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1. RESUMO: O presente trabalho volta-se ao tema da educação em direitos 

humanos no Brasil como meio para a construção de uma sociedade mais justa e 

solidária. Pretende, assim, identificar as disposições que versam sobre a educação 

em direitos humanos presentes no ordenamento jurídico brasileiro e analisá-las à luz 

dos conceitos de dignidade, cidadania e do direito à educação estabelecidos na 

Constituição Federal de 1988 e a partir da doutrina selecionada. Promove, ainda, 

pesquisa para verificar o modo como esses elementos são difundidos na sociedade.  

2. INTRODUÇÃO: Após o holocausto ocorrido durante a 2ª Guerra Mundial, com a 

aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) pela Assembleia 

Geral da ONU em 1948, o sistema internacional que se reinventava preocupou-se 

em promover, dentre outras ações, a educação em direitos humanos, visando o 

reconhecimento de igualdade entre todos, garantia a dignidade humana de cada e 

todo ser humano e o repudio qualquer forma de desrespeito e intolerância.  

Apesar de o Brasil ter assinado a DUDH, e embora a Constituição Federal de 1988 

tenha fundado o Estado Democrático de Direito Brasileiro tendo dentre seus 

fundamentos a cidadania (CF, art. 1º, II) e a dignidade da pessoa humana  (CF, art. 

1º., III) e tenha programas e legislações que disciplinem a educação em direitos 

humanos, a compreensão e acesso a direitos pela sociedade é deficitária: igualdade 

e respeito aos direitos do outro, acesso aos direitos que lhes são inerentes, medidas 

de promoção, proteção e reparação às violações desses direitos são rechaçadas, 

não são difundidas e, se o são, não são efetivamente incorporadas.  

A educação é direito fundamental social garantido pela Carta Magna em seu artigo 

6º. Associar os direitos humanos aos processos educativos e contextos de 

socialização é fundamento e meio que possibilita uma sociedade mais igualitária, 

com mentalidade coletiva e humana para com o outro, que respeite as diversidades 

de cada um.  

Foram construídos diversos documentos para a promoção da educação em direitos 

humanos, dentre os quais o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, os 

Programas Nacionais de Direitos Humanos e as Diretrizes Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos. Dessa forma, o presente trabalho visa analisar 

como os direitos humanos estão postos nos documentos de educação em direitos 

humanos para verificar como são conformados diante do tratamento a eles conferido 

pela Constituição Federal e o modo como são difundidos socialmente.  



3. OBJETIVOS: Identificar as normas positivadas sobre direitos humanos no Brasil e 

os documentos normativos de educação em direitos humanos para verificar o modo 

como a previsão constitucional é tratada nesses documentos e como são 

conhecidos pela sociedade. Esse objetivo será alcançado a partir dos seguintes 

objetivos específicos: identificar as espécies de normas que positivam direitos 

humanos e educação em direitos humanos; estabelecer critérios, a partir do texto 

constitucional e da noção de cidadania, para a análise dos documentos normativos 

de educação em direitos humanos; avaliar o modo de compreensão do papel da 

educação em direitos humanos na formação e no desenvolvimento do ser humano.  

4. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e legislativa, seguida de 

pesquisa de campo. O trabalho faz uso, inicialmente, do levantamento da legislação 

aplicável para, a partir do método dedutivo, identificar dispositivos legais voltados à 

educação em direitos humanos no Brasil. Em seguida, usa método analítico para 

compreendê-los, segundo a doutrina selecionada para apontar critérios, dentre os 

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Elege, a partir do texto 

constitucional e da doutrina, um conceito de cidadania, de dignidade e de educação 

para estabelecer critérios de análise dos documentos de educação em direitos 

humanos. Uma vez realizada essa etapa conceitual e analítica, promoverá a 

aplicação de questionários que discutirão a compreensão em torno dos direitos 

humanos, com perguntas fechadas e semi estruturadas. 

5. DESENVOLVIMENTO: Bobbio afirma, em “A era dos Direitos” (2004) que o 

grande problema dos direitos humanos é a falta de efetivação, pois já estão 

positivados e garantidos pelo ordenamento jurídico.  

Embora presentes em nosso dia-a-dia, os direitos humanos não são conhecidos por 

todos os seus sujeitos, ou seja, não é toda pessoa humana que conhece seus 

direitos, que são escudos protetores e promotores da dignidade, mínimo essencial 

que precisa ser resguardado para uma pessoa viver integrada ética e socialmente.  

Portanto, se não forem conhecidos e forem violados, não poderão ser reparados, 

pois não se saberá que um direito fundamental à pessoa humana foi violado.  Para 

reconstruirmos a sociedade, que lute por seus direitos e respeite as diversidades do 

outro, os integrantes dessa sociedade precisam conhecê-los. Klein afirma que “A 

educação é uma das principais vias para o despertar de um novo olhar, de uma 

cultura baseada em valores democráticos e humanizadores” (2016, p. 4). Assim, a 

educação, direito fundamental social garantido pelo artigo 6° da Constituição Federal 



de 1988, que depende da prestação estatal para ser efetivado e que é inerente a 

toda pessoa humana, mostra-se como caminho à efetivação dos direitos humanos. 

Figuram entre os documentos construídos no âmbito da Educação em direitos 

humanos: Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, Programa Nacional 

de Direitos Humanos (1, 2 e 3), Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos 

Humanos. Esses documentos servem para difundir a formação cidadã, seja na 

educação não formal ou formal, desde a educação básica até a pós-graduação, dos 

sujeitos inerentes de tais direitos – toda pessoa humana – que conhecê-los-ão e, 

assim, poderão construir uma sociedade mais justa e igualitária, que respeite as 

diversidades humanas, formando cidadãos que saibam seu papel perante a 

sociedade, exercendo sua cidadania e lutando para que a dignidade própria e a do 

próximo não sejam violadas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES: Os resultados parciais, obtidos através do 

levantamento e análise de artigos e legislações, dão conta de que há legislação 

nacional suficiente para que a educação em direitos humanos, seja inserida e 

efetivada desde a educação básica até a pós-graduação e na educação não formal. 

Embora os direitos humanos sejam inerentes a todo ser humano, muitos ainda não 

os conhecem. Assim, os direitos humanos precisam ser ensinados a todos para que 

haja formação de seres humanos sensíveis ao princípio da dignidade humana que 

reconheçam a igualdade entre todos, respeitando a diversidade de cada um e 

construindo uma sociedade mais justa e igualitária. 
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