

A Escola possui 02 [duas] coordenadoras, sendo 01 [uma] efetiva com formação 

em História e 01 [uma] contratada com formação em Pedagogia, assumindo as funções 

de mediar e revelar os significados das propostas curriculares pedagógicas junto ao corpo 

docente, oferecendo condições para que trabalhem coletivamente em função da realidade 

da Escola.  
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   Na parte de funcionários dos serviços de apoio a escola tem um número bastante 

significativo, pois são 04 [quatro] inspetores de alunos, 04 [quatro] auxiliares de serviços 

gerais; 03 [três] merendeiras e 02 [dois] porteiros. 

Nessa Escola possui um pequeno acervo didático pedagógico, com algumas 

coleções de literatura infantil, materiais pedagógicos, TV, aparelhos de DVD, 

microssistens, caixa amplificada, data show, lousa digital, paradidáticos, coleção de 

DVD do Programa TV Escola, microfones, impressoras, computadores, materiais 

esportivos, microscópios, esqueletos para estudos, arcada dentária e torsos. Alguns 

desses materiais foram recebidos do Ministério da Educação e Cultura [MEC] e outros 

adquiridos com recursos financeiros que a Escola recebe do FNDE para a melhoria do 

ensino e da aprendizagem. 

 

FIGURA 1 – Foto da EEEFM Coriolano de Medeiros 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

No que se refere à estrutura material o prédio dessa Escola foi construído, 

especialmente, para uma instituição educacional, tendo sido reformado e adaptado. 

Atualmente, está em bom estado de conservação e atende razoavelmente as necessidades 

da Escola e conta com as seguintes instalações: 01 [uma] Diretoria, 01 [uma] secretaria, 

01 [uma] sala de leitura, 01 [uma] sala de professores, 01 [um] laboratório de informática, 
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01 [um] arquivo passivo, 01 [um] almoxarifado, 01 [uma] cozinha, 01 [um] banheiro 

para professores, masculino e feminino, 12 [doze] salas de aula, 01 [um] refeitório, 03 

[três] banheiros para os alunos, divididos em masculino e feminino, 01 [uma] quadra de 

esportes e 01 [um] depósito. 

 

 

FIGURA 2 – Mapa da cidade de Patos – PB 

                              Fonte: Google Imagens. Acesso em: 25 maio. 2018 

 

 

Conforme os Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE,2010)  a cidade de Patos tem estimativa de 100.674 habitantes, distante 300 km 

de João Pessoa, sua sede localiza-se no sertão central do estado, com vetores viários 

interligando-a com toda a Paraíba e viabilizando o acesso aos Estados do Rio Grande do 

Norte, Pernambuco e Ceará. O município está incluído na área geográfica de abrangência 

do semiárido brasileiro. 

O município de Patos, que fica localizada no Estado da Paraíba, conhecida a 

Capital do Sertão da Paraíba, ou morada do sol, possui o clima semiárido, quente e seco, 

com temperatura máxima de 38°C e mínima de 28°C, uma área total de 473,056 km² o 

município de Patos, segundo o censo 2010, possuia uma população de 100.674 

habitantes, sendo 47.805 homens e 52.869 mulheres. Sua densidade demográfica é de 

212,82 (hab/ Km²).  

Tendo como municípios limites no norte: São José de Espinharas e São Mamede, 

no Sul: Santa Terezinha e Cacimba de Areia., no Leste: Quixaba e Cacimba de Areia e 

no Oeste: Santa Terezinha e Malta. Dados do IBGE referente a Educação em Patos – 
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Paraíba, em 2015, os alunos dos anos inicias da rede pública da cidade tiveram nota 

média de 4.8 no Índice do Sistema Estadual de Avaliação da Educação da Paraíba - 

IDEPB. Para os alunos dos anos finais, essa nota foi de 3.8.  

 

2.3 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS PARA O ESTUDO DE CASO 

Quanto aos procedimentos técnicos, apresentados nesta investigação tem como 

premissa a revisão bibliográfica, que se desenvolve com base em Gil “material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. ” (2010, p.44). Sobre 

a técnica utilizada, optou-se por um instrumento estruturado para a obtenção dos dados, 

ou seja, o questionário para coletar as informações formulado por um conjunto de 

perguntas com o intuito do pesquisador obter as informações necessárias para alcançar 

os objetivos da pesquisa. 

O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de questionários estruturado, 

primeiramente aborda dados referentes à caracterização do perfil dos participantes da 

pesquisa e a compreender o ponto de vista dos sujeitos pesquisados, a fim de traçar o 

conceito que o mesmo tem sobre a temática. 

No roteiro de entrevista estruturada, o questionário é cuidadosamente planejado, 

com perguntas elaboradas com o objetivo de desvendar os tópicos em estudo e em íntima 

conexão com os objetivos propostos. As perguntas podem ser fechadas – com duas ou 

mais respostas indicadas pela pesquisadora.  

Neste sentido, iremos percorrer estes caminhos para se ter as informações 

necessárias: 

1. Aplicação dos questionários com 6 (seis) professora que tem turmas da Escola 

2. Observação das atividades relacionada com Direitos Humanos que estão 

planejadas para o mês de Julho de 2018 

3. Análise do Projeto Político Pedagógico - PPP e Projeto de Intervenção 

Pedagógica - PIP 

 O primeiro contato na Escola, ora objeto da pesquisa, foi com a gestora e equipe 

pedagógica, momento este oportuno para solicitar a permissão para se fazer a pesquisa 

do Mestrado na escola. Neste momento houve o entusiasmo e as expectativas para se 

iniciar a investigação em campo. Para Severino, a pesquisa de campo, tem como 

finalidade o ser: “e é abordado em seu meio ambiente próprio. A coleta de dados é feita 
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nas condições naturais em que os fenômenos ocorrem, sendo assim diretamente 

observados, sem intervenção e manuseio por parte do pesquisador”, (2007, p. 123) 

No período de 07 de maio de 2018 a 18 de maio de 2018, teve um intervalor entre 

uma semana para aplicação dos questionários como amostra de 6 (seis) docentes da 

escola, foi apresentado o plano de ações e atividade em Direitos Humanos para ser 

trabalhado pelos docentes no mês de julho de 2018, período este, em que serão realizadas 

as observações em sala de aula. 

 

 

QUADRO 2– Ações Pedagógicas relacionada ao tema Direito Humanos e 

Diversidade 

MESES AÇÃO RESPONSÁVEL 
 
 

JULHO 

· Planejamento didático pedagógico semanal  
· Transversalidade: Direitos Humanos e 

Diversidade  
· Execução das ações contidas do Projeto de 

Intervenção De olho no IDEPB-Revisões 
programadas 

· Eleição Grêmio Estudantil  
·  Revisões ENEM – Linguagens 

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

Fonte: Projeto de Intervenção Pedagógica – PIP 

 

Observou-se há projetos interdisciplinares que abrangem as outras áreas 

curriculares em parceria com o Projeto Indisciplina e Aprendizagem; Projeto Inclusão 

Social; o Programa Novo Mais Educação, que é uma iniciativa do Governo Federal em 

consonância com os projetos pedagógicos realizados na escola. 

 

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA. 

 

 

A EEEFM Coriolano de Medeiros tem como concepção pedagógica a história 

cultural ou sociohistórica, pois entende que o homem não nasce pré-determinado, é um 

ser social produto e também produtor da história, capaz de lidar com a dialética social, 

transformando e administrando conflitos. 

      Quanto ao corpo docente é constituído de 32 [trinta e dois] professores ativos, 

sendo 18 [dezoito] do quadro efetivo e 14 [quatorze] são contratados. Todos possuem 
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graduação, destes 13 [treze] são especialistas e nenhum tem formação em nível de 

mestrado ou doutorado. 

No início dos questionários aplicados, procuramos identificar os dados 

profissionais das professoras pesquisadas, todas elas trabalham na A EEEFM Coriolano 

de Medeiros, a partir das perguntas dirigidas as mesmas, tais como tempo de serviço, 

formação, vínculo empregatício e turno em que elas trabalham, conseguimos estabelecer 

um quadro da experiência profissional delas na área da educação, os dados sobre a 

experiência profissional das professoras além de estabelecer um perfil das mesmas, 

podemos demonstrar a relação que se estabelece com o tempo de serviço e formação e a 

experiência para trabalhar em sala de aula. 

 

 

Quadro 3: Perfil da formação e período de experiência docente. 

Professoras 
Ano que 

terminou o curso 
superior 

Tempo de 
experiência 

Tipo de vínculo 
empregatício 

Turno que trabalha 

P 1 - 7º ano 1985 30 anos Efetiva Tarde 
P 2 - 8º ano 2005 30 anos Efetiva Manhã 
P 3 - 9º ano 1998 23 anos Efetiva Tarde 
P 4 - 6º ano 2011 07 anos Efetiva Manhã 

P 5 - 6º ano 2004 14 anos      Contratada                 Tarde  
P 6 - 7º ano 2001 30 anos  Efetiva  Manhã 

          Fonte: Dados coletados nos questionários 2018. 

 

 

Inicialmente expliquei a finalidade da pesquisa, seus objetivos, bem como a 

necessidade e importância da participação de cada docente, assegurando sempre a 

confidencialidade de todas as informações que forem coletadas. Após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o questionário foi realizado, 

respeitando a privacidade de cada participante. O anonimato dos professores foi mantido 

em todo o percurso da pesquisa. Os resultados serão divulgados nos eventos científicos 

e/ou periódicos sem identificação.  

Como demonstra o quadro acima, as 6 (seis) professoras pesquisadas possuem 

mais de 30 anos na profissão, a exceção de uma que tem apenas 07 anos, o que não pode 

ser considerado pouco tempo de experiência em relação as outras. Em relação a formação 

todas as professoras possuem nível superior. A relação de trabalho é estável, tendo 

apenas uma que é funcionária contratada, porém, já faz muito tempo que trabalha na 

escola e com o ensino fundamental nas séries finais, portanto, experiência na área não é 
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o que falta para as docentes pesquisadas. A Triangulação desta dissertação tem como 

base documentos, questionários e as observações. Para Martins, a confiabilidade de um 

Estudo de Caso poderá ser garantido pela utilização de várias fontes de evidências, sendo 

que a significância dos achados terá mais qualidade ainda se as técnicas forem distintas. 

(2008, p.80) 
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3.EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: ASPECTOS HISTÓRICOS E 

LEGAIS 

 

 

No capítulo dois trata-se dos aspectos históricos e legais, uma síntese histórica 

dos Direitos Humanos, a definição dignidade da pessoa humana. Fundamenta-se 

Comparato (1999), Sarlet, (2001), Maritain (1945). A Constituição de 1988 e os Direitos 

Humanos, explana-se, a história da Constituição de 1988 no Brasil, um recorte histórico 

e políticos, os marcos legais dos Direitos Humanos internacional e nacional, a 

conceituação de Direitos Humanos e o Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos. 

 

3.1. SÍNTESE HISTÓRICA DOS DIREITOS HUMANOS.  

 

 

Os povos da antiguidade como os babilônios, com o código de Hamurabi, no 

século XVIII a.C e os gregos de Atenas, com as leis de Clístenes, do século VI a.C, 

tiveram suas normas e leis registradas por escrito. As leis babilônicas reforçavam o poder 

do Estado e as atenienses definiam as instituições da democracia.  

Foi no século XIII na Inglaterra, que se criaram as primeiras cartas e estatutos 

que asseguravam alguns desses direitos: a Magna Carta (1215-1225), protegia apenas os 

homens livres, e a Petittion of Rights (1628) tinham como objeto o reconhecimento de 

direitos e liberdades para os súditos do rei. Porém, somente surgiu a carta de direitos, 

Bill of Right (1689), que requeria a monarquia à soberania popular, criando uma 

monarquia constitucional. 

Neste sentido, o fato histórico relevante no século XVIII, as colônias inglesas da 

América do Norte se tornaram independentes, foram criados documentos importantes 

como a Declaração de Direitos da Virginia (1776) e a Constituição de (1787). Para 

Dallari (2003), ressaltam os acontecimentos históricos que são: a Revolução Americana¹ 

e a Revolução Francesa 

 

Do ponto de vista histórico é interessante ressaltar que o século XVIII é 
marcado por dois fatos muito importantes e, de certa maneira, que os 
processos que levaram a eles são responsáveis pela organização do direito no 
nosso planeta tal como nós o concebemos atualmente. A revolução Francesa 
e a Revolução Americana, que conduziu a independência dos Estados Unidos, 
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não são movimentos isolados entre si, mas sim movimentos articulados, que 
ocorrem no final do século XVIII. A revolução Americana é de 1776, a 
Revolução Francesa de 1789, e têm como precursores a chamada Revolução 
Gloriosa, que ocorreu na Inglaterra cerca de 100 anos. (2003,p.85) 
 
 

Na Revolução Francesa (1789), os direitos baseados nos princípios da liberdade 

e da igualdade foram declarados universais, esses direitos, são expressos na Declaração 

de Direito do Homem e do Cidadão aprovada pela Assembleia Nacional Francesa, 

porém, não se estendiam às mulheres. 

A universalidade dos direitos humanos foi concebida pelo Iluminismo, e os 

direitos foram proclamados em 1789, pelos vitoriosos da Revolução Francesa. Em 1948, 

foi adotada pela ONU e reiterada na Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizada em Viena, em 1993, com participação de 4.500 representantes de 180 países, 

como palavra de ordem a ser imposta a todos os governos.  

Autores importantes como Thomas Hobbes, John Locke e Jean Jaques Rousseau 

defendiam a ideia de que os homens nascem livres e são iguais, sendo importante 

destacamos suas contribuições. Conforme o pensador inglês Thomas Hobbes (1588–

1679), os seres humanos são naturalmente iguais e, por terem excessiva liberdade, lutam 

uns contra os outros na defesa de interesses individuais, havendo a necessidade de um 

acordo entre as pessoas, a fim de que não se matem. Para evitar a autodestruição, todos 

os membros da sociedade deveriam renunciar à liberdade e dar ao Estado o direito de 

agir em seu em seu nome. 

De acordo com John Locke (1632–1704), afirma que os homens livres e iguais 

podem fazer um pacto com o objetivo de estabelecer uma sociedade política. Homens 

livres e iguais são aqueles que têm alguma propriedade a zelar, a propriedade, nessa 

perspectiva, torna-se o elementos fundamental da sociedade capitalista, portanto, a ideia 

de liberdade dos indivíduos, nem sempre todos são iguais desde do nascimento. 

Segundo LOCKE¹1, (1991), a lei natural mais poderosa era a própria razão. Por 

intermédio dessa razão, todos poderiam perceber que, ao prejudicar o direito dos outros, 

estavam criando problemas e desajustes para si mesmo. Além disso, ao prejudicar o 

direito alheio estavam transgredindo a lei natural da razão. Tal comportamento abria 

precedente para que os outros se unissem e estabelecessem punição para o transgressor. 

                                                             
1 John Locke, em 1691, em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo, afirmava categoricamente que os 
homens nascem livres, iguais e independentes. 
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Segundo o francês Jean Jaques Rousseau (1712-1778), define que a igualdade só 

tem sentido se for baseada na liberdade, mas, segundo sua definição, a igualdade só pode 

ser jurídica. A lei deve ser o parâmetro da igualdade, todos devem ser iguais perante a 

lei. 

O direito como - para usar a expressão de Rousseau – contrato social; o direito 
como o conjunto de regras que organiza o Estado, com os governantes 
exercendo seus poderes no marco dessas regras jurídicas que são determinadas 
pela sociedade, por representantes eleitos pelo conjunto da sociedade. Direito 
e político se casam na medida em que o direito emana da representação 
política da sociedade expressa no Parlamento. Está é a ideia básica que marca 
as Revoluções, é a ideia da relação Estado-cidadão, cidadão titular de direito 
não mais subordinado à vontade discricionária absoluta do soberano, cidadão 
que exerce suas prerrogativas de cidadania. (2003, p. 86) 
 
 

De acordo com Rousseau defende o contrato social como conjunto de regras 

jurídicas, destacando o conceito de cidadão, como sendo aquele que exerce seus direitos, 

estabelecendo um paralelo entre os termos direitos e cidadania, ao propor a igualdade de 

todos perante a lei. 

 

 

3.2. DEFINIÇÃO DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

 

Na obra de Fabio Comparato (1999) considera a dignidade da pessoa humana 

como sendo fundamentos dos direitos humanos, é importante destacar o conceito de 

dignidade é: 

[...] dignidade da pessoa humana não consiste apenas no fato de ser ela, 
diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado como um fim em si e 
nunca como um meio para a consecução de determinado resultado. Ela resulta 
também do fato de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em 
condições de autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele 
próprio edita. Daí decorre, como assinalou o filósofo, que todo homem tem 
dignidade, e não um preço, como as coisas. (COMPARATO, 1999, p20) 
 
 

De acordo Ingo Sarlet define dignidade humana. 
 

Qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 
implicando, neste sentido, um complexo de direito e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano, como venham a lhe garantir as condições existentes mínimas 
para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 
e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 
com os demais seres humanos. ( SARLET, 2001, p 60) 
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O autor provoca um discursão a definição a dignidade da pessoa, algo que se 

refere ao ser humano como individual, o reconhecimento do ser humano como pessoa, 

toda pessoa tem direitos e deveres e merece consideração e respeito, portanto, a 

dignidade humana está relacionada a condição humana. 

Dessa forma, São Tomás de Aquino (apud Sarlet), debruçando-se sobre a 

dignidade humana, aponta que:  

 

[...] restou firmada a noção de que a dignidade encontra seu fundamento na 
circunstância de que o ser humano foi feito á imagem e semelhança de Deus, 
mas também radica na capacidade de autodeterminação inerente á natureza 
humana, de tal sorte que, por força de sua dignidade, o ser humano, sendo 
livre por natureza, existe em função da sua própria vontade. (SARLET, 2009)  
 
 

É notável que todos devem ser tratados como dignidade, liberdade e fraternidade 

com igualdade de direitos estes foram conquistados pela humanidade nas lutas sociais. 

O princípio da dignidade da pessoa humana tem como base os direitos fundamentais que 

existe na Constituição. 

 Maritain (1945) afirma que, “ o ser humano é um todo em si, mas é um todo 
aberto, que precisa viver em sociedade, pelas próprias necessidades naturais, 
o valor da pessoa, sua liberdade, seus direitos, pertencem à ordem das coisas 
naturalmente sagradas. ” (1945, p.17).  
 
 

De acordo com Sarlet (2010, p.50) “a dignidade humana é compreendida como 

qualidade integrante e irrenunciável da própria condição humana; deve ser reconhecida, 

respeitada, promovida, protegida e, ao ser atribuída a cada ser humano, torna-se inerente 

a pessoa humana. ” No tocante à dignidade da pessoa humana, é essencial entender que 

são direitos igualitários para o ser humano, é pelo o Direito que deve ser garantido, 

preservado e protegido a pessoa humana. 

No entender de Santos, (2014) “ um argumento que surge com frequência nos 

debates intelectuais sobre a dignidade humana é a necessidade de se construir novas leis, 

novos ordenamentos jurídicos que possam, de diversas formas, garantir o respeito a essa 

dignidade. ” (2014, p.46). Percebe-se assim que o princípio da dignidade da pessoa 

humana, visa contribuir para a construção de sociedade mais justa e igualitária, portanto, 

com aplicação da Constituição Federal de 1988, que vem a garantia dos direitos 

fundamentais da pessoa humana. Entretanto, ainda está faltando a efetivação plena dos 

direitos fundamentais. 
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3.3 OS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

 

Os direitos fundamentais evoluíram historicamente, influenciados por conflitos e 

exigências de demandas sociais que ensejaram o seu reconhecimento e sua normatização. 

O próprio reconhecimento dos direitos fundamentais criou as condições favoráveis ao 

Estado constitucional, conforme esclarece Sarlet. 

 

E necessário frisar que a perspectiva histórica ou genética assume relevo não 
apenas como mecanismo hermenêutico, mas, principalmente, pela 
circunstância de que a história dos direitos fundamentais é também uma 
história que desemboca no surgimento do moderno Estado constitucional, cuja 
essência e razão de ser residem justamente no reconhecimento e na proteção 
da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais do homem. (2010, 
p.36) 

 

Como conceituar os direitos fundamentais? Não é uma tarefa fácil, tendo em vista  

que  atualmente  o  estudo  do  Direito  Constitucional  atrela-se  cada vez mais aos 

direitos humanos e ao Direito Internacional. Em nosso contexto, utilizamos o conceito 

de Araújo e Serrano Jr. (2006, p. 110-111), que consideram que:  

 

Os Direitos Fundamentais constituem uma categoria jurídica, 
constitucionalmente erigida e vocacionada à proteção da dignidade humana 
em todas as dimensões. Destarte, possuem natureza poliédrica, prestando-se 
ao resguardo do ser humano na sua liberdade (direitos e garantias 
fundamentais), nas suas necessidades (direitos econômicos, sociais  e  
culturais)  e  na  sua  preservação (direitos à fraternidade e à solidariedade). 

 

O uso dessas diferentes nomenclaturas não se limita ao ramo constitucional. 

Assim no mesmo sentido, posiciona-se Sarlet: [...] tanto na doutrina, quanto no direito 

positivo constitucional ou internacional, são largamente utilizadas  e até com maior 

intensidade, outras expressões, tais como  direitos humanos, direitos do homem, direitos 

subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos individuais, liberdades fundamentais e 

direitos humanos fundamentais, apenas para referir algumas das mais importantes. (2010, 

p.27) 

Em virtude dessa diversidade de nomenclaturas, pode-se ensejar o que os direitos 

fundamentais podem ser estudados sob vários aspectos e classificações. Para Lenza 

(2008, p. 591), os direitos assegurados no caput do art. 5º, bem como os seus 78 incisos, 

cuidam apenas de um rol exemplificativo, vez que os direitos fundamentais podem ser 

encontrados em outras extensões da Constituição, além do § 2º do art. 5º não excluir 



38 

 

outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, além dos tratados 

internacionais ratificados pelo Brasil. 

Acerca dos direitos fundamentais, como suas principais características e quem 

são seus destinatários, ainda perceber que, não obstante o extenso rol de incisos do art. 

5º (78 incisos), os direitos previstos no caput, como a inviolabilidade do direito à vida, a 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade abrangem de certo modo todos 

aqueles que foram minuciosamente tratados em seus incisos. Por fim, mesmo se tratando 

de direitos fundamentais, não há direitos que possam ser chamados de absolutos. Ainda 

que se trate de direitos fundamentais, esses comportaram ponderações no sentido de sua 

relativização. 

 

3.4 OS MARCOS LEGAIS DOS DIREITOS HUMANOS INTERNACIONAL E 

NACIONAL 

 

 

Faz-se importante ter a definição de Direitos Humanos, conforme os autores Silva 

e Tavares, (2012) direitos humanos não é único nem imutável, por isso são históricos e 

universais, uma vez que a compreensão sobre eles é construída ao longo do tempo, por 

povos e nações diferentes. No entanto, há elementos que fazem parte da constituição e 

da conceituação dos direitos humanos.  

Outra definição de direitos humanos. Para Comparato: 

 

[...] os direitos humanos são direitos próprios de todos os homens, enquanto 
homens, á diferença dos demais direitos, que só existem e são reconhecidos, 
em função de particularidades individuais ou sociais do sujeito. Trata-se, em 
suma, pela sua própria natureza, de direitos universais e não localizados ou 
diferentes. (COMPARATO, 1998, p.19) 
 
 

A respeito do conceito de Direitos Humanos entendemos que toda pessoa precisa 

ter respeitada sua dignidade, seus direitos fundamentais, como acesso à saúde, educação, 

moradia, trabalho, entre outros. Para Varela (2004), ainda acrescenta, mas uma definição 

de Direitos Humanos, fundada no pensamento do autor. 

 

Direitos que são inerentes à pessoa humana, anteriores e superiores a qualquer 
ordenação jurídica positiva, que vigem por si mesmos, e consequentemente 
vinculam toda instância normativa política e social, cuja proteção, promoção, 
e desenvolvimento constituem o fim último de toda comunidade política e de 
seu ordenamento jurídico. (2001, p.99) 
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  De acordo com o exposto, os direitos humanos na sua essência têm o ordenamento 

jurídico, baseado nas leis positivas, são direitos que a pessoa humana possui 

denominados de direitos fundamentais. 

Para o filosófico político moderno Bobbio (2004) enfatiza que os direitos do 

homem se caracterizam pela relatividade e não por seu caráter absoluto. O autor afirma 

que: 

O elenco dos direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com 
a mudança das condições históricas, ou seja, dos carecimentos e dos 
interesses, das classes no poder, dos meios disponíveis para a realização dos 
mesmos, das transformações técnicas etc... não é difícil prever que, no futuro, 
poderão emergir novas pretensões que no momento nem sequer podemos 
imaginar, como o direito a não portar armas contra a própria vontade, ou o 
direito de respeitar a vida também dos animais e não só dos homens. O que 
prova que não existem direitos fundamentais por natureza. O que parece 
fundamental numa época histórica e numa determinada civilização não é 
fundamental em outras épocas e em outras culturas. (2004, p.38) 
 
 

Compartilhamos da ideia do autor que enfatiza que os direitos são históricos, 

nascem no início da era moderna com a afirmação da concepção individualista de 

sociedade, portanto, é fundamental pontuar a luta pelo reconhecimento e pelo respeito 

aos direitos de todos seres humanos. Neste sentido, Bobbio (2004, p. 43) diz que o 

problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-

los, mas o de protegê-los. 

Na primeira Guerra Mundial em novembro de 1918, depois de um ano, foi 

elaborado um tratado internacional assinado por 44 (quarenta e quatro) países deu o 

começo o tratado da Liga das Nações. Tendo como objetivo garantir a paz. A expansão 

nazista na Europa e a surgimento da Segunda Guerra Mundial, foram guerras que 

marcam a história da humanidade, milhões de pessoas de pessoas tiveram seus direitos 

suspensos, foram perseguidos, presos arbitrariamente e assassinados pelo governo do seu 

próprio país.  

De acordo com os autores Tosi & Ferreira, alertam os acontecimentos bárbaros 

durante as guerras. 

Após a experiência terrível dos horrores das duas guerras mundiais ( 1914-18 
e 1939-45) que provocaram os massacres indiscriminados de dezenas de 
milhões de homens e mulheres, o surgimento dos regimes totalitários de 
direita [ fascismo e nazismo] e de esquerda [stalinismo], das tentativas 
científicas em escala industrial de extermínios dos judeus e dos outros povos 
considerados inferiores pelos nazista, época que culminou com o lançamento 
da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki. (2014, p.35) 
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Neste prisma, após a Segunda Guerra Mundial, foi construída inúmeros tratados, 

resoluções, pactos e declarações com finalidade ético, político e normativo para 

surgimento dos Direitos Humanos como lema liberdade, igualdade e fraternidade – 

Liberté, Egalité e Fraternité. 

Em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada pela 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), criou vários documentos 

para a atuação dos princípios da Declaração. Destacamos o que está pautado no 

Preâmbulo da Carta de São Francisco: 

 

NÓS, POVOS DAS NAÇÕES UNIDAS, resolvidos a preservar as gerações 
futuras do flagelo da guerra, que, por duas vezes no espaço de uma vida 
humana, infligiu à Humanidade indizíveis sofrimentos; a proclamar de novo 
a nossa fé nos direitos fundamentais do homem, na dignidade e valor da 
pessoa humana, na igualdade de direitos dos homens e das mulheres, assim 
como das nações grandes e pequenas: a criar as condições necessárias para 
manter a justiça e o respeito pelas obrigações nascidas dos tratados e outras 
fontes de direito internacional: a favorecer o programa social e a instaurar 
melhores condições de vida numa maior liberdade, 
E PARA ESTES FINS a praticar a tolerância, a viver em paz uns com os 
outros num espírito de boa vizinhança: 

                                              a unir as nossas forças para manter a paz e a segurança internacionais: 
a aceitar princípios e a instituir métodos que garantam que não será feito uso 
da força das armas, salvo no interesse comum: 
a recorrer às instituições internacionais para favorecer o progresso económico 
e social de todos os povos, 
DECIDIMOS ASSOCIAR OS NOSSOS ESFORÇOS PARA REALIZAR 
ESTES DESÍGNIOS 
Em consequência, os nossos governos respectivos, por intermédio dos seus 
representantes, reunidos na cidade de São Francisco e munidos de plenos 
poderes reconhecidos em boa e devida forma, adoptaram a presente Carta das 
Nações Unidas e estabelecem pela presente uma organização internacional 
que tomará o nome de Nações Unidas. 

                                       (Preâmbulo da Carta das Nações Unidades) 
 

 

A trajetória dos Direitos Humanos no Brasil se tornar mais solido com política de 

Estado a partir da Constituição de 1988, tendo como referência a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos (ONU, 1948), O principal documento elaborado pela Organização 

das Nações Unidas – ONU – foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948. 

Ainda no entendimento de Dallari, “ONU como um organismo internacional capaz de 

lutar, impulsionar e tentar colocar em prática politicas ligadas aos direitos humanos. ” 

(2008, p.192) 

Conforme Bobbio (2004, p. 53-54) chama a atenção para ao fato de que a 

Declaração Universal representa a consciência histórica que a humanidade tem dos 

próprios valores fundamentais na segunda metade do século XX. É uma síntese do 
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passado e uma inspiração para o futuro: mas suas tábuas não foram gravadas de uma vez 

para sempre. A humanidade encontra-se hoje com o desafio de fornecer garantias válidas 

para os direitos humanos e de aperfeiçoar continuamente o conteúdo da Declaração, 

articulando-o, especificando-o, atualizando-o, de modo a não deixá-lo cristalizar-se.  

A Declaração Universal do Direitos humanos declara que todos (as) tem direitos, 

é importante enfatizamos o Tratados Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o 

Tratado Internacional dos Direitos Econômicos, Social e Culturais, aprovados pelo Brasil 

no ano de 1992. Em 1993, na cidade de Viena, Áustria, durante a Conferência sobre 

Direitos Humanos, foi definido que “todos os direitos humanos são universais, 

indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados”  

A bandeira dos Direitos Humanos promover uma ética de recomposição, 

resguardo, preservação e cuidado de todos homens, fica evidente, que o reconhecimento 

da pluralidade de culturas, étnicas, grupos sociais, religiões, promovendo assim 

heterogeneidade e a diversidade. 

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é necessária a geração de 

outros documentos interpretativos ou mesmo complementares ao documento original da 

Declaração, os principais são: 

· Convenção contra o Genocídio – 1948; 

· Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados – 1951; 

· Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de 

Discriminação Racial – 1965;  

· Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – 1966; 

· Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais – 1966; 

· Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos Crimes de 

Lesa Humanidade – 1968; 

· Convenção Internacional sobre a Repressão e o Castigo ao Crime de Apartheid 

– 1973; 

· Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a 

Mulher – 1979; 

· Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes – 1984;  

· Constituição Federal de 1988 

· Convenção sobre os Direitos da Criança – 1989; 

· Lei Federal nº 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
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· Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os 

Trabalhadores Migratórios e de seus Familiares – 1990; 

· Lei Federal n° 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDB 

· Lei n° 9.503/1997 – Código do Trânsito  

· Lei nº 9.455/1997 – Tipificação do crime de tortura, com penas severas 

· Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi aprovada como um marco de 

reconstrução dos direitos humanos – ou seja, os direitos humanos convertidos em matéria 

da comunidade internacional -, e da nova esfera de proteção da dignidade humana, 

através da redefinição do papel dos Estados (COMPARATO, 2010). Salienta-se, 

entretanto, que a defesa dos direitos humanos especificamente no Brasil, tem trilhado um 

caminho longo e cheio de contratempos. Todavia a trajetória tem demonstrado 

significantes conquistas em prol das garantias fundamentais. 

No campo dos Direitos Humanos, importantes conquistas legais já os garantem, 

faltando, porém, a efetivação destes. Na atualidade, os governantes das maiores potências 

reúnem-se em assembleia com o intuito de discutir e assinar acordos internacionais que 

visam estabelecer uma vida digna para o ser humano de uma forma geral, independente 

de raça, cor, sexo, classe social, nacionalidade ou outra diferença, pois se chegou a um 

consenso de que o ser humano é um só e todo ele merece ter uma vida respeitosa e decente 

com tudo que é necessário para o estabelecimento de um determinado padrão de 

dignidade. 

 

 

3.5 A CONSTITUIÇÃO DE 1988 E OS DIREITOS HUMANOS 

 

 

Trazendo um breve recorte histórico, do início da construção de um Brasil 

independente, contextualizando cada período histórico, político e social, que surgiu a 

construção da cidadania. Os primeiros acontecimentos históricos no Brasil, data de 15 de 

novembro de 1889, quando um grupo de militares do exército brasileiro pressionou D. 

Pedro II a deixar o poder e proclamar a república no Brasil, assim, acabava a Monarquia 

e começava a Republica no Brasil. 
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 Neste sentido, O conceito de palavra república significa o que é público, coisa 

pública, que deriva do latim, “res pública”, isto é, algo que pertence ao povo. Assim, nos 

países republicamos, é o povo que escolhe quem vai representa-lo no governo. No Brasil, 

após a Proclamação da República, ficou definido que o governo seria exercido por um 

presidente. A primeira Constituição da República, promulgada em 1891. 

 
Art 70 - São eleitores os cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na 
forma da lei.  
§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para as dos 
Estados:  
1º) os mendigos;  
2º) os analfabetos;  
3º) as praças de pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino 
superior;  
4º) os religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou 
comunidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediência, regra 
ou estatuto que importe a renúncia da liberdade Individual.  
§ 2º - São inelegíveis os cidadãos não alistáveis. 
 

 
Nesta perspectiva, podemos dizer que a primeira Constituição da República, não 

fez crescer a participação política da população brasileira, portanto, interessante ressaltar 

que participação de eleitores se manteve pequeno, pois foram excluídos do direito ao 

voto, os analfabetos, as mulheres, os soldados e os membros das ordens religiosas. 

No cenário político no decorrer do ano 1930, o Presidente da República Getúlio 

Vargas²2, sem respeitar a determinação da Constituição de 1891, de que o presidente 

deveria ser eleito pelo voto, o mesmo era provisório, no tocante a Constituição do Brasil, 

Vargas, sentindo-se ameaçado, convocou então uma Assembleia Constituinte para 

elaborar a nova Constituição do Brasil em 1934, que seria a base legal para sustentar e 

confirmar o seu poder. 

 

Maior poder ao governo federal; Voto obrigatório e secreto a partir dos 18 
anos; O voto feminino foi regulamentado por lei;  Mantendo proibição do voto 
aos mendigos e analfabetos ;Criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do 
Trabalho; foram instituídos os seguintes direitos ao trabalhador: jornada de 
trabalho de oito horas diárias, repouso semanal, de preferência aos domingos; 
férias anuais remuneradas, indenização em caso de dispensa sem justa causa, 
assistência médica; Foi determinado o direito à educação a todos as pessoas, 
tornando obrigatório e gratuito o ensino primário. 

                                                             
2 O mandato de Getúlio terminaria em 1938, quando deveriam ocorrer novas eleições. Porém, em 
novembro de 1937, com o apoio de militares, Getúlio Vargas fechou o Congresso e implantou o chamado 
Estado Novo, uma ditadura que durou oito anos. 
Em 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um golpe de Estado e assumiu poderes ditatoriais. Ele 
revogou a Constituição de 1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, 
a Carta Constitucional do Estado Novo, de inspiração fascista, com a supressão dos partidos políticos e 
concentração de poder nas mãos do chefe supremo do Executivo. Essa Carta é datada de 10 de novembro 
de 1937. 
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(A Constituição, de 16 de julho de 1934) 
 

No tocante as mudanças da Constituição do Brasil em 1934, cujas as leis traziam 

mudanças significativas para a sociedade brasileira, como o direito ao voto secreto para 

os maiores de 18 anos e para as mulheres, outro fato histórico importante relacionado ao 

ensino primário tornou-se gratuito, público e obrigatório. 

A nova Constituição de 1937 manteve Getúlio Vargas no governo do Brasil, 

elegendo-o presidente, após a implantação da ditadura, a primeira medida adotada por 

Vargas foi a anulação da Constituição de 1934 e a imposição de uma nova, que lhe dava 

poderes para tomar todas decisões de governar o Brasil. 

 

Entre as principais medidas adotadas, instituição da pena de morte; supressão 
da liberdade partidária e da liberdade de imprensa; anulação da independência 
dos Poderes Legislativo e Judiciário; restrição das prerrogativas do Congresso 
Nacional; permissão para suspensão da imunidade parlamentar; prisão e exílio 
de opositores do governo; e eleição indireta para presidente da República, com 
mandato de seis anos. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Constituição (1937). 
 

De uma maneira geral, apesar da mudança de regime e da nova Constituição, a 

legislação educacional herdada do Estado Novo vigorou até 1961, ano em que entrou em 

vigência a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que foi discutida durante treze 

anos pelo Congresso Nacional. 

Em 1964 instaurado o regime militar no Brasil, a educação passa a ser vítima do 

autoritarismo. Sob a dominação da ditadura militar, esse regime prioriza as 

determinações do capitalismo em qualificar a massa, a classe trabalhadora a favor do 

crescimento econômico. A educação brasileira, a partir de 1964, também sofreu as 

ingerências do autoritarismo implantado no país. Impostas de cima para baixo e sem 

participação de alunos,  professores  e  setores  da  sociedade,  reformas  transformaram 

os vários níveis de ensino, para conter os avanços assegurados pelo   no  contexto  da  

ideologia  nacionalista-desenvolvimentista, agora substituída pelo desenvolvimento com 

segurança, da Escola Superior de Guerra - ESG.  

As reformas do ensino foram elaboradas no período de 1964 a 1969 e implantadas 

entre 1970 e 1974. De 1975 a 1985, seus resultados começaram a aparecer. De acordo 

com Shiroma, afirma que: 

 

é  inegável  que  as  reformas  do  ensino  empreendidas  pelos governos  do  
regime  militar  assimilaram  alguns  elementos  do debate  anterior,  contudo  
fortemente  balizados  por  recomendações advindas de agências 
internacionais e relatórios vinculados ao governo norte-americano (Relatório 
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Atcon) e ao Ministério da Educação nacional (Relatório Meira Mattos). 
Tratava-se de incorporar compromissos assumidos pelo governo brasileiro na 
‘Carta de Punta del Este’ (1961) e no Plano Decenal de Educação da Aliança 
para o Progresso – sobretudo os derivados dos acordos entre o MEC e a AID 
(Agency for International Development), os [...] célebres Acordos MEC-
USAID. (2002, p. 33) 

 
Essas reformas, atendendo as demandas do novo regime, na busca de harmonizar-

se às exigências do alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, orientavam-se pelo 

ideal do desenvolvimento, no qual caberia à educação formar o capital humano, o que 

pressupõe vinculo estreito entre educação e mercado de trabalho  

Estamos diante de uma tendência tecnicista em educação. De acordo com essa 

tendência, o que se pretende é a aplicação, na escola, do modelo empresarial, baseado na 

racionalização, característica do sistema capitalista. Dessa forma, adequar-se-ia a 

educação às exigências da sociedade industrial e tecnológica, economizando tempo, 

esforços e custos. De acordo com Aranha, para inserir o Brasil no sistema do capitalismo 

internacional, seria preciso tratar a educação como capital humano. Investir em educação 

significaria possibilitar o crescimento econômico” (2002, p. 213). 

No ano de 1967, os militares fizeram uma nova Constituição, que cancelava as 

eleições diretas para a presidência da República, no ano seguinte os militares criaram 

uma lei que permitia a prisão de qualquer pessoa que se manifestasse contra o governo. 

 

Um desses atos, o AI-5, de 13 de dezembro de 1968, foi um instrumento que 
deu ao regime poderes absolutos e cuja primeira consequência foi o 
fechamento do Congresso Nacional por quase um ano e o recesso dos 
mandatos de senadores, deputados e vereadores, que passaram a receber 
somente a parte fixa de seus subsídios. Entre outras medidas do AI-5, 
destacam-se: suspensão de qualquer reunião de cunho político; censura aos 
meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro e ao cinema; 
suspensão do habeas corpus para os chamados crimes políticos; decretação do 
estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos 
na Constituição; e autorização para intervenção em estados e municípios. O 
AI-5 foi revogado em 1978. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
Constituição (1967).  
 
 

Os militares então assumiram o governo do Brasil e estabeleceram a ditadura, 

suspendendo as eleições, o Congresso Nacional, composto pela Câmara dos Deputados 

e pelo Senado, permaneceu em funcionamento, porém sem poder expressar qualquer 

oposição ao governo. Os presidentes passaram a ser escolhidos entre militares com altas 

patentes no exército. 

O Estado militar³ procurou atender aos interesses do capital, direcionando a 

escolarização para qualificação de mão de obra necessária para a industrialização 
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crescente no país. Dessa forma, ocorreram reformas dentre elas a reforma do ensino 

superior em 1968 e em seguida a reforma do ensino primário em 1971. O governo 

procurou divulgar a glorificação e valorização da educação, como desenvolvida e forte. 

Entretanto, vale ressaltar que o aparelho educacional era um instrumento de estratégia 

dos militares em obter a liderança. (PAULINO; PEREIRA,2018) 
3Ditadura Militar, foi marcada por censura foi instituída pelos militares para 

controlar movimentos de pessoas contra o governo, portanto, eram proibindo jornais, 

revistas, músicas, filmes, teatro, cinema e programas de televisão que tivesse qualquer 

publicação com a finalidade de criticar o governo militar, apenas poderiam publicar 

matérias que valorizassem as ações do governo. 

O processo de democratização do país proporcionou o debate para construção da 

educação brasileira, no final dos anos de 1970 e início dos anos de 1980, que 

manifestaram os movimentos de redemocratização do país, onde evidencia a resistência 

ao modelo instituído pelo golpe militar de 1964 (BORGES, 2012).   

A Constituição Federal de 1988 é chamada “Constituição Cidadã”, pelo que ela 

representa para os direitos humanos e de cidadania. Na Constituição Federal brasileira, 

os direitos humanos possuem um título próprio, denominado “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, que compreende capítulos que tratam dos direitos e deveres individuais 

e coletivos, dos direitos sociais, da nacionalidade e dos direitos políticos. 

 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 2010, Artigo 5º). 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

 LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados 
a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 
tramitação.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) 

§ 1º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm 
aplicação imediata. 

 § 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

 § 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 

                                                             

3Essa Constituição foi emendada por sucessiva expedição de Atos Institucionais (AIs), que serviram de 
mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes extra 
constitucionais. De 1964 a 1969, foram decretados 17 atos institucionais, regulamentados por 104 atos 
complementare 
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emendas constitucionais.   (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004)    (Atos aprovados na forma deste parágrafo) 

 § 4º O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Internacional a 
cuja criação tenha manifestado adesão. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 45, de 2004) 

 
 
 

Os Direitos Humanos são chamados de direitos fundamentais, pois correspondem 

a necessidades essenciais da pessoa humana, como a vida, a igualdade, a liberdade, a 

alimentação e a saúde. No tocante aos direitos humanos estão relacionados na garantia 

da dignidade, sem qualquer distinção de raça, gênero, religião, política, ideológica, 

étnica, entre outros.  

Com o advento da Constituição Cidadã de 1988, o direito à educação também 

obteve o seu ápice quando finalmente atingiu o status merecido, como direito positivado, 

público subjetivo, de aplicação imediata e, principalmente, como direito fundamental. A 

educação encontra-se explicitada no texto constitucional de 1988 no capitulo III, artigos 

205 a 214. Nessa previsão legal o legislador cita, como sendo três os pilares que 

disciplinam o processo educacional brasileiro: pleno desenvolvimento da pessoa; seu 

preparo para a cidadania e a formação para o trabalho.  

Nesta perspectiva, interessante definir o conceito de cidadania como 

característica essencial ao desenvolvimento do projeto educacional, compreendendo a 

participação da escola na formação de uma sociedade mais justa e solidária. Adiante 

temos um posicionamento do conceito de cidadania abordado na Constituição de 1988: 

 

[...] a cidadania é definida como um dos princípios básicos da vida, onde o 
cidadão possa exercer seu papel na construção da democracia social. As 
instituições, como as escolas, e os atores sociais precisam estar 
comprometidas coma formação cidadã. A formação cidadã deveria ser uma 
das preocupações primordiais da escola. Gadotti define cidadania como a 
consciência de direitos e deveres da democracia e defende uma escola cidadã 
como a realização de uma escola pública e popular, cada vez mais 
comprometida com a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 
Para isso, a escola deve propiciar um ensino de qualidade, buscando a 
formação de cidadãos livres, conscientes, democráticos e participativos. É isto 
que se espera da cidadania moderna, um cidadão sempre alerta e bem 
informado, critico, criativo, capaz de avaliar suas condições sociais, 
econômicas, dimensionar sua participação histórica, reconstruir suas práticas 
participar decisivamente da sociedade e da economia. A escola precisa então, 
repensar a formação de seu aluno, ajudando-o a tomar o rumo para a 
idealização de sua própria vida, resgatando o poder político da população na 
elaboração de valores sociais calcados na emancipação humana e na vontade 
democrática. Esta é feita por meio da escola baseada na democracia, 
assumindo a implantação de uma gestão mais participativa, pressupondo que 
seus alunos, professores e pais tenham a capacidade de participar efetivamente 
do processo de formulação de ações pertinentes a sua resolução (ARAÚJO, 
2007, p. 2). 
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Conforme o conceito de cidadania intracitado, deve funcionar como meio de 

despertar a consciência do aluno sobre a política e o poder de decisão, quais prioridades 

políticas e pedagógicas devem ser tratadas no ambiente educacional. Trabalhar a 

cidadania na escola e mostrar que todo o aluno é sujeito de direitos e deveres, cabendo 

aos professores e a escola proporcionar práticas democráticas. 

No tocante ao compromisso da escola na formação e qualificação do estudante 

para o trabalho, a escola deve oferecer formação complementar com atividades 

extracurriculares, de forma a fomentar a pesquisa e o incentivo a descoberta de novas 

tecnologias, promovendo práticas de protagonismo juvenil dentro da sala aula. 

 

 

3.6 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

Em 2004, houve o lançamento do Plano Nacional de Educação em Direitos 

Humanos (PNEDH), compreendido como um processo sistemático e multidimensional 

que orienta a formação do sujeito de direitos. A implementação desse plano foi pensada 

por etapa, sendo a primeira fase voltada para a educação básica, os sistemas escolares, 

primário e secundário, o que corresponde no sistema de ensino brasileiro à educação 

básica – educação infantil, ensino fundamental e médio. A segunda etapa propõe como 

prioridade a Educação em Direitos Humanos na educação superior, na formação de 

servidores públicos e das forças de segurança e justiça. 

Entre as ações previstas nas Diretrizes elaboradas e aprovadas, estava a criação 

de comitês Nacionais de Educação em Direitos Humanos e a elaboração de plano de 

ação. Para tanto, se fez necessário tanto à criação de programas de Educação em Direitos 

Humanos, como o reforço aos já existentes, a elaboração de materiais didáticos 

abordando a temática de direitos humanos, a colaboração dos meios de comunicação 

social entre outras ações. 

A proposta do ensino em Direitos Humanos está em consonância com o Plano 

Nacional de Educação em Direitos Humanos e com a Declaração Universal de Direitos 

Humanos, no que se refere. Esses documentos indicam progresso no avanço da 

civilização. 
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O Ensino em Direitos Humanos precisam ser vistos como uma prática social de 

construção coletiva que se materializa em diferentes espaços sociais, e está em 

permanente transformação e reconstrução. Cabe à escola promover educação pautada 

nos Direitos Humanos, com aprendizagem significativa, considerando a diversidade e as 

especialidades, com o trabalho pedagógico voltado a promover um ensino significativo, 

igualitário com direito a acesso para todos garantindo a dignidade na formação como 

seres humanos. 

Em 2012 foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação e homologadas 

pelo Ministro da Educação, as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, publicadas no Diário Oficial da União em 30 de maio de 2012. Com aprovação 

da Resolução Nº 1, de 30 de maio de 2012, do Conselho Nacional de Educação – CNE. 

valores, atitudes e práticas sociais que expressam a cultura dos direitos 
humanos em todos os espaços da sociedade; a formação de uma consciência 
cidadã presentes nos níveis cognitivo, social, ético e político; o 
desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 
coletiva; e o fortalecimento de práticas individuas 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 ( BRASIL, 2009,p.25) 
 

Segundo o Programa Mundial para a Educação (ONU, 2009), esta deve ser 

entendida em duas dimensões: os Direitos Humanos no contexto educativo, que visa 

garantir que todos processos educativos favoreçam a aprendizagem dos Direitos 

Humanos na Educação. 

Neste sentido, o PNEDH, a Educação em Direitos Humanos, “deve ser um dos 

eixos fundamentais da educação básica e permear o currículo, a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação, o projeto político pedagógico da escola, os 

materiais didáticos pedagógicos, o modelo de gestão e a avaliação” (BRASIL, 2009, 

p.32). Assim, o Ensino em Direitos Humanos, faz toda diferença quando tem como 

fundamentos uma educação que contribua para o exercício da cidadania, para a 

construção de uma sociedade marcada pela dignidade da pessoa humana. 

Nesta perspectiva, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948; a 

Declaração das Nações Unidas sobre a Educação e Formação em Direitos Humanos 

(Resolução A/66/137/2011); a Constituição Federal de 1988; a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996); o Programa Mundial de Educação em 

Direitos Humanos (PMEDH 2005/2014), o Programa Nacional de Direitos Humanos 

(PNDH-3/Decreto nº 7.037/2009); o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos 

(PNEDH/2006); e as diretrizes nacionais emanadas pelo Conselho Nacional de 
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Educação, bem como outros documentos nacionais e internacionais tem como objetivo 

assegurar o direito à educação a todos, assim preceitua a EDH, in verbis. 

 

Art. 1º A presente Resolução estabelece as Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos (EDH) a serem observadas pelos sistemas de 
ensino e suas instituições. 
 Art. 2º A Educação em Direitos Humanos, um dos eixos fundamentais do 
direito à educação, refere-se ao uso de concepções e práticas educativas 
fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de promoção, proteção, 
defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de direitos e de 
responsabilidades individuais e coletivas. § 1º Os Direitos Humanos, 
internacionalmente reconhecidos como um conjunto de direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles individuais, 
coletivos, transindividuais ou difusos, referem-se à necessidade de igualdade 
e de defesa da dignidade humana. 
 § 2º Aos sistemas de ensino e suas instituições cabe a efetivação da Educação 
em Direitos Humanos, implicando a adoção sistemática dessas diretrizes por 
todos(as) os(as) envolvidos(as) nos processos educacionais.  
Art. 3º A Educação em Direitos Humanos, com a finalidade de promover a 
educação para a mudança e a transformação social, fundamenta-se nos 
seguintes princípios: I - dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - 
reconhecimento e valorização das diferenças e das diversidades; IV - laicidade 
do Estado; V - democracia na educação; 
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade 
socioambiental. Art. 
 4º A Educação em Direitos Humanos como processo sistemático e 
multidimensional, orientador da formação integral dos sujeitos de direitos, 
articula-se às seguintes dimensões: I - apreensão de conhecimentos 
historicamente construídos sobre direitos humanos e a sua relação com os 
contextos internacional, nacional e local; II - afirmação de valores, atitudes e 
práticas sociais que expressem a cultura dos direitos humanos em todos os 
espaços da sociedade; III - formação de uma consciência cidadã capaz de se 
fazer presente em níveis cognitivo, social, cultural e político; IV - 
desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de construção 
coletiva, utilizando linguagens e materiais didáticos contextualizados; e V - 
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 diferentes formas de violação de 
direitos.  
Art. 5º A Educação em Direitos Humanos tem como objetivo central a 
formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos Direitos 
Humanos como forma de vida e de organização social, política, econômica e 
cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário. § 1º Este objetivo deverá 
orientar os sistemas de ensino e suas instituições no que se refere ao 
planejamento e ao desenvolvimento de ações de Educação em Direitos 
Humanos adequadas às necessidades, às características biopsicossociais e 
culturais dos diferentes sujeitos e seus contextos. § 2º Os Conselhos de 
Educação definirão estratégias de acompanhamento das ações de Educação 
em Direitos Humanos.  
Art. 6º A Educação em Direitos Humanos, de modo transversal, deverá ser 
considerada na construção dos Projetos Político-Pedagógicos (PPP); dos 
Regimentos Escolares; dos Planos de Desenvolvimento Institucionais (PDI); 
dos Programas Pedagógicos de Curso (PPC) das Instituições de Educação 
Superior; dos materiais didáticos e pedagógicos; do modelo de ensino, 
pesquisa e extensão; de gestão, bem como dos diferentes processos de 
avaliação.  
Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 
Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 
Superior poderá ocorrer das seguintes formas: I - pela transversalidade, por 
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meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e tratados 
interdisciplinarmente; II - como um conteúdo específico de uma das 
disciplinas já existentes no currículo escolar; III - de maneira mista, ou seja, 
combinando transversalidade e disciplinaridade. Parágrafo único. Outras 
formas de inserção da Educação em Direitos Humanos poderão ainda ser 
admitidas na organização curricular das instituições educativas desde que 
observadas as especificidades dos níveis e modalidades da Educação 
Nacional.  
Art. 8º A Educação em Direitos Humanos deverá orientar a formação inicial 
e continuada de todos(as) os(as) profissionais da educação, sendo componente 
curricular obrigatório nos cursos destinados a esses profissionais.  

  Art. 9º A Educação em Direitos Humanos deverá estar presente na formação   
inicial e continuada de todos(as) os(as) profissionais das diferentes áreas do 
conhecimento. 

Art. 10. Os sistemas de ensino e as instituições de pesquisa deverão fomentar 
e divulgar estudos e experiências bem sucedidas realizados na área dos 
Direitos Humanos e da Educação em Direitos Humanos. 
 Art. 11. Os sistemas de ensino deverão criar políticas de produção de 
materiais didáticos e paradidáticos, tendo como princípios orientadores os 
Direitos Humanos e, por extensão, a Educação em Direitos Humanos. 
 Art. 12. As Instituições de Educação Superior estimularão ações de extensão 
voltadas para a promoção de Direitos Humanos, em diálogo com os segmentos 
sociais em situação de exclusão social e violação de direitos, assim como com 
os movimentos sociais e a gestão pública.  

                                             Art. 13. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

Dessa forma, o Brasil conta com um texto constitucional, que assegura a educação 

básica como um direito fundamental, garantindo a todos um direito efetivo ao ensino 

obrigatório e gratuito. Portanto, a educação em direitos humanos possibilitará a 

oportunidade de se conscientizar as pessoas para a importância de se respeitar o ser 

humano, devendo zelar pelo bom convívio e pelo valor da liberdade, para que dessa 

forma ocorra o desenvolvimento social de forma plena, diminuindo as desigualdades 

sociais. 
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4. OS MARCOS LEGAIS DAS DIRETRIZES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

 

Neste capítulo, apresentamos algumas reflexões sobre o Ensino Fundamental, o 

conceito de interdisciplinar e os saberes da prática docente, buscando fazer relações entre 

o Ensino em Direitos Humanos com a problemática da pesquisa. 

A constituição democrática de 1988 representa um marco histórico na redefinição 

dos direitos de cidadania tanto do ponto de vista dos direitos políticos como dos direitos 

sociais. Baseada nesses fundamentos, constata-se na Educação brasileira, o ensino 

obrigatório, que é amparado pelas Leis:  

 

Lei n.º 4024, de 1961 – Estabeleceu quatro anos de escolaridade obrigatória, 
que, com o acordo de Punta Del Est e Santiago, assumiu a obrigação da 
duração do Ensino Primário de seis anos, prevendo cumpri-la até 1970. 
Lei n.º 5692/71 – Estendeu a obrigatoriedade para oito anos. 
Lei n.º 9394/96 – Sinalizou para o ensino obrigatório de nove anos de duração, 
ao iniciar-se aos seis anos de idade, tornando-se meta da Educação Nacional 
pela lei n.º 10.172, de 9 de janeiro de 2001.  
Lei n.º 11.274/2006 – Institui o Ensino Fundamental de nove anos, com a 
inclusão de crianças de seis anos de idade. O Ensino Fundamental será assim 
organizado em relação à legislação anterior, conforme art. 23 da LDB n.º 
9394/96. 
 

Conforme o Plano Nacional de Educação-PNE, a determinação de implementar 

o Ensino Fundamental de nove anos, obrigatório e gratuito na escola pública, tem por 

objetivo a formação básica do cidadão. Segundo a LDB 9394/96, no art. 32, a formação 

do cidadão deve se dar, destaca:  

 

Art. 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, 
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por 
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
I. O desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos 
o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo; 
 II. A compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;  
III. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a 
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;  
IV. O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. 
(Redação dada pela Lei nº 11.274, de 2006) 
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No artigo 32 da lei de Diretrizes e Bases-LDB da Educação Nacional, determina 

como objetivos do Ensino Fundamental4 a formação do cidadão, incluindo questões de 

justiça, equidade, respeito mútuo e o reconhecimento da pluralidade cultural. 

Para Pablo Gentili (2012), uma das conquistas mais democráticas e importantes 

da Declaração Universal dos Direitos Humanos foi incorporar e reconhecer a educação 

universal, gratuita e obrigatória como um direito humano fundamental. De acordo com 

autor, também chama a atenção no sentido de que a universalização do acesso à escola, 

embora tenha sido uma grande conquista democrática, ainda não se realizou em sua 

plenitude; é necessário não só que haja crianças nas escolas, mas também que estas sejam 

cada vez melhores para todos, que o direito a educação tenha como prisma, a democracia, 

a universalização da escola e a igualdade de oportunidades. 

O Ensino em Direitos Humanos pode ser desenvolvido em sala de aula como eixo 

norteador transversal e interdisciplinaridade nos Projetos Pedagógicos e no currículo 

escolar, para isso é necessário que os professores conheçam os direitos, os deveres, 

devendo ser trabalhado temáticas que atendam á diversidade que a sociedade vislumbra, 

de crianças e jovens aprender os fundamentais dos direitos humanos, assim, precisamos 

de um ensino com base na igualdade, fraternidade e liberdade. 

De acordo com Bobbio (2004), na atualidade, é a garantia e não os fundamentos 

dos direitos que precisam ser assegurados e protegidos: O importante não é fundamentar 

os direitos do homem, mas protegê-los. Não preciso aduzir aqui que, para protegê-los, 

não basta proclamá-los. [...] O problema real que temos de enfrentar, contudo, é o das 

medidas imaginadas e imagináveis para a efetiva proteção desses direitos. (BOBBIO, 

2004, p,24) 

O Ensino em Direitos Humanos é a melhor alternativa para que haja uma 

conscientização do quão importante é esta temática na formação escolar de crianças e 

jovens no cenário educacional, inserido como atividades práticas pedagógicas 

interdisciplinares. De acordo com Ferreira (2008), assim podemos conceituar o que é 

prática educativa: 

Na prática educativa, pode-se trabalhar de modo a integrar pessoas, ações, 
conhecimento e disciplinas escolares. Na estrutura da disciplina escolar busca-
se, principalmente, a base conceitual, a dimensão vertical do ensino com o 
aprofundamento dos conteúdos escolares. Para desenvolver essa mesma 

                                                             
4 O Brasil aprovou a Lei Federal n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006, que instituiu o Ensino Fundamental 
de nove anos para todos os sistemas, alterando artigos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN). Congresso Nacional havia aprovado a Lei n. 11.114, que instituía a obrigatoriedade escolar 
para crianças de 6 anos de idade. Diário Oficial da União, Brasília, 17 junho 2018. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br>. 
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estrutura, procura-se o aporte da interdisciplinaridade, de forma a trabalhar a 
dimensão horizontalizada e verticalizada dos conteúdos. A disciplina é 
ferramenta para a abertura ao conhecimento interdisciplinar. (FERREIRA, 
2008, p. 86). 
 

Assim, a dimensão pedagógica deveria ter como objeto base, uma prática 

educativa em Direitos Humanos e uma construção coletiva de saberes que propiciem o 

compromisso com uma prática transformadora da realidade. Assim uma prática 

pedagógica pode tratar de temáticas específicas, tendo como eixo principal o Ensino em 

Direitos Humanos. 

 

 

4.1 OS SABERES NA PRATICA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 

Quanto aos Saberes na Pratica Docente no Ensino Fundamental, consideramos 

pertinente destacar os saberes constituintes da formação docente com foco na educação 

em Direitos Humanos. A importância dos saberes para a prática docente acontece pelo 

fato de o professor que vai trabalhar no contexto educacional precisa possuir certos 

saberes para conseguir desenvolver o trabalho pedagógico. De acordo com Tardif (2005), 

no trabalho docente, professores e professoras incorporam diversos conhecimentos 

como: saberes docente, saberes disciplinares, saberes curriculares e saberes 

experienciais. 

Neste sentido, faz-se necessário reconhecem a importância dos saberes 

disciplinares que têm especificidades, pois estão relacionados diferentes “campos do 

conhecimento, aos saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram nas 

universidades sob a forma de disciplinas, no interior de faculdades e de cursos distintos” 

(TARDIF, 2005, p. 38).  

 

Este saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos, a 
partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais 
definidos e selecionados por ela como modelo da cultura erudita e de 
formação para essa cultura, sob a forma de programas escolares (objetivos, 
conteúdos, métodos) que os professores devem aprender e aplicar ( 2005, p. 
38). 
 
 

Embora enfatizem saberes diferentes, todos esses conhecimentos valorizam a 

articulação entre teoria e prática na formação docente, bem como os saberes, a 

experiência e a reflexão crítica na melhoria da prática pedagógica. De acordo com Tardif 
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(2005) “o corpo docente não é responsável pela definição nem pela seleção dos saberes 

que a escola e a universidade transmitem”. Vale ressaltamos esses pontos:  

 

[...] já se encontram consideravelmente determinados em sua forma e 
conteúdo, produtos oriundos da tradição cultural e dos grupos produtores de 
saberes sociais e incorporados à prática docente através das disciplinas, 
programas escolares, matérias e conteúdos a serem transmitidos (2005, p. 40). 
 
 

Segundo Tardif, os conhecimentos da experiência são resultantes da experiência 

do professor e da professora e se incluem ao conjunto de saberes acumulados e adquiridos 

na prática do trabalho docente, servindo de referencial para sua orientação profissional. 

Eles e elas estão “[...] na confluência entre várias fontes de saberes provenientes da 

história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros fatores 

educativos, das universidades, etc.” (2005, p. 19), 

Nesta perspectiva Tardif, Saber-ensinar supõe um conjunto de saberes e, portanto, 

um conjunto de competências diferenciadas. Para ensinar, o professor deve ser capaz de 

assimilar uma tradição pedagógica que se manifesta através de hábitos, rotinas e truques 

de ofício, deve possuir uma competência cultural oriunda da cultura comum e dos saberes 

cotidianos que partilha com seus alunos [...] O saber-ensinar refere-se, portanto, a uma 

pluralidade de saberes. (2005, p. 178) 

Dessa forma, destacamos que o professor devido a grande capacidade que ele tem 

de contribuir com a socialização do conhecimento, constroem seus saberes a partir das 

vivências em campos sociais. Tardif (2005) destaca cinco fontes dos saberes docentes: 

Conhecimentos pessoais, saberes da própria história de vida do sujeito, conhecimentos 

escolares, saberes decorrente do processo de escolarização, conhecimentos provenientes 

da formação profissional, saberes da prática profissional, de estágios e/ou de cursos de 

aperfeiçoamento; conhecimentos provenientes de programas e manuais escolares -

aqueles que decorrem da prática como ferramenta de trabalho e conhecimentos oriundos 

da experiência de trabalho -, conhecimento adquiridos na escola, ambiente de trabalho, 

e o resultante da socialização profissional. 

Assim, na formação docente na perspectiva do Ensino em Direitos Humanos 

evidencia os saberes como elementos fundamentais de um processo sistemático, 

multidimensional que engloba novos conhecimentos, valores, atitudes e ações voltadas 

para uma prática educativa, sendo um elemento fundamental no processo de formação 

do docente na Educação em Direitos Humanos. 
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Ainda em harmonia com Tardif, define a importância do saber-ensinar: 

[...]Saber-ensinar supõe um conjunto de  saberes  e,  portanto, um conjunto de 
competências diferenciadas. Para ensinar, o professor deve ser capaz de 
assimilar uma tradição pedagógica se  manifesta  através  de  hábitos,  rotinas  
e  truques de  ofício,  deve  possuir  uma  competência  cultural  oriunda da 
cultura comum e dos saberes cotidianos que partilha com seus alunos [...] O 
saber-ensinar refere-se, portanto, a uma pluralidade de saberes. (2002, p. 
178), 

 
Cabe à escola promover aprendizagem e ensino significativo, considerando a 

diversidade e igualdade no acesso aos direitos e deveres, portanto, promover o Ensino 

em Direitos Humanos deve ser um compromisso de todos agentes envolvidos no 

processo educativo, tendo o objetivo de reconhecer o outro como sujeito de direito. Eis 

o grande desafio, fomentar uma educação que busca uma sociedade democrática. 

 

 

4.2 O SABER ÀS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Nos estudos de Charlot (2013), o autor propõe o desenvolvimento da sociologia 

do sujeito por meio de diálogos com a sociologia da ação, filosofia, psicologia, 

antropologia e linguística. Mediante a experiência antropológica de relação com o saber, 

é possível buscar alguns elementos para o entendimento da experiência de relação do 

sujeito com o conhecimento ou com o saber.  

Para Charlot (2013) propõe o desenvolvimento de uma sociologia do sujeito, pois 

considera o aluno um sujeito, mesmo que sujeitado, já que é uma criança, um jovem, um 

adulto, um ser humano em relação aos outros seres humanos, também sujeitos, 

portadores de desejos e movidos por eles.  

um princípio fundamental para compreender a experiência escolar e para 
analisar a relação com o saber: a experiência escolar é, indissociavelmente, 
relação consigo, relação com os outros (professores e colegas) e uma relação 
com o saber ( 2013, p. 46-47) 
 

Ao pensarmos nas crianças, os jovens e os adultos são levados pelo desejo de 

relação com o outro e abertos para um mundo social no qual eles ocupam um lugar, uma 

posição, do qual são elementos ativos e só podem tornar-se sujeitos efetivos na relação 

obrigatória com o saber, pois só por meio do aprendizado da cultura poderão apropriar-

se do mundo e ingressar no mundo do conhecimento (CHARLOT, 2013, p. 57-59). 

Assim, ao refletir sobre a maneira como se colocar no lugar do outro, chama a 

atenção para a necessidade de ser sujeitos ativos no mundo do conhecimento, que se 
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permitir conhecer as diferenças e compartilhar, aprender a convivência com outros e 

respeitando a diversidade dos diferentes grupos. No que se refere à ação docente para 

atuar em Ensino em Direitos Humanos tem-se que buscar alternativas pedagógicas com 

novos saberes. 

Ressaltando, o referido autor a importância da relação do sujeito com o saber é 

mais ampla do que aquilo que o sujeito sabe. O que existe não é apenas o saber em si ou 

sujeitos que sabem, e sim sujeitos que estão em relação com o saber, em uma dinâmica 

atividade de relações consigo mesmo em relação aos outros, em que o conhecimento é 

resultado de uma experiência pessoal da subjetividade, da apropriação de informações e 

saberes da objetividade e no confronto com outros sujeitos em intersubjetividade. O 

próprio saber é relação, produto e resultado da interação de conhecimento do mundo por 

um sujeito (CHARLOT, 2013, p. 61-62). 

 

4.3 A INTERDISCIPLINARIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL UMA 

PROPOSTA ENSINO EM DIREITOS HUMANOS 

 

 

Entende-se no ensino tradicional, os conteúdos são trabalhados de maneira 

isolada, sem que haja uma inter-relação entre as diferentes áreas do saber. Em relação 

aos conteúdos devem ser trabalhados interdisciplinaridade aos conteúdos curriculares. 

Para Goodson (1996), o currículo é definido como um percurso a ser seguido e 

como conteúdo apresentado para estudo em sala de aula. O conceito da palavra 

curriculum, de origem latina, significa o curso, a rota, o caminho da vida ou das 

atividades de uma ou um grupo de pessoas. O currículo educacional representa a síntese 

dos conhecimentos e valores que caracterizam um processo social expresso pelo trabalho 

pedagógico desenvolvido nas escolas.  

Portanto, numa perspectiva didática pedagógica, defendemos a existência de 

diferentes possibilidades metodológicas e privilegiamos a interdisciplinaridade, 

enfatizamos a estratégia de temas geradores capazes de desestabilizar a concepção global 

do currículo. Explana-se, o pensamento de Feldmann (2009) a respeito aos professores: 

Os professores, em seu ambiente de trabalho, lidam com questões de natureza 
ética, afetiva, política, social, ideológica e cultural. Dessa forma em 
colaboração mútua, podem criar possiblidade de recriar os conhecimentos 
necessários a uma prática inclusiva, considerando as diversidades e 
multiculturalidade presente nos cotidianos escolares. Respeitar a 
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multiplicidade de culturas, valores, gêneros e classes sociais presentes nas 
relações institucionais e pedagógicas que envolvem o processo de ensinar e 
de aprender tornam-se imperativos no ofício de ser professor. (2009, p.78) 
 
 

No que se refere à interdisciplinaridade, mostra-se necessários o docente 

conhecer as questões epistemológicas mais gerais das áreas, seus conteúdos e mesmo as 

orientações didáticas, na busca uma prática que englobe a interdisciplinaridade com 

novos temas no currículo, que servem de base para uma formação plena do aluno. Os 

temas propostos como transversais tem como interesse as necessidades atuais. 

A educação escolar comprometida com a formação de cidadãos envolve a 

transmissão de conhecimentos que permitam desenvolver as habilidades, competências 

e capacidade necessárias para uma participação social ativa, ou seja, o aluno 

protagonista, com participação na vida coletiva, envolvido nas questões sociais. Neste 

sentido, uma educação pautada nos valores éticos, universais, que têm como princípios 

a dignidade, a fraternidade, e a igualdade de direitos. É possível de ser trabalhada de 

maneira interdisciplinar dentro da sala de aula? 

Para HAAS (2001) no dicionário de conceitos na educação interdisciplinar uma 

definição de prática pedagógica: 

Praticar é agir e tratar com gente. Atuando profissionalmente, levamos a 
efeito, concretizamos, exercemos ou praticamos o magistério. O seu sentido 
também fala de exprimir palavras, converter em obra, dando o significado que 
praticar é uma ação consciente e sustentada por um conhecimento teórico, pois 
para tratar com familiaridade é preciso estudar constantemente. (2001, p. 147) 
 
 

Importa destacar o pensamento de Santomé (1998) tem uma abordagem critica a 

respeito da interdisciplinaridade. 

 [...] também é preciso frisar que apostar na interdisciplinaridade significa 
defender um novo tipo de pessoa, mais aberta, mais flexível, solidária, 
democrática. O mundo atual precisa de pessoas com uma formação cada vez 
mais polivalente para enfrentar uma sociedade na qual a palavra mudança é 
um dos vocábulos mais frequentes e onde o futuro tem um grau de 
imprevisibilidade como nunca em outra época da história da humanidade. 
(1998, p. 45) 
 
 

Para Charlot (2009), indagar qual forma de escola pode educar para a sociedade? 

E para qual cidadania? Ainda faz sentido, na sociedade contemporânea em processo de 

globalização, pretender educar para a cidadania? 

 

Poder-se-ia objetar que a escola lida com crianças e que sua missão é formar 
para a cidadania, jovens que, justamente, ainda não são cidadãos e não podem 
ser tratados como se já o fossem. Pode ser...Mas pode aprender a cidadania 
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quem estuda em lugar onde não vigoram os princípios da cidadania? (2009, 
p.21) 
 
 

Concordo com autor, a escola do século XXI, ainda está discutindo no cenário 

educacional, nas diretrizes curriculares, propostas pedagógicas e documentos oficiais do 

ensino brasileiros, uma formação voltada para o desenvolvimento pleno da cidadania, 

entretanto, é preciso transmitir valores que estão esquecidos na sociedade 

contemporânea. Segundo Charlot, “nessas sociedades, a educação deve, antes de tudo, 

transmitir os valores e as representações que as alicerçam”. (2009, p.22) a educação para 

a cidadania inclui aprender a tomar decisões coletivas, educar para a cidadania envolve 

a formação de atitudes de solidariedade para com outros. 

Desse modo, a escola deve proporcionar um ensino humanista, rompendo com os 

valores da sociedade capitalista, que permeia o currículo, organização e funcionamento 

da instituição escolar, neste caso, defendemos o Ensino em Direitos Humanos trabalhado 

de maneira interdisciplinar, desenvolvendo os pilares básico da educação brasileira como 

aprender a ser, aprender a conviver, aprender a fazer e o aprender a aprender. 

Na perspectiva de Fazenda (2004), cada disciplina deve ser analisada nos saberes 

que contempla, e não somente pelo lugar que ocupa na grande curricular e relata que as 

discussões acerca da interdisciplinaridade convergem desde a década de 1960, buscando 

sentidos existenciais para este conceito. Nos anos iniciais do Ensino Fundamental só é 

possível o trabalho interdisciplinar se o professor estabelecer o diálogo entre as 

disciplinas.  

De acordo com Fazenda, cabe ao professor investigar os conhecimentos que o 

aluno tem, relacionar e desenvolver de maneira contextualizada, construindo os 

conhecimentos nas dimensões, interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. 

Conforme Fazenda destaca, caracteriza-se por:  

 

 

[...] espera ante os atos não consumados,   
[...] reciprocidade que impele à troca, que impele ao diálogo, ao    diálogo com 
pares idênticos, com pares anônimos ou consigo mesmo,   
[...] humildade ante a limitação de o próprio saber,   
[...] perplexidade ante a possibilidade de desvendar novos saberes;   
[...] desafio ante o novo, desafio em redimensionar o velho;   
[...] envolvimento e comprometimento com os projetos e com as pessoas neles 
envolvidas;  
[...] compromisso em construir sempre da melhor forma possível;   
[...] responsabilidade, mas, sobretudo, de alegria, de revelação, de encontro, 
enfim, de vida. (2004, p.75). 
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Ainda sobre interdisciplinaridade, Fazenda (2003) coloca que: “é uma nova 

atitude diante da questão do conhecimento, de abertura à compreensão de aspectos 

ocultos do ato de aprender e dos aparentemente expressos, colocando-os em questão. 

Exige, portanto, na prática, uma profunda imersão no trabalho cotidiano. ” (2002, p.11). 

A autora provoca um discursão na realização de um trabalho interdisciplinar na sala de 

aula, são indissociáveis os conceitos teóricos da prática.“uma atitude ante alternativas 

para conhecer mais e melhor; [...] atitude de reciprocidade que impele à troca, [...] atitude 

de humildade ante a limitação do próprio saber e perplexidade” (2003, p. 65-80). 

Para tecer sobre a interdisciplinaridade é interessante que o professor domine os 

conhecimentos teóricos da disciplina trabalhada pelo o menos, assim, poderá pensar em 

prática pedagógica que ultrapassar as barreiras das diferentes áreas dos conhecimentos 

das ciências humanas e sociais. 

Portanto, relacionando a contribuição relevante dos temas transversais que se 

encontram nos Parâmetros Curriculares, incluem: Ética, Meio Ambiente, Saúde, 

Pluralidade cultural e Orientação sexual. Desse modo, os temas transversais não 

constituem novas áreas, pressupondo um tratamento integrado nas diferentes áreas do 

ensino. 

[...] a proposta de transversalidade traz a necessidade de a escola refletir e 
atuar conscientemente na educação de valores e atitudes em todas as áreas, 
garantindo que a perspectiva político-social se expresse no direcionamento do 
trabalho pedagógico, influencie a definição de objetivos educacionais e 
oriente eticamente as questões epistemológicas mais gerais das áreas, seus 
conteúdos e mesmo as orientações didáticas;  
a perspectiva transversal aponta uma transformação na prática pedagógica, 
pois rompe a limitação da atuação dos professores às atividades formais e 
amplia a sua responsabilidade quanto a formação dos alunos. Os temas 
transversais permeiam necessariamente toda a prática educativa que abarca 
relações entre os alunos, entre professores e alunos e entre diferentes membros 
da comunidade escolar;  
a inclusão dos temas indica a necessidade de um trabalho sistemático e 
contínuo no decorrer de toda a escolaridade, o que possibilitará um tratamento 
cada vez mais aprofundado das questões eleitas (BRASIL, 1997, p. 38-39). 
 
 

Para Morin (1999), a transdisciplinaridade só pode ser considerada uma solução 

para os problemas ambientais e educacionais se estiver ligada a uma mudança de 

paradigma. Dessa forma, é necessário substituir o pensamento que está separando o todo 

em partes por um que estabeleça as devidas ligações, contextualizando, globalizando, 

relacionando e buscando as infinitas causas das coisas. E mais, para Morin,  

um conhecimento só é pertinente na medida em que se situe num contexto. A 
palavra polissêmica por natureza adquire seu sentido uma vez inserida em seu 
contexto. Uma informação só tem sentido numa concepção ou teoria. Do mesmo 



61 

 

modo, um acontecimento só é inteligível se é possível restituí-lo em suas 
condições históricas sociológicas ou outras [...] (MORIN apud GADOTTI, 
2002, p. 38-39). 

 

De acordo com Morin define o conceito da complexidade, “o que está tecido em 

conjunto”, isto é, o complexo, segundo o sentido original do termo (2006, p. 18). 

 

[..] A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido (complexus: o que é 
tecido junto) de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela 
coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a 
complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, 
retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico. 
Mas então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do 
emaranhado, do inextrincável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. 
(2006, p.13)  
 

O conhecimento é uma rede de saberes complexos que ocorre através da ordem e 

desordem, com a interdisciplinaridade na dimensão do processo de ensino-

aprendizagem. Ainda no entendimento desse autor, é necessária uma reeducação dos 

professores para trabalhar os conteúdos em sala de aula, onde o aluno precisa repensar 

seus conceitos, prontos elaborados no espaço da escola, portanto, aprendizagem é uma 

troca de experiências e saberes tecidos na comunidade, na rua e na escola. 

Conforme as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos 

(EDH) destaca-se a temática dos direitos humanos organizados no currículo como 

transversalidade. Dentre estes, destacamos a Resolução Nº 01/2012, do Conselho 

Nacional de Educação, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas instituições. 

A nossa proposta para incluir o Ensino em Direitos Humanos no Ensino Fundamental, 

fundamenta-se nesta resolução: 

De acordo com Art. 7° da Resolução Nº 01/2012. 

 

Art. 7º A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação em Direitos 
Humanos na organização dos currículos da Educação Básica e da Educação 
Superior poderá ocorrer das seguintes formas: 
I - pela transversalidade, por meio de temas relacionados aos Direitos 
Humanos e tratados interdisciplinarmente; 
II - como um conteúdo específico de uma das disciplinas já existentes no 
currículo escolar; 
III - de maneira mista, ou seja, combinando transversalidade e 
disciplinaridade. 
Parágrafo único. Outras formas de inserção da Educação em Direitos 
Humanos poderão ainda ser admitidas na organização curricular das 
instituições educativas desde que observadas as especificidades dos níveis e 
modalidades da Educação Nacional. 
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O Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, deve se voltar para a 

formação de uma cultura baseada na universalidade, indivisibilidade e interdependência 

dos direitos humanos, como tema transversal e transdisciplinar (BRASIL, 2009, p.39). 

Desse modo, o Ensino em Direitos Humanos baseado numa dimensão pedagógica com 

objeto interdisciplinar tem inúmeros benefícios para uma prática educativa humanista. 
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5. ENSINO EM DIREITOS HUMANOS: UMA EXPERIÊNCIA NA ESCOLA 

ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORIOLANO DE 

MEDEIROS 

 

 

Neste capitulo realizamos a análise dos dados coletados aplicados através dos 

questionários aos professores da Escola Coriolano de Medeiros. Análise sobre as 

concepções de Direitos Humanos, Ensino e Interdisciplinaridade.  

 

 

   5.1 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DA ESCOLA ESTADUAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL CORIOLANO DE MEDEIROS. 

 

 

A Escola possui um Regimento Interno, que se refere a um documento 

administrativo capaz de regulamentar e normatizar as ações escolares permitindo a 

operacionalização da proposta pedagógica e as relações dos participantes do processo 

educativo. 

      Foi organizado como forma de atender os dispositivos obrigatórios da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional [LDBEN], Lei nº 9.394/96, e dispõe de normas 

administrativas, pedagógicas, didáticas e de conduta escolar, definindo os direitos, 

deveres e medidas disciplinares, bem como, responsabilidades e atribuições de cada 

pessoa, determinando o que cada um deve fazer. 

Outro instrumento representativo que a Escola dispõe é o Conselho Escolar, 

formado pelos representantes escolares e a comunidade extra-escolar, comprometidos 

com a melhoria e a qualidade do ensino da Instituição. 

       O Conselho Escolar acompanha as ações do Projeto Político Pedagógico, 

viabilizando-as, bem como o desempenho da gestão.  As decisões e deliberações das 

questões pedagógicas administrativas, sociais e financeiras da escola, são tomadas em 

reuniões quinzenais, para que possam ser refletidas e debatidas coletivamente, no sentido 

de definir para que e como vão ser empregados os recursos financeiros, oriundos de 

Programas Federais, como: Programa Dinheiro Direto na Escola [PDDE], Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação [FNDE], Programa Nacional de 

Alimentação Escolar [PNAE], PDDE Estadual e Mais Educação. Todos os recursos 
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financeiros recebidos são empregados em ações da Escola, apresentados através da 

prestação de contas e divulgados no mural da Instituição.  

         Portanto, o Conselho Escolar é atuante, participativo, deliberativo e parceiro, 

contribuindo de forma positiva e democrática no desenvolvimento de ações de todo o 

trabalho escolar. 

        A Escola também conta com o Orçamento Democrático Escolar que é um 

instrumento de gestão democrática da educação pública, em que a comunidade escolar  

local é convidada a participar das decisões sobre a melhor forma de utilização dos 

recursos que são transferidos diretamente às escolas, por meio do PDDE - Estadual e 

Federal, a partir de assembléias, ou seja, é um mecanismo de participação, para que os 

espaços de decisão e responsabilização das unidades escolares, que tem como objetivo 

ampliar a participação das comunidades escolar e local na gestão administrativa, 

financeira e pedagógica das escolas públicas como estímulo à prática do controle social, 

com vistas à melhoria da qualidade da educação. 

      Para a elaboração do Projeto Político Pedagógico - PPP a Escola desenvolveu um 

trabalho democrático que contou com a participação de representantes dos seguintes 

segmentos: professores, alunos, funcionários e os pais, através de reuniões onde 

discutiram e refletiram sobre as ações de forma coletiva, constituindo a expressão da 

autonomia da escola, tomando por base a realidade social, cultural e econômica dos 

alunos, visando à formação de um cidadão participativo, responsável, criativo e teve por 

objetivo a definição de metas claras a fim de atingir a globalidade no contexto social. 

O PPP da EEEFM Coriolano de Medeiros apresenta no marco situacional da 

comunidade atendida pela escola. Portanto assegura-se no PPP:  

 

Um mundo conturbado, onde a família, eixo central da sociedade, perde sua 
identidade, gerando filhos sem valores, sem princípio. As consequências da 
crise global interferem na situação brasileira: menores abandonados, pais 
desempregados, baixo poder aquisitivo, famílias desestruturadas. [...] O perfil 
socioeconômico é bem diversificado, mas a maior parte dos alunos encontra-
se situada na renda mínima, 50% dependem do Programa Bolsa Escola e ajuda 
na aquisição de materiais escolares subsidiados. Quanto à educação, a Escola 
tem a missão de compartilhar o conhecimento e estimular o jovem a 
desenvolver uma consciência crítica, de forma que seja capaz de analisar as 
realidades sociais a fim de construir uma sociedade com melhores condições 
para todos. 
 
 

      No marco filosófico a Escola tem como ideal de educação comprometer-se em 

oferecer um ensino de qualidade através do desenvolvimento nos aspectos: culturas, 
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políticos e sociais, buscando a participação coletiva para o desenvolvimento de uma 

educação inovadora e significativa que forme cidadãos competentes e habilidosos para a 

vida, o mercado de trabalho e a convivência social e solidária. 

      Tendo em vista a realidade apresentada no marco situacional e o ideal de 

educação que almeja no marco filosófico, a Escola propôs no marco operacional ações 

prioritárias para transformar essa realidade social e cultural dos alunos desenvolvendo 

metas para as dimensões pedagógicas, administrativas e comunitárias. São ações 

prioritárias que a Escola planeja desenvolver para atingir as metas que deseja alcançar: 

 

Tentar reduzir a taxa percentual da evasão e repetência; Adquirir recursos 
didáticos que possam facilitar a interiorização das diversas áreas do 
conhecimento; Oferecer condições aos alunos para as pesquisas de campo; 
Formação continuada, visando o aperfeiçoamento do processo ensino-
aprendizagem; Implementação da biblioteca escolar, através de parcerias com 
livrarias, amigos da escola e editoras, para aquisição de livros doados; Criar 
estratégias de integração entre escola x família; Intercambio cultural através 
de gincana, feira cultural, folclore e outros; Realizar matemagincana com os 
alunos do Fundamental II com intuito de desenvolver aprendizado de forma 
lúdica.  
 
 

Observando o cotidiano escolar percebe-se que a Escola é aberta para todos os 

tipos de projetos, desde que venham com o intuito de ampliar e diversificar o 

conhecimento dos alunos no sentido de formar cidadãos críticos e conscientes do seu 

papel na sociedade. Segundo a gestora, na sua fala:  

 

[...] essa Escola adota a gestão democrática e participativa partindo do 
princípio de que ingressou na gestão através de eleições diretas e que 
desenvolve um trabalho coletivo em parceria com o corpo docente, alunos, 
pais e funcionários de apoio administrativo, ou seja, compartilha as decisões 
e ações com a participação de todos os envolvidos no cenário escolar, 
descentralizando o poder.  
 
 

No entanto, como assegura Lück (2010, p.43) “[...] é válido destacar que a eleição 

de diretores praticada por vários sistemas de ensino, por si só não garante uma vivencia 

democrática e participativa na escola”. Contudo, o gestor sendo eleito de forma 

democrática não é apenas um substituto no poder, para legitimar essa democracia precisa 

comprometer-se a promover ações que envolvam toda a comunidade escolar no sentido 

de melhorar a qualidade de ensino. 

Para consolidar os princípios da gestão democrática a Escola utiliza-se de vários 

instrumentos, já identificados antes, como o PPP, o Conselho Escolar, o Regimento 

Interno, o PDDE e conta com o apoio da família e dos representantes de turma. Sendo 
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um instrumento fundamental para a democracia da Escola o PPP desta Instituição 

estabelece: 

Uma metodologia participativa, com responsabilidade compartilhada 
coletivamente no qual se enfatiza os seguintes aspectos: aprendizagem 
significativa, onde todo o conhecimento deve ser construído e reconstruído, 
interesse pelas múltiplas dimensões do saber e a importância da aprendizagem 
para a vida e a sua possível aplicabilidade para a solução dos problemas.  
 
 

Como afirma Gadotti (2004), a necessidade de uma boa mobilização da 

comunidade escolar é condição necessária para a compreensão da importância do Projeto 

Político Pedagógico para a escola. No período de observação percebeu-se que a gestora 

desempenhou várias funções relativas à organização da Escola:  

 

Acompanhou o cotidiano da sala de aula, se envolveu com a equipe de 
professores e coordenadores, na execução dos projetos, participou da reunião 
dos pais, atendeu-os quando necessário e se preocupou em manter a escola 
limpa e organizada. 
 
 

Observamos que a escola tem uma boa equipe de apoio a direção com uma rotina 

de horário intercalado de forma que nenhum turno fique descoberto, sendo que a mesma 

está presente nos três turnos para garantir o compartilhamento da organização 

administrativa e pedagógica da Escola. 

     Na dimensão financeira ocorre através do Conselho Escolar que conta também 

com a participação da gestora. Suas ações acontecem de forma atuante, sempre contando 

com a presença de seus membros nas reuniões que acontecem periodicamente a fim de 

serem divulgadas as informações referentes ao uso dos recursos financeiros e os 

resultados obtidos, pois essas ações são refletidas e discutidas no sentido de serem 

analisados se esses resultados contribuíram para melhorar o ensino e diminuir os 

problemas enfrentados pela Escola. 

     Na dimensão pedagógica o planejamento que acontece semanal e quinzenalmente 

para estudo, reflexão, avaliação e redirecionamento das ações didático-pedagógicas com 

o objetivo de que de fato a aprendizagem aconteça. 

    Assim, o trabalho na Escola em relação ao conhecimento e aos desafios 

enfrentados faz com que o aluno possa integrar o que aprendeu na construção de uma 

realidade mais justa relacionada a prática cotidiana com novas propostas e mudanças 

para a sua formação social e cultural. 
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Então, a EEEFM Coriolano de Medeiros assume o compromisso com a 

responsabilidade legal, judicial e pedagógica de forma compartilhada, pautada num fazer 

coletivo, envolvendo todos os atores ali envolvidos nos aspectos da organização escolar 

para que seus objetivos sejam atingidos e garantam o bom funcionamento da unidade e 

o sucesso do processo de aprendizagem dos alunos.  

 

 

 5.2 AÇÕES DE ENSINO EM DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA ESTADUAL DE 

ENSINO FUNDAMENTAL CORIOLANO DE MEDEIROS 

 

 

O suporte para que essas ações se concretizem encontra-se no eixo administrativo 

da Escola que deve oferecer ambiente organizado, agradável e favorável ao ensino e 

aprendizagem, promovendo a integração dos professores com a comunidade, criando 

espaços de discussão em torno de temas de interesse da comunidade à Escola e por fim, 

oferecer apoio logístico e pedagógico a professores e estudantes para vivenciarem os 

Programas e Projetos da SEE-PB, bem como os Projetos Individuais no ambiente escolar, 

conforme o quadro representativo. 

 

 

QUADRO – 04 PLANO DE AÇÃO - PA 
Prioridade 1: Aumentar o IDEB/IDEBPB da escola com o objetivo de melhorar a aprendizagem. 
Prioridade 2: Trabalhar a participação da família para melhorar o desenvolvimento afetivo, social e 
intelectual do aluno.  
Prioridade 3: Priorizar projetos interdisciplinares envolvendo conteúdos programados, resgatando 
conhecimentos com objetivos de melhorar a aprendizagem do aluno.  
Tema Gerador: Indisciplina e Aprendizagem 

 
Metas 

 
Ações previstas 

 
Recursos 

 
Data prevista 

 
· Promover 

palestras para 
docentes e 
família. 

 
· Convidar profissionais de 

diferentes áreas na busca de 
mais qualificação profissional. 

· Promover encontros para 
família trabalhando a Educação 
Social e Emocional, resgatando 
o diálogo e a autoestima dos 
discentes na escola. 

 
· Planejamentos 
· Aparelhos 

multimídias, 
materiais 
impressos.  

· Ministrante 
para a palestra. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quinzenalmente 
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· Articular 
encontros 
família-escola. 

· Promover reuniões 
periodicamente para debater e 
informar decisões, relacionadas 
à indisciplina e aprendizagem 
dos discentes. 

· Boletim de 
desempenho 
dos 
educandos. 

· Aparelhos 
multimídias, 
materiais 
didáticos e 
impresso. 

 
 
 

Bimestralmente. 

· Desenvolver 
Projetos visando 
melhorar o ensino 
aprendizagem e 
as relações 
interpessoais da 
comunidade 
escolar. 

· Mobilizar o professor para 
realização dos projetos, 
favorecendo total apoio 
pedagógico aos mesmos.  

· Aparelhos 
multimídias, 
materiais 
impressos e  
didáticos.  

·  Palestrantes. 

 
Do período de 

julho a 
novembro  

 
· Construir 

relacionamento 
de pais na escola, 
através do Projeto 
Liga da Paz em 
parceria com o 
Programa de 
Educação 
Emocional e 
Social para 
família e 
comunidade. 

 
· Trabalhar com os professores da 

escola o tema “Liga da Paz”, 
para um melhor relacionamento 
com os discentes, contribuindo 
para o processo de integração 
escola/comunidade, e alcançar 
os objetivos individuais e 
coletivos dos mesmos; 

·   Realizar com as famílias 
encontros para dialogarmos 
sobre os interesses e anseios, 
levando em consideração à vida 
das famílias, valorizando as suas 
diferenças e os níveis de cultura 
que estão inseridos 
possibilitando alcançar seus 
objetivos. Ajudando dessa forma 
o desenvolvimento no nível 
intelectual, físico emocional e 
social dos mesmos. 

 
·  Recursos 

humanos com 
parcerias como: 
Formadores da 
Escola, 
Conselho 
Tutelar, 
Assistentes 
Sociais, 
Psicólogos, Juiz 
da Vara da 
Família. 

 
 

· Aparelhos 
multimídias 
(vídeos, filmes e 
depoimentos) e 
materiais 
impressos. 

 
.      
Período de Maio 

à Novembro 

· Executar com os 
alunos de 5º à 9º 
ano e EJA o 
Concurso de 
Desenho e 
Redação com o 
tema: “Pequenas 
Corrupções – 
Diga não”. 

 

· Mobilizar os educandos visando 
despertar neles  uma reflexão e 
interesse pelo tema trabalhado. 

 
· Fomentar com os alunos valores 

de ética e cidadania, oportunizar 
os mesmos refletirem sobre as 
ações que revelam atitudes 
antiéticas.  

· Recursos 
multimídias; 

 
 

· Palestras e 
materiais 
impressos. 

 
 

Período de Julho 
à Setembro 

Fonte: Dados coletados do Projeto Político Pedagógico – PPP 
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Observamos no Projeto Político Pedagógico - PPP, um Plano de Ações com 

estratégias para desenvolver projetos educativos que valorizem os princípios de 

igualdade, diversidade e promove práticas cidadãs. Portanto, a escola tem assistência 

pedagógica e é desenvolvida através da promoção de ações que atendem às necessidades 

de aprendizagem dos alunos, onde o corpo docente é assessorado por meio de reuniões 

pedagógicas para que se trabalhem as propostas curriculares de forma coletiva. 

  

QUADRO 05 – PROJETO INTERVERSÃO PEDAGOGICA - PIP 

MESES AÇÃO RESPONSÁVEL 
FEVEREIRO · Planejamento anual  

· Organização de horários  
· Elaboração do Projeto de Intervenção  
· Atualização do Regimento Interno  
· Atualização do Projeto Político  

Pedagógico  
· Início das aulas  
· Transversalidade:  Violência no  
· Contexto Escolar 

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

MARÇO · Planejamento didático  pedagógico  
semanal    

· Execução  das  ações  contidas  do  
Projeto de Intervenção   

· De  olho  no  IDEPB-  sensibilizando  a  
comunidade escolar  

· I Encontro com as famílias   
· Início  elaboração  Projetos  

Individuais por professores  
· Eleição Presidentes de Sala 

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

ABRIL · Planejamento  didático  pedagógico  
semanal  

· Transversalidade:  Sustentabilidade  e  
Protagonismo Juvenil  

·  Execução  das  ações  contidas  do  
· Projeto de Intervenção   
·  De olho no IDEPB  
· I Conselho de Classe – Diagnóstico 

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

MAIO · Planejamento  didático  pedagógico  
semanal   

·  Execução  das  ações  contidas  do 
· Projeto de Intervenção   
· De  olho  no  IDEPB-  Revisões programadas   
· I Sarau Pedagógico   
· Execução dos projetos individuais   

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

JUNHO · Planejamento  didático  pedagógico  
· semanal   

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
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· Execução  das  ações  contidas  do  
· Projeto de Intervenção   
· Execução dos projetos individuais   
· De  olho  no  IDEPB-  Revisões  
· programadas  
· Evento Junino na Escola   
· II Conselho de Classe   
· II Encontro com os pais 

 

funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

 
 
JULHO 

· Planejamento didático pedagógico semanal  
· Transversalidade: Direitos Humanos e 

Diversidade  
· Execução das ações contidas do Projeto de 

Intervenção De olho no IDEPB-Revisões 
programadas 

· Eleição Grêmio Estudantil  
·  Revisões ENEM – Linguagens 

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

AGOSTO · Planejamento  didático  pedagógico  
· semanal   
· Execução  das  ações  contidas  do  
· Projeto de Intervenção   
· Execução dos projetos individuais  
· II Sarau pedagógico  
·  Revisões ENEM- HUMANAS   

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

SETEMBRO · Transversalidade: Inclusão   
· Execução  das  ações  contidas  do  
· Projeto de Intervenção  
· Execução dos projetos individuais  
· III Conselho de Classe   
· III Encontro com os pais   
·  Revisões ENEM- Natureza   

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

OUTUBRO · Planejamento  didático  pedagógico  
semanal   

· Socialização dos projetos Individuais   
·  Feira de Ciências   
·  Revisões ENEM – Matemática   

Toda a comunidade 
escolar: direção, 
funcionários, 
professores, alunos, 
pais de alunos e 
parceiros 

Fonte: Projeto de Intervenção Pedagógica – PIP 

 

No início de cada ano letivo é feito o planejamento com toda a equipe pedagógica, 

professores e direção, bem como a demonstrações com gráficos dos resultados da escola. 

Esses resultados se referem ao IDEBPB, evasão e repetência, entre outros assuntos. 

Partindo desses dados, a escola busca estudar, analisar e debater as soluções e sugestões 

para obtenção de melhores resultados dos alunos. Todos os professores são orientados a 

incluírem no seu planejamento curricular e em seus projetos individuais ações que 
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promovam aprovação e diminuição da evasão escolar, inclusive, a escola promove aulões 

interdisciplinares a cada bimestre para reforçar o ensino-aprendizagem.  

O projeto é desenvolvido em consonância com o Projeto de Intervenção 

Pedagógica – PIP,  elaborado pela escola para o ano de 2018, que teve como título educar 

pela leitura: caminhos para a humanização o conhecimento e a cidadania, bem como com 

os avanços científicos, tecnológicos e culturais da sociedade contemporânea, pois o 

mesmo tem o objetivo de estimular o gosto pela leitura, atendendo aos interesses e às 

necessidades dos estudantes, ampliando os conhecimentos e mudando conceitos através 

da arte, tornando-os cidadãos conscientes e críticos, além de inovar as práticas 

pedagógicas. 

Este ano de 2018, o Sarau Literário – Ano III -  intitula-se: Projeto Sarau Literário 

“Ecos de 22”. Ele surge com essa ideia inovadora, através de um trabalho diferencial 

com as obras do Modernismo Brasileiro (1ª e 2ª fase) para que seja possível tornar os 

alunos apreciadores da leitura desses clássicos, que antes os pareciam tão distantes, e 

admiradores dos seus respectivos autores, além de despertá-los para um olhar crítico e 

moderno para as temáticas de denúncia social, diversidade, direitos humanos, combate à 

violência, entre outras, que norteiam as obras modernas: Capitães de Areia, de Jorge 

Amado, Vidas Secas, de Graciliano Ramos e O Quinze, de Raquel de Queiroz, além dos 

poemas modernos de Mário de Andrade e Osvald de Andrade. 

FIGURA 03 – Foto da caminhada pela paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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Em setembro, após todo o estudo teórico, os alunos leram os romances Vidas 

Secas, de Graciliano Ramos; O Quinze, de Raquel de Queiroz e Capitães de Areia, de 

Jorge Amado, porque esses tratam do eixo temático do 3º bimestre: diversidade e direitos 

humanos. Este tema surge em Capitães de Areia em relação aos menores abandonados e 

em Vidas Secas e O Quinze, com a saga do retirante nordestino. 

 

FIGURA 04 -  Projeto Sarau Literário 

Fonte: Arquivo pessoal 

Foi realizada uma amostra das leituras, em suas respectivas salas de aula, para 

que as outras turmas da escola pudessem participar desta atividade de forma ativa, 

ampliando o seu universo literário e despertando o gosto para esse tipo de texto. No 

momento da exposição, os alunos tiveram a oportunidade de falar sobre as obras lidas no 

decorrer do bimestre, expor seus resumos, apresentar os autores para aqueles que não 

tiveram contato, ainda, com os mesmos, além de mostrar fotos e objetos da época, 

tornando a sala de aula um ambiente favorável à leitura prazerosa.  
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FIGURA 05 – Mural Promotores da Paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
 

 

FIGURA 06 – Foto Apresentação dos educandos no Sarau da Escola 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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FIGURA 07 - Foto Os educandos na apresentação da peça de Teatro  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo pessoal 

 
 

FIGURA – 08 Foto da atividade sobre Diversidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      
Fonte: Arquivo pessoal 
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5.3 ENSINO EM DIREITOS HUMANOS: A EXPERIÊNCIA DA ESCOLA 
ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL CORIOLANO DE MEDEIROS EM 
PATOS – PARAÍBA  
 
 
 

Essa pesquisa teve como objetivo investigar o ensino dos Direitos Humanos na 

Escola de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros. Trata-se de um estudo de caso 

qualitativo. Dessa maneira, analisamos através das entrevistas semiestruturadas, 

realizadas com os professores sujeitos do processo pedagógico, buscando compreender 

as suas impressões sobre estas práticas no espaço escolar.  Para a efetivação da análise 

das entrevistas, agrupamos os dados obtidos em três eixos temáticos: a) A concepção dos 

sujeitos sobre Direitos Humanos; b) As Práticas Pedagógicas em Direitos Humanos: c) 

O ensino interdisciplinar e desafios das práticas pedagógicas em Direitos Humanos no 

contexto escolar. 

Com relação ao conceito de Direitos Humanos, foi formulada a seguinte 

pergunta: 

 

 Na sua compreensão, o que são os Direitos Humanos?  

 

Destacamos as respostas dos professores (P1) e (P2)  

 

P1: Direitos fundamentais e universais do ser humano, de caráter político, social, 

independente de raça, sexo, religião ou qualquer outra condição.  

P2: São direitos básicos de todos os seres humanos: direitos civis e políticos como direito 

à vida, à liberdade de expressão, ao trabalho, às crenças, ao lazer, á cultura e etc.  

 

Conforme o depoimento da professora (P2), compreende que os Direitos 

Humanos são para todas as pessoas, independente do que elas sejam ou façam enquanto 

ser humano. Os Direitos Humanos são construções históricas, resultados da luta de 

homens e mulheres pela sua conquista e ampliação, ou seja, não se trata de uma lei 

especifica. Conforme Candau é importante compreender essas interfaces dos Direitos 

Humanos:  

Nem todos os grupos culturais conhecem ou usam a expressão direitos 
humanos, mas isso não quer dizer que não tenham uma ideia de dignidade 
humana, de vida digna, de querer uma vida melhor para os seus habitantes ou 
para seus integrantes. (2008, p.48) 
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Os depoimentos acima selecionados referem-se à discursão em relação os 

Direitos Humanos, reconhecer e identificar a distinção entre as expressões direitos 

humanos e direitos fundamentais, os direitos humanos são frutos do processo histórico, 

surgindo e se afirmando no passar dos anos, tratados e convenções internacionais, em 

virtude das lutas Humanidade, as pessoas confundem esses direitos como sendo garantias 

benevolentes para pessoas que infringem a lei ou normas.  

Tendo em vista os dados apresentados e analisados, fica evidente que os 

professores estão falando dos direitos fundamentais, parecerem estar confundido com 

Direitos Humanos, os direitos fundamentais representam direitos reconhecidos na ordem 

jurídica interna do Estado, positivados nas constituição e leis nacionais. 

 

Indagamos aos professores entrevistados: 

 

No Projeto Político Pedagógico está incluindo os princípios dos Direitos Humanos?  

  

As respostas seguiram as seguintes afirmações:   

 

Conforme dados obtidos na entrevista destacamos os relatos dos professores P3 e P4, 

que enfatizam a importância da inclusão da temática no PPP, uma vez que Direitos 

Humanos é eixo transversal a ser trabalhado no 3º Bimestre do ano letivo. 

 

Os resultados remetem a pensar sobre a importância do Projeto Político-

Pedagógico para a construção da identidade escolar e para a  garantia  de  realização  de  

sua proposta de ensino. Também conhecemos as quatro dimensões em torno das quais o 

PPP é articulado:  pedagógica, administrativa, financeira e jurídica. Logo os princípios 

orientadores do documento e sua relação com essas dimensões. Por fim, chegamos ao 

entendimento que o Projeto Político Pedagógico da escola é um documento de grande 

importância, pois nele se espelham as propostas, objetivos, valores e identidade da 

escola. 

 

Para Veiga, indica que a construção coletiva do projeto político pedagógico, que 

representa a participação dos atores escolares: 
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[...] busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 
explícito, com um compromisso definido coletivamente. [...] o projeto político 
pedagógico como um processo permanente de reflexão e discussão dos 
problemas da escola, na busca de alternativas viáveis à efetivação de sua 
intencionalidade, que não é descritiva ou constatativa, mas é constitutiva. 
(1996, p23) 
 
 

O Planejamento pedagógico na escola Coriolano de Medeiros, apresenta a 

diversidade e a complexidade da unidade escolar, tornando-se uns dos momentos 

necessários, que proporcionam aos professores, alunos, pais, funcionários e direção uma 

reflexão sobre a necessidade de uma organização, cada vez maior no que diz respeito à 

busca de alternativas diante das dificuldades encontradas no contexto escolar, em busca 

da formação da cidadania. 

De acordo com Figueiró, para entender o contexto da implantação dos temas 

transversais:  

[...] profundo conhecedor das áreas de conhecimentos e dos “temas 
transversais” implica em que o professor tenha uma cultura geral sólida. [...] 
Será que o professor conhece, suficientemente bem, conteúdos de outras áreas 
além dos de sua área de formação e atuação profissional? Será que conhece, 
com propriedade, os temas sociais que deverá abordar transversalmente‘ em 
sua área de conhecimento. Estará preparado para ensinar sobre ética, educação 
ambiental, orientação sexual, pluralidade cultural e saúde? ( 2000, p.03,). 

 
 

O documento  A/52/469/Supl.  1  de  20  de  outubro  de  1997  define  a  Educação  

em Direitos Humanos como:  

 

[...] a Educação em Direitos Humanos pode ser definida como esforços de 
treinamento, disseminação e informação com vistas à criação de uma cultura 
universal de direitos humanos por meio da transferência de conhecimentos e 
habilidades,  assim  como  da  formação  de  atitudes  dirigidas:  (a)  ao 
fortalecimento  do  respeito  pelos  direitos  e  liberdades  fundamentais  do  
ser humano; (b) ao pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 
senso de dignidade; (c) à promoção do entendimento, da tolerância, da 
igualdade de gênero e amizade entre todas as nações, povos indígenas e grupos 
raciais, nacionais, étnicos, religiosos e linguísticos; (d) à possibilidade de 
todas as pessoas participarem efetivamente de uma sociedade livre; (e) ao 
fomento às atividades das Nações Unidas para a manutenção da paz. 
 
 

As Diretrizes Nacionais da Educação em Direitos Humanos, aprovadas pelo 

Conselho Nacional de Educação (Resolução CNE/CP nº 1/2012), ao afirmar a Educação 

em Direitos Humanos  como  processo  sistemático  e  multidimensional,  orientador  da  

formação integral dos sujeitos de direitos (Art. 4), estabelece:  
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Art.  5ºA Educação em  Direitos  Humanos  tem  como  objetivo  central  a 
formação  para  a  vida  e  para  a  convivência,  no  exercício  cotidiano  dos 
Direitos  Humanos  como  forma  de  vida  e  de  organização  social,  política, 
econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetários 
 
 

De acordo com Veiga (2005), a  escola  é  uma  instituição  que  trabalha  no  

sentido  de  formar  cidadãos capazes  de  compreender  e  criticar  a  realidade,  na  busca  

de  uma  melhor formação.  A escola é o lugar da concepção, realização  e avaliação  do  

projeto  pedagógico  e,  por  isso  mesmo,  é  correto  que ela  disponha  de  condições  

necessárias  para  seu  desenvolvimento. Diante do exposto, a escola deve assumir a 

responsabilidade de atuar no desenvolvimento social das pessoas e na construção dos 

seus conhecimentos. 

Portanto, fica evidente no nosso diálogo com os professores entrevistados quando 

perguntamos sobre: 

 

 Qual é formação do professor para trabalhar com a questão dos Direitos 

Humanos? 

 

P2: Tenho o curso de graduação, Licenciatura em Letras, cujo o mesmo me propiciou 

bases teóricas e práticas pedagógicas fundamentais, as quais contribuíram para a 

construção da minha identidade profissional docente. Todavia, sabemos que estamos em 

constante mudança e transformações. Para isso, precisamos buscar nos aperfeiçoar para 

adequarmos a nossa realidade educacional. Não tive no decorrer da minha formação 

na universidade, disciplina sobre Direitos Humanos. Participo de curso de 

aperfeiçoamento oferecidos pela Gerencia de Ensino (grifos nosso) 

P3: Em minha formação acadêmica tive acesso aos saberes específicos para minha 

formação. Porém, a construção de uma prática efetiva que fundamente as ações 

realizadas no dia a dia, não tive conhecimentos específicos para trabalhar com 

direitos humanos em sala de aula. Mais faço sempre leituras sobre esse assunto. 

(grifos nosso) 

As respostas contidas pelos professores, afirmam que faz-se necessário uma 

formação inicial com suporte teórico e pratica, construindo identidade profissional 

docente, preparado para atuar no contexto educacional com responsabilidade e 

compromisso. Para Saviani (2007, p 6-7) as práticas pedagógicas são as que “se 

encarnam no movimento real da educação. [...] que têm ressonância metodológica 
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denotando o modo de operar, de realizar o ato educativo”, ao pensar sobre a formação do 

professor e sua prática pedagógica. 

A reflexão de Silva e Ferreira (2010, p.89), contribui para o entendimento desta 

questão,  no  que  diz  respeito  a  ausência  da  fundamentação  teórico-metodológica em 

Direitos Humanos na formação dos educadores.  

 

Um dos grandes desafios para a efetivação da educação com esses  
fundamentos  teórico-metodológicos  é  a  formação  dos profissionais  nas  
diferentes  áreas  de  conhecimento,  uma  vez que esses conteúdos não fizeram 
e, em geral, não fazem parte da  formação  dos  profissionais  nos  cursos  de  
graduação,  na pós-graduação e na educação básica. Ao mesmo tempo, essa 
ausência  de  formação  dificulta  a  produção  de  materiais didáticos para dar 
suporte às formações 
 
 

Ao teorizar acerca da formação docente Tardif, afirma ser relevante que se busque 

compreender: 

[...] quais os saberes que servem de base ao ofício de professor? Noutras 
palavras, quais são os conhecimentos, o saber-fazer, as competências e as 
habilidades que os professores mobilizam diariamente, nas salas  de  aula  e  
nas  escolas,  a  fim  de  realizar concretamente  as  suas  diversas  tarefas?  
[...]. Como esses saberes são adquiridos? (2002, p. 9). 
 
 

De acordo com Tardif, os saberes experiênciais ou práticos originados nas 

vivências dos professores e no conhecimento de seus contextos de vida e trabalho e 

incorporados às práticas docentes como habitus, modos próprios de - saber fazer e saber 

ser professor. (2002, p. 36-39). 

As enunciações dos professores entrevistados, consideradas em conjunto, dão 

pistas de que, em suas concepções, a formação continuada é uma prática reflexiva, 

práticas inovadoras e saberes específicos. Tal afirmação vai ao encontro das palavras de 

Tardiff (2002, p. 286), que descreve:  

Enquanto profissionais, os professores são considerados práticos refletidos ou 
“reflexivos” que produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são 
capazes de deliberar sobre suas práticas, de objetivá-las e partilhá-las, de 
aperfeiçoá-las e de introduzir inovações suscetíveis de aumentar sua eficácia. 
A prática profissional não é vista, assim, como um simples campo de 
aplicação de teorias elaboradas fora dela, por exemplo, nos centros de 
pesquisa e nos laboratórios. Ela torna-se um espaço original e relativamente 
autônomo de aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como 
um espaço de produção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores 
experientes. (2002, p. 286) 
 
 

Compreendemos a complexidade da profissão da docência, pois há ideias 

diversas e inclusive sobre que o saber que realmente sustenta e dá aos professores a 
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oportunidade que os professores elaboram saberes no decorrer da sua vida profissional, 

os quais acontecem a partir das experiências cotidianas, dos estudos e também de 

pesquisas sobre a prática. 

Essas questões foram abordadas mediante entrevistas com os professores, 

indagamos os entrevistados: 

 

 Se participou de curso ou formação continuada sobre Direitos Humanos, 

promovidos pela escola Coriolano de Medeiros em Patos – PB?  

 

Observamos que a maioria afirma que sim, realizados pela 6º Gerência de Ensino 

em Patos, também debates e palestra dentro ambiente escolar. Nesta perspectiva, pode se 

dizer que a formação consiste em um desenvolvimento pessoal para adquirir, aperfeiçoar 

e refletir sobre a capacidade profissional. Para Nóvoa (1992, p. 25) afirma que: 

 A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou 
de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as 
práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal. Por isso, 
é tão importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência. 
 

Concordamos com o pensamento de Nóvoa (1992) que o professor deve deixar 

algumas crenças e a partir de um novo olhar reflexivo perceber que não existe um único 

modelo de formação. O professor que busca formar-se, parte de um princípio próprio de 

formação, ao levar em consideração as experiências e as vivências. Embora o professor 

reconheça a importância da formação continuada para melhorar a qualidade do ensino, 

destaca-se que o educador tem papel fundamental como agente de transformação e 

responsabilidade social na formação de crianças e jovens.  

Para Freire (1996, p. 42) podemos compreender que ensinar exige reflexão crítica 

em relação a prática, o autor adverte que:  

 

A prática docente crítica [...] envolve o movimento dinâmico, dialético, entre 
o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática docente espontânea, 
desarmada‘, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de 
experiência feito, a que falta a rigorosidade metódica que caracteriza a 
curiosidade epistemológica do sujeito. [...] Por isso, é fundamental que, na 
prática da formação docente, o aprendiz de educador assuma que o 
indispensável pensar certo não é presente dos deuses nem se acha nos guias 
de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder, 
mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o ingênuo  tem  que  ser 
produzido  pelo  próprio  aprendiz  em  comunhão  com  o  professor formador 
(FREIRE, 1996, p. 43). 
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O docente no contexto da sociedade atual significa assumir um desafio complexo 

e significativo, exige um comprometimento que vai além de simplesmente dominar os 

conhecimentos da sua área  de  atuação  e  conhecer  as  estratégias  de  ação  para colocá-

los  em  prática, implica a responsabilidade de assumir com competência as várias 

dimensões da profissão. 

 

Como é possível ensinar os Direitos Humanos no Ensino Fundamental na Escola 

Coriolano de Medeiros em Patos – PB?  

 

Os entrevistados afirmam que: 

P2: Atividades contextualizada e valorizando sempre as opiniões dos alunos. 

P3: Através de projetos interdisciplinares. 

P4: Á luz da Constituição Federal que assegura os direitos básicos do cidadão, 

trabalhando temáticas de valorização da vida, do respeito ás diferenças, da livre 

expressão de pensamento. 

P5: Utilizando da interdisciplinaridade e relacionando os conteúdos trabalhados em sala 

de aula, relacionado com direitos fundamentais do cidadão. 

Contudo, para a construção de Ensino em Direitos Humanos, assim 

compreendida:  

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 comportamento necessários para que 
os direitos humanos de todos os membros da sociedade sejam respeitados. 
(ONU, 2006, p.6). 
 

Logo os professores afirmam que é possível ensinar os Direitos Humanos, através 

de práticas educativas voltadas para exercício da cidadania e da solidariedade, que 

precisam ser semeadas dentro das salas de aula, tendo por objetivo coibir atitudes e 

comportamentos de discriminação, racismo e preconceito no ambiente educacional. 

Somente através de ensino pautado nos princípios dos Direitos Humanos, pode-se fazer 

a diferença na vida de cada criança e até nas futuras gerações.  
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Para Zaballa (1998, p. 30) afirma que devemos entender os conteúdos  

 
[...] como tudo o que se tem que aprender para alcançar determinados  
objetivos  que  não  apenas  abrangem  as  capacidades cognitivas, como 
também incluem as demais capacidades. [...] Portanto,  também  serão  
conteúdos  de  aprendizagem  todos aqueles  que  possibilitem  o  
desenvolvimento  das  capacidades motoras, afetivas, de relação interpessoal 
e de inserção social. 

 
Para atender essa compreensão teórica, o autor propõe a classificação dos 

conteúdos em conceituais ou factuais o que se deve saber?, procedimentais o que se deve 

saber fazer? e atitudinais como se deve ser? Essa maneira de entender os  conteúdos  traz 

implicitamente  uma  concepção  de  aprendizagem construtivista e sócio-interacionista, 

a respeito das dimensões, conceitual, atitudinal e procedimental envolvidas nos 

conteúdos de ensino dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Por fim, discutimos a 

respeito das novas metodologias de ensino desenvolvidas nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, capazes  de  incorporar,  no  conteúdo,  características culturais, sociais e 

políticas necessárias à prática pedagógica do professor e à aprendizagem dos alunos. 

Silva e Ferreira (2010, p. 82) ressaltam a necessidade e a urgência da escola 

desenvolver ações pedagógicas que contribua para a construção de uma cultura de 

respeito às pessoas: 

É imprescindível  que  a  escola  desenvolva  uma  cultura  de respeito  às  
pessoas,  independentemente  das  suas  condições sociais,  econômicas,  
culturais  e  de  qualquer  opção:  religiosa, política e orientação sexual. Essa 
formação é cotidiana, a partir das  diferentes  formas  de  interação  das  
pessoas,  e  isso  só  é possível  em  uma  ação  articulada  com  outros  agentes  
que participam  do  trabalho  escolar  –  a  família  e  a  comunidade  –, uma 
vez que a vivência de uma educação cidadã deve tomar o cotidiano  como  
referência  para  analisá-lo,  compreendê-lo  e modificá-lo.   
 
 

Na sua compreensão, o que é interdisciplinaridade? De que maneira acontece? 

Os professores assim se pronunciaram: 

P3: O que se realiza com a cooperação de várias disciplinas. Quando desenvolvemos 

projetos interagindo com todas as disciplinas é podemos encontrar maneiras para que 

aconteça esta interdisciplinaridade. 

P4: É o trabalho em conjunto entre as disciplinas, através de projetos e atividades 

articuladas com outras áreas do conhecimento. 
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P5: Interdisciplinaridade é o diálogo entre os conhecimentos afins – entre áreas de 

conhecimento e entre disciplinas. Ocorre quando há planejamento em torno de um tema 

quando as ações articuladas reforçam os conteúdos apresentados por um ou outra 

disciplina, permitindo aos estudantes encontrar sentido entre o que é apresentado – 

fazendo “pontes”. 

 

Fazenda afirma que uma atividade interdisciplinaridade é: 

Interdisciplinaridade é uma nova atitude diante da questão do conhecimento, 
de abertura à compreensão de aspectos ocultos do ato de aprender e dos 
aparentemente expressos, colocando-os em questão. Exige, portanto, na 
prática uma profunda imersão no trabalho cotidiano. (2002, p. 11)  
 
 

A concepção interdisciplinar supera a visão fragmentada da ciência e pressupõe 

a colaboração das várias ciências para o estudo de determinados temas que orientam as 

atividades pedagógicas, respeitando a especificidade de cada área do conhecimento. 

Assim, deve-se existir uma conversa entre as ciências para que o projeto interdisciplinar 

tenha êxito. 

Percebe-se que na interdisciplinaridade não anula o caráter disciplinar, ou seja, a 

formação do professor interdisciplinar deve englobar práticas disciplinares para exercer 

práticas de interdisciplinaridade. Isso significa que o professor deve constantemente 

reformular seus conhecimentos e suas relações nos contextos em que atua, para 

transformar sua forma de pensar e agir na educação . 

 

Existe alguma barreira na realização dos projetos pedagógicos e ações 

desenvolvidas no decorrer do ano letivo que envolvem a temática de Direitos 

Humanos? 

 
Neste questionamento tivemos as seguintes afirmações:   
 

P1: Não há, uma vez que durante a Semana Pedagógica e o eixo transversal sobre 

Direitos Humanos é escolhido como tema a ser trabalhado nos bimestres letivos. 

P2: Em parte, devido à falta de estrutura física que não oferece condições para um bom 

desenvolvimento das ações, e tem como ponto positivo a participação dos alunos nas 

atividades proposta relacionada com o tema Direitos Humanos. 
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P3: Sim, sinto, que o nível de conscientização dos envolvidos no projeto e as condições 

para que seja realizado são deficitários, especialmente em relação ao material didático, 

contamos sempre com a participação dos nossos alunos, e o caminhamos juntos com o 

apoio da direção e coordenação da escola. 

P4: Existe dificuldade lógico, mais sempre trabalhamos em parceiras e ressaltamos a 

importância da participação da família dos nossos alunos dentro dos projetos. 

 

Destaca-se que a maioria dos professores enfatizam na entrevista não ter barreiras 

que venham impossibilitar as ações pedagógicas definidas durantes os planejamentos e 

decorrer do ano letivo, entretanto, pontuamos aqui, o depoimento do professor (P2) alerta 

para a falta de estrutura física para realização das ações na escola.  

Destacamos, o relato do Professor (P4) em relação a parceria da escola com 

família, necessário o acompanhamento da família no desenvolvimento da criança. A 

relação entre família e escola faz-se imperioso, sendo necessário que caminhe juntos, que 

sejam parceiras e venham a participarem das ações educativas promovidas pela 

comunidade escolar. Portanto, para Reis, a escola nunca educará sozinha, de modo que 

a responsabilidade educacional da família jamais cessará. Uma vez escolhida a escola, a 

relação com ela apenas começa. É preciso o diálogo entre escola, pais e filhos. (2007, p. 

6).  

 

Como o tema dos Direitos Humanos é trabalhado no contexto da sala de aula? Se 
sim, de que maneira? 

 

Destaca-se que a maioria dos professores entrevistas se utilizam sempre de tais 

atividades: 

ü Projetos interdisciplinar; 
ü Pesquisas Temáticas; 
ü Palestras; 
ü Grupos de Estudos; 
ü Vídeo aulas; 
ü Produção textual 
ü Seminários; 
ü Músicas e poemas; 
ü Sarau de Literatura; 
ü Peça de Teatro; 
ü Exibição de Filmes relacionado com o tema; 
ü Debates; 
ü Simulado de Júri; 
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Café Filosóficos; 
Conforme os dados coletados, podemos ver, existe uma variedade de recursos 

pedagógicos utilizados pelos docentes em sala de aula, que podem ser trabalhados de 

melhor forma no cotidiano do processo educativo, de forma sistematizada, planejada e 

elaborada com objetivo de promover o ensino de qualidade com pratica emancipatórias, 

vivencias baseadas na tolerância, solidariedade e no respeito. Sendo assim, as atividades 

desenvolvidas têm como objetivo uma formação humana, buscando desenvolver no 

aluno o senso crítico solidário. 

Segundo Vasconcellos, (2002) deparamo-nos com professores que não planejam 

suas aulas, utilizando planos antigos e entrando na rotina e na acomodação. Outros 

elaboram seus planos apenas para cumprir com a burocracia exigida pela escola. No 

entanto há professores comprometidos com o fazer docente, que planejam suas aulas 

realmente voltadas para a “organização da proposta para o trabalho em sala de aula. 

 

Na sua compreensão, qual é a melhor metodologia para abordar os Direitos 
Humanos na sala de aula? 

 

Os entrevistados afirmam que novas metodologias podem abordar os Direitos 

Humanos através de estratégias inovadoras de aprendizagem possibilitando assim o 

ensino em Direito Humanos. 

P4: O ensino através da Pedagogia de Projetos. 

P5: São muitas as possibilidades para desenvolver a temática, principalmente utilizando 

de atividades lúdicas em torno do tema. 

P6: Apresentar o tema aos estudantes, projeto interdisciplinar englobando outros 

conhecimentos e trabalhando em sala de aula de maneira significativa e contextualizada.  

 

Essas metodologias são frutos das ações pedagógicas e resultado dos 

planejamentos realizados na escola, que compreendem a importância de formação cidadã 

e voltado para o ensino contextualizado, a interdisciplinaridade e a Pedagogia de Projeto. 

A pedagogia de projetos baseia-se em um trabalho interdisciplinar, abrange as diversas 

áreas do conhecimento inseridas na realidade e viabiliza relações sociais de formas 

múltiplas. Para Machado (2000, p. 63) esclarece que projeto é “como esboço, desenho, 

guia de imaginação ou semente de ação, um projeto significa sempre uma antecipação, 

uma referência o futuro”  
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Nesse sentido, Nogueira que afirma, de forma sensata, que os projetos: 

[...] são ferramentas que possibilitam uma melhor forma de trabalhar os velhos 
conteúdos de maneira mais atraente e interessante,  
[...] focada no aluno, percebendo individualmente as diferentes formas de 
aprender, os diferentes níveis de interesse, assim como as dificuldades e 
potencialidades de cada um. (2003, p. 94) 
 

Compreendemos que a pedagogia de projetos norteia as atividades de 

aprendizagem por meio do percurso da descoberta. Nessa metodologia, abrem-se 

possibilidades de ação. Portanto, evidente que o professor P4 apontou que a utilização de 

projetos na prática pedagógica é uma possível metodologia que agrega valor ao trabalho 

docente. 

Na sua compreensão, o que você caracteriza como prática pedagógicas em Direitos 
Humanos?  

 

A prática pedagógica tanto do professor como da escola deve ser trabalhado em 

conjunto a fim de possibilitar um espaço de interação no contexto educacional. 

P2: São prática de ensino e de aprendizagem desenvolvidas na Escola para compreensão 

do tema e mudança de comportamentos e atitudes.  

P3: Atividades direcionadas a respeito da temática, com interatividade para desenvolver 

o ensino e aprendizagem voltado para o respeito com o próximo, contra o preconceito e 

discriminação. 

P4: Situações didáticas que favoreçam o desenvolvimento de habilidades e competências 

que promovam a sensibilidade nos alunos em relação a temas como: Direitos Humanos, 

Violência na Escola, Bullying, entre outros. 

 

Os professores devem colocar em prática sua autonômia em sala de aula, onde 

eles trabalham com eficiência e de forma responsável, experimentando estratégias, 

sempre na busca de melhores soluções para os problemas de ensino, como a violência na 

escola, o Bullying, o preconceito e a discriminação, visando sempre desencorajar essas 

práticas dentro do espaço educativo. São por esses motivos que devemos trabalhar em 

sala de aula o ensino voltado para os Direitos Humanos. 

Para Freire, (1999). É importante reconhecer que o objeto da educação é o 

esclarecimento reflexivo e transformador das práxis educativas. Mas não basta apenas o 

reconhecimento inerte. Temos de refletir sobre as questões da educação, com uma 

intencionalidade ainda maior: refletir para transformar, refletir para compreender, para 

conhecer e assim construir possibilidades de mudança. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O presente trabalho teve como objetivo geral de pesquisa investigar o ensino dos 

Direitos Humanos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros, 

em Patos no Estado da Paraíba, e como objetivos específicos: analisar qual foi a formação 

docente dos professores da instituição em estudo, no campo dos direitos humanos, 

investigar as metodologias e materiais didáticos que os professores da referida 

escola, utilizam em sala de aula e pesquisar como se dá a interdisciplinaridade na Escola 

no campo dos Direitos Humanos. 

Para tanto, realizou-se um estudo de caso numa escola estadual juntamente com 

a participação de 06 (seis) professores que se dispuseram voluntariamente a responder o 

questionário sobre suas concepções de direitos humanos, práticas pedagogias e 

interdisciplinaridade, como posteriormente através de um breve roteiro estruturado foi 

possível traçar o perfil dos entrevistados em relação a dados pessoais, formação 

acadêmica e o lócus da pesquisa.   

Ao desenvolvermos essa pesquisa, pudemos perceber que o Ensino em Direitos 

Humanos é uma problemática da contemporaneidade, no âmbito educacional, social, 

filosófico, histórico, político e econômico. Constatamos que nós educadores, precisamos 

urgentemente repensar nossas práticas pedagógicas, pois quando nós nos propomos a 

ensinar temáticas relacionadas com os Direitos Humanos de formas mais diversificadas, 

as atividades passam a fazer sentido para os alunos, a aprendizagem significativa ocorre 

em virtude do conteúdo que favoreça a tônica das discussões no ambiente escolar.   

Como base nas leituras feitas sobre o tema, no decorrer desta pesquisa, a nossa 

visão sobre os Direitos Humanos mudou, porque, antes, também considerávamos como 

direito do inimigo, hoje percebemos como garantias, imprescindíveis e inerentes ao 

homem, base para consolidação e permanecia de uma sociedade justa e igualitária. 

Também em nossa pesquisa, constatamos que o professor precisa sempre se atualizar, 

buscar conhecimentos, fazer leituras sobre o referido tema, participar de cursos, 

palestras, trocar experiências, conversar com as famílias de seus alunos, pois assim ele 

saberá detectar fatos importantes e prevenir, que situações desagradáveis venham a 

ocorrer no ambiente da sala de aula.  
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O outro fato é que a partir da experiência educacional desenvolvida na Escola 

Coriolano de Medeiros em Patos no Estado da Paraíba, uma proposta de construção de 

ensino em Direitos Humanos, desenvolvendo ações de promoção dos direitos humanos, 

foi constatado, entretanto, que na maioria das falas percebe-se  o desejo de promoção da 

dignidade humana. Concluímos também que a escola e os profissionais que nela atuam 

têm um papel importante e, essa instituição possivelmente poderia ser consagrada como 

um modelo possível de efetivação de Ensino em Direitos Humanos.  

A partir dos diálogos que empreendemos com os professores entrevistados, 

ressaltamos pontos positivos em relação à possibilidade de trazer a comunidade para a 

escola, especialmente as famílias. Os educadores enfatizam que participam de ações 

desenvolvidas na comunidade escolar, bem como o objetivo de mobilizar e fortalecer os 

vínculos entre escola e família. Os resultados apontam que os docentes estão em constate 

processo de aperfeiçoamento na formação continuada com novas estratégias de ensino, 

que são realizadas pela Secretaria de Educação do Estado da Paraíba. 

Como vimos, a semente lançada na referida instituição de ensino vem dando 

resultados positivos e, que é concreta a construção da parceria entre escola e família, o 

propósito que essa parceria se construa através de uma intervenção planejada e 

consciente, em que a escola passa criar espaços de reflexão, assim, afirmamos que se 

trata de um embrião e que serve de estímulo para todos aqueles que acreditam na 

possibilidade de efetivação do Ensino em Direitos Humanos. 

Diante do todo exposto, há que se refletir sobre os seguintes questionamento: é 

possível ensinar os Direitos Humano no Ensino Fundamental? Os educadores estão 

preparados para trabalhar essa temática? O profissional de educação tem espaço para 

debate as problemáticas que existem no contexto do chão da sala de aula? O PPP da 

escola tem mesmo praticas pedagógicas que venham fortalecer uma educação baseada 

nos direitos fundamentais? A escola brasileira está preparada para trabalhar temáticas tão 

relevantes como: preconceito, discriminação, tolerância, diversidade e desigualdade? E 

não queremos parar por aqui, queremos buscar novos conhecimentos sobre o Ensino em 

Direitos Humanos, para que futuramente possamos aplicar esses conhecimentos no nosso 

dia a dia. 
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Tendo em vista os resultados obtidos, é importante enfatizar que 

interdisciplinaridade no ensino, requer não somente colocar conteúdos de maneira usual, 

pois o ensino precisa ser planejado a partir da especificação do que é necessário ensinar 

de acordo com a realidade com que o aluno entrará em contato, ou seja, ficando claro 

isso, o que importa ao ensinar, está diretamente relacionado com a realidade que os 

alunos precisam aprender para a vida. Para que isso seja possível, é pertinente trazer a 

tona alguns aspectos implicados que são: preparar professores capacitando-os a ensinar 

os alunos com objetivos voltados para Ensino em Direitos Humanos, no sentido de 

embasar uma concepção educacional humanista. 

Ainda que pareça utopia considerar o Ensino em Direitos Humanos como a 

melhor forma para termos uma sociedade fraterna, liberta e igualitária, server para 

combater comportamentos indesejados e ter o maior respeito a dignidade da pessoa 

humana. É necessário que façamos algo para despertarmos nas crianças pequenas a 

sensibilidade do ser na totalidade, ou seja, precisamos cuidar das crianças, ensinar a 

reconhecer o outro e principalmente respeitar. 

Não chegamos ao final desta pesquisa porque o processo de ensino é inacabado e 

continuo. Este estudo vem fomentar cada vez mais as Ciências Sociais e Humanas. Esta 

pesquisa, acreditamos que é necessária para a consciência dos educadores que estão 

envolvidos e comprometidos com atividades voltadas para a promoção dos Direitos 

Humanos dentro do espaço escolar formal, sendo que essa investigação forneceram 

contribuições exitosas e inédita sobre a experiência em Ensino em Direitos Humanos em 

uma escola pública na cidade Patos- PB. Esta dissertação, serve como base teórica para 

outros pesquisadores que se relacionam com a temática do estudo. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) CAMPUS 
AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) CURSO DE 
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE)  

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:  
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 

Título do projeto de pesquisa: sobre ENSINO EM DIREITOS HUMANOS: Estudo de 

Caso na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de Medeiros em Patos-Pb 

Objetivo Geral: Investigar o ensino dos Direitos Humanos na Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos – PB. 

Todas as informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo, 

garantimos-lhe que você, esta escola ou qualquer membro da equipe docente não serão 

identificados em qualquer relatório sobre os resultados do estudo. A participação dos 

professores é voluntária. Muito obrigado por sua cooperação! 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS PARA OS EDUCADORES 

1. Na sua compreensão, o que são os Direitos Humanos (DH)?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. De acordo com a sua vivência profissional, é possível ensinar DH na escola 

pública? Você conhece as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, aprovadas em 2012?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3. No seu entendimento, você possui formação para lidar com a questão dos Direitos 

Humanos em sala de aula e/ou fora dela?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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4. Você já participou de algum curso ou formação continuada sobre DH? O que 

mais chamou atenção neste curso?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. O que você considera como práticas pedagógicas?   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. O quê você considera como práticas pedagógicas centradas nos DH?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. O que caracteriza estas práticas, especificamente?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

8. O tema dos DH é trabalhado em sala de aula? Se sim, de que forma?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. Você acha que as oficinas sobre DH (desconstrução do preconceito racial, 

homossexual e de gênero) na sala de aula, contribuem para a garantia e o respeito 

aos DH dos alunos/as? Justifique a sua resposta.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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10. Qual a melhor metodologia para abordar, trabalhar os DH na sala de aula e /ou 

fora dela?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. Existe alguma dificuldade ou limite, para que você consiga efetivar práticas 

pedagógica envolvendo a temática de Direitos Humanos, em sala de aula ou fora 

dela? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) CAMPUS 
AVANÇADO PROF.ª MARIA ELISA DE A. MAIA (CAMEAM)  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENSINO (PPGE) CURSO DE 
MESTRADO ACADÊMICO EM ENSINO (CMAE)  

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS:  
Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA) Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DO EDUCADOR 
 Patos – PB___ de Maio 2018  
Sujeito da pesquisa:______________  
 
Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa é sobre ENSINO EM DIREITOS 
HUMANOS: Estudo de Caso na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros em Patos-Pb, desenvolvida sob a responsabilidade de Kátia Macêdo Duarte, 
aluna do mestrado acadêmico do Programa de Pós Graduação em Acadêmico em Ensino, 
da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte – UERN, sob a orientação da PROF. 
Dr. Ivanaldo Oliveira dos Santos Filho. O objetivo Geral do estudo é:  Investigar o ensino 
dos Direitos Humanos na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros, em Patos – PB. Como objetivos Específicos pretendemos:  Analisar qual foi a 
formação docente dos professores da Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros, em Patos–PB, no campo dos direitos humanos; Investigar as metodologias e 
materiais didáticos que os professores da Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros, em Patos–PB, utilizam em sala de aula referente a temática.  Pesquisar como 
se dá a interdisciplinaridade na Escola Estadual de Ensino Fundamental Coriolano de 
Medeiros, em Patos–PB no campo dos Direitos Humanos. Assim esperamos, que o 
resultado dessa pesquisa venha contribuir no universo acadêmico e expandir tal 
conhecimento no Ensino em Direitos Humanos na Escola Estadual de Ensino 
Fundamental Coriolano de Medeiros, em Patos – PB, bem como, o fortalecimento do 
debate e a pesquisa nesta área de estudo. Solicitamos o seu consentimento para que 
responda a uma entrevista semiestruturada, as respostas dadas serão mantidas em 
completo sigilo e utilizadas restritamente para a pesquisa  

 
 

Patos /PB, _______   de Maio de 2018. 
__________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 
Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

pesquisadora:   

Endereço: Rua Pedro Caetano, Nº 55, Aptª 203, Bairro: Centro – CEP: 59020-400, Cidade: Patos 

/PB Telefone (83) 99890 8943 – E-mail: katia.duarte2012@gmail.com  

Atenciosamente 
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Os resultados desta pesquisa serão utilizados apenas em eventos acadêmicos, tais como 
apresentação em congressos e publicações em artigos científicos. Nomes ou qualquer 
forma de identificação (voz ou imagem) jamais apareceram.  Informamos que essa 
pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua saúde.  De acordo com a Resolução 
nº 466/12 da CONEP/MS, considera-se que toda pesquisa envolvendo seres humanos 
envolve risco. Entretanto este estudo emprega técnicas de pesquisa em que não se realiza 
nenhuma intervenção ou modificação intencional nas variáveis fisiológicas ou 
psicológicas e sociais dos indivíduos que participam da pesquisa, entre os quais se 
consideram: revisão bibliográfica, documental e questionário, nos quais não se 
identifique nem seja invasivo à intimidade do indivíduo. Esclarecemos que sua 
participação no estudo é voluntária e, portanto, não é obrigado/a a fornecer as 
informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida 
não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá 
nenhum dano. A pesquisadora está a sua disposição para qualquer esclarecimento que 
considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante do exposto, declaro que fui 
devidamente esclarecido/a e dou o meu consentimento para participar da pesquisa e para 
publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma cópia desse documento.  
  

 

Patos /PB, _______   de Maio de 2018. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 

pesquisadora:   

Endereço: Rua Pedro Caetano, Nº 55, Aptª 203, Bairro: Centro – CEP: 59020-400, Cidade: Patos 

/PB Telefone (83) 99890 8943 – E-mail: katia.duarte2012@gmail.com  

Atenciosamente 
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 As respostas dadas nesse questionário serão mantidas em completo sigilo e utilizadas 
restritamente para a pesquisa em questão. Os resultados desta pesquisa serão utilizados 
apenas em eventos acadêmicos, tais como apresentação em congressos e publicações em 
artigos científicos. Nomes ou qualquer forma de identificação (voz ou imagem) jamais 
apareceram.  Informamos que essa pesquisa não oferece riscos, previsíveis, para a sua 
saúde.  De acordo com a Resolução nº 466/12 da CONEP/MS, considera-se que toda 
pesquisa envolvendo seres humanos envolve risco. Entretanto este estudo emprega 
técnicas de pesquisa em que não se realiza nenhuma intervenção ou modificação 
intencional nas variáveis fisiológicas ou psicológicas e sociais dos indivíduos que 
participam da pesquisa, entre os quais se consideram: revisão bibliográfica, documental 
e questionário nos quais não se identifique nem seja invasivo à intimidade do indivíduo.  
Esclarecemos que sua participação no estudo é voluntária e, portanto, não é obrigado/a a 
fornecer as informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. 
Caso decida não participar do estudo, ou resolver a qualquer momento desistir do mesmo, 
não sofrerá nenhum dano. A pesquisadora está a sua disposição para qualquer 
esclarecimento que considere necessário em qualquer etapa da pesquisa. Diante do 
exposto, declaro que fui devidamente esclarecido/a e dou o meu consentimento para 
participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei uma 
cópia desse documento.  
  

Patos /PB, _______   de Maio de 2018. 

__________________________________________________ 

Assinatura do Participante da Pesquisa 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, favor entrar em contato com a 
pesquisadora:   
Endereço: Rua Pedro Caetano, Nº 55, Aptª 203, Bairro: Centro – CEP: 59020-400, Cidade: Patos 
/PB Telefone (83) 99890 8943 – E-mail: katia.duarte2012@gmail.com  

Atenciosamente 


